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EDITORIAL 
 
Dalam rangka menyambut hari-hari besar baik nasional maupun internasional, pada volume ini 
redaksi menerbitkan edisi khusus untuk memperingati hari besar tersebut sebagai berikut: 
 

• 7 April   : Hari Kesehatan Internasional 

• 2 Mei   : Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas 

• 24 Juni  : Hari Bidan 
 
Adapun artikel penelitian yang diterbitkan bertemakan kesehatan kerja, pendidikan dalam 
bidang kesehatan, serta kebidanan. 
Semoga terbitan pada volume ini menambah khasanah pengetahuan bagi para pembaca. 
 
Redaksi 
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PERBEDAAN TEKANAN DARAH DAN DENYUT NADI SEBELUM DAN SESUDAH 
TERPAPAR PANAS SERTA UPAYA PENGENDALIANNYA 

Susilorini* 
 

ABSTRACT 
 

Comfortable work environment is a supporting factor to increase the spirit of employee, 
while hot work environment will lead ti negative impact to work health dan safety. Lestari Sugar 
Factory produces granulated sugar. Production process of the factory consists of evaporation 
and cristallization that produces heat. It will affect the health of employee. 

The purpose of this study was to observe the difference of blood pressure and heart rate 
before and after getting exposed to heat and find out a way to restrain it. 

Design used in the research was observational. Based on the time, it was cross 
sectional. The population in the research was employees in evaporation and cooking section. 
The chosen samples were 42 employees taken as respondents that fulfilled criteria such as 
health, not suffering infection and non-infection diseases and age 20-40 years old. Interview, 
questionnaire, observation and measurement were performed to collect data. 

Paired t test of blood pressure resulted p=0,023 showing that there was a difference in 
systole blood pressure before and after getting exposed to heat. While heat rate test resulted 
p=0,010 indicating that there was a difference in heart rate before and after getting exposed to 
heat. There are 32 respondents (70%) experienced health impairment. From the connection 
dependent variable with independent variable, it was obtained the difference of health type in 
work activity group, drinking frequency and work location. Restraints performed were isolating 
heat source, providing drinking water and checking employee’s health before working. 

Based on the result of the research, it suggested to increase the restraint such as 
performing acclimation process, increasing drinking frequency for them whom work in hot 
environment and increasing self-safety equipment usage.    

 

Keywords :  blood pressure, heart rate, heat.  
 

*: Prodi Kebidanan Sutomo Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya 
 

PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang 
Dewasa ini, pembangunan sektor industri di Indonesia telah tumbuh dan berkembang 

dengan pesat, sehingga keselamatan dan kesehatan kerja di sektor industri merupakan suatu 
masalah yang sangat penting dalam tiap proses operasional suatu perusahaan. Untuk 
mencapai kenyamanan kerja, salah satu faktor yang penting adalah menciptakan suatu iklim 
kerja yang nyaman bagi tenaga kerja, karena hampir semua industri menggunakan mesin 
sebagai sumber energi sekaligus sebagai sumber panas bagi tenaga kerja. 

Suhu tinggi biasanya bertalian dengan berbagai penyakit pukulan panas, dehidrasi, 
kecelakaan tubuh dalam penyesuaian terhadap panas, kejang karena panas, dan kelelahan 
tropis. Selain itu, lingkungan kerja bersuhu tinggi dapat mengakibatkan heat cramps, heat 
exhaustion, heat stroke, dan heat rash/miliaria (Suma’mur, 1988). 

Hasil penelitian mengenai iklim kerja pada kamar mesin dan ruang ketel KRI Karel 
Satsuit Tubun 365 dengan suhu basah alami pada ruangan mesin 30,5-38,1 0C dan ruang 



Edisi Khusus Hari Kesehatan Internasional, Hardiknas dan Hari Bidan, Mei 2010  ISSN: 2086-3098 

Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes   2 

ketel 33,1-38,9 0C skala nilai ISBB untuk ruangan mesin 34,8-39,1 0C dan ruang ketel 39,8-
42,7 0C, maka ABK di ruang uap mengalami perubahan bermakna pada berat badan, tekanan 
darah, denyut nadi, dan suhu tubuh setelah terpapar panas. Juga ditemukan keluhan mual, 
tidak nyaman, berkeringat banyak dan nafsu makan menurun (Asmarabawa, 1991). Penelitian 
lain di pabrik keramik dan pengolahan bahan di Tulungagung mendapatkan hasil bahwa 75% 
tenaga kerja mengalami keluhan kesehatan akibat tekanan panas, 12,5% dari 75% mengalami 
gejala heat rash, 25% mengalami heat cramps dan heat exhaustion (Bettysia, 1994). 

