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MOTTO 

 

Memulai dengan penuh keyakinan 

Menjalankan dengan penuh keikhlasan 

Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan 

 

 "Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah 

akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah 

kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang 

beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."  

(QS. Al-mujadilah 11) 
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LITERATUR REVIEW: PENERAPAN PERAWATAN 

PERINEUM TERHADAP PENYEMBUHAN LUKA  

PERINEUM PADA IBU PASCA PARTUM 

 

Sitti Fatimah Azahra 

Jurusan Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Kendari, Indoensia 

Email : sittifatimahazahra38@gmail.com 

 

ABSTRAK 

Latar belakang:Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan 

plasenta) yang telah cukup bulan dan dapat bertahan hidup diluar kandungan melalui 

jalan lahir atau melalui jalan lain, baik dengan bantuan atau tanpa bantuan. Tujuan: 

Mengidentifikasi Perawatan  Perineum Terhadap Penyembuhan luka perineum. 

Metode: Literature review dilakukan berdasarkan issue, metodologi, persamaan dan 

jurnal penelitian. Dari ke-4 artikel yang didapakan dan akan dianalisis 2 artikel 

menggunakan metode penelitian cross sectional dan 1 menggunakan metode kualitatif 

dan 1 menggunakan metode deskriptif.Hasil:penerapan  perawatan  perineum terhadap 

penyembuhan luka episiotomi pada ibu pasca partumdapat berjalan dengan cepat jika 

perawatan luka dilakukan dengan baik di mana salah satu bentuk perawatan luka adalah 

untuk menjaga kebersihan area yang terluka. 

Pembahasan: Masa nifas atau post partum merupakan masa dari mulainya plasenta 

lahir dan berakhir ketika alat – alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil 

yang berlangsung selama kira – kira 6 minggu atau 42 hari setelah melahirkan, namun 

secara keseluruhan akan kembali pulih dalam waktu tiga bulan, umumnya waktu masa 

nifas atau post partum paling lama adalah 40 hari, jika ada perdarahan atau darah tetap 

keluar setelah 40 hari maka perlu diperhatikan. 

Simpulan: Hasil literature review ini menunjukkan bahwapenerapan  perawatan  

perineum terhadap penyembuhan luka episiotomi pada ibu pasca partumdapat berjalan 

dengan cepat jika perawatan luka dilakukan dengan baik di mana salah satu bentuk 

perawatan luka adalah untuk menjaga kebersihan area yang terluka dan sebaliknya. 

Kata Kunci: Perawatan Perineum, Luka Perineum, Pasca Partum 
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ABSTRAK 

 

Introduction: Childbirth is the process of expulsion from the conception (fetus and 

placenta) that has matured / is quite months and can survive outside the womb through 

the birth canal or through other roads, either with help or without assistance. Objective: 

To identify perineal care for perineal wound healing. Method: Literature review is 

conducted based on issues, methodology, equations and research journals. From the 4 

articles presented and will be analyzed 2 articles using cross sectional research methods 

and 1 using qualitative methods and 1 using descriptive methods. Results:the 

application of perineal care to healing episiotomy wounds in post partum mothers can 

run quickly if wound care is done well where one form of wound care is to maintain 

the cleanliness of the injured area 

Discussion: The puerperium or post partum period is the period from which the 

placenta begins and ends when the uterine uterus returns to its pre-pregnancy state 

which lasts for about 6 weeks or 42 days after delivery, but as a whole will recover 

within three months, generally the time of childbirth or post partum is the longest is 40 

days, if there is bleeding or blood remains out after 40 days it needs to be considered. 

Conclusion: The results of this review literature show that the application of perineal 

care to healing episiotomy wounds in post partum mothers can proceed quickly if 

wound care is done well where one form of wound care is to maintain the cleanliness 

of the injured area and vice versa.  

Keywords:Perineal Care, Episiotomy Wound, Post Partum 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan plasenta) 

yang telah matur /cukup bulan dan dapat bertahan hidup diluar kandungan 

melalui jalan lahir atau melalui jalan lain, baik dengan bantuan atau tanpa bantuan 

(kekuatan sendiri). Proses ini diawali dengan kontraksi persalinan, yang ditandai 

dengan perubahan serviks secara progresif dan diakhiri dengan kelahiran plasenta 

(Ari dkk, 2010). 

