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Abstrak 
Pemantauan persalinan akan mengurangi risiko pada ibu maupun bayi selama 
persalinan sehingga intervensi yang tepat akan diambil melalui analisis kritis tenaga 
kesehatan dari hasil pemeriksaan secara lengkap. Salah satunya, pengukuran dilatasi 
serviks merupakan salah satu indikator yang penting dalam proses persalinan. Pada 
saat ini, pemeriksaan secara tradisional menggunakan jari merupakan kriteria standar 
untuk evaluasi tersebut, yang hasilnya terkadang tidak akurat dan sangat besar sekali 
ketergantungannya pada pengalaman penggunanya (dokter kandungan atau bidan). 
Dalam kajian sistematis ini telah dikumpulkan peralatan yang digunakan untuk 
mengukur dilatasi sesuai dengan prinsip kerja dan aplikasi klinisnya: fitur utama, 
potensi, dan kendala yang paling signifikan untuk setiap perangkat. Sebuah kajian 
sistematis melalui kajian jurnal mengenai peralatan yang membantu mengukur dilatasi 
serviks pada proses persalinan. Percarian artikel diakses dari percarian internet data 
base yaitu Sciencedirect dan PubMed. Hasil kajian literature mulai dari tahun 1975 – 
2019, keseluruhan jurnal berasal dari luar negeri. Pada kajian sistematis ini 
menunjukkan bahwa peralatan yang mudah digunakan, tidak memerlukan keahlian 
khusus dan harga terjangkau belum dapat terealisasi, dan hal tersebut menjadi alasan 
pada saat ini dokter kandungan/bidan masih mengevaluasi perkembangan persalinan 
dengan pemeriksaan manual menggunakan jari. Berdasarkan hasil analisa teknologi 
ultrasound dan elektro-mekanik yang mempunyai peluang besar untuk disempurnakan 
menjadi peralatan ukur dilatasi serviks. Ultrasound mempunyai akurasi tinggi tetapi 
memerlukan keahlian khusus dan elektro—ekanik juga mempunyai akurasi cukup 
tinggi dan tidak memerlukan keahliah khusus. Akan tetapi masih diperlukan penelitian 
untuk menghasilkan peralatan yang merupakan penggabungan dari akurasi, mudah 
digunakan dan harga terjangkau sehingga mencapai solusi yang optimal.  

Kata Kunci: Pengukuran, Dilatasi Serviks, Persalinan 

Abstract 
The labor monitoring will reduce mother and baby risks during labor in case the 
pertinent intervention actions taken by the critical analysis of the medical representative 
based on the results of a complete examination. Cervical dilatation measurement is 
one of the important indicators of labor progression. At this moment, the criterion 
standard for this evaluation is manual examination using fingers, which the results are 
frequently inaccurate and extremely dependent on the subject (Obstetrician or midwife) 
experience. In this systematic review have gathered the vast majority of the instrument 
used for measuring cervical dilatation based on the work principles and their clinical 
application: main features, potentialities, and the most significant constraints for each 
device. A systematic review was accomplished the journal studied of the device to 
measure cervical dilatation in labor. The articles were explored over the internet 
database, namely Sciencedirect and PubMed. The searching results of the literature 
review were started from 1975 to 2019 and the entire papers were coming from abroad. 
The systematic review shows the device which has user friendly and does not require 
special expertise cannot be realized yet, and regarding this reason at this time the 
obstetrician/midwife is still evaluating labor progression by manual examination using 
fingers. Based on the analysis results, ultrasound and electro-mechanical technologies 
which have a great opportunity to be refined for measuring cervical dilatation device. 
Ultrasound has a high accuracy of measurement but requires special expertise and 
electro-mechanical also has a reasonably high accuracy and does not require special 
expertise. However, additional studies are necessary for producing device which has 



accuracy, user friendly and affordable prices to achieve an optimal solution. 
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PENDAHULUAN 

