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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengetahuan 

1. Definisi Pengetahuan 

      Menurut Wahit dalam Mubarak, dkk (2007), pengetahuan merupakan 

hasil mengingat suatu hal seperti kejadian yang pernah dialami secara 

sengaja atau tidak sengaja yang terjadi setelah orang melakukan kontak atau 

pengamatan terhadap suatu objek tertentu. Sedangkan menurut 

Notoatmodjo (2010), pengetahuan (knowledge) adalah hasil tahu dari 

manusia yang sekedar menjawab pertanyaan. 

      Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Penglihatan terjadi 

melalui 5 panca indera yang dimiliki manusia yaitu penglihatan, 

pendengaran, penciuman, perasa dan raba. Hal ini berbeda dengan 

kepercayaan (beliefs), takhayul (superstition), serta penjelasan-penjelasan 

yang keliru (misinformation) (Soekanto dalam Mubarak, dkk, 2007). 

2. Tingkat Pengetahuan 

      Menurut Notoatmodjo (2010), terdapat 6 tingkat pengetahuan yang 

tercakup dalam domain kognitif, yaitu: 

a. Tahu (Know) 



12 
 

      Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari  

termasuk mengingat kembali (recall) terhadap suatu yang bersifat 

spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari. Oleh karena itu, “tahu” 

merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. 

b. Memahami (Comprehension) 

      Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan 

secara benar tentang obyek yang diketahui. Namun dalam hal ini tidak 

hanya menjelaskan saja, akan tetapi seseorang tersebut harus dapat 

menginterpretasikannya. 

c. Aplikasi (Application) 

      Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan 

materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi riil (sebenarnya). 

Hal ini ditandai dengan seseorang dapat menggunakan prinsip yang 

telah diketahui tersebut pada situasi yang lain. 

d. Analisis (Analysis) 

      Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau 

suatu obyek kedalam komponen-komponen, tetapi masih dalam suatu 

struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain. 

e. Sintesis (Synthesis) 

      Sintesis menunjuk pada suatu kemampuan seseorang untuk 

meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk 
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keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis itu suatu kemampuan 

untuk menyusun formasi-formasi yang ada. 

f. Evaluasi (Evaluation) 

      Evaluasi merupakan kemampuan untuk melakukan penilaian 

terhadap suatu materi atau obyek penilaian-penilaian itu berdasarkan 

suatu kriteria yang ditentukan sendiri. 

3. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan 

      Faktor – faktor yang mempengaruhi pengetahuan menurut Mubarak 

(2007), yaitu: 

a. Pendidikan 

      Pendidikan merupakan bimbingan tentang suatu hal yang diberikan 

seseorang kepada orang lain agar mereka dapat memahami apa yang 

telah diajarkan. Semakin tinggi pendidikan maka semakin mudah 

seseorang dapat menerima informasi, sehingga banyak pula 

pengetahuan yang diperoleh. Sebaliknya jika tingkat pendidikan rendah 

maka dapat menghambat perkembangan sikap seseorang dalam 

penerimaan informasi yang baru. 

b. Pekerjaan 

      Pengalaman dan pengetahuan dapat diperoleh baik secara langsung 

maupun tidak langsung salah satunya bisa didapatkan di lingkungan 

pekerjaan. 

c. Umur 
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      Perubahan aspek fisik dan psikologis (mental) terjadi seiring 

bertambahnya umur. Pertumbuhan fisik secara garis besar ada empat 

kategori perubahan, yaitu perubahan ukuran, perubahan proporsi, 

hilangnya ciri-ciri lama dan timbulnya ciri-ciri baru. Ini terjadi akibat 

pematangan fungsi organ. Pada aspek psikologis dan mental taraf 

berfikir seseorang semakin matang dan dewasa. 

d. Minat 

      Minat merupakan suatu kecenderungan atau keinginan yang tinggi 

terhadap sesuatu. Dimana seseorang dapat mencoba dan menekuni 

sesuatu hal sehingga dapat memperoleh pengetahuan yang lebih 

mendalam. 

e. Pengalaman 

      Pengalaman merupakan suatu insiden atau kejadian yang pernah 

dialami seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Berbagai 

pengalaman yang dapat muncul seperti pengalaman buruk maupun 

pengalaman baik. Jika pengalaman baik maka secara psikologis akan 

timbul kesan yang sangat mendalam dan pada akhirnya dapat 

membentuk sikap positif dalam kehidupannya. 

f. Kebudayaan 

      Suatu hal yang mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan 

sikap perorangan adalah kebudayaan. Sebagai contoh, jika suatu 

wilayah mempunyai kebudayaan menjaga kebersihan lingkungan tinggi  
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maka sangat mungkin bahwa masyarakat sekitar akan mempunyai sikap 

yang sama. 

