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ABSTRAK

Identifikasi Kejadian Ruptur Perineum Di Ruang Bersalin Puskesmas
Lepo-Lepo Kota Kendari

Tahun 2016

Fildayani Arnanda Putri1, Halijah2, Feryani2

Latar Belakang : Ruptur perineum adalah perlukaan jalan lahir yang terjadi
pada saat kelahiran bayi baik menggunakan alat maupun tidak menggunakan
alat. Faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan ruptur perineum anatar lain :
bayi besar, hampir semua persalinan pertama atau perineum yang kaku,
persalinan dengan tindakan operasi melalui vagina
Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Kejadian Ruptur Perineum Di
Puskesmas Lepo-Lepo Kota Kendari` Tahun 2016.
Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian Deskrfitif dengan
jumlah sampel 45 ibu bersalin yang mengalami ruptur perienum dan data yang
dikumpulkan adalah data sekunder yang diambil dari buku register buku bersalin.
Hasil Penelitian : Berdasarkan data yang diperoleh hasil yaitu dari 45 ibu
bersalin yang mengalami ruptur perineum terdapat 25 (25,77%) ibu dengan BBL
bayi resiko tinggi, 24 (24,74%) ibu dengan paritas resiko tinggi, 18 (18,55%) ibu
dengan umur resiko tinggi, 5 (5,15%) ibu dengan jarak kelahiran resiko tinggi.
Kesimpulan : Berat badan lahir (BBL) bayi dan paritas berpengaruh
terhadap kejadian ruptur perineum, sedangkan umur dan jarak kelahiran tidak
berpengaruh terhadap kejadian ruptur perineum.

Kata Kunci : Ruptur perineum, berat badan lahir bayi, umur, paritas,
dan jarak kelahiran.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persalinan adalah proses dimana bayi, plasenta, dan selaput

ketuban yang telah cukup bulan atau dapat hidup di luar kandungan

melalui jalan lahir dengan bantuan atau tanpa bantuan (Manuaba, 2010).

Ruptur perineum adalah perlukaan jalan lahir yang terjadi pada saat

kelahiran bayi baik menggunakan alat maupun tidak menggunakan alat.

Faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan ruptur perineum anatar lain :

bayi besar, hampir semua persalinan pertama atau perineum yang kaku,

persalinan dengan tindakan operasi melalui vagina (manuaba, 2010).

Perdarahan postpartum menjadi penyebab utama kematian ibu.

Robekan jalan lahir merupakan penyebab kedua perdarahan setelah

atonia uteri yang  terjadi pada hampir setiap persalinan pertama dan tidak

jarang juga pada persalinan berikutnya. Sebagai akibat persalinan

terutama pada seorang primipara, biasa timbul luka pada vulva di sekitar

introitus vagina yang biasanya tidak dalam, akan tetapi kadang-kadang

bisa timbul perdarahan banyak (Wiknjosastro, 2009).

Dampak dari terjadinya ruptur perineum pada ibu antara lain

terjadinya infeksi luka jahitan dimana dapat merambat pada saluran

kandung kemih ataupun pada jalan lahir yang dapat berakibat pada

munculnya komplikasi infeksi kandung kemih maupun infeksi pada jalan



lahir. Selain itu juga dapat terjadi perdarahan karena terbukanya

pembuluh darah yang tidak menutup sempurna sehingga perdarahan

terjadi terus menerus. Penanganan komplikasi yang lambat dapat

menyebabkan terjadinya kematian pada ibu post partum mengingat

kondisi fisik ibu post partum masih lemah (manuaba, 2010).

Menurut data World Health Organization (WHO) menunjukkan

bahwa 25% dari kematian maternal disebabkan oleh perdarahan

postpartum dan diperkirakan 100.000 kematian maternal tiap tahunnya.

Frekuensi perdarahan postpartum berdasarkan laporan-laporan baik di

Negara maju maupun Negara berkembang angka kejadian berkisar antara

5% sampai 15%. Diperoleh gambaran etiologi antara lain laserasi jalan

lahir atau ruptur perineum (4%–5%). Kejadian rupture perineum di

Indonesia sebanyak 35,7%-55,3%. Sekitar 27% kematian ibu yang

mengalami ruptur perineum akibat perdarahan dan infeksi (Depkes RI,

2010).

Ruptur perineum dapat terjadi karena faktor ibu, faktor janin, dan

faktor penolong persalinan. Faktor ibu meliputi Umur, paritas, jarak

kehamilan, partus presipitatus, ibu primigravida, mengejan terlalu kuat,

edema dan kerapuhan perineum,  arkus pubis yang sempit dengan pintu

bawah panggul yang sempit pula sehingga menekan kepala bayi kearah

posterior. Faktor janin meliputi berat badan bayi lahir (janin besar), posisi

kepala yang abnormal misalnya presentasi muka dan occipitoposterior,

presentasi sungsang, ekstraksi forceps yang sukar, distosia bahu,



hydrosephalus. Faktor penolong persalinan meliputi cara memimpin

mengejan dan dorongan pada fundus uteri, anjuran posisi meneran, dan

episiotomi (Oxorn, 2010).

Berdasarkan hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia

(SDKI) 2013, angka kematian ibu (AKI) di indonesia sangat tinggi, yaitu

mencapai 359 per 100.000 kelahiran hidup atau tertinggi di asia. Sulawesi

Tenggara Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2014 sebanyak 166 per

100.000 kelahiran hidup dan di Kota Kendari Angka Kematian Ibu (AKI)

adalah sebanyak 99 per 100.000 kelahiran hidup. (Dinkes Provinsi

Sulawes Tenggara, 2014).

Data yang tercatat pada buku register ibu bersalin Puskesmas

Lepo-Lepo Kota Kendari tahun 2015, maka dapat diketahui jumlah kasus

kejadian ruptur perineum yang terjadi pada tahun 2015 periode bulan

januari-desember terdapat kasus ruptur perineum sebanya 45 kasus

(23%) dari 194 persalinan, tahun 2016  periode bulan januari-juni terjadi

45 kasus (23%) dari 97 persalinan yang ditolong oleh bidan yang bertugas

di ruang bersalin puskesmas lepo-lepo kota kendari. (Rekam Medik

Puskesmas Lepo-lepo Kota Kendari, 2015).

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Identifikasi Kejadian Ruptur Perineum di

Puskesmas Lepo-Lepo Kota Kendari 2016”



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, di rumusan masalah

adalah ‘’Bagaimana identifikasi kejadian ruptur perineum di Puskesmas

Lepo-Lepo Kota Kendari tahun 2016?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui kejadian ruptur perineum di Puskesmas Lepo-

Lepo kota kendari tahun 2016.

2. Tujuan Khusus

a. Untuk mengidentifikasi kejadian ruptur perineum berdasarkan

berat badan bayi lahir di Puskesmas Lepo-Lepo Kota Kendari

tahun 2016.

b. Untuk mengidentifikasi kejadian ruptur perineum berdasarkan

umur ibu di Puskesmas Lepo-Lepo Kota Kendari tahun 2016.

c. Untuk mengidentifikasi kejadian ruptur perineum berdasarkan

paritas di Puskesmas Lepo-Lepo Kota Kendari tahun 2016.

d. Untuk mengidentifikasi kejadian ruptur perineum berdasarkan

jarak kelahiran di Puskesmas Lepo-Lepo Kota Kendari tahun

2016.



D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Tenaga Kesehatan

Dengan adanya penelitian ini, tenaga kesehatan dapat

meminimalisir terjadinya ruptur perineum pada proses persalinan

normal.

2. Bagi Institusi

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan

masukan dalam proses pembelajaran dan menjadi referensi pada

penelitian selanjutnya.