Penggunaan alat-alat bidang kesehatan ini juga dibutuhkan saat proses 

persalinan berlangsung. Persalinan merupakan keadaan fisiologis yang dialami wanita 

setelah melewati proses kehamilan dan sangat memerlukan bantuan tenaga 

kesehatan untuk pemantauan dan penilaian kemajuan persalinan. Pemantauan 

persalinan akan mengurangi risiko pada ibu maupun bayi selama persalinan (1), 

sehingga intervensi yang tepat akan diambil melalui analisis kritis tenaga kesehatan 

dari hasil pemeriksaan secara lengkap. Persalinan merupakan proses pengeluaran 

janin dan plasenta yang ditandai dengan adanya kontraksi uterus. Kontraksi yang 

teratur akan membantu dilatasi servik secara progresif. Proses dilatasi servik terdiri 

dari fase laten dan fase aktif. Pemantauan periode dan fase ini diketahui dari hasil 

penilaian kontraksi dan pemeriksaan dalam organ intim wanita yang disebut dengan 

vaginal toucher (VT) (2). 

Saat ini pengukuran dilatasi serviks secara tradisional digunakan untuk 

memantau perkembangan persalinan melalui partogram dan hal tersebut menjadi 

dasar dari keputusan untuk melakukan tindakan induksi atau melahirkan secara sesar. 

Untuk mengerti pentingnya dilatasi dalam kebidanan modern, kita harus tahu bahwa 

distosia merupakan indikasi yang paling sering dilaporkan untuk kelahiran sesar 

primer, dan distosia dapat didefinisikan sebagai proses yang lambat, perkembangan 

persalinan abnormal atau arrest disorder,(3) sedangkan dalam praktiknya diagnosis 

distosia paling sering didasarkan pada keterlambatan yang didefinisikan secara 

ambigu dalam dilatasi serviks di luar garis tindakan dari partogram. Pada akhirnya, 

sebagian besar intervensi selama persalinan (mis. amniotomi, pemberian oksitosin, 

persalinan sesar) dilakukan berdasarkan evaluasi dilatasi serviks.  

Meskipun relevansi yang signifikan dari hal tersebut telah terbukti, pemeriksaan 

manual menggunakan jari tetap menjadi satu-satunya metodologi, dan menjadi solusi 

yang paling banyak digunakan untuk mengevaluasi dilatasi serviks. Namun, selama 

fase aktif persalinan, 1 atau lebih dokter kandungan/bidan aktif terlibat dalam 

pemantauan pasien, biasanya melalui beberapa pemeriksaan. Sedangkan dilatasi 

serviks secara manual menggunakan jari dilakukan oleh operator dalam kondisi klinis 

yang berbeda dan hal tersebut menyebabkan hasil investigas dengan sangat mudah 

menjadi tidak akurat dan subyektif, dan itu sepenuhnya mengandalkan proprioceptive 

skill dan pengalaman klinis dari operator.(4) Penelitian tentang keakuratan 

pemeriksaan manual menggunakan jari telah banyak di publikasi dengan lebih dari 20 

penguji yang berbeda dalam 11 % pengujian. (5,6) Membandingkan ketidakpastian 



pengukuran dengan nilai maksimum dilatasi (yaitu sekitar 100 mm), kesalahan yang 

dihasilkan cukup besar sekitar 20 mm mewakili 20% dari pengukuran maksimum. 

Kesalahan semacam ini dapat mengganggu representasi partogram, salah diagnosis 

kelahiran prematur yang menyebabkan pemberian obat yang salah. Selain itu, 

pemeriksaan manual menggunakan jari digambarkan oleh pasien sebagai tidak 

nyaman prosedur, dan risiko infeksi sangat tinggi, terutama jika ada ketuban pecah 

dini. (7) 

Oleh sebab itu, perangkat pengukuran serviks akan sangat berguna untuk 

memberikan evaluasi dilatasi yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh kesalahan 

manusia. Beberapa instrumen telah diusulkan oleh para peneliti di bidang ini, tetapi 

saat ini tidak ada yang disetujui untuk penggunaan klinis. Di sini kami memperkenalkan 

informasi tentang perangkat modern yang telah dikembangkan dalam beberapa tahun 

terakhir. Selain itu, kami menyiapkan kajian sistematis masing-masing perangkat dan 

mengevaluasi validitas serta kegunaannya. 