 

Salah satu kondisi yang seringkali menyertai proses persalinan adalah 

robekan perineum. Hal tersebut ditegaskan pula oleh Bruno, 2019 bahwa 

persalinan sering mengakibatkan robekan jalan lahir, robekan jalan lahir terjadi 

hampir pada semua persalinan pertama kali dan tidak jarang juga terjadi pada 

persalinan berikutnya.  

 

Insidensi robekan perineum pada persalinan vaginal mencapai 85%. 

Robekan derajat berat bahkan mencapai sfingter anal atau robekan perineum total 

memiliki insidensi yang cukup luas variasinya, berkisar 6-20%. Mengikuti kaidah 

pertolongan yang benar sekalipun, termasuk APN, seringkali robekan perineum 

tidak dapat dihindari sebagai konsekuensi proses persalinan itu 
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sendiri.(Nuring,2016). Robekan perineum pada persalinan pervagina, 

memberikan defek anatomi maupun gangguan fungsi pada seorang wanita. 

Mekipun  perbaikan atau penjahitan robekan telah dilakukan, namun tetap 

memberikan pengaruh  terhadap kualitas kehidupan seorang wanita. Kondisi ini 

berkontribusi  munculnya keluhan gangguan fungsi dasar panggul di kemudian 

hari. Pada persalinan yang disertai robekan perineum tidak teratur atau luas, 

umumnya berhubungan dengan proses penjahitan yang rumit, keluhan nyeri 

perineum pasca partum maupun gangguan fungsi dasar panggul yang lebih berat 

(Fonti, dkk.2009). Selain permasalahan- permasalahan tersebut Perdarahan    

persalinan dapat terjadi,  dan salah satu penyebabnya adalah robekan   perineum( 

Kristianti, 2015).  

 

Robekan perineum terjadi pada hampir semua persalinan pertama dan 

tidak jarang juga pada persalinan berikutnya. Umumnya, robekan perineum 

terjadi digaris tengah dan biasa menjadi luas apabila kepala janin lahir terlalu 

cepat (Kasih et al., 2015). Faktor yang menyebabkan terjadinya ruptur perineum 

antara lain yang pertama adalah faktor ibu yaitu pada saat kehamilan dan 

persalinan. Pada saat kehamilan dipengaruhi oleh pengetahuan, pendidikan, 

perawatan prenatal care dan kondisi fisik ibu. Sedangkan saat persalinan 

dipengaruhi oleh paritas, cara meneran, dan kondisi perineum. Faktor penyebab 

robekan perineum yang kedua yaitu janin diantaranya dikarenakan faktor berat 

bayi baru lahir dan presentasi bayi (Sulis, 2018).Rupturperineum dapat terjadi 



3 
 

karena ruptur spontan maupun episiotomi, menurut  Riswati, (2015) Ruptur 

perineum spontan terjadi karena ketegangan pada daerah vagina pada saat 

melahirkan, juga bisa terjadi karena beban psikologis mengahadapi proses 

persalinan. 

 

Bahaya dan komplikasi akibat terjadinya robekan jalan lahir antara lain 

perdarahan dan infeksi serta gangguan ketidaknyamanan. Perdarahan pada 

robekan jalan lahir dapat menjadi hebat khususnya pada robekan jalan lahir 

derajat dua atau tiga atau jika robekan meluas kesamping atau naik ke vulva 

mengenai klitoris. Luka perineum dapat dengan mudah terinfeksi karena letaknya 

dekat dengan anus memungkinkan sering terkontaminasi feses. Infeksi juga dapat 

menjadi sebab luka tidak segera menyatu sehingga timbul jaringan parut, 

sehingga menimbulkan ketidaknyamanan (Sulis, 2018) 

 

 Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi robekan 

perineum adalah dengan melakukan perawatan perineum. Perawatan luka 

perineum pada ibu setelah melahirkan berguna untuk mengurangi rasa 

ketidaknyamanan, menjaga kebersihan, mencegah infeksi dan mempercepat 

penyembuhan. Perawatan perineum umumnya bersamaan dengan perawatan 

vulva. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah mencegah kontaminasi dengan 

rektum, menangani dengan lembut jaringan luka, membersihkan darah yang 

menjadi sumber infeksi dan bau. Pada persalinan normal, dengan ruptur perineum 
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dapat terjadi infeksi perineum karena kebersihan perineum yang kurang terjaga. 

