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FAKTOR-FAKTOR YANG 
MEMPENGARUHI PERSALINAN

A. JALAN LAHIR (PASSAGE)

B. JANIN (PASSENGER)

C. TENAGA atau KEKUATAN (POWER)

D. PSIKIS WANITA (IBU)

E. PENOLONG



A. JALAN LAHIR (PASSAGE)

dibagi atas :

1. Bagian keras tulang-tulang panggul 
(Rangka Panggul / Pelvis)

2. Bagian Lunak : otot-otot, jaringan-
jaringan dan ligamen-ligamen



Rangka Panggul / Pelvis

penting diketahui untuk :

• Pelvimetri klinis dan interpretasi keakuratan 
data temuan

• Evaluasi pelvis secara keseluruhan dan 
keadekuatannya untuk mengakomodasi jalan 
lahir bayi



Tulang Panggul :

1. Os Coxae

2. Os Sacrum

3.   Os Coccygis



Os Coxae

• Terdapat dua buah coxae yang membentuk 
dinding anterior dan lateral (kiri dan kanan)

• Masing-masing coxae terbentuk dari 3 
tulang yang menjadi satu: Os ilium (tulang 
usus), Os pubis (tulang kemaluan) dan Os 
ischium (tulang duduk)

• Tempat penyatuan ketiga tulang tersebut 
disebut Acetabulum. 



Os Sacrum

• berbentuk segitiga dengan puncak di 
bawah

• terdiri dari lima ruas melekat menjadi satu

• Terdapat lubang-lubang yang disebut 
Foramina Sacralia Anterior dan Posterior
(tempat keluarnya saraf sacralis) 

• Sakrum membentuk dinding posterior 
rongga panggul

• Tepi anterior atas, yang berhubungan 
dengan korpus vertebra sakralis pertama 
dan disebut sebagai promontorium



Os Coccygeus

Terdiri atas lima ruas; 

ruas ke 3, 4, 5 dan 6 

melekat menjadi 

satu.



Promontorium Sakrum

Os Ilium

Os Sakrum

Os koksigis

Os Pubis

Asetabulum

Os Iskhii

Foramen Obturatum

Simpisis Pubis

Tuber Iskiadikum

Spina Iskiadika

Linea Terminalis

Sinkondrosis 

Sacroiliaka

Simfisis 

Sakrokoksigea



• Ruang Panggul (Pelvic Cavity)

1. Pelvis Mayor (false pelvis); terletak diatas 
dari linea terminalis

2. Pelvis Minor (true pelvis); terletak dibawah 
dari linea terminalis, mempunyai lima (5) 
batasan :

a. Bagian Superior : promontorium, sakrum, 
linea terminalis, batas atas tulang pubis

b. Bagian Inferior : batas inferior tuber iskiadi-

kum dan ujung koksigis



c. Bagian Posterior ; permukaan anterior 
sakrum dan koksigius

d. Bagian Lateral ; insisura sakroiliaka dan 
ligamen serta permukaan dalam tulang 
iskium

e. Bagian Anterior ; foramen obturatum dan 
permukaan posterior simpisis pubis, 
tulang-tulang pubis dan ramus asenden 
tulang-tulang iskium  



Pelvis Minor
Memiliki 3 bidang :

1. Pintu Atas Panggul (PAP)

2. Pintu Tengah Panggul

3. Pintu Bawah Panggul



1. Pintu Atas Panggul (PAP)
• Dibelakang dibatasi oleh 

promontorium dan ala sakrum

• Di lateral dibatasi oleh linea terminalis

• Di anterior dibatasi oleh rami 
horizontal tulang-tulang pubis

• Bagian superior: bidang terminal; 
promontorium sampai batas atas 
symphysis

• Bagian inferior: bidang sejajar yang 
melalui batas bawah symphysis

• Konfigurasi pintu atas panggul wanita, 
secara tipikal lebih mendekati bulat 
daripada lonjong. 