 

 

g. Informasi 

      Pengetahuan yang baru dapat diperoleh dengan cepat dan mudah 

dengan mendapatkan informasi. 

B. Sectio Caesarea 

1. Definisi Sectio Caesarea 

Suatu persalinan buatan di mana berat janin diatas 500 gram yang  

dilahirkan melalui suatu insisi pada dinding perut dan dinding rahim dengan 

memperhatikan keadaan saraf rahim agar tetap utuh (Mitayani, 2009). 

Sedangkan menurut Winkjosastro (2005), sectio caesarea adalah 

pembedahan yang dilakukan untuk melahirkan janin dengan membuka 

dinding perut dan dinding uterus. 

2. Teknik Bedah Sectio Caesarea  

      Menurut Leveno, K. J, et al. (2009), terdapat 2 teknik bedah sectio 

caesarea yaitu: 

a. Insisi Abdomen 

       Insisi abdomen dimulai dari insisi vertikal digaris tengah abdomen 

infraumbilicus dengan cukup panjang agar janin dapat dilahirkan tanpa 

kesulitan. Dilakukan diseksi secara tajam hingga kedalaman selubung 
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rektus anterior yang dibebaskan dari lemak subkutis untuk 

memperlihatkan fasia digaris tengah hingga terlihat fasia transversalis 

dan peritoneum. 

      Fasia transversalis dan lemak preperitoneum di diseksi hingga 

peritoneum yang didekat ujung atas insisi dibuka secara perlahan. 

Peritoneum diangkat dengan menggunakan dua hemostat yang 

dijepitkan terpisah sekitar 2cm. Lipatan peritoneum yang terangkat 

diantara dua klem tersebut kemudian dilihat serta diraba untuk 

memastikan bahwa tidak terdapat omentum, usus atau kandung kemih. 

Pada wanita yang pernah menjalani pembedahan intra abdomen, 

omentum atau usus mungkin melekat kepermukaan bawah peritoneum 

di atas kandung kemih. Peritoneum diinsisi disebelah superior dari atas 

insisi dan ke arah bawah hingga tepat diatas lipatan peritoneum diatas 

kandung kemih. 

b. Insisi Uterus 

      Insisi uterus yang paling sering dilakukan adalah insisi transversal 

(tipe Kerr) segmen bawah, kemudian insisi vertikal segmen bawah, dan 

yang lebih jarang yaitu insisi klasik yang meluas sampai ke fundus 

uterus. Indikasi insisi uterus klasik diantaranya: 

1) Jika segmen bawah uterus tidak dapat dicapai dengan aman karena 

kandung kemih melekat erat akibat pembedahan sebelumnya, atau 
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terdapat mioma yang menempati segmen bawah uterus, atau jika 

terdapat karsinoma serviks invasif. 

2) Janin besar terletak melintang terutama jika selaput ketuban telah 

pecah dan bahu terjepit dijalan lahir. 

3) Kasus plasenta previa dengan implantasi anterio. 

4) Kasus janin yang sangat kecil terutama dengan presentasi bokong, 

dengan segmen bawah uterus tidak menipis. 

5) Kasus kegemukan pada ibu dan hanya uterus bagian atas yang 

mudah diakses. 

      Keunggulan dari insisi transversal yaitu hanya membutuhkan sedikit 

diseksi kandung kemih dari miometrium dibawahnya. Namun, jika 

insisi diperluas ke lateral maka dapat terjadi laserasi yang mengenai 

beberapa pembuluh uterus. Insisi vertikal rendah dapat diperpanjang 

keatas sehingga jika diperlukan lebih banyak ruang untuk melahirkan 

janin, insisi ini dapat dilanjutkan hingga korpus uterus. Diperlukan 

diseksi kandung kemih yang lebih luas agar insisi vertikal tetap berada 

dalam segmen bawah uterus. Untuk presentasi kepala, insisi transversal 

menembus segmen bawah uterus merupakan pilihan utama. Secara 

umum, insisi transversal lebih mudah diperbaiki, terletak ditempat 

paling kecil kemungkinan mengalami ruptur disertai keluarnya kepala 

janin ke dalam rongga abdomen selama kehamilan berikutnya, dan tidak 

meningkatkan perlekatan usus atau omentum ke garis insisi. 
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3. Indikasi Sectio Caesarea 