Gejalanya cukup mudah untuk dilihat yaitu berupa rasa panas dan perih pada 

tempat yang terinfeksi, perih saat buang air kecil, demam dan keluar cairan 

seperti keputihan yang berbau. Faktor yang memengaruhi perawatan luka 

perineum adalah faktor eksternal (lingkungan, tradisi, pengetahuan, sosial 

ekonomi, penanganan petugas, kondisi ibu dan gizi) dan faktor internal (usia, 

penanganan jaringan, hemoragi, hipovolemia, faktor lokal edema, defisit nutrisi, 

personal higiene, defisit oksigen, medikasi dan aktivitas berlebih) (Damarini et 

al., 2013). 

 

Angka kejadian  robekan (ruptur) perineum di seluruh dunia menurut 

World Health Organization (WHO) pada tahun 2009 terjadi 2,7 juta kasus 

robekan (ruptur) perineum pada ibu bersalin. Angka ini diperkirakan mencapai 

6,3 juta pada tahun 2020, sering dengan bidan yang tidak mengetahui asuhan 

kebidanan dengan baik dan kurang pengetahuan ibu tentang perawatan mandiri 

ibu di rumah. Di Amerika dari 26 juta ibu bersalin, terdapat 40% mengalami 

rupture perineum. Di Asia masalah robekan perineum cukup banyak dalam 

masyarakat, 50% dari kejadian robekan perineum di dunia terjadi di Asia. 

Prevalensi ibu bersalin mengalami robekan perineum di Indonesia pada golongan 

umur 25-30 tahun yaitu 24%, dan pada ibu umur 32-39 tahun sebesar 62%. 

(Zukkhruf et al., 2018) 
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Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas penulis tertarik 

melakukan pengkajian yang mendalam untuk mengetahuipenerapan  perawatan  

perineum terhadap penyembuhan luka episiotomi pada ibu pasca partum. 

Penelitian tersebut diambil untuk dilakukan analisis melalui literature review. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari literature review ini adalah “penerapan  perawatan  

perineum terhadap penyembuhan luka perineum pada ibu pasca partum” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengidentifikasi Perawatan  Perineum Terhadap Penyembuhan luka 

perineum  

2. Tujuan Khusus  

a. Mengidentifikasi hasil didapatkan setelah perawatan perineum 

b. Mengidentifikasi perubahan yang terjadi setelah perawatan 

perineum 
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D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Institusi 

Dapat dijadikan sebagai tolak ukur dan bahan pembelajaran bagi mahasiswa 

yang akan melakukan peneliian lebih lanjut dan topik yang behubungan dengan 

judul penelitian di atas” 

. 

2. Bagi keluarga 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada keluarga tentang 

penerapan  perawatan  perineum terhadap penyembuhan luka episiotomi pada 

ibu pasca partum” 

 

3. Bagi ilmu pengetahuan 

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan salah satu 

bagian dari pembelajaran penerapan  perawatan  perineum terhadap 

penyembuhan luka episiotomi pada ibu pasca partum” 
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BAB II 

METODE PENELITIAN 

A. StrategiPencarianLiteratur 

Design penelitian ini menggunkan literatur review, Design penelitian 

yang digunakan dalam literatur review ini adalah berbagai jenis penelitian baik 

penilitian bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Tipe study yang direview adalah 

semua jenis penelitian yang menggunakan metode Perawatan Perineum 

Terhadap luka perineum  pada pasien Post Partum.  

Literature review ini disusun melalui penelusuran artikel penelitian 

yang sudah terpublikasi. Penulusuran dilakukan dengan menggunakan database 

Google Search dan Google schoolar. Jurnal yang di review berjumlah 4 jurnal 

5 tahun terakhir. Penulusuran jurnal pada studi literatur ini dengan 

menggunakan kata kunci :perawatan perineum terhadap penyembuhan luka 

perineum, Artikel yang ditemukan kemudian di identifikasi dengan cermat 

untuk melihat apakah artikel memenuhi kriteria inklusi.  

 

Kemudian melakukan pencarian artikel dalam database jurnal 

penelitian, Pencarian di lakukan dengan memasukan semua kata berdasarkan 

kata kunci  ke dalam pencarian dan di dapatkan 556 hasil kemudian di 
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spesifikan 5 tahun terakhir di dapatkan 504 hasil dan di spesifikan lagi menjadi 

3 Tahun terakhir 468 hasil. 

Artikel yang ditemukan dibaca dengan cermat untuk melihat apakah 

artikel memenuhi kriteria inklusi penulis untuk dijadikan sebagai literatur 

dalam penulisan  literature review. 