3. Bagi Peneliti

Diharapkan dengan penelitian ini dapat menambah informasi dan

pengalaman untuk mengatasi masalah ruptur perineum.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan studi kepustakaan, penulis menemukan penelitian

yang telah dilakukan yaitu : Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian

ruptur perineum di Rumah Sakit Umum Daerah Abunawas Kota Kendari

Tahun 2011 ( Nadima, 2012). Adapun variabel dependen yaitu ruptur

perineum dan variabel independen yaitu Berat Badan Lahir, Paritas Ibu,

dan Umur Ibu. Metode peneltian yang digunakan adalah analitik dengan

metode kontrol studi. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah

terletak pada variabel independen serta lokasi penelitian yaitu di

Puskesmas Lepo-Lepo



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Telaah Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Ruptur Perineum

a. Pengertian

Ruptur perineum adalah terjadinya robekan pada waktu

persalinan. Ruptur perineum terjadi pada kala pengeluaran yaitu

bagian terdepan anak telah berada didasar panggul, untuk memberi

tempat bagian terdepan dari janin inilah perineum harus

mengembang. Ruptur perineum tidak selalu dapat dihindarkan,

tetapi dengan pertolongan yang baik, teliti dan hati-hati pada waktu

lahirnya janin, robekan itu dapat dikurangi (Winkjosastro, 2006).

Selain itu bayi baru lahir yang terlalu besar atau berat badan

lahir lebih dari 4000 gram akan meningkatkan resiko proses

persalinan yaitu kemungkinan terjadi bahu bayi tersangkut, bayi

akan lahir dengan gangguan nafas dan kadang bayi lahir dengan

trauma leher, bahu dan syarafnya. Hal ini terjadi karena berat bayi

yang besar sehingga sulit melewati panggul dan menyebabkan

terjadinya ruptur perineum pada ibu bersalin. (Enggar, 2010).

Perineum adalah daerah yang terletak antara vulva dan anus

yang berperan dalam persalinan. Perineum berperan dalam



persalinan karena merupakan bagian luar dasar panggul (Dorland,

2010).

b. Etiologi

Ruptur perineum terjadi pada hampir semua persalinan pertama dan

tidak jarang juga pada persalinan berikutnya. Ruptur perineum umumnya

terjadi di garis tengah dan bisa menjadi luas apabila kepala janin lahir

terlalu cepat, sudut arkus pubis lebih kecil daripada biasa, kepala janin

melewati pintu panggul bawah dengan ukuran yang lebih besar daripada

sirkumferensia suboksipito bregmatika (Depkes RI 2010).

Robekan perineum atau luka pada perineum yang diakibatkan oleh

rusaknya jaringan secara alamiah karena proses desakan kepala janin

atau bahu pada saat proses persalinan (Ai Yeyeh Rukiah,2010).

c. Derajat Ruptur

Tingkatan ruptur perineum :

1) Tingkat I : mukosa vagina, komisura posterior, kulit perineum

2) Tingkat II : mukosa vagina,komisura posterior, kulit perineum,

otot perineum.

3) Tingkat III : mukosa vagina, komisura posterior, kulit perineum,

otot perineum, otot spingter ani eksterna

4) Tingkat IV : mukosa vagina, komisura posterior, kulit perineum,

otot perineum, otot spingter ani eksterna, dinding rektum anterior

(Ai Yeyeh Rukiah, 2010)



d. Klasifikasi

a) Ruptur perineum spontan yaitu luka pada perineum yang terjadi

karena sebab-sebab tertentu tanpa dilakukan tindakan perobekan

atau disengaja. Luka ini terjadi pada saat persalinan dan biasanya

tidak teratur.

b) Ruptur perineum yang disengaja (episiotomi) yaitu luka perineum

yang terjadi karena dilakukan pengguntingan atau perobekan pada

perineum. Episiotomi ialah suatu tindakan insisi pada perineum

yang menyebabkan terpotongnya selaput lendir vagina, cincin

selaput dara, jaringan pada rektum rektovaginal, otot-otot dan fasia

perineum dan kulit sebelah depan perineum (Manuaba, 2010).

Perbaikan robekan tingkat I dan II untuk menjahit robekan pada

perineum dan vaginaan yaitu:

Umumnya robekan tingkat I dapat sembuh sendiri tidak perlu di jahit,

berikan dukungan emosional, pastikan tidak ada alergi terhadap lidokain

atau obat-obatan sejenis, periksa vagina, perineum, dan serviks. Jika

robekan panjang dan dalam, periksa apakah robekan itu tingkat II atau IV

dengan cara: masukan jari yang bersarung tangan ke anus, identifikasi

aspringter, rasakan tonus dari aspringter, ganti sarung tangan. Jika

aspringter kena, lihat reposisi robekan tingkat III dan IV, jika aspringter

utuh, teruskan reparasi dan antiseptik di daerah robekan, masukan jarum

pada ujung atau pojok laserasi atau luka dan dorong masuk sepanjang

luka mengikuti garis tempat jarum jahit akan masuk atau keluar, aspirasi

dan kemudian suntikan sekitar 10 mil lidokain 0,5% di bawah mukosa

vagina, di bawah kulit perineum, dan pada otot-otot perineum tunggu 2



menit agar anastesi efektif. Jahit mukosa vagina secara jelujur dengan

catgut cronik. Lakukan jahitan pada daerah otot perineum jika terkena

sampai ujung luka pada perineum secara jelujur dengan catgut cronik 2-0,

lihat ke dalam luka untuk mengetahui letak ototnya untuk menjahit kulit

cari lapisan subkultikuler persis di bawah lapisan kulit, lanjutkan dengan

jahitan subkultikuler kembali ke arah batas vagina, akhiri dengan simpul

mati pada bagian dalam vagina (Lia Yulianti, 2010)

e. Komplikasi Ruptur Perineum

1) Dapat menyebabkan terjadinya perdarahan postpartum jika tidak

ditangani dengan hecting/penjahitan perineum.

2) Dapat menyebabkan terjadinya infeksi puerperalis (pasca

persalinan), apabila penolong menggunakan alat partus yang tidak

steril.

3) Hematoma

4) Fistula

(Nendhy, 2010)

f. Penanganan Ruptur Perineum

Penanganan pada ruptur perineum adalah sebagai berikut:

1) Bila seorang ibu bersalin mengalami perdarahan setelah anak lahir,

segera memeriksa perdarahan tersebut berasal dari retensio plasenta

atau plasenta l;ahir tidak lengkap.



2) Bila plasenta lahir tidak lengkap dan kontraksi uterus tidak baik, dapat

dipastikan bahwa perdarahan tersebut berasal dari perlukaan pada

jalan lahir, selanjutnya dilakukan penjahitan.

3) Prinsip melakukan penjahitan pada robekan perineum :

a) Persiapan alat dan bahan

Bak steril berisi handscoond, dispo, jarum, lidokoin 1%, pinset anatomi,

nald fouder, gunting, chroic catgut (benang daging), tampon bila

diperlukan, bengkok, haas secukupnya, alas bokong, celemek, lampu

sorot, kateter logam, betadine, dam pembalut.

b) Persiapan

a. Bantu ibu untuk mengambil posisi litotomi sehingga bokongnya

berada ditepi tempat tidur atau meja. Topang kakinya dengan

alat penopang atau minta anggota keuarga untuk memegang

kaki ibu sehingga ibu tetap berada dalam posisi litotomi.

b. Tempatkan handuk atau kain bersih dibawah bokong.

c. Jika mungkin tempatkan lampu sedemikian rupa sehingga

perineum bisa dilihat dengan jelas.

d. Gunakan tekhnik aseptik pada memeriksa robekan, memberikan

anastesi lokal dan menjahit luka.

e. Cuci tangan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir

f. Pakai sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi atau steril

g. Dengan menggunakan tekhnik aseptik, persiapkan peralatan

dan bahan-bahan desinfeksi tingkat tinggi atau penjahitan



h. Duduk dengan posisi santai dan nyaman sehingga luka bisa

dnegan mudah dilihat dan penjahitan bisa dilakukan tanpa

kesulitan.

i. Gunakan kain kasa atau kain desinfeksi tinggi atau bersih untuk

membersihkan vulva, vagina dan perineum ibu dengan lembut,

bersihkan darah sambil menilai dalam dan luasnya luka.

j. Periksa vagina, serviks dan perineum secara lengkap. Pastikan

bahwa laserasi perineum hanya luka merupakan derajat I atau

II. Jika laserasinya dalam telah meluas,periksa lebih jauh untuk

memeriksa bahwa tidak terjadi robekan derajat III atau IV.