 
ALAT DAN METODE  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian sistematis dan kuantitatif untuk 

mengetahui perangkat pengukuran dilatasi serviks mulai dari tahun 1975 sampai 2019. 

Artikel dalam penelitian ini dikumpulkan dari 2 database yang paling relevan yaitu 

ScienceDirect dan PubMed. Yang pertama dipilih karena merupakan sumber yang 

paling banyak memuat penelitian di bidang biomedikal dan yang kedua lebih fokus 

pada aplikasi medis. 

Strategi pencarian yang dilakukan dengan kata kunci yang digunakan untuk 

mengumpulkan artikel adalah dilatation and cervix, dilatation and measurement, 

cervimetry. Dari hasil pencarian kajian literatur didapatkan 7 artikel yang mewakili 

prinsip kerja perangkat untuk mengukur dilatasi serviks dan dapat diakses penuh, 

masing-masing 2 artikel untuk prinsip kerja secara mekanik, elektro-mekanik, dan 

ultrasound sedangkan elektromagnetik hanya 1 artikel.   

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Perangkat untuk mengukur dilatasi serviks dapat dikelompokkan menjadi 4 

yaitu mekanik, elektro-mekanik, elektromagnetik, dan ultrasound. Letić. (8) membuat 

instrumen sederhana dengan menggunakan senar seperti yang terlihat pada Gambar 

1. Ini menunjukkan 2 klip tradisional dan tali yang dimasukkan ke dalam tabung PVC 

yang fleksibel. Satu ujung tali di ikat pada klip, dan bisa bergerak sepanjang tabung. 

Klip dilekatkan pada sisi yang berlawanan dengan serviks. Selama pembukaan, jarak 

relatif antara 2 klip terus menerus mengalami perubahan, dan dengan demikian ujung 

bebas dari tali tersebut bergerak kemudian pengukuran dilatasi secara tidak langsung 

dapat dievaluasi. Perangkat ini telah digunakan pada 12 wanita, dan perkiraan 



kesalahan adalah 1,5 mm. Data tersebut diperoleh dari 3 dokter kandungan. Dari 12 

pasien, instrumen berhasil diterapkan pada 10 pasien. Kedua pasien yang tidak 

berhasil dilakukan percobaan alat tersebut dikarenakan mengalami kegagalan uji coba 

oleh dokter kandungan. 

 

Gambar 1. Perangkat pengukuran dilatasi serviks secara mekanik (Letić8) 

Perangkat untuk mengukur dilatasi serviks secara mekanik yang terkini 

dilaporkan dalam artikel ditulis oleh Hajati. (9) Untuk artikel ini, hanya artikel abstrak 

dilaporkan dalam bahasa Inggris, sedangkan teks utama dalam bahasa Persia. Hajati 

membuat alat yang sederhana dan berguna secara klinis untuk menentukan secara 

objektif dilatasi serviks seperti yang terlihat pada Gambar 2. Perangkat tersebut terdiri 

dari 2 cincin yang diujicobakan dan dimasukkan di jari telunjuk dan tengah. Satu cincin 

mengintegrasikan dengan gulungan pita. Selama pengukuran, pita membuka gulungan 

dari rel, dan operator mengetahui pelebaran serviks dengan mengukur panjangnya pita 

yang keluar dari gulungan. Alat ukur dilatasi serviks dari Hajati belum pernah 

digunakan dalam aplikasi klinis. 