      Menurut Mitayani (2009), indikasi dilakukan Sectio Caesarea yaitu: 

a. Indikasi Ibu 

      Terdapat beberapa indikasi sectio caesarea pada ibu antara lain 

panggul sempit absolut, adanya tumor dijalan lahir yang mengakibatkan 

obstruksi, plasenta previa, stenosis vagina, disproporsi sefalopelvis dan 

ruptur uterus. Selain itu, riwayat obstetri yang buruk juga menjadi salah 

satu indikasi dilakukan sectio caesarea. 

b. Indikasi janin 

      Dilakukannya sectio caesarea berdasarkan indikasi janin 

disebabkan oleh letak janin yang tidak stabil atau tidak bisa dikoreksi, 

presentasi bokong, terdapat penyakit atau kelainan berat pada janin 

seperti retardasi mental pertumbuhan secara nyata serta terdapat gawat 

janin.       

      Sedangkan menurut Leveno, K. J, et al. (2009) terdapat 4 indikasi sectio 

caesarea yaitu: 

a. Riwayat Sesar 

      Uterus yang mengalami jaringan parut dianggap kontraindikasi untuk 

persalinan karena ketakutan akan kemungkinan terjadinya ruptur uterus. 

Dengan demikian pelahiran pervaginam setelah sesar (Vaginal Birth after 

Prior Caesarean, VBAC) belum banyak diterima oleh para ahli. Akan 

tetapi, American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) 
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mengeluarkan suatu buletin praktis dilakukan pendekatan yang hati hati 

terhadap upaya percobaan persalinan. Jika dipilih pengulangaan sesar, 

maturitas janin harus dipastikan sebelum tindakan elektif. 

b. Distosia Persalinan 

      Distosia persalinan merupakan indikasi tersering dilakukannya sesar 

primer atau dapat disebut juga dengan wanita tanpa riwayat sesar. Namun, 

analisis distosia persalinan sebagai faktor kontribusi untuk angka sesar sulit 

dilakukan karena sifat diagnosis yang heterogen. 

c. Distres janin 

         Penatalaksanaan yang didasarkan pada pemantauan elektronik denyut 

jantung (Electronic Fetal Monitoring, EFM) mengakibatkan meningkatnya 

angka sesar atas indikasi denyut jantung janin yang tidak meyakinkan atau 

dapat disebut juga dengan distres janin. 

d. Presentasi Bokong 

      Presentasi bokong sering menjadi indikasi untuk dilakukan sesar karena 

janin dengan presentasi bokong beresiko lebih besar mengalami prolaps tali 

pusat dan terjepitnya kepala jika dilahirkan melalui per vaginam.  

4. Komplikasi bedah Sectio Caesarea 

      Menurut Winkjosastro (2005), komplikasi bedah Sectio Caesarea 

dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Pada Ibu 

1) Infeksi puerperal 
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      Infeksi puerperal dapat bersifat ringan, seperti kenaikan suhu 

selama beberapa hari dalam masa nifas, atau berat seperti peritonitis 

dan sepsis. Infeksi postoperatif terjadi apabila sebelum pembedahan 

sudah ada tanda gejala infeksi intrapartum, atau terdapat faktor-

faktor yang merupakan predisposisi terhadap kelainan itu seperti 

partus lama setelah ketuban pecah, maupun tindakan vaginal 

sebelumnya. Pemberian antibiotika dapat meminimalkan bahaya 

infeksi. 

2) Perdarahan 

      Perdarahan dapat terjadi pada saat pembedahan terdapat cabang-

cabang arteria uterina yang ikut serta terbuka atau karena atonia uteri. 

3) Komplikasi-komplikasi lain seperti luka kandung kencing. 

4) Suatu komplikasi yang baru muncul setalahnya yaitu kurang kuatnya 

jaringan parut pada dinding uterus yang dapat mengakibatkan 

terjadinya ruptura uteri. 

b. Pada Anak 

      Anak yang dilahirkan dengan sectio caesarea banyak tergantung 

dari keadaan atau indikasi dilakukannya sectio caesarea. 