Masukkan jari yang bersarung untuk mengidentifikasi sfingter

ani. Raba tonus atau ketegangan sfingter ani, jika sfingter luka,

ibu mengalami laserasi derajat III atau IV dan harus dirujuk

segera.

k. Ganti sarung tangan dengan sarung tangan desinfeksi tingkat

tingg atau steril dan berikan anastesi lokal.

(Vicky Chapman, 2003).

4) Cara Penjahitan Ruptur Perineum

a) Reparasi mula-mula dari titik pangkal robekan sebelah

dalam/proksimal ke arah luar/distal, jahitan dilakukan lapis demi

lapis, dari lapis dalam kemudian lapis luar.

b) Ruptur perineum tingkat I : tidak perlu dijahit jika tidak ada

perdarahan dan posisi luka baik, namun jika terjadi perdarahan



segera jahit dengan menggunakan benang catgut secara jelujur

atau dengan cara angka delapan.

c) Ruptur perineum tingkat II : untuk laserasi derajat I atau II jika

ditemukan robekan tidak rata atau bergerigi harus diratakan terlebih

dahulu sebelum dilakukan penjahitan. Pertama otot dijahit dengan

catgut kemudian selaput lender. Vagina dijahit dengan catgut

secara terputus-putus atau jelujur. Penjahitan mukosa vagina

dimulai dari puncak robekan. Kulit perineum dijahit dengan benang

catgut secara jelujur.

d) Ruptur perineum tingkat III : penjahitan yang pertama pada dinding

depan rektum yang robek, kemudian fasia perirektal dan fasia

septum rektovagfinal dijahit dengan catgur kromik sehingga

bertemu kembali.

e) Ruptur perienum tingkat IV: ujung-ujung otot sfingterani yang

terpisah karena robekan diklem dengan klem petan lurus,

kemudian dijahit antara 2-3 jahitan catgut kromik sehingga bertemu

kembali. Selanjutnya robekan dijahit lapis demi lapis seperti

menjahit robekan perineum tingkat I (Nendhy, 2010).

Pada ruptur perineum derajat I dan II dapat dilakukan penjahitan

oleh bidan, sedangkan pada ruptur perineum derajat III dan IV hanya

dapat dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki wewenang dan

keterampilan (Pudiastuti, 2012).



2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Ruptur Perineum

a. Faktor Ibu

1) Umur

Umur adalah lamanya seseorang hidup. Umur berkembang

sejalan dengan perkembangan biologis alat-alat tubuh manusia.

Umur 20-35 tahun adalah periode yang paling aman untuk

kehamilan dan persalinan. Umur yang < 20 tahun merupakan faktor

resiko dalam kehamilan dan persalinan sebab fungsi alat

reproduksinya masih belum matang. Demikian pula umur >35 tahun

merupakan resiko dalam kehamilan dan persalinan sebab fungsi

alat-alat reproduksinya sudah mulai menurun (Winkjosastro, 2006).

2) Paritas

Paritas adalah jumlah persalinan yang pernah dialami

wanita. Robekan perineum terjadi pada hampir semua persalinan

dan tidak jarang juga pada persalinan yang berikutnya. Persalinan

untuk yang pertama kali, perineum/jalan lahir masih kaku sehingga

sangat beresiko untuk terjadinya ruptur perineum (Winkdjosastro,

2006).

3) Jarak kelahiran

Jarak kelahiran adalah rentang waktu antara kelahiran anak

sekarang dengan kelahiran anak sebelumnya. Jarak kelahiran

kurang dari dua tahun tergolong resiko tinggi karena dapat

menimbulkan komplikasi pada persalinan. Keadaan jalan lahir yang

mungkin persalinan terdahulu mengalami ruptur perineum derajat



III atau IV sehingga proses pemulihan belum sempurna dan ruptur

perineum dapat terjadi (Nuraisyah, 2008).

4) Partus presipitatus

Partus presipitatus merupakan partus yang sudah selesai

kurang dari tiga jam. His yang terlalu kuat dan terlalu efisien

menyebabkan persalinan menyebabkan persalinan selesai dalam

waktu yang sangat singkat. His yang terlalu kuat atau juga disebut

hypertonic uterine kontraksi.

Partus presipitatus ditandai dengan adanya sifat his normal,

tonus otot di luar his juga biasa, kelainannya terletak pada

kekuatan his. Bahaya partus presipitatus bagi ibu adalah terjadinya

perlukaan jalan lahir, khususnya serviks uteri, vagfina dan

perineum, sedangkan bahaya untuk bayi adalah mengalami

perdarahan dalam tengkorak karena bagian tersebut mengalami

tekanan kuat dalam waktu yang singkat. Pada partus presipitatus

keadaan diawasi dengan cermat, dan episiotomi dilakukan pada

waktu yang tidak tepat untuk menghindarkan terjadi rupture

perineum tingkat ketiga (Prawirohardjo, 2010).

5) Mengejan terlalu kuat

Kekuatan kontraksi rahim dibantu tenaga ibu yang kuat pada

waktu mengejan, akan mendorong kepala bayi berada pada dasar

otot panggul. Kelahiran kepala bayi dilakukan diantara kontraksi,

alasanya adalah bahwa kombinasi kontraksi dan upaya mendorong



ibu memberikan kekuatan ganda pada saat melahirkan. Hal ini

membuat pelahiran kepala lebih cepat dan melepaskan tekanan

secara mendadak, yang keduanya meningkatkan risiko kerusakan

intrakranial pada bayi dan laserasi pada jalan lahir. Bernafas

pendek dan cepat selama kontraksi dan kemudian secara perlahan

mendorong diantara kontraksi, yang akan mempermudah kepala

bayi keluar dengan trauma minimal pada bayi dan pada wanita

(Varney, 2009).

6) Edema dan kerapuhan pada perineum

Pada proses persalinan jika terjadi oedema pada perineum

maka perlu dihindarkan persalinan pervaginam karena dapat

dipastikan akan terjadi laserasi perineum (Rukiyah. dkk, 2010).

7) Primipara

Seorang primipara adalah seorang wanita yang telah pernah

melahirkan satu kali dengan janin yang telah mencapai batas

viabilitas, tanpa mengingat janinnya hidup atau mati pada waktu

lahir. Pada primipara perineum utuh dan elastis, sedang pada

multipara tidak utuh, longgar dan lembek. Untuk menentukannya

dilakukan dengan menggerakkan jari dalam vagina ke bawa dan

samping vagina. Dengan cara ini dapat diketahui pula otot levator

ani. Pada keadaan normal akan teraba elastis seperti kalau kita

meraba tali pusat. (Wiknjosastro, 2010).



Pada saat akan melahirkan kepala janin perineum harus

ditahan, bila tidak ditahan perineum akan robek terutama pada

primigravida. Dianjurkan untuk melakukan episiotomi pada

primigravida atau pada perineum yang kaku. Dengan perineum

yang masih utuh pada primigravida akan mudah terjadi robekan

perineum (Setiyawati, 2010).

8) Kesempitan panggul dan CPD (chepalo pelvic disproportional)

Merupakan disproporsi antara ukuran janin dengan ukuran

panggul, dimana bentuk panggul tidak cukup lebar untuk

mengakomodasi keluarnya janin pada kelahiran per vaginam. Jika

tidak ada disproporsi (ketidaksesuaian) antara pelvis dan janin

normal serta letak anak tidak patologis, maka persalinan dapat

ditunggu spontan. Apabila dipaksakan mungkin janin dapat lahir

namun akan terjadi trauma persalinan salah satunya adalah

laserasi perineum (Mochtar, 2012).