 

Gambar 2. Perangkat pengukuran dilatasi serviks secara mekanik (Hajati9) 



 

Perangkat Ukur Dilatasi Serviks Secara Elektro-Mekanik 

Richardson (10) merancang dan merealisasikan alat pengukur dilatasi serviks 

seperti gambar 3. Perangkat tersebut menggunakan tipe kaliper seperti gunting 

tradisional dan itu termasuk 2 klip untuk dimasukkan ke serviks, 2 lengan, dan pegas 

secara langsung terhubung dengan pengukur regangan. Ketika dokter membuka 

lengan dari alat ukur serviks, panjang dari pegas akan mengalami perubahan, dan 

akibatnya, nilai gaya dicatat oleh strain gauge meningkat. Kalibrasi awal sensor 

memungkinkan menyimpan nilai-nilai dari pembukaan serviks. Alat ini diuji dengan 16 

sukarelawan, dan pasien yang terlibat menyatakan kurang nyaman. Akhirnya, alat 

tersebut hanya bisa diujicobakan pada jaringan serviks sebanyak 80% dari kasus. 

Sistem elektronik yang baru dikembangkan untuk memantau secara terus 

menerus pembukaan serviks dalam transmisi nirkabel. (11) Dalam kasus ini, sensor 

dilekatkan pada serviks pasien. Sensor ini adalah perangkat elektromekanis yang 

dimasukkan dalam tabung plastik; pembukaan serviks mengakibatkan peregangan 

pada sensor yang menghasilkan sinyal listrik yang proporsional dengan pembukaan 

serviks. Sinyal akan mengirimkan informasi melalui koneksi nirkabel ke perangkat 

seluler, secara otomatis dan terus menerus mengirimkan data pelebaran ke sistem 

pemrosesan data jarak jauh. 

 

Gambar 3. 

 Perangkat pengukuran dilatasi serviks secara elektro-mekanik (Richardson (10)) 

Perangkat Ukur Dilatasi Serviks Secara Elektromagnetic 

Perangkat ukur pembukaan serviks dibuat oleh Kriewall dan Work. (12) Prinsip kerja 

alat tersebut didasarkan pada efek Hall yaitu satu magnet permanen kecil terpasang di 

satu sisi serviks, dan 2 sensor Hall diletakkan pada sisi lain. Analisa sinyal sensor 

untuk di evaluasi ketepatan waktu pengukuran pembukaan serviks. Pilihan untuk 



mengintegrasikan 2 sensor efek Hall dapat meminimalkan dampak buruk dari orientasi 

sudut antara magnet dan sensor. Pegas kecil yang melingkar digunakan untuk 

menempelkan komponen pada serviks. Mengenai investigasi klinis alat tersebut, para 

penulis melaporkan beberapa data umum setelah beberapa tes pada wanita hamil, 

tetapi tidak ada informasi tentang jumlah pasien yang terlibat dalam penelitiannya. 

Data yang diperoleh cukup akurat hingga 60 mm. Kesalahan terjadi dikarenakan 

pengaruh medan magnet bumi yang mempengaruhi medan magnet yang diproduksi 

oleh magnet permanen pada alat tersebut. 

 

Perangkat Ukur Dilatasi Serviks Secara Ultrasound 

Perangkat terakhir yang disajikan dalam kajian ini adalah alat ukur pembukaan 

serviks yang menggunakan transduser ultrasonik. Transduser ultrasonik menghasilkan 

gelombang mekanik yang diterima oleh transduser ultrasonic lainnya sebagai sinyal 

pantulan dan jaraknya dievaluasi sebagai hasil perkalian antara kecepatan ultrasonik 

dengan waktu perambatan gelombang. 

Membuat alat pengukur dilatasi serviks menggunakan ultrasonik seperti yang 

terlihat pada Gambar 4. Perangkat tersebut menggunakan silinder dengan ukuran 4,5 

mm sebanyak 5 buah yang terdiri dari transduser ultrasonik (resonansi radialnya 

dengan frekuensi 600 kHz) dan koil kecil yang mirip dengan koil untuk elektroda kulit 

kepala janin. Tes in vitro dilakukan untuk mengevaluasi keakuratan pengukuran 

pembukaan serviks. (13) Air dan daging digunakan sebagai uji coba untuk transmisi 

sedang, dan hasilnya kesalahan maksimum adalah 3 mm di atas rentang pengukuran 

20 hingga 100 mm. Untuk mengkonfirmasi akurasi tes vitro menggunakan 150 pasien, 

dan tidak ada trauma serviks atau ketidaknyamanan pasien yang ditemukan.  

