
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Angka Kematian Ibu (AKI) yang menjadi indikator kualitas kesehatan 

masyarakat di suatu negara, di Indonesia ternyata masih tergolong tinggi yaitu 

307 dari 100.000 wanita. Penyebab angka kematian ibu adalah 30% 

perdarahan, eklamsi 25%, infeksi abortus 5%. Berbagai program telah 

dilakukan pemerintah untuk menurunkan angka kematian ibu (Depkes, 2009). 

Salah satu program DepKes untuk menurunkan AKI adalah Program 

Kerja Gerakan Sayang Ibu mempunyai tugas mendorong percepatan 

penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di 

daerah melalui peningkatan koordinasi dan sinergitas kegiatan. 

Salah satu program kerja gerakan sayang ibu adalah memberikan 

persalinan yang nyaman pada ibu. Presentasi tertinggi pada kematian ibu 

perdarahan 30% salah satu yang dapat menyebabkan hal tersebut adalah 

episiotomi. 

Episiotomi adalah sayatan bedah ke perineum, daerah antara bagian 

bawah lubang vagina dan anus, berfungsi untuk memperluas ukuran lubang 

vagina saat melahirkan. Trauma perineum didefinisikan sebagai kerusakan 

pada alat kelamin yang terjadi selama persalinan, baik secara spontan atau 

karena sayatan bedah atau episiotomi. Sebuah penelitian besar yang dilakukan 

di Inggris menunjukkan bahwa 85% dari perempuan yang akan melahirkan 

secara normal dan akan terjadi trauma perineum. Lebih dari dua pertiga dari 
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perempuan tersebut akan memerlukan penjahitan. Trauma perineum akan 

menimbulkan dan akan mempengaruhi kesejahteraan perempuan secara fisik, 

psikologis, dan sosial pada periode postnatal langsung maupun dalam jangka 

panjang (Richard, 2000). 

Penelitian yang di lakukan oleh Goldberg di Philadelphia mendapatkan 

penurunan tindakan episiotomi dari 69,9% (1983) hingga 19,4% (2000) 

(Goldberg et all, 2002). Walaupun demikian penelitian di Amerika Latin 

(2000) menunjukkan tingginya tindakan episiotomi pada primigravida 

(92,3%) (Althabe F et all, 2002). 

Berdasarkan profil di klinik Edelweis RS Cipto Mangun Kusumo 

sepanjang Mei sampai Juli 2010, episiotomi  mempunyai pengaruh terhadap 

kesehatan. Gangguan kesehatan tersebut meliputi gangguan libido 38,2%, 

orgasme 56,4%, dan yang terbanyak adalah gangguan nyeri yang mencapai 

70,9%. Salah satu dari penyebab yang terbesar nyeri tersebut adalah jahitan 

episiotomi. Hasil penelitian tersebut, dampak nyeri yang timbul antara lain 

pada psikologis adalah stress, bahkan traumatik, takut terluka, dan depresi 

(Puji, 2009).  

Berdasarkan studi kasus yang dilakukan pada bulan Februari 2013, di 

wilayah Sukodono Sragen, melalui wawancara dengan bidan, ternyata terdapat 

35 persalinan pada bulan januari, 10 klien dilakukan episiotomi, pada hal 

tersebut bertentangan dengan program gerakan sayang ibu dimana tidak 

diperbolehkan tindakan episiotomi sebagai protap dalam persalinan normal 

yang menjadi kewenangan bidan.  
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Hasil studi pendahuluan dengan jumlah 10 responden yang telah 

dilakukan episiotomi mengalami gangguan psikologis akibat nyeri, ganguan 

psikologis yang timbul antara lain stress, tidak nafsu makan, cemas, trauma, 

dan sulit tidur. 

Berdasarkan masalah-masalah diatas peneliti tertarik untuk meneliti 

lebih jelas mengenai pengaruh nyeri episiotomi terhadap status psikologis ibu 

nifas di Wilayah Sukodono Sragen. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah penelitian ini adalah 

“Bagaimana pengaruh nyeri episiotomi terhadap status psikologis ibu nifas di 

Wilayah Kecamatan Sukodono Sragen?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum   

Mengetahui pengaruh nyeri episiotomi terhadap status psikologis 

ibu nifas di Wilayah Kecamatan Sukodono Sragen. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengukur nilai skor nyeri ibu persalinan dengan episiotomi. 

b. Mengetahui nilai status psikologis ibu nifas.  

c. Mengetahui pengaruh  nyeri episiotomi terhadap status psikologis ibu 

nifas. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Bidan 

Sebagai bahan masukan untuk meningkatkan pemahaman dan 

pengetahuan bidan dimasyarakat maupun dalam Rumah Sakit tentang 

episiotomi dan seberapa perlu tindakan episiotomi di lakukan, karena 

melihat banyak pengaruh yang muncul pada psikologis. 