9) Jaringan parut pada perineum dan vagina

Pemeriksaan pada daerah perineum bertujuan untuk

menemukan adanya jaringan parut akibat laserasi yang pernah

terjadi sebelumnya atau bekas episiotomi, juga periksa adanya

penipisan, fistula, massa, lesi, dan peradangan. Kadang-kadang

setelah mengalami suatu persalinan traumatik disertai laserasi

yang mengenai sfingter anus, otot belum benar-benar pulih.

Jaringan parut pada jalan lahir akan menghalangi atau



menghambat kemajuan persalinan, sehingga episiotomi pada

kasus ini dapat dipertimbangkan (Prawirohardjo, 2010).

10) Kelenturan jalan lahir

Perineum yang lunak dan elastis serta cukup lebar,

umumnya tidak memberikan kesukaran dalam kelahiran kepala

janin. Jika terjadi robekan hanya sampai rupture perineum tingkat I

atau II. Perineum yang kaku dan tidak elastis akan menghambat

persalinan kala II dan dapat meningkatkan risiko terhadap janin.

Juga dapat menyebabkan robekan perineum yang luas sampai

tingkat III. Hal ini sering ditemui pada primitua yaitu primigravida

berumur diatas 35 tahun. Untuk mencegahnya dilakukan

episiotomi. Perineum yang sempit akan akan mudah terjadi

robekan-robekan jalan lahir (Mochtar, 2012).

11) Persalinan dengan tindakan (ekstraksi vakum, ekstraksi forcep,

versi ekstraksi, dan embriotomi)

Persalinan dengan tindakan menggunakan forcep

menambah peningkatan cedera perineum ibu, trauma yang paling

besar dengan menggunakan forsep rotasional. Persalinan dengan

tindakan embriotomi harus mempertimbangkan keuntungan dan

risiko komplikasi yang mungkin terjadi yaitu perlukaan jalan lahir,

cedera saluran kemih/ cerna, rupture uteri, atonia uteri dan infeksi

(Wiknjosastro, 2010).

2. Faktor janin



a) Lingkar kepala janin

Kepala janin merupakan bagian yang paling besar dan keras dari

pada bagian-bagian lain yang akan dilahirkan. Janin dapat

mempengaruhi jalannya persalinan dengan besarnya dan posisi

kepala tersebut. Kepala janin besar dan janin besar dapat

menyebabkan laserasi perineum. Kepala janin merupakan bagian

yang terpenting dalam persalinan yang berpengaruh terhadap

peregangan perineum pada saat kepala di dasar panggul dan

membuka jalan lahir dengan diameter 5-6 cm akan terjadi penipisan

perineum, sehingga pada perineum yang kaku dapat terjadi laserasi

perineum. Pengendalian kecepatan dan pengaturan diameter kepala

saat melalui introitus vagina dan perineum dapat mengurangi

kemungkinan terjadinya robekan (Wiknjosastro, 2010).

b) Berat badan bayi

Berat badan janin dapat mempengaruhi proses persalinan kala

II. Berat neonatus pada umumnya < 4000 gr dan jarang mebihi 5000

gr (Prawirohardjo, 2010). Kriteria janin cukup bulan yang lama

kandungannya 40 pekan mempunyai panjang 48-50 cm dan berat

badan 2750–3000 gram (Pudiastuti, 2012).

Pada janin yang mempunyai berat lebih dari 4000 gram

memiliki kesukaran yang ditimbulkan dalam persalinan adalah karena

besarnya kepala atau besarnya bahu. Bagian paling keras dan besar

dari janin adalah kepala, sehingga besarnya kepala janin



mempengaruhi berat badan janin. Oleh karena itu sebagian ukuran

kepala digunakan Berat Badan (BB) janin. Kepala janin besar dan

janin besar dapat menyebabkan laserasi perineum (Mochtar, 2012).

c) Presentasi defleksi

Presentasi defleksi dibagi menjadi 3 yaitu defleksi ringan

(presentasi puncak kepala), defleksi sedang (presentasi dahi), dan

defleksi maksimal (presentasi muka). Pada sikap defleksi sedang,

janin dengan ukuran normal tidak mungkin dapat dilahirkan secara

pervaginam. Pada awal persalinan, defleksi ringan yang terjadi.

Akan tetapi, dengan turunnya kepala, defleksi bertambah hingga

dagu menjadi bagian yang terendah. Hal ini disebabkan jarak dari

foramen magnum ke belakang kepala lebih besar dari pada jarak

dari foramen magnum ke dagu. Karena dagu merupakan bagian

yang terendah, dagulah yang paling dulu mengalami rintangan dari

otot-otot dasar panggul hingga memutar ke depan ke arah simfisis.

Putaran paksi luar terjadi di dasar panggul. Dalam vulva,

mulut tampak lebih dahulu. Kepala lahir dengan gerakan fleksi dan

tulang lidah (hiloid) menjadi hipomoklion, berturut-turut lahirlah

hidung, mata, dahi, ubun-ubun besar, dan akhirnya tulang belakang

kepala. Kaput suksedaneum terbentuk di daerah mulut hingga

muka anak moncong.

Presentasi muka dapat lahir spontan bila dagu di depan.

Pada umumnya partus lebih lama yang menyebabkan angka



kematian janin Kemungkinan rupture perineum lebih besar. Pada

letak dahi presentasi yang paling buruk diantara letak kepala. Pada

letak dahi yang bersifat sementara, anak dapat lahir spontan

sebagai letak belakang kepala atau letak muka. Jika letak dahi

menetap, proknosis buruk, kecuali jika anak kecil. Persalinan pada

letak dahi sebaiknya dengan seksio sesarea, mengingat bahaya-

bahaya untuk ibu dan anak (Prawirohardjo, 2010).

d) Letak sungsang dengan after coming head

Apabila terjadi kesukaran melahirkan kepala janin dengan

cara mauriceau, dapat digunakan cunam piper. Ekstraksi cunam

adalah tindakan obstetric yang bertujuan untuk mempercepat kala

pengeluaran dengan jalan menarik bagian terbawah janin (kepala)

dengan alat cunam. Komplikasi dapat timbul pada janin dan ibu,

komplikasi pada janin adalah hematom pada kepala, perdarahan

dalam tengkorak (intracranial hemorrhage), fraktur cranium, luka-

luka lecet pada kepala. Sedangkan komplikasi yang terjadi pada

ibu adalah rupture uteri, robekan pada portio uteri, vagina dan

peritoneum, syok serta perdarahan postpartum (Mochtar, 2012).

e) Distosia bahu

Distosia bahu merupakan penyulit yang berat karena sering

kali baru diketahui saat kepala sudah lahir dan tali pusat sudah

terjepit antara panggul dan badan anak. Angka kejadian pada bayi

dengan berat badan >2500 gram adalah 0,15%, sedangkan pada



bayi dengan berat badan >4000 gram 1,7%. Distosia bahu

umumnya terjadi pada makrosomia, yakni suatu keadaan yang

ditandai oleh ukuran badan bayi yang relatif lebih besar dari ukuran

kepalanya bukan semata-mata berat badan lebih >4000 gram.

Kemungkinan makrosomia perlu dipikirkan bila dalam kehamilan

terdapat penyulit-penyulit obesitas, diabetes melitus, kehamilan

lewat waktu, atau bila dalam persalinan pemanjangan kala II.

Distosia bahu juga dapat terjadi pada bayi anensefalus yang

disertai kehamilan serotinus.

Mengingat prognosis bagi janin sangat buruk bila terjadi

distosia bahu, dianjurkan untuk melakukan seksio sesarea bila

ditemukan keadaan tersebut. Angka morbiditas dan mortalitas pada

anak yang cukup tinggi dapat terjadi fraktura humeri, klavikula,

serta kematian janin. Bagi ibu, penyulit yang sering menyertai

adalah perdarahan pasca persalinan sebagai akibat atonia uteri

dan robekan pada jalan lahir (Prawirohardjo, 2010).