Manajemen PG Lestari telah melaksanakan pengendalian iklim kerja yang panas, baik 
secara teknis, administratif maupun penyedian ADP (alat pelindung diri). Tetapi, karena masih 
sering muncul keluhan-keluhan kesehatan dari tenaga kerja, maka perlu diketahui perbedaan 
tekanan darah dan denyut nadi sebelum dan sesudah terpapar panas pada tenaga kerja di 
bagian produksi, sehingga diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk upaya pengendalian 
panas di lingkungan kerja, sehingga dapat dampak negatif dapat diturunkan.  

 

Tujuan Penelitian  
Penelitian ini bertujuan: 1) mengukur tekanan darah dan denyut nadi sebelum dan 

sesudah terpapar panas. 2) menguji perbedaan tekanan darah dan denyut nadi sebelum dan 
sesudah terpapar panas  
 

BAHAN DAN METODE PENELITIAN  
 

Populasi penelitian observasional dengan rancangan cross sectional ini adalah semua 
tenaga kerja PG Lestari Nganjuk di bagian penguapan dan masakan. Sampel dengan syarat 
sehat dan berusia 20-40 tahun, diambil secara purposif sebesar 42 orang. 

Variabel bebas penelitian adalah keterpaparan terhadap panas, sedangkan variabel 
terikat adalah tekanan darah dan denyut nadi. Data tekanan darah dan denyut nadi 
dikumpulkan dengan pengukuran pengukuran langsung masing-masing menggunakan 
manometer air raksa dan pulsemeter. Selanjutnya dilakukan analisis data secara deskriptif 
berupa rerata tekanan darah dan denyut nadi. Untuk menguji perbedaan tekanan darah dan 
denyut nadi antara sebelum dan sesudah terpapar panas, digunakan paired samples t test. 

 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

Hasil Penelitian 
Hasil pengukuran tekanan darah dan denyut nadidisajikan pada Tabel 1. Dari tabel 

tersebut diketahui bahwa untuk tekanan darah sistolik, di bagian penguapan mengalami 
penurunan yang lebih besar dibandingkan dengan bagian masakan. Untuk tekanan diastolik, 
kedua bagian memiliki penurunan yang sama,. Untuk denyut nadi, di bagian penguapan terjadi 
peningkatan, sedangkan di bagian masakan tidak terjadi perubahan. 
 

Tabel 1. Rerata Tekanan Darah Sistolik dan Rerata Denyut Nadi  
 

No Bagian Rerata Tekanan Darah dan Denyut 
Nadi Sebelum Terpapar Panas 

Rerata Tekanan Darah dan Denyut 
Nadi Sesudah Terpapar Panas 

Sistolik Diastolik Nadi Sistolik Diastolik Nadi 

1 Penguapan 114 78 86 111 76 90 

2 Masakan 113 77 80 112 75 80 
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Paired samples t test untuk tekanan darah sistolik di bagian penguapan menunjukkan 
nilai p=0,023 yang berarti ada perbedaan tekanan darah sistolik secara signifikan antara 
sebelum dan sesudah terpapar panas. Pada bagian masakan didapatkan nilai p=0,061 yang 
berarti tidak ada perbedaan tekanan darah sistolik secara signifikan antara sebelum dan 
sesudah terpapar panas. 

Paired samples t test untuk tekanan darah diastolik di bagian penguapan menunjukkan 
nilai p=0,167 yang berarti tidak ada perbedaan tekanan darah diastolik secara signifikan 
antara sebelum dan sesudah terpapar panas. Pada bagian masakan didapatkan nilai p=0,208 
yang berarti tidak ada perbedaan tekanan darah diastolik secara signifikan antara sebelum 
dan sesudah terpapar panas. 

Paired samples t test untuk denyut nadi di bagian penguapan menunjukkan nilai p=0,010 
yang berarti ada perbedaan denyut nadi secara signifikan antara sebelum dan sesudah 
terpapar panas. Pada bagian masakan didapatkan nilai p=0,283 yang berarti tidak ada 
perbedaan denyut nadi secara signifikan antara sebelum dan sesudah terpapar panas. 
 

Pembahasan 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan tekanan darah sistolik di bagian 

penguapan antara sebelum dan sesudah terpapar panas. Kondisi tersebut terkait dengan 
beberapa faktor di antaranya adalah tingginya suhu ruangan di bagian penguapan sehingga 
meningkatkan produksi keringat. Ganong (1983) menjelaskan bahwa peningkatan produksi 
keringat akibat terpapar panas akan menurunkan volume cairan ekstraseluler sehingga 
mengakibatkan penurunan tekanan darah. APD mungkin terkait pula dalam hal ini. APD yang 
tersedia di pabrik kurang memadai jumlahnya (banyak yang aus/rusak). Akibat dari tidak 
memakai APD adalah terjadinya peningkatan penguapan yang dapat menyebabkan defisit 
cairan. Hal ini akan diperberat oleh kurangnya intake cairan. 