2. Peneliti selanjutnya 

Dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya dan dimanfaatkan untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan, terutama tentang episiotomi dalam 

bidang kesehatan. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian ini belum pernah dilakukan, namun penelitian tentang nyeri dan 

status psikologis ibu nifas yang pernah dilakukan penelitian adalah : 

1. Sri Endang Puji (2009) Penelitian dengan judul adaptasi psikologis pada 

ibu setelah bersalinan (post partum) diruang Rawat Inap Rumah Sakit 

Kodya Semarang. Metode penelitian adalah kualitatif dengan wawancara 

mendalam dengan pedoman kuesioner, analisa data menggunakan content 

analisis. Hasil penelitian menunjukkan responden menyadari terjadinya 

perubahan psikologis setalah persalinan. Persiapan fisiologis dan 

psikologis sebelum persalinan sangat mendukung pengetahuan responden 

dalam prawatan setelah persalinan, merawat bayi, perubahan emosional 

responden. Keluarga mempunyai peranan besar dalam memberikan 
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dukungan mental pada responden. Masalah psikologis responden 

ditunjukkan dengan rasa ketidak tahuan, bingung, cemas dan diam serta 

tidak mampu mengutarakan keluhan yang dirasakan setelah persalinan. 

Usia, sosial ekonomi tingkat pengetahuan dan para (persalinan yang 

pernah terjadi) mempengaruhi kemampuan adaptasi psikologis ibu setelah 

persalinan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah tempat, metode 

penelitian yaitu kualitatif dan analisa datanya yang mengunakan content 

analisis.  

2. Bani (2012) penelitian berjudul pengaruh perawatan episiotomi lanjut dan 

terputus terhadap keparahan nyeri dan tingkat perbaikan perineal. Metode 

penelitian ini mengunakan uji klinis, 100 wanita primipara yang kembali 

ditransfer ke rumah sakit Tabriz (Iran) untuk pengambilan secara acak dan 

dibentuk ke dalam dua kelompok dari 50 untuk menjalani perawatan 

episiotomi berlanjut atau terganggu pada penyembuhan episiotomi. 

Sebuah Skala Analog Visual (VAS) digunakan untuk mengevaluasi 

keparahan nyeri 12-18 jam setelah perbaikan episiotomi dan juga 10 hari 

setelah melahirkan. Tingkat perbaikan perineum juga dinilai menggunakan 

REEDA (kemerahan, edema, ecchymosis, debit, dan pendekatan) skala 

skoring. Data yang diperoleh dianalisis SPSS 15. Hasil dari uji statistik 

tidak menunjukkan perbedaan signifikan antara 2 kelompok dalam variasi 

keparahan nyeri atau skor REEDA pada 12-18 jam dan hari ke-10 setelah 

melahirkan. Namun, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk perbaikan dan 

nomer dari benang yang digunakan secara signifikan lebih rendah pada 
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kelompok perbaikan lanjut (p<0,001). Perbedaan dengan penelitian ini 

adalah tempat yang berada di Tabriz Iran, pengambilan sampel, alat ukur 

yang di gunakan yaitu skala analog visual (VAS) dan waktu penelitian 

yaitu 12-18 jam dan setelah sepuluh hari setelah melahirkan.   

3. Sayiner (2010) penelitian yang berjudul  pengaruh trauma perineum 

postpartum pada frekuensi nyeri perineum, inkontinensia dan dispareunia. 

Metode penelitian ini adalah cross sectional dilakukan antara 1 April dan 

31 Juli 2005 di Eskisehir. Kelompok penelitian terjadi dari 1500 wanita. 

Instrumen mengunakan kuesioner dan diaplikasikan dengan wawancara. 

Hasilnya bahwa inkontinensia urin, nyeri perineum, dan frekuensi 

dispareunia lebih tinggi pada wanita dengan trauma perineum 

dibandingkan wanita tanpa trauma perineum saat melahirkan pertama 

mereka (untuk masing-masing p <0,05 ). Kesimpulan dari penelitian yang 

mengunakan tehnik wawancara dengan 1500 wanita  dengan mengunakan 

kuesioner menunjukkan bahwa 1000 wanita mengatakan efek dari nyeri 

perineum post partum akan meningkatkan inkontinensia urin frekuensi 

dispareunia. Perbedaan dengan penelitian ini adalah tempat penelitian dan 

penelitian ini hanya variable yang diukur yaitu nyeri perineum, 

inkontinensia dan dispareunia. 

 

 