B. KriteriaInklusidan Eksklusi 

Berikut merupakan intisari yang diambil dari penelitian: judul 

penelitian, nama peneliti, tahun publikasi, metode, jumlah sampel, hasil dan 

kesimpulan penelitian lengkap dengan nilai signifikansinya. Intisari yang 

diambil kemudian dimasukkan ke dalam sebuah tabel agar hasil ekstraksi 

mudah dibaca.Setelah dilakukan seleksi berdasarkan kriteria inklusi dan ekslusi 

didapatkan 4 artikel, 4 artikel tersebut kemudian dianalisis.Adapun kriteia 

inklusi dalam literatur review ini adalah sebagai berikut: 

1. Jurnal nasional yang membahas tentang perawatan perineum pada ibu 

post partum 

2. Rentang waktu penerbitan jurnal 2017-2020 

3. Full teks yang menggunakan bahasa Indonesia 

4. Subyek adalah ibu yang telah melahirkan tanpa penyulit 

5. Original artikel penelitian, bukan hasil review 
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Kriteria eksklusi 

1. Artikel penelitian yang hanya tersedia dalam bentuk abstrak 

2. Subyek penelitian selain dari ibu melahirkan 

3. Artikel yang hasilnya bersumber dari hasil review penelitian  

Di bawah ini merupakan 4 daftar artikel yang di ekstraksi dalam bentuk 

tabel: 

 

Penulusuran menggunakan Google scholar  

Memasukan semua kata yang ada dalam  

judul literatur review 

 

 

Di spesifikan dalam 5 tahun terakhir  

(2015-2020) 

 

 

Di spesifikan dalam 3 tahun terakhir 

(2017-2020) 

 

 

Hasil dengan kriteria inklusi 

 

 

 

Hasil artikel Literature untuk di analisis 

 

 

 

Gambar 1. Artikel Berdasarkan Kriteria 

Inklusi dan Ekslusi 

  

556 Hasil 

504 Hasil 

468 Hasil 

4 Hasil 

6 Hasil 
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C. SeleksiStudidan Penilaian Kualitas 

 

 

Tabel. Sinstesis/Ekstraksi Data Hasil Penelitian 
 

PENULIS 

DAN 

TAHUN 

JUDUL 

PENELITIAN 

TUJUAN 

PENELITIAN 

DESAIN 

PENELITIAN 

JUMLAH 

RESPONDEN / 

SAMPEL 

TEMPAT 

PENELITIAN 

HASIL 

Verby 

Divini Prety 

Tulas, 

Rina 

Kundre, 

Yolanda 

Bataha, 

(Tulas et al., 

2017) 

Hubungan 

perawatan luka 

perineum 

dengan perilaku 

personal 

hygiene ibu post 

partum 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

hubungan 

perawatan luka 

perineum 

dengan perilaku 

personal 

hygiene ibu post 

partum 

Desain 

penelitian 

yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

adalah metode 

pendekatan 

analitik 

dengan 

menggunakan 

desain cross 

sectional 

Sampel pada 

penelitian ini 

berjumlah 56 

ibu post 

partum 

Rumah Sakit 

Pancaran Kasih 

GMIM Manado 

Hasil penelitian 

menunjukkandidapatkan 

responden yang telah melakukan 

perawatan luka perineum yang 

memiliki luka bersih dan 

keringdengan perilaku personal 

hygiene baik 47 responden (94,0 

%) dan 3 responden (6,0 %) 

perilaku buruk sedangkan yang 

telah melakukan perawatan luka 

perineum dengan luka tidak bersih 

dan tidak kering berjumlah 6 

responden (100%) dengan 

klasifikasi 4 responden (66,7 %) 

perilaku baik dan 2 responden 

(33,3 %) perilaku buruk.  