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan denyut nadi di bagian penguapan 
antara sebelum dan sesudah terpapar panas. Hal ini terjadi karena para tenaga kerja 
melakukan aktifitas sedang di lingkungan panas, sehingga merangsang jantung untuk 
berkontraksi lebih cepat. Hal ini sesuai dengan teori tentang denyut nadi yang dikemukakan 
oleh PO Astrand (1961) dalam Physiology Bases of Exercise bahwa latihan yang lama di 
lingkungan yang panas akan menyebabkan denyut nadi lebih tinggi daripada latihan dalam 
temperatur ruangan yang rendah. 

Tidak adanya perbedaan tekanan darah dan denyut nadi pada bagian masakan mungkin 
dipengaruhi oleh intake cairan yang cukup, beban kerja yang lebih ringan dan suhu ruangan 
yang tidak terlalu tinggi. Di bagian masakan rerata suhu basah alami adalah 26,8 0C yang 
masih di bawah NAB (sesuai dengan anjuran NAB), hal ini berbeda dengan bagian penguapan 
dengan rerata suhu basah alami 31,2 0C yang melampaui NAB yaitu 30 0C. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

Dari hasil penelitian ditarik simpulan yaitu: 1) di bagian penguapan, setelah terpapar 
panas tekanan darah sistolik menurun, tekanan darah diastolik tak berubah dan denyut nadi 
meningkat, 2) di bagian masakan, setelah terpapar panas tidak terjadi perubahan tekanan 
darah maupun denyut nadi.  
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Berdasarkan simpulan disarankan perlunya: 1) ventilasi buatan di samping ventilasi 
alami, 2) dinding yang dibuat dari tembok dan atap dari asbes, 3) termometer yang dipasang 
di ruang kerja, 4) pendidikan dan latihan tentang pencegahan dan pengendalian lingkungan 
panas (APD, konsumsi air dll), 5) waktu dan tempat istirahat khusus bagi tenaga kerja, 6) 
anjuran untuk meningkatkan konsumsi air minum selama bekerja, lebih baik jika lokasi air 
minum mudah dijangkau, 7) proses aklimatisasi pada pekerja yang baru masuk kerja. 
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HUBUNGAN ANTARA MOBILISASI DINI DENGAN LAMA PENGELUARAN LOKHEA 
RUBRA PADA IBU NIFAS 

Sukardi*, Tutiek Herlina*, Budi Joko Santosa* 
 

ABSTRACT 
 

Early mobilization is useful for discharge of lochea and accelerate the uterus involution. 
Main problem in this research is low rate of the early mobilization in puerperium period, goal 
study is analysis correlation between early mobilization and discharge lochea rubra. This study 
have crossectional design. The population involve 38 maternal on puerperium period, were 
selected by systematic random sampling with amount 35 respondent. Data recruitment by 
check lyst observation. Data were analysis with Pearson Correlation. 

Result: Mean quality mobilization is  8.48, median is 9.20, mode is 10.00. Discharge time 
lochea rubra with mean is 48.37, median is 49.00, mode is 50.00. Pearson Correlation test 
significance at p = 0.00, so reject Ho. Coefficient Correlation 0.576 that in moderate level. 

Conclusion: Be correlation between early mobilization and time discharge lochea rubra. 
Recommend, for programmer and decision maker to improve knowledge and application early 
mobilization in puerperium period. 
 
Keywords : early mobilization, lochea rubra 
 
*: Prodi Kebidanan Magetan Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya 
 
PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

Mobilisasi dini adalah kebijaksanaan untuk selekas mungkin membimbing ibu untuk 
segera beranjak dari tempat tidur pada persalinan normal (Susetyo, 2008). Mobilisasi dini 
dapat mempercepat pemulihan fungsi tubuh ibu nifas. Kenyataan di lapangan masih banyak 
ibu nifas yang belum melaksanakan mobilisasi dini. Dari pengamatan di lapangan selama 2 
bulan, dari 20 ibu nifas 7 orang (35%) yang melakukan mobilisasi dini, mengeluarkan lokhea 
sanguinolenta, sedangkan 13 ibu nifas (65%) yang tidak melakukan mobilisasi dini terhambat. 
Mobilisasi dini mempercepat involusi rahim dan pengeluaran lokhea rubra. Ibu nifas yang 
mengalami perdarahan lebih lama akan berisiko terhadap anemia. Ibu akan mudah lelah, letih 
dan lesu sehingga tidak bisa merawat diri dan bayinya dengan baik (Hamilton, 1995).  

Bidan perlu melakukan pendekatan dan penyuluhan kepada ibu nifas dan keluarganya 
tentang pentingnya mobilisasi dini. Untuk memberikan bukti ilmiah perlu dilakukan penelitian. 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 1) engidentifikasi mobilisasi dini pada ibu nifas, 2) 
mengidentifikasi lamanya pengeluaran lokhea rubra pada ibu nifas, dan 3) menganalisis 
hubungan antara mobilisasi dini dengan lama pengeluaran lokhea rubra 
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BAHAN DAN METODE PENELITIAN 
 

Jenis penelitian ini adalah analitik dengan rancangan cross sectional. Penelitian 
dilakukan pada bulan November-Desember 2009 di  4 BPS yaitu BPS Tititk Nurjatiningsih, 
BPS Marsini, BPS Yuni, dan BPS Aning Susilowati.  

