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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Visi Indonesia sehat 2010 ditetapkan berdasarkan pembangunan yaitu 

bagaimana agar penduduk Indonesia hidup dalam lingkungan yang sehat dengan 

pola hidup yang sehat serta kemampuan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan 

yang bermutu, merata dan terjangkau (Ardhive, 2003). 

Keberhasilan penyelenggaraan kesehatan ditentukan dan diukur dengan 

angka kematian ibu dan kematian perinatal. Kesejahteraan ibu besar pengaruhnya 

terhadap angka kematian maternal dan angka kematia perinatal. Banyak faktor 

yang mempengaruhi kesejahteraan ibu  antara lain faktor pendidikan dan  

kemiskinan, sistem pelayanan yang masih lemah, faktor biologis dan budaya 

dalam masyarakat, serta faktor gawat darurat dalam kebidanan dan perinatal 

(Manuaba, 2002). 

Angka kematian ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia 

merupakan angka tertinggi di bandingkan negara – negara ASEAN lainnya. 

Berbagai faktor yang terkait dengan resiko terjadinya komplikasi yang 

berhubungan dengan kehamilan dan cara pencegahannya telah diketahui, namun 

demikian jumlah kematian ibu dan bayi masih tinggi. AKI di Indonesia adalah 

307/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2002, sedangkan AKB di Indonesia 

sebesar 35/1000 kelahiran hidup (Depkes RI, 2007). Penyebab langsung kematian 
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maternal yang paling umum di Indonesia adalah perdarahan 28%, eklamsi 24%, 

dan infeksi 11%. Penyebab kematian bayi yaitu BBLR 38,94%, asfiksia lahir 

27,97%. Hal ini menunjukkan bahwa 66,91% kematian perinatal dipengaruhi oleh 

kondisi ibu saat melahirkan (Manuaba, 2002).    

Persalinan sering kali mengakibatkan robekan jalan lahir, baik pada 

primigravida maupun pada multigravida dengan perineum yang kaku. Untuk 

mengendalikan robekan perineum spontan maka dilakukan episiotomi sehingga 

mengurangi rasa nyeri dan menjamin agar luka teratur (Manuaba, 2002). 

Episiotomi juga diperlukan untuk mempermudah persalinan dan 

mencegah rupture perinea yang teratur. Episiotomi biasanya dilakukan pada 

keadaan dimana terjadi presentasi bokong pada janin, prematuritas untuk 

mencegah resiko yang lebih besar baik pada ibu maupun janin. Episiotomi 

dilakukan dengan cara insisi pada perineum yang menyebabkan terpotongnya 

selaput lender vagina, cicin hymen, jaringan septum rektovaginal serta kulit 

setelah depan perineum untuk melebarkan jalan lahir sehingga dipermudah 

kelahiran (Mansjoer, 1999). 

Selain itu episiotomi juga ada kerugian dan keuntungannya. 

Keuntungannya dilihat dari segi anatomis maupun fungsionalnya 

penyembuhannya baik, penjahitan lebih mudah dan dilihat dari kerugiannya 

banyak menimbulkan disporeuni ( sakit saat hubungan sex), selain itu juga adanya 

rasa nyeri dimana nifas terlalu hebat, dan jahitan sukar lepas (Mansjoer, 1999). 
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Nyeri merupakan salah satu gejala atau keluhan yang menyebabkan 

seseorang harus mencari pertolongan kesehatan. Kondisi tersebut dapat 

menggangu atau membahayakan kualitas hidup seseorang yang mengalaminya. 

Perawat harus mengenali masalah nyeri dan membantu pasien untuk mengurangi 

atau menghilangkan serta memberikan rasa nyaman. Kebutuhan rasa nyaman 

adalah suatu keadaan yang membuat seseorang merasa nyaman, terlindung dari 

ancaman psikologis, bebas rasa sakit terutama nyeri. Proses dalam memenuhi 

kebutuhan rasa nyaman, terutama akibat nyeri merupakan hal yang harus diatasi 

secepatnya karena dapat menimbulkan respon sakit berupa perubahan fisik dan 

psikis seseorang (Carpenito, 2000). 