Hasil pengolahan data yang 

dilakukan dengan menggunakan 

SPSS menunjukkan bahwa ada 

hubungan antara perawatan luka 

perineum dengan perilaku 
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personal hygiene. Uji Chi-Square 

dengan komputerisasi didapat 

bahwa p value = 0,001 dimana 

lebih kecil dari nilai α yang di 

tetapkan (α= 0,005). Berdasarkan 

Hasil ini maka Ha diterima dan 

hal ini berarti ada hubungan 

antara perawatan luka perineum 

dengan perilaku personal hygiene 

pada pasien Ibu Post Partum di 

Rumah Sakit Pancaran Kasih 

GMIM Manado 

Etik 

Khusniyati, 

Catur 

Prasastia 

Lukita 

Dewi,Vikri 

Hidayatul, 

(Khusniyati 

et al., 2019) 

Hubungan 

Perawatan Luka 

Perineum 

Dengan Lama 

Penyembuhan 

Luka Perineum 

Pada Ibu Nifas 

Di BPM Ny. 

Titi Ekawati, 

STr. Keb 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mencari tahu 

hubungan 

dengan luka 

perawatan lama 

perineum 

penyembuhan 

perineum pada 

ibu dari 

proses kelahiran 

Desain 

penelitian 

adalah 

analitikorasio

nal dengan 

cross 

sectional 

pendekatan. 

Sampel pada 

penelitian ini 

berjumlah 18 

ibu nifas 

Desa Keb 

Tampungrejo 

Puri Mojokerto 

Hasil penelitian menunjukkan ρ = 

0,000 dan α = 0,05 maka ρ α 

artinya diterima H1 sehingga ada  

hubungan antara pengobatan 

penyembuhan luka perineum 

perineum dengan BPM di Ny. 

Titi Ekawati, STR. Desa Keb 

Tampungrejo Puri Mojokerto Juli 

2016. Penyembuhan luka itu 

perineum dapat berjalan dengan 

cepat jika perawatan luka 

dilakukan dengan baik di mana 

salah satu bentuk perawatan luka 

adalah untuk 

menjaga kebersihan area yang 

terluka dan sebaliknya. Untuk 

bagaimana bisa lebih ditingkatkan 
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informasi tentang perawatan luka 

perineum sehingga responden 

dapat melakukan luka perineum 

peduli dengan lebih baik dan 

benar 

Muh Imran 

Afandi, 

Suhartatik, 

Eddyman 

W Ferial, 

(Afandi et 

al., 2014) 

Hubungan 

mobilisasi dini 

dan personal 

hygiene 

terhadap 

percepatan 

kesembuhan 

luka perineum 

pada ibu post 

partum 

Tujuan 

penelitian ini 

adalah untuk 

mengetahui 

hubungan 

mobilisasi dini 

dan personal 

hygiene 

terhadap 

percepatan 

kesembuhan 

luka perineum 

pada ibu post 

partum  

Desain 

penelitian ini 

adalah 

analitik 

korelasional 

dengan 

pendekatan 

crossectional 

Sampel pada 

penelitian ini 

berjumlah 63 

orang 

RSIA Pertiwi 

Makassar 
Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa mobilisasi dini (ρ=0.001, 

OR=63.0) personal hygiene (ρ= 

0.001, OR=88.0), mempunyai 

hubungan yang signifikan dengan 

percepatan kesembuhan luka 

perineum.  

Naelaz 

Zukkhruf 

Wakhidatul 

Kiromah, 

Siti 

Lestari,mDy

ah Puji 

Astuti, 

(Zukkhruf et 

al., 2018) 

Penerapan 

pemberian 

madu untuk 

mempercepat 

penyembuhan 

luka perineum 

pada ibu post 

partum 

Penelitian ini 

bertujuan 

untukmengetahu

i aplikasi madu 

untuk 

mempercepat 

penyembuhan 

luka perineum 

ibu postpartum 

Desain 

penelitian ini 

adalahmetode 

deskriptif 

analitikpendeka

tan studi kasus 
 

Sampel pada 

peneliian ini 

bejumlah 5 

ibu post 

partum 

PMB Ida Ayu 

Astiti, S.ST 

Kabupaten 

Kebumen 

Hasil penelitian selain factor yang 

berpengaruh ada penyembuhan luka 

perineum seperti umur, pendidikan, 

paritas, kondisi luka episiotomy, 

perawatan luka perineum 

menggunakan madu terbukti efektif 

mempercepat penyembuhan luka 

perineum. Pemberian madu 

diterapkan 2 kali dalam sehari 

dengan jarak pemberian ±12 jam 

atau pada jam yang sama. Penerapan 
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dilakukan dengan cara 

mengoleskanmadu sebanyak 5 ml 

pada kassa steril, kemudian kompres 

pada daerah luka jahitan perineum 

selama ±2 jam terbukti efektif dalam 

penyembuhan luka perineum ibu 

post partum. Penting untuk 

dilakukan kolaborasi antara apoteker 

dan bidan untuk penerapan metode 

perawatan dengan menggunakan 

madu untuk mempercepat 

penyembuhan luka perineum. 
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BAB III 

HASILDANANALISIS 

Berdasarkan buku panduan penulisan literature revieuw jurusan 

keperawatan Poltekkes Kemenkes Kendari di tentukan 4 artikel yang di analisa. 