Populasi penelitian adalah ibu nifas sebesar 38 orang, lalu diambil sampel sebesar 35 
responden dengan teknik sistematic random sampling. Variabel bebas penelitian adalah 
mobilisasi dini sedangkan variabel terikat adalah lama pengeluaran lokhea rubra ibu nifas.   

Analisis data secara deskriptif menggunakan penyajian rerata, median, modus range 
nilai minimum dan maksimum, sedangkan uji hipotesis menggunakan uji korelasi Pearsons . 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil Penelitian 

Hasil pengumpulan data tentang mobilisasi ibu nifas disajikan sebagai berikut: rerata: 
8,98,  median: 9,20, modus: 10, range: 6, nilai minimum: 5, dan nilai maximum: 11. Sedangkan 
untuk pengeluaran lokhea rubra disajikan data: rerata: 48,37, median: 49,00, modus: 50,   
range; 34, nilai minimum: 34,dan nilai maksimum 68. 

Uji normalitas data (Kolmogorov Smirnov) menunjukkan hasil p=0.84. Karena nilai ini > 
0.05, maka disimpulkan data terdistribusi normal, sehingga dilanjutkan ke uji korelasi Pearson 
Product Moment. Hasil uji tersebut menunjukan nilai p=0.00, yang berarti Ho ditolak, berarti 
ada hubungan bermakna antara mobilisasi dini dengan lama pengeluaran lokhea rubra pada 
ibu nifas. Nilai koefisien korelasi -0.576 menunjukkan kekuatan hubungan sedang.  

 
Pembahasan 

Rerata mobilisasi dari 35 responden adalah 8,9, sedangkan rerata lama pengeluaran 
lokhea rubra adalah 47,94 jam. Wiknjosastro (2002) mengatakan lokhea rubra pada ibu 
bersalin secara fisiologis akan berlangsung pada hari 1 sampai dengan hari ke 3 ( 72 jam).   
Ini berarti bahwa ibu bersalin yang melakukan mobilisasi dini mengeluarkan lokhea rubra; rata-
rata lebih cepat 24,03 jam dari biasanya. Susetyo (2008) menyatakan bahwa mobilisasi dini 
mempunyai beberapa efek yaitu melancarkan pengeluaran lokhea rubra, mengurangi infeksi, 
mempercepat involusi alat kandungan, serta meningkatkan fungsi peredaran darah. Menurut 
Manuaba (1998) mobilisasi dini atau aktivitas segera dilakukan dapat mengurangi lokhea 
dalam rahim, meningkatkan peredaran darah sekitar alat kelamin, mempercepat normalisasi 
alat kelamin dalam keadaan semula.   

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa ada hubungan antara mobilisasi dini dengan 
lama pengeluaran lokhea rubra, dengan tingkat hubungan sedang -0,576. Arah korelasi 
menunjukkan korelasi negatif, artinya semakin tinggi nilai mobilisasi semakin pendek lama 
pengeluaran lokhea rubra. Hal ini sesuai dengan pernyataan Manuaba (1998) bahwa 
mobilisasi dini dapat mengurangi bendungan lokhea dalam rahim, meningkatkan peredaran 
darah sekitar alat kelamin, mempercepat normalisasi alat kelamin seperti keadaan semula. 
Kondisi ini juga sesuai dengan pendapat Sastrawinata (1989) bahwa early ambulation 
(ambulasi dini) memberi beberapa keuntungan seperti pelemasan otot-otot yang lebih baik, 
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sirkulasi darah lebih lancar mempercepat penyembuhan, mempercepat pengeluaran lokhea, 
berarti mempercepat involusi, penderita merasa sehat dan tidak bersikap seperti orang sakit 
dan mengurangi bahaya embolus dan trombosis. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
 

Simpulan dari penelitian ini adalah ada hubungan bermakna antara lama mobilisasi dini 
dengan lama pengeluaran lokhea rubra. Dalam hal ini semakin lama mobilisasi, semakin 
singkat lama pengeluaran lokhea, dan sebaliknya. Berdasarnya simpulan penelitian, 
disarankan agar diterapkan mobilisasi dini bagi ibu nifas di tempat pelayanan kesehatan. 
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HUBUNGAN ANTARA KETEPATAN MANAJEMEN AKTIF KALA III  
DENGAN PERDARAHAN KALA III DI BPS MADIUN SELATAN 

 

Budi Joko Santosa *, Sri Wuriyani **, Nurwening Tyas Wisnu* 
 

ABSTRACT 
 

About 90% maternal death rate were because blooding, include third stage in labour. 
Goal of study to analysis correlation Manajemen Aktif Kala III and blooding third stage of 
labour. This analitic studies were crosssectional design, as population were midwifery with 
APN with labour  female at south of Madiun District.sample size amount 33 respondent, that 
select by simple randome sampling. Both independent and dependent variable were precision 
MAK III and blooding third stage of labour. Measurement by checklist and standart glass.  