5. Anastesi pada Sectio Caesarea 

      Menurut Cunningham et al (2006), pembiusan merupakan upaya untuk 

menghilangkan rasa sakit dan nyeri ketika sedang menjalani operasi. 

Seperti pada tindakan pembedahan lainnya, bedah sectio caesarea juga 
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memerlukan pembiusan atau anastesi. Terdapat 2 macam pembiusan yang 

bisa dilakukan dalam operasi sectio caesarea, yaitu: 

a. Anastesi Lokal 

      Bius lokal merupakan salah satu alternatif bius yang aman, akan 

tetapi anastesi ini tidak dianjurkan pada ibu hamil yang menderita 

eklamsia, obesitas, atau alergi terhadap lignokain (obat bius lokal). 

Pemberian obat anastesi dilakukan pada bagian lokal sekitar jaringan 

yang akan dilakukan sayatan pada sectio caesarea, sehingga tidak akan 

mempengaruhi keadaan bagi ibu dan bayi. 

b. Anastesi regional (block spinal) 

      Anastesi regional dapat menghilangkan rasa dari bagian tubuh 

dengan cara menghalangi transmisi rasa sakit dari serabut saraf. 

Anastesi ini paling banyak dilakukan untuk kasus sectio caesarea sebab 

relatif lebih aman dan ibu tetap terjaga kesadarannya. Pembiusan ini 

dilakukan dengan cara memasukkan obat anastesi pada daerah lumbal 

dengan jarum functie yang dosisnya telah diatur oleh tim anastesi. 

      Sementara menurut Winkjosastro (2005), anastesi umum 

mempunyai pengaruh depresif pada pusat pernapasan janin, sehingga 

terkadang bayi lahir dalam keadaan apnea yang tidak dapat diatasi 

dengan mudah. Selain itu ada pengaruh terhadap tonus uterus, sehingga 

kadang-kadang timbul perdarahan postpartum karena atonia uteri. 

Bahaya terbesar bila diberi anastesi umum yaitu jika lambung dalam 
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keadaan tidak kosong, yang mana memungkinan isi lambung dapat 

masuk kesaluran pernapasan. 

      Salah satu jenis anastesi yang aman bagi janin yaitu anastesi spinal, 

tetapi ada kemungkinan bahwa tekanan darah penderita menurun yang 

berakibat buruk bagi ibu dan janin. Cara yang paling aman yaitu dengan 

anastesi lokal,tetapi tidak dapat selalu dilakukan berhubung dengan 

sikap mental penderita. 

C. Mobilisasi Dini 

1. Definisi 

      Mobilisasi dini adalah kebijaksanaan untuk secepat mungkin 

membimbing penderita keluar dari tempat tidurnya dan membimbingnya 

secepat mungkin untuk berjalan (Dewi, 2011). Sedangkan menurut Potter 

& Perry (2010) dan Hidayat, AA (2006), mobilisasi ditujukan pada 

kemampuan seseorang untuk bergerak dengan bebas, mudah dan teratur 

dengan tujuan memenuhi kebutuhan aktivitas yang berfungsi 

mempertahankan kesehatannya. 

      Menurut Suryani (2010), mobilisasi dini merupakan kegiatan atau 

aktivitas segera yang dilakukan ditempat tidur untuk melakukan 

peregangan bagian tubuh. Hal yang paling dianjurkan ketika melakukan 

mobilisasi adalah dilakukan secara teratur dan bertahap yang diikuti 

dengan latihan (Angriani, 2014). 
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      Tujuan mobilisasi dini secara umum adalah memulihkan kesehatan 

umum pada pasien pasca bedah dan dapat mencegah komplikasi. Tujuan 

lain dari mobilisasi dini yaitu untuk memenuhi aktivitas ibu (Sujatmiko, 

2014 & Angriani, 2014). Teknik yang dapat dilakukan ketika melakukan 

mobilisasi dini yaitu meliputi nafas dalam, latihan batuk-batuk kecil dan 

berlatih menggerakkan kaki (Dube, 2014). 