Dari ke-4 artikel yang didapakan dan akan dianalisis 2 artikel menggunakan 

metode penelitiancross sectionaldan 1 menggunakan metode kualitatif dan 1 

menggunakan metode deskriptif. Begitu pula tempat di lakukan penelitian juga 

berbeda. Untuk artikel pertama di lakukan peneitian di Rumah Sakit Pancaran 

Kasih GMIM Manado, artikel ke-dua dilakukan di Desa Keb Tampungrejo Puri 

Mojokerto, artikel ketiga dilakukan Ruang Seruni RS Wijaya Kusuma Lumajang, 

sedangkan artikel terakhir atau yang ke-empat dilakukan peneliian PMB Ida Ayu 

Astiti, S.ST Kabupaten Kebumen. 

 

Artikel pertama menunjukan bahwa, hasil penelitian 

menunjukkandidapatkan responden yang telah melakukan perawatan luka 

perineum yang memiliki luka bersih dan keringdengan perilaku personal hygiene 

baik 47 responden (94,0 %) dan 3 responden (6,0 %) perilaku buruk sedangkan 

yang telah melakukan perawatan luka perineum dengan luka tidak bersih dan tidak 

kering berjumlah 6 responden (100%) dengan klasifikasi 4 responden (66,7 %) 

perilaku baik dan 2 responden (33,3 %) perilaku buruk. Hasil pengolahan data 
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yang dilakukan dengan menggunakan SPSS menunjukkan bahwa ada 

hubungan antara perawatan luka perineum dengan perilaku personal hygiene. 

Uji Chi-Square dengan komputerisasi didapat bahwa p value = 0,001 dimana 

lebih kecil dari nilai α yang di tetapkan (α= 0,005). Berdasarkan Hasil ini maka 

Ha diterima dan hal ini berarti ada hubungan antara perawatan luka perineum 

dengan perilaku personal hygiene pada pasien Ibu Post Partum di Rumah Sakit 

Pancaran Kasih GMIM Manado. 

 

  Artikel ke-dua menunjukan bahwa Hasil penelitian menunjukkan ρ = 

0,000 dan α = 0,05 maka ρ α artinya diterima H1 sehingga ada hubungan antara 

pengobatan penyembuhan luka perineum perineum dengan BPM di Ny.Titi 

Ekawati, STR. Desa Keb Tampungrejo Puri Mojokerto Juli 2016. 

Penyembuhan luka ituperineum dapat berjalan dengan cepat jika perawatan 

luka dilakukan dengan baik di mana salah satu bentuk perawatan luka adalah 

untukmenjaga kebersihan area yang terluka dan sebaliknya. Untuk bagaimana 

bisa lebih ditingkatkaninformasi tentang perawatan luka perineum sehingga 

responden dapat melakukan luka perineumpeduli dengan lebih baik dan benar. 

 

  Artikel ke-tiga menunjukkan bahwa mobilisasi dini (ρ=0.001, OR=63.0) 

personal hygiene (ρ= 0.001, OR=88.0), mempunyai hubungan yang signifikan 

dengan percepatan kesembuhan luka perineum. 
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  Artikel ke-empat menunjukan bahwa ditemukan hasil penelitian selain 

factor yang berpengaruh ada penyembuhan luka perineum seperti umur, pendidikan, 

paritas, kondisi luka episiotomy, perawatan luka perineum menggunakan madu 

terbukti efektif mempercepat penyembuhan luka perineum. Pemberian madu 

diterapkan 2 kali dalam sehari dengan jarak pemberian ±12 jam atau pada jam yang 

sama. Penerapan dilakukan dengan cara mengoleskanmadu sebanyak 5 ml pada kassa 

steril, kemudian kompres pada daerah luka jahitan perineum selama ±2 jam terbukti 

efektif dalam penyembuhan luka perineum ibu post partum. Penting untuk dilakukan 

kolaborasi antara apoteker dan bidan untuk penerapan metode perawatan dengan 

menggunakan madu untuk mempercepat penyembuhan luka perineum. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