Analysis to use Fisher’s Exact test with α 0,05 df = 1. Result to present 81,82% midwifery 
have precision MAK III and 84,85% the case of blooding <2.500,cc. Fisher’s Exact test with 
0,001  significance and then Ho was reject. 

 Conclusion be correlation among precision MAK III and blooding third stage of labour . 
Suggestion for  midwifery was hope to work by precision MAK III so far to press blooding third 
stage of labour. 
 
Key word: MAK III, blooding, third stage of labour    
 
*: Prodi Kebidanan Magetan Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya 
**: Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun 
 
PENDAHULUAN 
 

Kematian ibu di Indonesia masih merupakan masalah, kejadiannya akan diturunkan dari 
373 menjadi 150 per 100.000 kelahiran hidup pada akhir tahun 2010 (Kepmenkes  
900/SK/Menkes/IX/2002). Lebih dari 90% kematian ibu disebabkan oleh perdarahan, infeksi 
dan eklampsi (Anonim, 1999). Sebelum ada pelatihan asuhan persalinan normal (APN), di 
wilayah Madiun selatan pada tahun 2002 hingga 2003 terdapat 316 persalinan, terdiri atas 
84,5% dengan perdarahan normal, 11,1% dengan perdarahan abnormal yang dapat ditangani, 
dan 4,4% dengan perdarahan abnormal yang dirujuk. Keadaan berubah setelah bidan 
menerapkan manajemen aktif kala III yang merupakan hasil pelatihan APN, yaitu pada periode 
tahun 2004-2005 dari 226 persalinan, terdapat 86,3% persalinan dengan perdarahan normal, 
11,1% dengan perdarahan abnormal yang dapat ditangani, dan 2,6% dengan perdarahan 
abnormal yang dirujuk. Pada tahun 2006 hingga bulan September 2007 terdapat 116 
persalinan, terdiri atas 94,8% dengan perdarahan normal, 4,3% dengan perdarahan abnormal 
yang dapat ditangani, serta 0,9% dengan perdarahan abnormal yang dirujuk.  

Penurunan jumlah permasalahan perdarahan abnormal pada saat melahirkan 
dimungkinkan dengan adanya manajemen aktif kala III (MAK III) secara baik, yang dilakukan 
oleh bidan yang telah mengikuti pelatihan APN yaitu sejumlah 35 bidan dari jumlah 87 orang. 
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Tujuan penelitian ini adalah:1) mengidentifikasi ketepatan MAK III persalinan, 2) 
mengidentifikasi perdarahan kala III persalinan, dan 3) menganalisis hubungan antara 
ketepatan MAK III dengan perdarahan kala III. 
 
BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

 
Jenis penelitian ini adalah analitik, dengan rancangan crosssectional. Populasi penelitian 

yaitu 35 bidan yang telah dilatih APN, dan ibu bersalin sejumlah 35 orang. Penentuan sampel 
adalah melalui penghitungan dengan rumus untuk sampel kecil dan diperoleh masing masing 
sejumlah 33 orang bidan, dan 33 ibu bersalin yang telah memenuhi kriteria. Variabel penelitian 
yaitu ketepatan MAK III (variabel independen) dan perdarahan kala III (variabel dependen).  

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi yaitu: 1) menggunakan check list untuk 
ketepatan MAK III yang dilakukan oleh bidan penolong persalinan, dan 2) menggunakan 
underpad dan gelas ukur untuk jumlah darah yang keluar melalui vagina ibu bersalin. 

Pengolahan dan analisis data penelitian dimulai dengan menabulasi berdasarkan kode 
yang telah ditetapkan, yaitu data tentang ketepatan manajemen aktif kala III dan hasil 
observasi perdarahan ibu saat persalinan. Selanjutnya dilakukan analisis menggunakan uji 
Chi-Square dengan α 0,05 dan df = 1. Kriteria penolakan Ho yaitu jika signifikansi p <0,05. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil penelitian  

Data tentang ketepatan manajemen aktif kala III terdistribusi sebagai berikut: 27 
(81,82%) tepat dan 6 (18,18%) tidak tepat.  Sedangkan untuk perdarahan, 28 (84,85%) 
merupakan perdarahan kurang dari 250 cc, dan 5 (15,15%) perdarahan 250 cc ke atas. 
Secara lebih jelas, data di atas  disajikan pada Tabel 1. Dari kelompok MAK III tepat, proporsi 
perdarahan ≥ 250 cc hanya 7,41%., sedangkan dari kelompok MAK yang tidak tepat, proporsi 
perdarahan ≥ 250 cc masih tinggi yaitu 50%. 