 

2. Jenis Mobilisasi / Rentang gerak dalam Mobilisasi 

      Menurut Hidayat (2006), jenis mobilisasi dibagi menjadi dua bagian 

diantaranya: 

a. Mobilitas penuh 

      Mobilitas penuh merupakan kemampuan seseorang untuk bergerak 

secara penuh dan bebas sehingga dapat menjalankan peran sehari-hari 

serta melakukan interaksi sosial. Saraf motorik volunter dan sensorik 

merupakan fungsi mobilitas penuh yang mengontrol seluruh tubuh 

seseorang. 

b. Mobilitas sebagian 

      Mobilitas sebagian merupakan kemampuan seseorang untuk 

bergerak tetapi ada batasan gerak sehingga tidak dapat bergerak bebas 

karena dipengaruhi oleh gangguan saraf sensorik dan motorik diarea 

tubuhnya. Terdapat dua jenis mobilitas sebagian, diantaranya: 

1) Mobilitas sebagian temporer 
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      Mobilitas sebagian temporer merupakan kemampuan individu 

untuk bergerak secara terbatas yang bersifat sementara. Hal ini dapat 

disebabkan oleh trauma reversibel pada sistem muskuloskeletal. 

2) Mobilitas sebagian permanen 

      Mobilitas sebagian permanen merupakan kemampuan individu 

untuk bergerak secara terbatas yang bersifat menetap. Hal ini 

disebabkan oleh rusaknya sistem saraf yang reversibel. 

      Sujatmiko (2014) berpendapat bahwa dengan bergerak maka otot-otot 

akan kembali menjadi kuat dan dapat mengurangi rasa sakit. Melakukan 

rentang gerak dengan sesuai maka dapat meningkatkan kemampuan 

adaptasi pasien pasca operasi sehingga kemandirian akan segera tercapai, 

selain itu pasien juga dapat mempersingkat waktu rawat pasien di rumah 

sakit. 

3. Manfaat Mobilisasi Dini 

      Menurut Dewi (2011), manfaat perawatan mobilisasi dini yaitu: 

a. Melancarkan pengeluaran lokia, mengurangi infeksi puerperium. 

b. Mempercepat involusi uterus. 

c. Melancarkan fungsi alat gastrointestinal dan alat kelamin. 

d. Meningkatkan kelancaran peredaran darah sehingga mempercepat 

fungsi ASI dan pengeluaran sisa metabolisme. 

Keuntungan lain yang diperoleh dari mobilisasi dini yaitu : 

a. Ibu merasa lebih sehat dan kuat. 
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b. Faal usus dan kandung kemih lebih baik. 

c. Kesempatan yang baik untuk mengajar ibu merawat anaknya. 

d. Tidak menyebabkan pendarahan yang abnormal. 

e. Tidak mempengaruhi penyembuhan luka episiotomi atau luka perut. 

f. Tidak memperbesar kemungkinan prolaps atau retroflexio. 

4. Tahap-tahap Mobilisasi Dini 

      Menurut Suryani dalam Ummrah, dkk (2013), terdapat 4 tahapan dalam 

mobilisasi dini, yaitu: 

a. Pada 6 jam pertama setelah operasi Sectio Caesarea, ibu dianjurkan 

untuk tirah baring terlebih dahulu. Mobilisasi yang dapat dilakukan 

yaitu menggerakkan tangan, ujung jari, memutar pergelangan kaki, 

mengangkat tumit, menegangkan otot betis dan menekuk, serta 

menggeserkan kaki. 

b. Setelah 6-10 jam, ibu dapat melakukan mobilisasi dini dengan cara 

miring kekiri dan kekanan. Hal ini dapat mencegah terjadinya trombosis 

dan trombo emboli. 

c. Setelah 24 jam, ibu post operasi sectio caesarea dapat dianjurkan untuk 

mulai belajar duduk. 

d. Setelah ibu post operasi sectio caesarea dapat duduk, maka setelah itu 

dapat dianjurkan untuk belajar berjalan. 

5. Faktor yang Mempengaruhi Mobilitas 
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     Menurut Hidayat (2006), terdapat lima faktor yang dapat mempengaruhi 

mobilitas yaitu: 

a. Gaya Hidup 

       Kemampuan mobilitas seseorang dapat dipengaruhi oleh gaya hidup 

karena gaya hidup berdampak pada perilaku atau kebiasaan sehari-hari. 

b. Proses penyakit/ Cidera 

       Proses penyakit dapat mempengaruhi kemampuan mobilitas 

dikarenakan dapat mempengaruhi fungsi sistem tubuh. Sebagai contoh 

klien dengan fraktur femur akan mengalami keterbatasan pergerakan 

pada ekstremitas bawah. 