3. Faktor penolong persalinan

a) Cara berkomunikasi dengan ibu

Jalin kerjasama dengan ibu dan dapat mengatur kecepatan

kelahiran bayi dan mencegah terjadinya laserasi. Kerjasama sangat

bermanfaat saat kepala bayi pada diameter 5-6 cm tengah

membuka vulva (crowning) karena pengendalian kecepatan dan



pengaturan diameter kepala saat melewati introitus dan perineum

dapat mengurangi kemungkinan robekan.

b) Cara memimpin mengejan dan dorongan pada fundus uteri

Setelah terjadi pembukaan lengkap, anjurkan ibu hanya

meneran apabila ada dorongan kuat dan spontan untuk meneran.

Jangan menganjurkan untuk meneran berkepanjangan dan

menahan nafas, anjurkan ibu beristirahat diantara kontraksi.

Beritahukan pada ibu bahwa hanya dorongan alamiahnya yang

mengisyaratkan ia untuk meneran dan kemudian beristirahat

diantara kontraksi. Penolong persalinan hanya memberikan

bimbingan tentang cara meneran yang efektif dan benar (JNPK-KR,

2010).

Kadang–kadang mengejan spontan pada wanita tidak

terfokus, sehingga kemajuan hanya terjadi sedikit mengejan

dengan mata terpejam kuat-kuat dan atau berteriak terus-menerus

dan tidak ada kemajuan yang tampak setelah 20 atau 30 menit.

Anjurkan ibu untuk mengubah posisi pada kala II, hal ini membantu

ibu untuk fokus dan mengejan lebih efektif. Bantulah ibu untuk

membuka mata dan mengarahkan pandangannya pada vagina dan

berfikir menekan bayi keluar. Tindakan-tindakan ini akan

menghasilkan kemajuan tanpa terjadi gawat janin dan robekan

pada perineum (Pudiastuti, 2012).



Sebagian besar daya dorong untuk melahirkan bayi,

dihasilkan dari kontraksi uterus. Meneran hanya menambah daya

kontraksi untuk mengeluarkan bayi. Pada saat persalinan hal yang

tidak boleh dilakukan adalah menyuruh ibu meneran pada saat

kepala telah lahir sampai subocciput dan melakukan dorongan

pada fundus uteri karena kedua hal tersebut dapat meningkatkan

risiko laserasi perineum, distosia bahu dan ruptur uteri.

Ibu dipimpin mengejan saat ada his atau kontraksi rahim, dan

istirahat bila tidak ada his. Setelah subocciput di bawah simfisis, ibu

dianjurkan untuk berhenti mengejan karena lahirnya kepala harus

pelan-pelan agar perineum tidak robek. Pimpinan mengejan pada

ibu bersalin yang tidak sesuai dengan munculnya his dan lahirnya

kepala dapat mengakibatkan laserasi perineum hingga derajat III

dan IV (JNPK-KR, 2010).

c) Anjuran posisi meneran

Sebagai penolong persalinan harus membantu ibu untuk

memilih posisi yang paling nyaman. Posisi meneran yang

dianjurkan pada saat proses persalinan diantaranya adalah posisi

duduk, setengah duduk, jongkok, berdiri, merangkak, dan berbaring

miring ke kiri. Ibu dapat mengubah-ubah posisi secara teratur

selama kala II karena hal ini dapat membantu kemajuan persalinan,

mencari posisi meneran yang paling efektif dan menjaga sirkulasi

utero plasenter tetap baik.



Keuntungan posisi duduk dan setengah duduk dapat

memberikan rasa nyaman bagi ibu dan memberikan kemudahan

baginya untuk beristirahat diantara kontraksi, dan gaya gravitasi

mempercepat penurunan bagian terbawah janin sehingga berperan

dalam kemajuan persalinan. Sedangkan untuk posisi jongkok dan

berdiri membantu mempercepat kemajuan kala II persalinan dan

mengurangi rasa nyeri. Beberapa ibu merasa bahwa merangkak

atau berbaring miring ke kiri membuat mereka lebih nyaman dan

efektif untuk meneran. Kedua posisi tersebut juga akan membantu

perbaikan posisi oksiput yang melintang untuk berputar menjadi

posisi occiput anterior. Posisi merangkak dapat membantu ibu

mengurangi rasa nyeri punggung saat persalinan. Posisi berbaring

miring ke kiri memudahkan ibu untuk beristirahat diantara kontraksi

jika ibu kelelahan dan juga dapat mengurangi risiko terjadinya

laserasi perineum (JNPK-KR, 2010).

d) Keterampilan menahan perineum pada saat ekspulsi kepala

Saat kepala membuka vulva (5-6 cm), letakkan kain yang

bersih dan kering yang dilipat 1/3 nya di bawah bokong ibu dan

siapkan kain atau handuk bersih di atas perut ibu (untuk

mengeringkan bayi segera setelah lahir). Lindungi perineum

dengan satu tangan (dibawah kain bersih dan kering), ibu jari pada

salah satu sisi perineum dan 4 jari tangan pada sisi yang lain pada

belakang kepala bayi. Tahan belakang kepala bayi agar posisi



kepala tetap fleksi pada saat keluar secara bertahap melewati

introitus dan perineum. Melindungi perineum dan mengendalikan

keluarnya kepala bayi secara bertahap dan hati-hati dapat

mengurangi regangan berlebihan (robekan) pada vagina dan

perineum (JNPK-KR, 2010).

e) Episiotomi

Episiotomi adalah bedah yang dibuat di perineum untuk

memudahkan proses kelahiran. Perineum harus dievaluasi

sebelum waktu pelahiran untuk mengetahui panjangnya, ketebalan,

dan distensibilitasnya. Evaluasi ini membantu menentukan apakah

episiotomi dilakukan atau tidak. Perineum yang sangat tebal dan

kaku serta resisten terhadap distensi, sehingga memerlukan

episiotomi.

1. Indikasi Episiotomi

1) Gawat janin dan bayi akan segera dilahirkan dengan tindakan.

2) Penyulit kelahiran pervaginam (sungsang, distosia bahu, ekstraksi

cunam (forcep), atau ekstraksi vakum).

3) Jaringan parut pada perineum atau vagina yang memperlambat

kemajuan persalinan (JNPK-KR, 2010).

2. Jenis Episiotomi

Sayatan episiotomi umumnya menggunakan gunting khusus, tetapi

dapat juga sayatan dilaku kan dengan pisau. Berdasarkan lokasi  sayatan

maka dikenal 4 jenis episiotomi yaitu :



a) Episiotomi medialis

Sayatan dimulai pada garis tengah komissura posterior lurus ke

bawah tetapi tidak sampai mengenai serabut sfingter ani.

b) Episiotomi mediolateralis

Sayatan disini dimulai dari bagian belakang introitus vagina

menuju ke arah belakang dan samping. Arah sayatan dapat

dilakukan ke arah kanan ataupun kiri, tergantung pada kebiasaan

orang yang melakukannya. Panjang sayatan kira-kira 4 cm.

Sayatan disini sengaja dilakukan menjauhi otot sfingter ani untuk

mencegah ruptura perineum tingkat III. Perdarahan luka lebih banyak

oleh karena melibatkan daerah yang banyak pembuluh darahnya.

Otot-otot perineum terpotong sehingga penjahitan luka lebih sukar.

Penjahitan dilakukan sedemikian rupa sehingga setelah penjahitan

selesai hasilnya harus simetris.

c) Episiotomi lateralis

Sayatan disini dilakukan ke arah lateral mulai dari kira-kira jam 3

atau 9 menurut arah jarum jam. Jenis episiotomi ini sekarang tidak

dilakukan lagi, oleh karena banyak menimbulkan komplikasi. Luka

sayatan  dapat melebar ke arah dimana terdapat pembuluh darah

pudendal interna, sehingga dapat menimbulkan perdarahan yang

banyak.

d) Insisi Schuchardt



Jenis ini merupakan variasi dari episiotomi mediolateralis, tetapi

sayatannya melengkung ke arah bawah lateral, melingkari rektum,

serta sayatannya lebih lebar (Mochtar, 2012).