 

Gambar 4. Perangkat pengukuran dilatasi serviks secara ultrasonik (13) 

 



membuat perangkat dengan sensor ultrasonik yang berbasis komputer untuk 

memonitor pembukaan serviks dan posisi kepala janin selama persalinan seperti yang 

terlihat pada Gambar 5. Perangkat ini terdiri dari 3 buah pemancar/penerima ultrasonik 

eksternal (ATR) yang diletakkan pada perut pasien dan 3 buah transduser internal 

(ITR). Salah satu buah transduser ATR diletakkan di bagian tengah bawah perut dekat 

tulang kemaluan, dan dua buah lainnya terpasang dekat anterior iliac spine. Di sisi lain, 

2 buah ITR diletakan pada bagian luar serviks dan yang lainnya pada kepala janin 

melalui perangkat kait yang khusus. Sistem transduser terhubung pada kotak kontrol 

yang mentransfer sinyal ke dalam komputer. Pembukaan serviks dan posisi kepala 

janin dievaluasi dengan menggunakan rumus triangulasi antara posisi relatif dari ITR 

dan ATR. Selanjutnya, pembukaan serviks dievaluasi sebagai jarak antara 2 ITR 

transduser terpasang di sisi berlawanan dari serviks. Selain itu, posisi kepala janin 

dievaluasi dengan mempertimbangkan jarak normal ITR dengan janin dari garis 

imajiner yang menghubungkan 2 ATR eksternal yang berada di dekat anterior iliac. Tes 

laboratorium dengan menggunakan phantom tradisional dilakukan untuk menilai 

akurasi dan ketepatan dasar dari perangkat tersebut. Perbandingan pengukuran 

menggunakan perangkat ultrasonik dengan pengukuran mekanis, diperoleh hasil 

kesalahan rata-rata 0,1 mm sampai dengan 1,14 mm. Kemudian, performa perangkat 

diuji kepada 95 relawan perempuan selama fase aktif persalinan. (14) 

 

Gambar 5. Perangkat pengukuran dilatasi serviks secara ultrasonik  

Analisis literatur dari perangkat untuk mengukur pembukaan serviks selama 

persalinan mengidentifikasi beberapa perangkat penelitian seperti ditunjukkan pada 

Tabel 1. Tetapi hingga saat ini tidak ada perangkat yang digunakan dalam praktik klinis 

dan standar kriteria untuk pengukuran dilatasi serviks tetap dilakukan secara tradisional 

dengan keterbatasannya. Belum ada rancangan perangkat ideal yang dapat memenuhi 

persyaratan klinis. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, masing-masing kelompok 

berdasarkan prinsip kerja tertentu ditemukan berbagai masalah dan kelemahan yang 

harus dipecahkan sehingga membatasi penggunaan perangkat tersebut. Dengan 



demikian pengembangan untuk skala besar masih belum dapat dilakukan.  

Secara singkat, perangkat pengukuran dilatasi serviks secara mekanik 

mempunyai ciri-ciri yaitu struktur sederhana, murah dalam hal prosedur fabrikasi dan 

mudah digunakan untuk dokter/bidan. Namun, perangkat tersebut tidak dianjurkan untuk 

pengukuran yang sifatnya terus menerus, seperti dalam pemeriksaan manual 

menggunakan jari oleh dokter kandungan menggunakan perangkat setiap kali dia perlu 

mengetahui pembukaan serviks dan untuk memantau perkembangan persalinan. 

Kecuali untuk perangkat yang menggunakan tipe string secara mekanik perangkat 

tersebut berukuran besar dan invasif serta lengan gunting yang kaku akan memberikan 

tekanan pada dinding serviks sehingga strukturnya dapat berubah dan mengakibatkan 

kesalahan dalam pengukuran.  