c. Kebudayaan 

      Kebudayaan dapat mempengaruhi kemampuan dalam melakukan 

mobilitas dini, sebagai contoh orang yang mempunyai budaya sering 

berjalan jauh maka kemampuan mobilitasnya kuat, sedangkan sebaliknya 

ada orang yang mengalami gangguan mobilitas (sakit) karena adat dan 

budaya tertentu dilarang untuk beraktivitas. 

d. Tingkat Energi 

      Seseorang dapat melakukan mobilitas dengan baik dibutuhkan energi 

yang cukup karena energi merupakan sumber untuk melakukan mobilitas. 

e. Usia dan Status Perkembangan 
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      Terdapat perbedaan kemampuan mobilitas pada tingkat usia yang 

berbeda, dikarenakan kemampuan atau kematangan fungsi alat gerak 

sejalan dengan berkembangan usia. 

6. Mobilisasi Dini pada Pasien dengan Anestesi Spinal dan Anestesi Umum 

      Menurut Rismalia (2009), terdapat perbedaan mobilisasi dini antara 

pasien dengan anestesi spinal dan anestesi umum berdasarkan waktu 

pelaksanaannya. Pada pasien dengan anestesi spinal dapat dilakukan 

mobilisasi dini 24 jam setelah operasi, sedangkan pada pasien dengan 

anestesi umum dapat dilakukan sedini mungkin yaitu mulai 6-12 jam 

setelah operasi. 

a. Mobilisasi dini pada pasien dengan anestesi spinal: 

1) Pasien dapat berbaring di tempat tidur terlebih dahulu pasca operasi, 

namun pasien dapat melakukan pergerakan ringan seperti 

menggerakkan ekstremitas atas dan bawah. 

2) Pasien dapat duduk di tempat tidur pada hari kedua, selain itu dapat 

juga melakukan duduk dengan kaki menjuntai di pinggir tempat 

tidur. 

3) Pasien dapat berjalan di hari ketiga seperti kekamar mandi dan bila 

memungkinkan bisa juga berjalan ke luar kamar.  

b. Mobilisasi dini pada pasien dengan anestesi umum: 

1) Setelah operasi pasien dianjurkan untuk tirah baring terlebih dahulu, 

setelah 6-12 jam setelah operasi pasien dapat melakukan pergerakan 
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seperti menggerakkan ekstremitas. Hal-hal yang dapat dilakukan 

yaitu seperti mengangkat tangan, menekuk kaki, dan menggerakkan 

telapak kaki. 

2) Pasien dapat duduk dihari kedua dengan aktivitas ringan seperti 

mengambil makan, selain itu juga dapat menjuntaikan kaki di pinggir 

tempat tidur, serta tidak menutup kemungkinan untuk berjalan 

disekitar kamar jika pasien sudah berani. 

3) Di hari ketiga pasien dapat berjalan keluar kamar secara mandiri 

maupun dibantu. 

7. Kerugian Bila tidak Melakukan Mobilisai Dini 

      Menurut Suryani (2010), terdapat 3 kerugian jika tidak melakukan 

mobilisasi diantaranya: 

a. Terjadinya peningkatan suhu tubuh dikarenakan adanya inolusi uterus 

yang kurang baik sehingga sisa darah tidak dapat dikeluarkan yang 

dapat menyebabkan infeksi. Dimana salah satu tanda infeksi yaitu 

peningkatan suhu tubuh. 

b. Perdarahan yang abnormal, hal ini dapat dihindari dengan melakukan 

mobilisasi dini. Mobilisasi dini dapat menjadikan kontraksi uterus baik 

yang mana kontraksi tersebut membentuk penyempitan pembuluh 

darah yang terbuka sehingga dapat menghindari resiko perdarahan 

yang abnormal. 
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c. Involusi yang tidak baik, dengan tidak dilakukannya mobilisasi dini 

maka akan menghambat pengeluaran darah dan sisa plasenta sehingga 

dapat menyebabkan terganggunya kontraksi uterus. 