B. Landasan Teori

Ruptur Perineum adalah robekan yang terjadi pada saat bayi lahir

baik secara spontan maupun menggunakan alat atau tindakan. Robekan

perineum umumnya terjadi pada garis tengah dan bisa menjadi luas

apabila kepala janin terlalu cepat. Robekan perineum terjadi pada hampir

semua primipara (Prawirohardjo, 2010).

Robekan perineum terjadi pada kelahiran dengan berat badan bayi

yang besar akan meningkatkan risiko terjadinya ruptur perineum karena

perineum tidak cukup kuat menahan regangan kepala atau bahu bayi

dengan berat badan bayi yang besar, sehingga pada proses kelahiran

bayi dengan berat badan bayi lahir yang besar sering terjadi ruptur

(Saifuddin, 2002).

Umur berkembang sejalan dengan perkembangan biologis alat-alat

tubuh manusia. Umur 20-35 tahun adalah periode yang paling aman untuk

kehamilan dan persalinan. Umur yang < 20 tahun merupakan faktor resiko

dalam kehamilan dan persalinan sebab fungsi alat reproduksinya masih

belum matang. Demikian pula umur > 35 tahun merupakan resiko dalam

kehamilan dan persalinan sebab fungsi alat-alat reproduksinya sudah

mulai menurun (Wiknjosastro, 2006)



Paritas adalah jumlah yang dilahirkan oleh seorang ibu baik hidup

maupun mati. Paritas mempunyai pengaruh terhadap terhadapa kejadian

ruptur perineum. Paritas dibagi dalam beberapa bagian atau klasifikasi

yaitu : primipara adalah wanita yang pernah melahirkan sebanyak 1 kali,

multipara adalah wanita yang pernah melahirkan kurang dari 5 kali,

sedangkan grandemultipara adalah wanita yang pernah melahirkan lebih

dari 5 kali. Wanita primipara lebih beresiko terjadi ruptur perineum karena

perineum yang masih utuh pada primi dan belum pernah dilalui oleh

kepala bayi sehingga akan mudah terjadi robekan perineum (yazidah,

2011).

Ruptur perineum terjadi pada hampir semua persalinan pertama

dan tidak jarang juga pada persalinan berikutnya. Pada seorang primipara

atau orang yang baru pertama kali melahirkan ketika terjadi peristiwa

“kepala keluar pintu”. Sebagai akibat persalinan terutama pada seorang

primipara biasa timbul luka pada vulva disekitar introitus vagina yang

biasanya tidak dalam akan tetapi kadang-kadang biasa timbul perdarahan

banyak (prawirohardjo, 2010).

Jarak persalinan yang pendek akan meningkatkan resiko terhadap

ibu dan janin. Hal ini disebabkan karena bentuk dan fungsi organ

reproduksi belum kembali dengan sempurna sehingga fungsinya akan

terganggu apabila terjadi kehamilan dan persalinan kembali. Jarak

kelahiran kurang dari dua tahun tergolong resiko karena dapat

menimbulkan kompilkasi pada persalian. Jarak 2-3 tahun merupakan jarak



kelahiran yang lebih aman bagi ibu dan janin. Begitu juga dengan

keadaan jalan lahir yang mungkin pada persainan terdahulu mengalami

ruptur perienum sehingga proses pemulihan belum sempurna dan ruptur

perineum dapat terjadi (Nuraisyah, 2008).



C. Kerangka Konsep

Gambar 2. Kerangka konsep

Keterangan :

Variabel Bebas : Berat Badan Lahir, umur ibu, Paritas, dan jarak kelahiran

Variabel Terikat : Ruptur perineum

BBL Bayi

Umur ibu

Paritas

Ruptur
perineum

Jarak kelahiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A . Jenis dan Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang

dimaksudkan untuk menggambarkan suatu keadaan secara objektif.

Dalam hal ini untuk mendeskripsikan atau menggambarkan faktor-faktor

ruptur perineum.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di ruang bersalin Puskesmas Lepo-Lepo Kota

Kendari pada tanggal 21-24 juni tahun 2016.

C. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi penelitian adalah semua ibu yang mengalami

ruptur perineum sebanyak 45 orang di Puskesmas Lepo-Lepo Kota

Kendari Tahun 2015.

2) Sampel

Sampel penelitian adalah keseluruhan dari populasi tekhnik

pengambilan sampel menggunakan total sampling yaitu 45 orang.

D. Definisi Operasional

1) Ruptur perineum adalah robekan yang terjadi pada waktu

persalinan. Robekan perineum terjadi pada hampir semua



persalinan pertama dan tidak jarang juga pada persalinan

berikutnya ( Ai Yeyeh Rukiah, 2010).

2) Berat Badan Lahir (BBL) bayi adalah berat badan bayi (dalam

gram) ditimbang segera setelah lahir

Kriteria objektif :

a. Risiko Tinggi : ≥ 3500 gram

b. Risiko Rendah : ≤ 3500 gram. (Manuaba, 2011)

3) Umur adalah lamanya seseorang hidup. Dihitung berdasarkan

usia pada saat bersalin

Kriteria objektif :

a. Risiko Tinggi : <20 tahun dan >35 tahun

b. Risiko Rendah : 20-35 tahun. (Winkjosastro, 2006)

4) Paritas adalah jumlah persalinan yang pernah dialami seorang ibu

selama hidupnya

Kriteria objektif :

a. Risiko TinggI : 1 kali

b. Risiko Rendah : ≥ 2 kali. (Winkjosastro, 2006)

5) Jarak kelahiran adalah persalinan seorang ibu antara kelahiran

anak pertama dengan anak berikutnya.

Kriteria Objektif :

a. Risiko Tinggi : > 2 tahun dan < 10 tahun

b. Risiko Rendah : ≤ 2 tahun - ≥ 10 tahun. (Nuraisyah, 2008).



E. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang diambil dari

buku register buku bersalin di ruang bersalin Puskesmas Lepo-Lepo Kota

Kendari tahun 2015.

F. Pengolahan dan Penyajian Data

Pengolahan data akan dilakukan secara manual dengan

menggunakan kalkulator dan dimasukan dalam master tabel kemudian

ditabulasi sesuai dengan variabel yang diteliti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Puskesmas Lepo – Lepo merupakan puskesmas perawatan

(kebidanan dan unit gawat darurat). Puskesmas Lepo – Lepo terletak

di Jl. Christina M. Tiahahu  No. 117, RT 02/RW 01 Kelurahan Lepo –

Lepo , Kecamatan Baruga,  Kota Kendari Puskesmas Lepo – Lepo,

Wundudopi, Baruga dan Watubangga dengan luas wilayah kerja +

13.130 Ha Batas – Batas Wilayah Kerja Puskesmas Lepo – Lepo

adalah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : Kecamatan Wua – Wua dan Kecamatan

Kadia

b. Sebelah Timur : Kecamatan Poasia

c. Sebelah Selatan : Kecamatan Konda (Kab. Konsel)

d. Sebelah Barat : Kecamatan Mandonga (Kota Kendari )

2. Data Demografi

Jumlah Penduduk di Wilayah Kerja Puskesmas Lepo – Lepo

pada tahun 2016 sebanyak 20.981 jika dengan rincian sebagai

berikut: Kelurahan Lepo – Lepo 4.611 jiwa (21, 98%), Kelurahan

Wundudopu 3.391 jiwa (16, 16%), kelurahan Baruga 8.081 jiwa

(38.51%). Dan Kelurahan Watubangga 4.898 jiwa (23,34%).