Nyeri yang terjadi pada ibu post partum yang dilakukan tindakan 

episiotomi dapat mempengaruhi kondisi ibu seperti ibu sulit beristirahat, cemas 

akan kemampuannya merawat bayi, stress dan ibu sukar tidur. Selain itu 

pemenuhan ASI pada bayi berkurang dan keluarga akan repot untuk mengurusi 

ibu dan bayi (Henderson, 2005). 

Manajemen nyeri yang digunakan untuk mengatasi nyeri luka episiotomi 

adalah teknik relaksasi progresif. Karena teknik relaksasi progresif yang 

dilakukan dapat bermanfaat untuk mengurangi nyeri, mempercepat penyembuhan 

luka, mengurangi nyeri kepala, dan membantu tubuh mengurangi berbagai macam 

penyakit seperti alergi, depresi dan asma. Relaksasi progresif dapat digunakan 

untuk penatalaksanaan masalah fisik dan psikososial, termasuk didalamnya 
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masalah nyeri. Relaksasi yang dihasilkan oleh metode ini dapat bermanfaat untuk 

menurunkan kecemasan, kontraksi otot dan memfasilitasi tidur (Utami, 2002). 

Dengan relaksasi progresif, dapat meningkatkan kadar endoprin dalam 

tubuh. Endoprin adalah neuropeptide yang dihasilkan tubuh pada saat relaks/ 

tenang. Hal tersebut dapat digunakan untuk mengurangi rasa nyeri. Pada saat ibu 

stress, endoprin terhalang oleh kortisol. 

Berdasarkan uraian diatas nyeri dapat  mengganggu  kenyamanan, oleh 

karena itu nyeri harus segera ditangani. Nyeri luka episiotomi pada pasien post 

partum dapat dilakukan tindakan manajemen nyeri non farmakologi. Penulis 

mengambil relaksasi progresif karena bermanfaat untuk mengurangi nyeri, 

mempercepat penyembuhan luka dan memfasilitasi tidur. Hal ini digunakan 

penulis sebagai bahan dalam studi penelitian tentang ”Efektivitas teknik relaksasi 

progresif terhadap nyeri luka episiotomi  pada ibu post partum di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan 

permasalahannya sebagai berikut: Apakah ada pengaruh penggunaan teknik 

relaksasi progresif terhadap penurunan tingkat nyeri luka episiotomi? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

Mengetahui pengaruh teknik relaksasi progresif terhadap penurunan 

tingkat nyeri luka episiotomi. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui efektivitas teknik relaksasi progresif terhadap nyeri luka 

episiotomi.  

b. Mengetahui intensitas nyeri luka episiotomi pada ibu post partum. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berarti 

bagi institusi pelayanan kesehatan, institusi pendidikan dan peneliti. 

1. Institusi rumah sakit 

a. Sebagai masukan bagi institusi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan 

untuk menciptakan kenyamanan dan kepuasan pasien. 

b. Bagi perawat dan bidan agar lebih intensif dan inovatif dalam memberikan 

asuhan keperawatan khususnya pada pasien post partum dengan luka 

episiotomi untuk menciptakan kenyamanan bagi pasien dari rasa nyeri. 

 2. Institusi pendidikan 

a. Sebagai sumber bacaan untuk menambah wawasan bagi mahasiswa 

khususnya yang terkait dengan penerapan pasien dengan nyeri luka 

episiotomi. 
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b. Sebagai bahan masukan dalam kegiatan proses belajar mengajar terutama 

mengenai penatalaksanaan bagi pasien dengan nyeri luka episiotomi. 