8. Komplikasi Imobilitas 

      Menurut Hidayat (2006), terdapat perubahan sistem tubuh akibat 

imobilitas, diantaranya: 

a. Perubahan metabolisme 

      Imobilitas dapat menyebabkan turunnya kecepatan metabolisme 

dalam tubuh yang ditandai dengan menurunnya basal metabolism rate 

(BMR) yang menyebabkan berkurangnya energi untuk perbaikan sel-sel 

tubuh, sehingga dapat berpengaruh pada oksigenasi sel. Hal ini juga 

dapat mengakibatkan proses anabolisme menurun sedangkan 

katabolisme meningkat sehingga dapat beresiko meningkatkan 

gangguan metabolisme.  

b. Ketidakseimbangan cairan dan elektrolit 

      Salah satu dampak lain akibat imobilitas adalah terjadinya 

ketidakseimbangan cairan dan elektrolit yang dapat mengakibatkan 

persendian protein menurun dan konsentrasi protein serum berkurang 

sehingga dapat mengganggu kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, 

ketidakseimbangan cairan dan elektrolit dapat ditandai dengan 

berkurangnya perpindahan cairan intravaskular ke interstitial yang dapat 

menyebabkan edema.  
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c. Gangguan perubahan zat gizi 

      Hal ini disebabkan oleh menurunnya pemasukan protein dan kalori 

yang dapat mengakibatkan perubahan zat-zat makanan pada tingkat sel 

menurun, dimana sel tidak lagi menerima glukosa, asam amino, 

lemak,dan oksigen dalam jumlah yang cukup untuk melakukan aktivitas 

metabolisme. 

d. Gangguan fungsi gastrointestinal 

      Hal ini disebabkan karena imobilitas menurunkan hasil makanan 

yang dicerna yang dapat menyebabkan keluhan seperti kembung, mual, 

dan nyeri lambung yang dapat menyebabkan gangguan proses eliminasi. 

 

e. Perubahan sistem pernapasan 

      Akibat dari imobilitas, kadar hemoglobin menurun yang mana dapat 

menyebabkan penurunan aliran oksigen dari alveoli ke jaringan, 

sehingga mengakibatkan anemia. Selain itu, terjadi pula penurunan 

ekspansi paru yang dapat terjadi karena tekanan yang meningkat oleh 

permukaan paru.  

f. Perubahan kardiovascular 

      Perubahan yang terjadi dapat berupa hipotensi ortostatik, 

meningkatnya keja jantung, dan terjadinya pembentukan trombus. 

Hipotensi ortostatis dapat disebabkan oleh menurunnya kemampuan 

saraf otonom. Pada posisi yang tetap dan lama, refleks neurovaskular 
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menurun dan menyebabkan vasokontriksi, kemudian darah terkumpul 

pada vena bagian bawah sehingga aliran darah ke sistem sirkulasi pusat 

terhambat. Kerja jantung meningkat dapat disebabkan oleh imoblitas 

dengan posisi horizontal yang mana dalam keadaan normal, darah yang 

terkumpul pada ekstremitas bawah bergerak dan meningkatkan aliran 

vena kembali kejantung dan akan meningkatkan kerjanya. Trombus 

juga dapat terjadi karena meningkatnya vena statis yang merupakan 

hasil penurunan kontraksi muskular sehingga meningkatkan arus balik 

vena.  

g. Perubahan sistem muskuloskeletal 

      Terdapat dua perubahan yang terjadi akibat dari imobilitas yaitu 

gangguan muskular dan gangguan skeletal. Massa otot menurun yang 

dapat menyebabkan turunnya kekuatan otot secara langsung yang di 

tandai dengan menurunnya stabilitas. Kondisi berkurangnya massa otot 

dapat menyebabkan atropi pada otot. Adanya mobilitas juga dapat 

menyebabkan gangguan skeletal, seperti mudah terjadinya kontraktur 

sendi dan osteoporosis. 

h. Perubahan sistem integumen 

      Hal ini terjadi berupa penurunan elastisitas kulit karena menurunnya 

sirkulasi darah akibat imobilitas dan terjadinya iskemia serta nekrosis 

jaringan superfisial dengan adanya luka dekubitus sebagai akibat dari 

tekanan kulit yang kuat dan sirkulasi yang menurun ke jaringan. 
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i. Perubahan eliminasi 

      Penurunan jumlah urin dapat disebabkan oleh kurangnya asupan dan 

penurunan curah jantung, sehingga aliran darah renal dan urin 

berkurang. 

j. Perubahan perilaku 

      Perubahan perilaku sebagai akibat dari dampak imobilitas karena 

akan mengalami perubahan peran, konsep diri, kecemasan, dan lain-lain.  
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D.  Kerangka Konsep 
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