Diameter Anteroposterior PAP ada 3 :

1. Konjugata Vera : konjugata sejati PAP

• Membentang dari bagian tengah promontorium hingga 
pertengahan batas atas simpisis pubis

• Ukuran normal : ≥ 11 cm 

2. Konjugata Obstetrik

• Membentang dari bagian tengah promontorium hingga bagian 
tengah simpisis pubis pada permukaan dalamnya berjarak 
beberapa milimeter dibawah batas atas

• Ukuran minimum: 10 cm

3. Konjugata Diagonal

• Membentang dari bagian tengah promontorium hingga bagian 
tengah tepi inferior simpisis pubis

• Merupakan satu-satunya diameter yang dapat diukur secara klinis

• Ukuran normal : 11.5 cm



Diameter Transversa PAP ; 

• Mengukur jarak terjauh antara linea 
terminalis pada salah satu dari dua sisi pelvis

• Ukurannya kira-kira 13.5 cm

Diameter Oblik PAP ;

• Mengukur jarak antara sinkondrosis sakroiliaka 
pada satu sisi pelvis dan eminensia iliopektinea 
pada sisi pelvik yang berlawanan 

• Ukuran rata-rata sedikit kurang dari 13 cm 
(12.75)



Anteroposterior (11 

cm)

Transversa

13.5

Oblik Kiri (12.75

Diameter Pintu Atas Panggul



2. Bidang Tengah Panggul

• Merupakan bidang dengan dimensi terkecil

• Diameter transversa mengukur jarak antara 
spina isiadika      apabila spina isiadikum 
menonjol atau tajam sampai melewati ruang 
rongga pelvis maka keadekuatan pelvis
untuk kelahiran pervaginam dengan ukuran 
rata-rata sangat dipertanyakan

• Disebut juga diameter interspinosa

• Ukuran : 10 cm



• Diameter anteroposterior membentang dari 
pertengahan batas inferior simpisis pubis melalui 
bagian tengah diameter transversa sampai pada 
titik pada sakrum yang ditunjuk oleh sudut itu

• Ukuran normal 11.5 cm

• Keadekuatan bidang tengah pelvis dapat 
diperkirakan dari : apakah spina isiadika 
menonjol bukan tumpul, dinding sisinya 
konvergen bukan lurus, sakrum datar atau 
dangkal bukan dalam



3. Pintu Bawah Panggul

Terdiri dari dua bidang 
segitiga yang berhimpitan.

 Segitiga anterior: garis 
yang menghubungkan 
kedua tuberositas 
ischiadicum dan bagian 
apeks pubis

 Segitiga posterior: dengan 
dasar yang sama, garis 
menuju ke ujung 
coccygeus melalui 
ligamentum sakrotuberalis



Diameter panggul eksterna

• Interspinarum: di antara spina iliaka 
anterior-superior (24-26cm)

• Interiliaka: di antara bagian terlebar 
krista iliaka (28-30cm)

• Intertrokanterika: di antara trokanter 
(32cm)

• Konjugata eksterna: di antara puncak 
jajaran genjang Michaeli dengan 
pertengahan tepi atas symphysis (18-
20cm



Bentuk-bentuk Panggul
Panggul Ginekoid

• Umumnya dikenal sbg 
pelvis wanita

• Pintu atas panggul segmen 
anterior, lateral & posterior 
berbentuk lingkaran 
sempurna

• Sakrum : paralel dgn 
simpisis pubis

• Dinding samping pelvis 
lurus

• Spina iskiadika : tumpul & 
tidak menonjol melebihi 
batas

• Arkus pubik : suatu 
lengkung lebar (sudut 90°
atau lebih)



Panggul android

• Umumnya dikenal sbg pelvis pria

• PAP sering disebut bentuk jantung, 

segmen posterior berbentuk wajik & 

segmen anterior sempit & berbentuk 

segitiga

•Sakrum : pd sisi anterior mendaki & 

datar shg berkontribusi terjadinya 

pemendekan diameter sagital posterior 

sepanjang pelvis

•Dinding samping pelvis biasanya 

konvergen

•Spina iskiadika : menonjol dan 

melewati batas shg mengurangi 

diametyer trasversa

•Arkus pubis : sempit, sudut < 90 °



Panggul antropoid

• Bentuk panggul 
panjang, sempit 
dan oval



Panggul platipeloid

• Bentuk pintu 
masuk panggul 
lebar dan datar, 
dengan 
promontorium 
yang menonjol ke 
ventral