Perangkat yang menggunakan prinsip kerja elektro-mekanik bisa digunakan 

untuk pengukuran terus menerus dan perkembangan dilatasi serviks. Jika dibandingkan 

dengan kelompok mekanik, perangkat tersebut menunjukkan kelemahan yang sama 

tetapi yang digunakan untuk pengukuran secara terus menerus akan lebih buruk 

pengaruhnya. Dikarenakan perangkat tersebut terpasang secara permanen di leher 

rahim selama seluruh durasi kerja, klip atau jarum yang kaku menimbulkan 

ketidaknyaman dan dapat menyebabkan potensi cedera pada leher rahim. Beberapa 

kendala yang membatasi penerapan mekanis dan elektro-mekanis secara umum juga 

untuk perangkat elektromagnetik. Hanya 1 perangkat elektromagnetik yang dibuat tetapi 

tidak ada hasil yang relevan dapat dicapai. Selain itu, perangkat tersebut menunjukkan 

beberapa tambahan masalah yang berkaitan dengan akurasi pengukuran khususnya 

untuk pembukaan yang lebih besar dari 60 mm. Perangkat elektromagnetik 

mengintegrasikan sensor yang lebih kecil dibandingkan dengan 2 kelompok lainnya, 

berusaha meminimalkan keterbatasan dimensi tetapi metode yang digunakan untuk 

memperbaiki kelemahan perangkat mekanik dan elektro-mekanik tetap menghasilkan 

perangkat yang bersifat invasif terhadap pasien. 

 

Tabel 1. Tinjauan untuk perangkat pengukuran pembukaan serviks. 

Penulis Tahun Prinsip Kerja 
Metode 

Pengukuran 
Jumlah 
Pasien 

Letić 2005 Mekanik Tali 12 

Hajati 2012 Mekanik Tali 0 

Richardson 1976 Elektro-mekanik Kaliper 16 

Verma 2008 Elektro-mekanik Tali 0 

Kriewall and 
Work 

1977 Elektromagnetik Sensor Hall-effect 0 

Kok 1976 Ultrasonik 
Transduser 
ultrasonik 

transvaginal 
150 

Sharf 2007 Ultrasonik 
Transduser 

ultrasonik perut 
dan transvaginal 

95 

 



Kategori terakhir perangkat untuk mengukur pembukaan serviks dengan 

menggunakan prinsip kerja ultrasonik. Perangkat ini menawarkan evaluasi berkelanjutan 

pembukaan serviks. Probe lebih kecil dibandingkan dengan yang lain dan hasilnya 

cukup akurat. Namun, para petugas yang menggunakan perangkat pengukuran serviks 

ini harus mempunyai keahlian dalam hal penggunaan dan pembacaan dan mekanisme 

yang dibuat untuk memperbaiki struktur transduser sering tidak dioptimalkan sehingga 

masih bersifat invasive untuk pasien. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulannya, tidak ada perangkat yang dapat mewakili kebutuhan dan 

persyaratan klinis baik yang masih dilakukan dalam tahap penelitian maupun yang 

sudah komersial untuk solusi yang ideal dalam pengukuran dilatasi serviks. Hal 

tersebut yang menjadi alasan mengapa dokter kandungan/bidan masih mengandalkan 

pemeriksaan tradisional menggunakan jari, meskipun ada keterbatasan yang telah 

disebutkan. Untuk aplikasi spesifik yang dijelaskan dalam artikel ini yang dibutuhkan 

oleh dokter atau bidan adalah perangkat khusus yang mudah penggunaan dan mampu 

memberikan keakuratan dalam pengukuran pembukaan serviks. Dari sisi pasien, itu 

harus aman dan nyaman. Sehingga masih terdapat peluang yang besar untuk 

medesain perangkat yang mempunyai prinsip dan fungsi seperti tersebut diatas. 

Perangkat yang optimal dapat menjamin ketepatan pengukuran dan secara signifikan 

dapat mengurangi ketidakpastian selama evaluasi pembukaan serviks sampai dengan 

kompilasi partogram. Selanjutnya, hal tersebut berpotensi mengurangi tingkat kelahiran 

premature akibat dari diagnosis positif palsu dan negatif palsu sehingga menghindari 

kesalahan pemberian obat-obatan dan perawatan yang tidak sesuai. 
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