3. Daftar Jumlah Dan Jenis Tenaga Kesehatan Di Puskesmas
Lepo-Lepo Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun
2016

No Jenis Tenaga
Kesehatan

Status Jumlah
PNS Honorer Sukarelawan

1 Dokter Umum 3 - - 3
2 Dokter Gigi 1 - - 1
3 Sarjana Keperawatan 9 - 11 20
4 Sarjana Kesehatan

Masyarakat 17 - 1 18

5 Sarjana Kebidanan 3 - - 3
6 Sarjana Kesehatan

Lingkungan 1 - - 1

7 Apoteker 2 - 18 2
8 Ahli Madya

Keperawatan 19 - 12 34

9 Ahli Madya
Kebidanan 17 - 2 29

10 Ahli Madya Gizi 3 - 1 5
11 Ahli Kesehatan

Lingkungan 1 - 1 2

12 Ahli Madya Analis
Kesehatan 1 1 - 3

13 Perawat 9 - - 9
14 Perawat Gigi 2 - - 2
15 Bidan 4 - - 4
16 SPAG 1 - - 1
17 SPPH 2 - - 2
18 SMF 1 - - 1

Jumlah 93 1 46 140
Sumber : Buku profil Puskesmas Lepo – Lepo

4. Sarana Kesehatan

Sarana Kesehatan yang tersedia di Puskesmas Lepo – Lepo adalah :

a) Ruang Kepala Puskesmas : 1



b) Ruang Administrasi : 1

c) Ruang Kartu : 1

d) Ruang PoliKlinik Umum : 1

e) Ruang PoliKlinik Gigi : 1

f) Ruang  Anak : 1

g) Klinik Sanitifikasi Jamu : 1

h) Ruang Poli KIA : 1

i) Ruang Imunisasi : 1

j) Ruang Rawat Inap : 5

k) Ruang Jaga Perawat : 2

l) Ruang Jaga Bersalin : 1

m) Ruang Rawat Kebidanan : 1

n) Ruang jaga Kebiadanan : 1

o) Ruang UGD : 1

p) Apotek : 1

q) Laboratorium : 1

r) Instalasi Gizi : 1

s) Ruang Keslng : 1



B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil peneltian yang telah dilakukan di ruang kebidanan

puskesmas lepo-lepo kota kendari tahun 2016 dengan cara

mengumpulkan data melalui pencatatan, selanjutnya dilakukan

pengolahan sesuai dengan tujuan penelitian terdapat 45 ibu bersalin yang

mengalami rupture perineum sebagai kelompok kasus 52 ibu bersalin

yang tidak mengalami rupture perineum sebagai kelompok control.

Hasil penelitian ini di tampilkan dalam bentuk table dan narasi.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Ruptur Perineum

Tabel 1. Distribusi Sampel ibu bersalin di ruang bersalin
puskesmas lepo-lepo kota kendari pada bulan januari-
juni tahun 2016

Ibu bersalin Normal Frekuensi Persentase (%)
Ruptur Perineum 45 46,39
Tidak ruptur Perineum 52 53,61
Total 97 100

Sumber : Buku Register Puskesmas Lepo-Lepo

Pada tabel 1 ditemukan bahwa dari 97 ibu bersalin normal,

ditemukan 45 (46,39%) ibu bersalin yang mengalami ruptur perineum

dan 52 (53,61%) ibu bersalin yang tidak mengalami rupture perineum.

b. Berat Badan Lahir (BBL)

Tabel 2. Distribusi Sampel Ibu Mengalami Rupture Perineum Di
Ruang Bersalin menurut Berat Badan Lahir Puskesmas
Lepo-Lepo Kota Kendari pada bulan januari-juni tahun
2016

BBL Bayi Frekuensi Persentase (%)



Risiko Tinggi 25 25,77
Risiko Rendah 20 20,61
Total 45 46,38

Sumber : Buku Register Puskesmas Lepo-Lepo

Pada tabel 2 ditemukan bahwa dari 45 ibu yang mengalami ruptur

perineum, ditemukan 25 (25,77%) ibu bersalin dengan BBL bayi resiko

tinggi dan 20 (20,61%) ibu bersalin dengan BBL bayi resiko rendah.

c. Umur

Tabel 3. Distribusi Sampel Ibu Mengalami Ruptur Perineum Di
Ruang Bersalin Menurut Umur Puskesmas Lepo-Lepo
Kota Kendari pada bulan januari-juni tahun 2016

Umur Frekuensi Persentase (%)
Risiko tinggi 18 18,55
Risiko rendah 27 27,83
Total 45 46,38

Sumber : Buku Register Puskesmas Lepo-Lepo

Pada tabel 4 ditemukan bahwa dari 45 ibu yang mengalami

ruptur perineum, ditemukan 18 (18,55%) ibu bersalin dengan umur

ibu resiko tinggi dan 27 (27,83%) ibu bersalin dengan umur resiko

rendah.

d. Paritas

Tabel 4. Distribusi Sampel Ibu Mengalami Ruptur Perineum Di
Ruang Bersalin Menurut Paritas Puskesmas Lepo-Lepo
Kota Kendari pada bulan januari-juni tahun 2016

Paritas Frekuensi Persentase (%)
Resiko tinggi 24 24,74
Resiko rendah 21 21,64
Total 45 46,38

Sumber : Buku Register Puskesmas Lepo-Lepo



Pada tabel 3 ditemukan bahwa dari 45 ibu yang mengalami

ruptur perineum, ditemukan 24 (24,74%) ibu bersalin dengan paritas

resiko tinggi dan 21 ( 21,64%) ibu bersalin dengan paritas resiko

rendah.

e. Jarak Kelahiran

Tabel 5. Distribusi Sampel Ibu Mengalami Ruptur Perineum Di
Ruang Bersalin Menurut Jarak Kelahiran Puskesmas
Lepo-Lepo Kota Kendari pada bulan januari-juni
tahun2016

Jarak kelahiran Jumlah (N) Persentase (%)
Resiko tinggi 29 29,89
Resiko rendah 16 16,49
Total 45 46,39

Sumber : Buku Register Puskesmas Lepo-Lepo

Pada tabel 5 ditemukan bahwa dari 45 ibu yang mengalami ruptur

perineum, ditemukan 29 (29,89%) ibu bersalin dengan jarak kelahiran

resiko tinggi dan 16 (16,49%) ibu bersalin dengan jarak kelahiran resiko

rendah.

C. Pembahasan

1. Berat badan lahir (BBL)

Bayi yang besar (makrosomia) atau berat badannya > 3500 gram

berpotensi untuk terjadinya ruptur perienum. Makrosomia disertaii

dengan meningkatnya resiko trauma persalinan melalui vagina seperti

distosia bahu, kerusakan fleksus brakialis, patah tulang klavikula, dan

kerusakan jaringan lunak pada ibu seperti laserasi jalan lahir dan

robekan perineum (Manuaba, 2011).



Perkirakan berat janin tergantung pada pemeriksaan klinik atau

ultrasonografi. Pada masa kehamilan hendaknya terlebih dahulu

mengukur taksiran berat badan janin.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di ruang

bersalin puskesmas lepo-lepo kota kendari diperoleh bahwa dari 45 ibu

yang mengalami ruptur perineum terdapat 25 (25,77%) ibu dengan

BBL bayi resiko tinggi dan 20 (20, 61%) ibu dengan BBL bayi resiko

rendah.

2. Umur

Wanita yang hamil dan bersalin pada umur <20 tahun > 35 tahun

dari segi biologis, perkembangan alat-alat reproduksinya belum,

seluruhnya optimal. Sedangkan wanita yang hamil dan bersalin umur >

35 tahun kemungkinan besar mempunyai resiko dalam kehamilan dan

persalinan karena konsisi alat-alat reproduiksinya sudah mulai

menurun sehingga kemungkinan besar ibu mengalami komplikasi

(Wiknjosastro, 2006).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di ruang

bersalin puskesmas lepo-lepo kota kendari diperoleh bahwa dari 45 ibu

yang mengalami ruptur perineum terdapat 18 (18,55%) ibu dengan

umur resiko tinggi dan 27 (27,83%) ibu dengan umur resiko rendah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian

dengan teori bahwa umur 20-35 tahun adalah periode yang aman

untuk kehamilan dan persalinan atau masa reproduksi sehat. Resiko



kehamilan yang tinggi kebanyakan pada wanita umur <20 tahun > 35

tahun. Hal ini erat kaitannya dengan kematangan sel-sel reproduksi

dan tingkat kerja organ reproduksi serta tingkat.