 
Tabel 1. Distribusi Perdarahan Kala III Menurut Ketepatan MAK III  

di BPS wilayah Madiun Selatan tahun 2007 
 

 Perdarahan Kala III 

<250 cc (%) ≥250cc (%) Jumlah (%) 

MAK III Tepat 25 (92,59) 2 (7,41) 27 (100) 

Tidak tepat 3 (50) 3 (50%) 6 (100) 

Jumlah 28 (84,85) 5 (15,15) 33 (100) 

 
Pada tabel silang untuk uji Chi-Square didapatkan bahwa 50% sel mengandung nilai 

harapan kuarang dari 5, maka dialihkan ke uji Fisher Exact yang menunjukkan nilai p=0,031. 
Karena p<0,005, maka Ho ditolak, yang berarti ada hubungan antara ketepatan MAK III 
dengan perdarahan kala III. 
 



Edisi Khusus Hari Kesehatan Internasional, Hardiknas dan Hari Bidan, Mei 2010  ISSN: 2086-3098 

Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes   10 

Pembahasan  
 

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa bidan telah melaksanakan MAK III secara 
tepat, disebabkan oleh terlatihnya pada saat pertolongan persalinan yang menerapkan metode 
MAK III diyakini lebih efektif untuk mengurangi terjadinya perdarahan pada kala III. Dijelaskan 
oleh Saifuddin (2001), bahwa manajemen aktif kala III lebih singkat waktunya; dan menurut  
Prawirohardjo (2001), MAK III dapat mengurangi resiko terjadinya retensio (tertahannya) 
plasenta di dalam rongga rahim. Faktor hambatan tidak dilakukannya MAK III, antara lain 
adalah kebiasaan mendorong uterus ke depan, yaitu penolong (bidan) tidak segera melakukan 
masase terhadap fundus uteri. Hal ini mengakibatkan terjadinya inversio (tertekuknya) uteri, 
dan uterus tidak segera berkontraksi setelah kelahiran plasenta, maka ibu dapat mengalami 
perdarahan sekitar 350-500 cc permenit. Kekurangan yang lain dari tidak dilaksanakannya 
MAK III yaitu tertundanya perasat peregangan tali pusat terkendali, sehingga penolong tidak 
mengetahui seberapa plasenta telah terlepas. Hal ini dapat berakibat ikut tertundanya 
pelepasan plasenta, sehingga darah dari bekas terlepasnya plasenta yang belum sempurna 
mengeluarkan darah secara terus-menerus (APN, 2007). 

Sebagian besar pertolongan persalinan dengan menggunakan metode MAK III 
menunjukkan perdarahan <250cc, hal ini disebabkan oleh penyuntikan obat oksitosin secara 
tepat dosis dan tepat waktu. Menurut Saifuddin (2001), penyuntikan oksitoisin 10 IU secara 
intramuskuler akan merangsang fundus uteri untuk berkontraksi dengan kuat dan efektif, 
sehingga terjadi pengecilan luas implantasi plasenta, maka perdarahan dapat dihentikan. 
Manfaat tindakan peregangan tali pusat terkendali menyebabkan palsenta cepat lahir, karena 
tindakan yang dilakukan secara aktif dapat mengurangi resiko retensio plasenta (APN 2007). 
Adanya perdarahan yang terjadi pada pertolongan persalinan yang dilakukan oleh bidan, 
semata-mata karena faktor lain seperti paritas ibu lebih dari 2. Pada multipara, atau besar bayi 
lebih 3500 gram, menurut Mochtar (1998) mengakibatkan peregangan uterus yang dapat 
mengganggu kontraksi uterus ke keadaan semula,  sehingga berakibat  timbulnya perdarahan. 

Hasil uji Fisher Exact menunjukkan adanya hubungan bermakna antara ketepatan MAK 
III dengan perdarahan kala III. Metode MAK III secara tepat dapat menimbulkan kontraksi 
uterus secara cepat, dan menekan aliran darah dari dinding uterus karena adanya pengerutan 
dari anyaman serabut otot dinding uterus (APN, 2007). Peregangan tali pusat terkendali dapat 
segera melepaskan plasenta yang telah terpisah dari dinding rahim, sehingga dapat 
mencegah proses kontraksi rahim, selanjutnya menekan perdarahan dalam jumlah berlebihan 
(Saifuddin, 2001).     
 