Penetapan kriteria yang ketat pada metode sangat mempengaruhi jumlah artikel 

yang didapat. Penentuan artikel yang di ambil awalnya dengan memasukan semua kata 

yang terdapat dalam literature review kemudian dilakukan pencarian menggunakan 

google scholar. Setelah dilihat bahwa jumlah artikel yang didapatkan terbatas kriteria 

pengambilan artikel selanjutnya spesifikan dengan 5 tahun terakhir. Karena di asa hasil 

yang di dapatkan masih selalu luas unuk di tentukan artikel yang akan di review, 

kemudian penulis mengspesifikan lagi ke 3 tahun teakhir.   

.Artikel yang di dapatkan setelah di spesifikan ke 3 tahun teakhir di ambil dan 

dianalisa mana saja yang memenuhi kriteria inklusi dan dapat dijadikan sebagai artikel 

yang akan digunakan dengan mengacu pada artikel yang terkait dengan intervensi 

perawatan perineum dalam penyembuhan luka perineum pada pasien ibu post partum. 

Setelah menurunkan kriteria merupakan kriteria berupa metode penelitian, akhirnya 

artikel yang dapat berjumlah 4 artikel.Hasil yang sejalan ditunjukanpada penelitian 

artikel. Dari ke 4 artikel yang telah di review dapat dilihat persamaan dan perbedaan. 

Persamaan dari ke 4 artikel diatas yaitu dimana masing-masing artikel membahas 

tentang penyembuhan luka perineum, artikel pertama bertujuan untuk mengetahui 

hubungan perawatan luka perineum dengan perilaku personal hygiene ibu post partum, 

artikel kedua bertujuan untuk mencari tahu hubungan dengan luka perawatan perineum 
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penyembuhan perineum pada ibu dari proses kelahiran, artikel ketiga bertujuan unuk 

mengetahui hubungan perawatan luka perineum dan penyembuhan luka perineum pada 

ibu nifas, artikel keempat bertujuan untukmengetahui aplikasi madu untuk 

mempercepat penyembuhan luka perineum ibu postpartum, sedangkan perbedaan nya 

dapat dilihat dari cara mengaplikasikannya. Dari hasil penelitian secara umum 

menyebutkan bahwa perawatan perineum terbukti mampu membantu memenuhi 

kebutuhan  rasa  nyaman. 

Masa nifas atau post partum merupakan masa dari mulainya plasenta lahir dan 

berakhir ketika alat – alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil yang 

berlangsung selama kira – kira 6 minggu atau 42 hari setelah melahirkan, namun secara 

keseluruhan akan kembali pulih dalam waktu tiga bulan, umumnya waktu masa nifas 

atau post partum paling lama adalah 40 hari, jika ada perdarahan atau darah tetap keluar 

setelah 40 hari maka perlu diperhatikan. Apabila keluarnya disaat haid maka itu adalah 

darah haid atau menstruasri, akan tetapi jika darah terus keluar tidak pada masa-masa 

haid dan darah tidak berhenti mengalir, maka ibu harus segera memeriksakan diri ke 

bidan atau dokter (Scarlet, 2013). Sedangkan menurut (Vivian, Lia, 2011) masa nifas 

(puerperium) merupakan masa dimulai setelah plasenta lahir dan berakhir ketika alat-

alat kandungan kembali seperti keadaan semula atau sebelum hamil. Masa nifas 

(puerperium) ini dimulai sejak dua jam setelah plasenta lahir sampai dengan 6 minggu 

atau 42 hari setelah itu. Dalam bahasa latin, puerperium yang artinya waktu mulai 

tertentu setelah melahirkan. Puer yang artinya bayi dan Parous melahirkan. Jadi 
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puerperium adalah masa pulih kembali, mulai dari persalinan selesai sampai alat-alat 

kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil (Vivian, Lia, 2011). Post partum 

atau masa nifas juga diartikan sebagai masa sesudahnya persalinan dihitung dari saat 

selesai persalinan sampai pulihnya kembali alat kandungan ke keadaan sebelum hamil 

(Maryunani Anik, 2017). 