3. Paritas

Robekan jalan lahir merupakan penyebab kedua perdarahan

setelah atonia uteri. Paritas mempunyai pengaruh terhadap kejadian

ruptur perineum. Pada ibu dengan paritas satu atau ibu primipara

memiliki resiko lebih besar untuk mengalami robekan perineum

daripada ibu dengan paritas lebih dari satu. Hal ini dikarenakan jalan

lahir yang belum pernah dilalui oleh kepala bayi sehingga otot-otot

perineum meregang ( Winkjosastro, 2006).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di ruang

bersalin puskesmas lepo-lepo kota kendari diperoleh bahwa dari 45 ibu

yang mengalami ruptur perineum terdapat 24 (24,74%) ibu dengan

paritas resiko tinggi dan 21 (21,64%) ibu dengan paritas resiko rendah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori bahwa wanita primipara

lebih beresiko terjadi ruptur perineum karena perineum yang masih

utuh pada primi dan belum pernah dilalui oleh kepala bayi sehingga

akan mudah terjadi robekan perineum.

4. Jarak kelahiran

Jarak persalinan yang pendek akan meningkatkan resiko terhadap

ibu dan janin. Hal ini disebabkan karena bentuk dan fungsi organ



reproduksi belum kembali dengan sempurna sehingga fungsinya akan

terganggu apabila terjadi kehamilan dan persalinan kembali. Jarak

kelahiran kurang dari dua tahun tergolong resiko karena dapat

menimbulkan kompilkasi pada persalian. Jarak 2-3 tahun merupakan

jarak kelahiran yang lebih aman bagi ibu dan janin. Begitu juga

dengan keadaan jalan lahir yang mungkin pada persainan terdahulu

mengalami ruptur perienum sehingga proses pemulihan belum

sempurna dan ruptur perineum dapat terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di ruang

bersalin puskesmas lepo-lepo kota kendari diperoleh bahwa dari 45

ibu yang mengalami ruptur perineum terdapat 29 (29,89%) ibu dengan

jarak kelahiran resiko tinggi dan 16 (16,49%) ibu dengan jarak

kelahiran resiko rendah.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian diatas, maka asumsi

penelitian bahwa ruptur perineum dapat terjadi karena ruptur spontan

maupun episiotomi, hal ini timbul pada jarak kelahiran yang tidak

beresiko, meskipun tidak terdapat penyulit, tetapi ibu kurang

mengetahui bagaimana cara melahirkan yang benar seperti meneran

sebelum waktunya atau belum ada kontraksi dan juga karena

bimbingan persalinan yang salah sehingga dapat terjadi ruptur

perineum.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang mengacu pada

rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut.

1. Distribusi kejadian ruptur perineum dari 45 ibu yang dijadikan

sampel penelitian, ditemukan ibu bersalin dengan Berat Badan

Lahir (BBL) bayi resiko rendah yaitu 20 (20,61%) orang.

2. Distribusi kejadian ruptur perineum dari 45 yang dijadikan sampel

penelitian, ditemukan ibu bersalin dengan umur resiko rendah yaitu

27 (27,64%) orang.

3. Distribusi kejadian ruptur perineum dari 45 yang dijadikan sampel

penelitian, ditemukan ibu bersalin dengan paritas resiko rendah

yaitu 21 (21,64%) orang.

4. Distribusi kejadian ruptur perineum dari 45 yang dijadikan sampel

penelitian, ditemukan ibu bersalin dengan jarak kelahiran resiko

rendah yaitu 16 (16,49%) orang.

B. Saran

1. Diharapkan kepada instansi terkait khususnya Puskesmas Lepo -

lepo Kota Kendari dapat memperhatikan masalah kesehatan

masyarakat terutama masalah kesehatan reproduksi wanita



sehingga angka kematian ibu khususnya mengenai perdarahan

seperti ruptur perienum dapat mengalami penurunan.

2. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya meneliti faktor-faktor

penyebab lain yang menyebabkan terjadinya ruptur perineum.
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Lampiran 1

Gambar Penjahitan Rupture Perineum
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Lampiran 2

MASTER TABEL

Identifikasi Kejadian Ruptur Perineum Di Ruang Bersalin
Puskesmas Lepo-Lepo

Kota Kendari
Tahun 2016

No Nama

BBL Bayi (gr) Umur ibu Paritas Jarak kelahiran

Keterangan
Resiko
Tinggi

Resiko
rendah

Resiko
Tinggi

Resiko
rendah

Resiko
tinggi

Resiko
rendah

Resiko
tinggi

Resiko
rendah

≥3500 ≤3500 ≤ 20 dan
35 tahun

20 - 35
tahun 1 kali ≥2 kali < 2 dan

≥10 tahun
› 2-<10
tahun

1 Ny. N 3700 26 tahun 1 kali 1 tahun

2 Ny. M 3800 33 tahun 3 kali 5 tahun
3 Ny I 3100 19 tahun 1 kali 1 tahun
4 Ny. L 3000 36 tahun 4 kali 1 tahun
5 Ny. S 3300 18 tahun 1 kali 1 tahun
6 Ny. T 3000 29 tahun 2 kali
7 Ny. B 3600 22 tahun 1 kali 1 tahun
8 Ny. S 3400 33 tahun 2 kali
9 Ny. T 3600 26 tahun 1 kali 1 tahun

10 Ny. O 3600 1 kali 1 tahun 4 tahun
11 Ny. R 3200 35 tahun 33 tahun 4 kali 3 tahun
12 Ny. U 3400 32 tahun 1 kali 1 tahun
13 Ny. E 3700 30 tahun 2 kali 4 tahun
14 Ny. W 2900 28 tahun 1 kali 1 tahun
15 Ny. L 3350 27 tahun 1 kali 4 kali
16 Ny. C 3400 26 tahun 1 kali 1 tahun
17 Ny. D 3600 28 tahun 1 tahun
18 Ny E 2600 19 tahun 1 kali 1 tahun
19 Ny. A 3700 39 tahun 2 kali 5 tahun
20 Ny. F 3100 19 tahun 1 kali 1 tahun
21 Ny. S 3600 37 tahun 2 kali 5 tahun
22 Ny. K 3400 25 tahun 1 kali 1 tahun
23 Ny. O 3800 28 tahun 1 kali 1 tahun 4 tahun
24 Ny. P 3700 40 tahun 3 kali 5 tahun
25 Ny. T 2800 24 tahun 1 kali 1 tahun
26 Ny. R 2700 31 tahun 1 kali 1 tahun
27 Ny. E 2800 21 tahun 1 kali 1 tahun
28 Ny. U 3300 20 tahun 2 kali 1 tahun
29 Ny, S 3900 32 tahun 3 kali 3 tahun



30 Ny. I 3600 37 tahun 2 kali 3 tahun
31 Ny. R 4000 36 tahun 3 kali 3 tahun
32 Ny. I 3700 27 tahun 3 kali 3 tahun
33 Ny. G 3900 25 tahun 2 kali 1 tahun
34 Ny. L 3600 38 tahun 3 kali 4 tahun
35 Ny. K 2900 20 tahun 1 kali 1 tahun
36 Ny. F 2900 18 tahun 1 kali 1 tahun
37 Ny. F 3600 3400 23 tahun 1 kali 1 tahun
38 Ny. K 4000 23 tahun 1 kali 1 tahun
39 Ny, R 2700 19 tahun 1 kali 1 tahun
40 Ny. O 3000 20 tahun 1 kali 1 tahun
41 Ny. H 3600 24 tahun 2 kali 1 tahun
42 Ny. J 3900 40 tahun 4 kali 4 tahun
43 Ny. I 3700 39 tahun 4 kali 4 tahun
44 Ny. F 3700 36 tahun 3 kali 4 tahun
45 Ny. R 3800 36 tahun 1 kali 1 tahun