SIMPULAN DAN SARAN 

 
Simpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah: 1) sebagian besar bidan yang 

sudah dilatih APN telah melaksanakan metode MAK III secara tepat, 2) sebagian besar 
pertolongan dengan menggunakan metode MAK III dapat mencegah perdarahan yang 
melebihi 250 cc, 3) ada hubungan bermakna antara MAK III dengan perdarahan kala III 
persalinan. 
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Untuk memperoleh hasil maksimal pada pertolongan persalinan, yaitu menghindari 
perdarahan yang berlebih pada kala III, maka disarankan kepada penolong persalinan (bidan) 
untuk menerapkan metode MAK III secara tepat .  
 
DAFTAR  PUSTAKA  
 
Anonim, 1994. Pencegahan dan Penanganan Perdarahan. Jakarta: Depkes RI.  
______, 1999. Pedoman Pelayanan Kebidanan Dasar. Jakarta: Depkes RI. 
______, 1999. Perdarahan Postpartum. Jakarta: Depkes RI. 
______, 2002. Asuhan Persalinan Normal. Jakarta: JNPK-KR. 
______, 2007. Asuhan  Persalinan Normal. Jakarta:  JNPK-KR. 
IBI, 2005. 50 Tahun IBI. Jakarta: PP IBI. 
Manuaba, IBG., 1998. Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana 

Untuk Pendidikan Bidan. Jakarta: EGC.  
Mochtar, Rustam, 1998. Sinopsis Obsetri, Obstetri Fisiologi, Obsetri Patologi. Jakarta: Info 

Media. 
Notoatmodjo, Soekidjo, 2005. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta. 
Nursalam, Pariani, Siti, 2001. Metodologi  Riset keperawatan. Jakarta: Info Media. 
Saifuddin, A.B., 2001. Pelayanan Maternal dan Neonatal. Jakarta: JNOKKR-POGI. 
_______, 2002. Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal. Jakarta: 

Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. 
Sastrawinata, 1983. Obsetri Fisologi. Bandung: Eleman. 
Sugiono, 2005. Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. 
Sylvia, Verrals, 1997. Anatomi  Terapan dalam Kebidanan. Jakarta: EGC 



Edisi Khusus Hari Kesehatan Internasional, Hardiknas dan Hari Bidan, Mei 2010  ISSN: 2086-3098 

Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes   12 

ANALISIS KUALITAS INTERNET KAMPUS PRODI KEBIDANAN MAGETAN  
MENURUT PERSEPSI PENGGUNA 

Tumirah*, Heru Santoso Wahito Nugroho* 
 

ABSTRAK 
 

Program internet kampus Prodi Kebidanan Magetan telah berjalan sejak tahun 2008, 
namun belum dievaluasi, maka diperlukan penelitian tentang kualitas internet kampus melalui 
survei tingkat kepuasan mahasiswa sebagai pengguna. Penelitian deskriptif ini dilakukan pada 
bulan Mei 2010.  

Tingkat kepuasan diukur dengan selisih antara kinerja dan tingkat kepentingan internet 
kampus menurut persepsi mahasiswa sebagai konsumen. Data dikumpulkan dari 40 
mahasiswa tingkat I melalui kuesioner tentang tingkat kepentingan dan kinerja. Analisis data 
dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan tingkat kepuasan pengguna terhadap 
masing-masing atribut internet kampus. Selain itu disajikan pula tingkat kepuasan secara 
keseluruhan (overall satisfaction). Pada tahap akhir, dilakukan penyusunan strategi 
peningkatan kualitas dengan menggunakan diagram Kartesius. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa sangat tidak puas terhadap atribut 
sarana, tempat, kecepatan dan keandalan. Sedangkan kategori tidak puas tertuju pada atribut 
waktu, keterjangkauan biaya, fungsi informasi, fungsi komunikasi, fungsi hiburan dan 
kontinuitas internet kampus. Secara keseluruhan, mahasiswa tidak puas terhadap sistem 
internet kampus. Berdasarkan strategi perbaikan menggunakan Diagram Kartesius, upaya 
pengembangan atribut kualitas internet kampus menurut urutan proritas adalah: 1) Kuadran I: 
sarana dan tempat, 2) Kuadran III: kecepatan dan keandalan, 3) Kuadran II: waktu, fungsi 
sebagai sumber informasi, dan kontinuitas, 4) Kuadran IV: keterjangkauan biaya, fungsi 
sebagai sarana komunikasi, dan fungsi sebagai sarana hiburan. 
 
Kata kunci: internet kampus, tingkat kepentingan, kinerja, kepuasan 
 
*: Prodi Kebidanan Magetan Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya 
 
PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang 

Dalam era global, dunia menjadi tanpa batas akibat perkembangan Iptek, khususnya TI 
(teknologi informasi). Menurut Soemadi dkk (1996), dalam era global, bidang iptek memiliki 
daya dobrak terkuat. 

Upaya pendidikan kesehatan di era global sangat dipengaruhi oleh tingkat penguasaan 
TI oleh para peserta didik. Dengan demikian, perlu adanya pergeseran paradigma 
pembelajaran, sebagaimana yang disampaikan oleh Suganda (1997) yaitu dari pembelajaran 
tradisional menuju pembelajaran era informasi.  