Angka   Kematian   Ibu   (AKI)   di Indonesia   yang   menjadi   salah   satu 

indikator derajat kesehatan perempuan   masih   tinggi.   AKI   di Indonesia   merupakan   

yang   paling tinggi   di   ASEAN.   Survei   terakhir SDKI    tahun    2007    menunjukkan 

bahwa    AKI    Indonesia    mencapai 228/100.000  kelahiran  hidup.  Angka tersebut 

masih tetap tinggi, meskipun telah  menurun  dari  tahun  2002/2003 yang mencapai 

307/100.000 kelahiran  hidup.Kematian  ibu  saat proses   kehamilan   dan   melahirkan  

memberikan dampak pada peningkatan  AKI  di  Indonesia  (Data Statik Indonesia, 

2012). 

Personal hygiene (kebersihan  diri)  dapat memperlambat  penyembuhan  hal  

ini dapat menyebabkan  adanya benda asing seperti debu dan kuman. Adanya benda   

asing,   pengelupasan jaringan yang luas akan memperlambat penyembuhan luka dan  

kekuatan  regangan  luka  menjadi tetap rendah. Berdasarkan  teori kebersihan diri ibu 

membantu mengurangi sumber infeksi dan akan membuat rasa nyaman pada ibu. 

Merawat dan menjaga perineum ibu tetap selalu bersih dan kering serta membersihkan 

alat kelamin dari depan ke belakang  itu akan membuat proses penyembuhan luka akan 
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cepat sembuh.  Melakukan  perawatan  atau  personal   hygiene bertujuan untuk 

mecegah resiko terjadinya infeksi (Tulas et al., 2017). 

Asumsi peneliti, dapat dilihat bahwa terdapat perbandingan yang jauh antara  

perawatan luka perineum yang memiliki luka tetap kering dan bersih yang memiliki  

perilaku  baik dan perilaku buruk dengan perawatan luka perineum dengan luka   yang 

tidak  bersih dan tidak kering  yang memiliki perilaku  baik  dan  perilaku buruk. 

Responden yang melakukan perawatan luka perineum yangmemiliki luka bersih dan 

kering serta memiliki perilaku yang baik, sangat berpengaruh dalam     menentukan 

keyakinan  dan  nilai  kesehatan  serta dapat   menentukan   perawatan   luka perineum 

yang benar (Tulas et al., 2017). 

Menurut Suwiyoga (2004) perawatan perineum yang tidak benar dapat     

mengakibatkan kondisi perineum yang terkena lokhea dan lembabkan sangat     

menunjangperkembangbiakan bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada  

perineum. Munculnya infeksi pada perineum dapat  merambat  ke  saluran  kandung 

kencing ataupun pada jalan lahir yang dapat berakibat pada munculnya komplikasi 

kandung kencing maupun jalan lahir (Tulas et al., 2017). 

 

Benda asing dapat bertindak sebagai  fokus  infeksi  pada  luka  dan jika  luka  

terkontaminasi oleh benda asing atau jaringan nekrotik, pembersihan luka  diperlukan  

untuk mencegah perlambatan penyembuhan. Luka yang kotor harus dicuci  bersih,  bila 

luka kotor, maka penyembuhan sulit terjadi, kalaupun sembuh akan  memberikan  hasil  

yang buruk.  Jadi  luka  bersih  lebih  cepat daripada luka yang kotor(Tulas et al., 2017). 
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    BAB V   

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Hasil literature review ini menunjukkan bahwapenerapan  perawatan  

perineum terhadap penyembuhan luka perineum pada ibu pasca partumdapat 

berjalan dengan cepat jika perawatan luka dilakukan dengan baik. Salah satu 

bentuk perawatan luka adalah untuk menjaga kebersihan area yang terluka dan 

sebaliknya. Bahan yang di gunakan dalam perawatan luka perineum tidak 

banyak serta minim efek samping pada pasien. 

B. Saran  

Dengan sedikitnya hasil penelitian dengan menggunakan metode 

penelitian yang terbaik yang dilakukan pada manusia, penelitian selanjutnya 

dengan kualitas lebih baik akan sangat membantu proses perkembangan 

perawatan luka perineum untuk dipraktekkan di Indonesia. 

Jika sudah ditemukan evidence yang terbaru dengan kualitas penelitian 

yang lebih baik maka literature review ini dapat diupgrade sebagai pedoman 

dalam memberikan perawatan  perineum terhadap penyembuhan luka 

episiotomi pada ibu pasca partum. 
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