3. Peneliti 

Menambah pengalaman dan pengetahuan dalam mengkaji 

permasalahan tentang nyeri luka episiotomi. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Sejauh yang peneliti ketahui, penelitian tentang efektifitas teknik relaksasi 

progresif terhadap nyeri luka episiotomi pada ibu post partum di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta belum pernah dilakukan. Banyak penelitian mengenai 

relaksasi progresif dan episiotomi yang telah dilakukan, antara lain: 

1. Yeni Restiana (2010) dengan judul penelitian “Efektifitas Relaksasi Progresif 

terhadap Peningkatan Kualitas Tidur Lansia di Panti Wredha Pengayoman 

Semarang”. Dari Universitas Diponegoro Semarang, Fakultas Kedokteran 

program studi Ilmu Keperawatan. Desain penelitian menggunakan quasi 

experiment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara 

pelaksanaan relaksasi progresif terhadap peningkatan kualitas tidur lansia di 

Panti Wredha Pengayoman Semarang. Berdasarkan hasil penelitian 

disarankan untuk dapat menerapkan relaksasi progresif sebagai salah satu 

intervensi pada lansia dengan gangguan tidur. 

2.  Jupita Suria Ningsih (2007) dengan judul penelitian ”Hubungan Tingkat 

Pengetahuan dan Sikap Ibu Terhadap Praktik Perawatan Luka Episiotomi Post 
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Partum dengan Persalinan Normal di Rumah Sakit Umum DR. Abdul Aziz 

Singkawang Kalimantan Barat”. Dari Universitas Diponegoro Semarang. 

Fakultas Kedokteran program studi Ilmu Keperawatan. Desain penelitian 

menggunakan cross sectional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat 

pengetahuan ibu di RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang Kalimantan Barat 

tentang praktik perawatan luka episiotomi postpartum dengan persalinan 

normal sebagian besar tinggi yaitu sebanyak 24 orang (77,4%). Sikap ibu 

terhadap praktik perawatan luka episiotomi postpartum dengan persalinan 

normal sebagian besar tinggi yaitu sebanyak 25 orang (80,6%). Praktik 

perawatan luka episiotomi postpartum dengan persalinan normal yang 

dilakukan ibu secara benar sebanyak 24 orang (77,4%).  Ada hubungan 

bermakna antara tingkat pengetahuan tentang perawatan luka episiotomi 

dengan persalinan normal terhadap praktik perawatan luka episiotomi nilai P= 

0,049. Ada hubungan bermakna antara sikap terhadap praktik perawatan luka 

episiotomi dengan persalinan normal, sesuai hasil uji statistik menunjukkan 

nilai P=0,020. 

3.  Kristiana PH (2007) dengan judul penelitian ” Hubungan Relaksasi Progresif 

dengan  Pemenuhan Kebutuhan Istirahat-Tidur Klien Di Rumah Sakit Mardi 

Rahayu Kudus”. Dari Universitas Diponegoro Semarang. Fakultas 

Kedokteran program studi Ilmu Keperawatan. Desain penelitian 

menggunakan korelasi Rank Spearman dan  cross sectional. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pemenuhan  kebutuhan istirahat tidur tidak terpenuhi jika 
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relaksasi progresif yang dilakukan kurang, pemenuhan kebutuhan istirahat 

tidur dapat terpenuhi jika relaksasi progresif yang dilakukan baik. Relaksasi 

progresif yang semakin baik dapat menimbulkan kebutuhan istirahat tidur 

klien yang terpenuhi semakin banyak dan yang tidak terpenuhi semakin 

sedikit. Sedangkan relaksasi progresif yang kurang dapat menimbulkan 

kebutuhan istirahat  tidur klien yang terpenuhi sedikit sedangkan yang tidak 

terpenuhi banyak. Setelah dilakukan analisa dapat dinyatakan, ada hubungan 

yang signifikan  antara relaksasi progresif dengan pemenuhan kebutuhan 

istirahat tidur klien dengan  p value : 0,022 dan  Rho : 0,415 artinya semakin 

kurang relaksasi progresif yang dapat dilakukan oleh klien maka kebutuhan 

istirahat tidur klien tidak terpenuhi, begitu juga sebaliknya relaksasi progresif 

baik yang dapat dilakukan oleh klien maka kebutuhan istirahat tidur klien 

terpenuhi. 