Untuk memfasilitasi kebutuhan pembelajaran di era global tersebut, Prodi Kebidanan 
Magetan telah membuat program internet kampus yang telah berjalan sejak tahun 2008. 
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Namun hingga saat ini belum ada evaluasi terhadap kualitas internet kampus tersebut. 
Berdasarkan kondisi ini, maka diperlukan penelitian tentang kualitas internet kampus menurut 
persepsi konsumen. Cara yang dipilih adalah melalui survei tingkat kepuasan mahasiswa 
sebagai pengguna dengan metode penilaian tingkat kepentingan dan kinerja internet kampus. 
 
Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan: 
1. Mengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap masing-masing atribut internet kampus 
2. Mengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap internet kampus secara keseluruhan 
 
BAHAN DAN METODE PENELITIAN 
 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, dengan mengambil lokasi di Prodi Kebidanan 
Magetan Jurusan Kebidanan Poltekkes Depkes Surabaya pada bulan Mei 2010. Variabel 
penelitian adalah tingkat kepuasan terhadap internet kampus, yang diukur dengan selisih 
antara kinerja internet kampus dan tingkat kepentingan internet kampus menurut persepsi 
pengguna sebagai konsumen. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner tentang 
tingkat kepentingan dan kinerja, yang diisi langsung oleh pengguna internet kampus yaitu 
mahasiswa tingkat I sebagai populasi penelitian sejumlah 40 orang.  

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif untuk 
menggambarkan tingkat kepuasan pengguna terhadap masing-masing atribut internet 
kampus. Kategori tingkat kepuasan ditentukan berdasarkan nilai selisih kinerja dan tingkat 
kepentingan dengan pedoman sebagai berikut:  
- -4,00 ≤ skor < -2,00  : sangat tidak puas 
- -2,00 ≤ skor < 0,00  : tidak puas 
- 0,00 ≤ skor < 2,00  : puas 
- 4,00 ≤ skor ≤ 4,00  : sangat puas 

Pada tahap terakhir disajikan tingkat kepuasan secara keseluruhan (overall satisfaction). 
Setelah diketahui kualitas masing-masing atribut, dilakukan penyusunan strategi peningkatan 
kualitas dengan menggunakan diagram Kartesius. 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil Penelitian 

Hasil analisis data pada masing-masing atribut disajikan pada Tabel 1. Dari tabel 
tersebut diketahui bahwa pengguna internet kampus menyatakan sangat tidak puas terhadap 
atribut sarana, tempat, kecepatan dan keandalan. Sedangkan kategori tidak puas tertuju pada 
atribut waktu, keterjangkauan biaya, fungsi informasi, fungsi komunikasi, fungsi hiburan dan 
kontinuitas internet kampus. Secara keseluruhan, mahasiswa tidak puas terhadap sistem 
internet kampus. 

Gambar 1.1 menunjukkan posisi atribut-atribut kualitas internet kampus pada Diagram 
Kartesius sebagai dasar untuk strategi perbaikan kualitas.  
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Tabel 1. Hasil Analisis Data Tingkat Kepuasan Terhadap Internet Kampus  
Prodi Kebidanan Magetan Tahun 2010 

 
 

No 
 

Atribut 
Rerata 

Importance 
(I) 

Rerata 
Performance 

(P) 

 
P – I  

 
Tingkat Kepuasan 

1 Waktu yang tersedia  4.50 2.83 -1.68 Tidak Puas 

2 Sarana yang tersedia 4.63 2.20 -2.43 Sangat Tidak Puas 

3 Tempat yang tersedia 4.60 2.48 -2.13 Sangat Tidak Puas 

4 Keterjangkauan biaya 4.23 3.30 -0.93 Tidak Puas 

5 Kecepatan 4.18 1.80 -2.38 Sangat Tidak Puas 

6 Keandalan 4.45 1.90 -2.55 Sangat Tidak Puas 

7 Fungsi sebagai sumber informasi 4.73 3.33 -1.40 Tidak Puas 

8 Fungsi sebagai sarana komunikasi  4.43 3.15 -1.28 Tidak Puas 

9 Fungsi sebagai sarana hiburan 4.28 2.83 -1.45 Tidak Puas 

10 Kontinuitas 4.73 3.25 -1.48 Tidak Puas 

11  Overall (keseluruhan)  4,47 2,71 -1,77 Tidak Puas 

Keterangan: importance: tingkat kepentingan, performance: kinerja 
 

 

 
 

Gambar 1.1 Diagram Kartesius Tingkat Kepentingan dan Kinerja Atribut-Atribut  
Kualitas Internet Kampus Prodi Kebidanan Magetan Tahun 2010 
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Sumbu X ditentukan berdasarkan rerata tingkat kepentingan secara keseluruhan, sedangkan 
sumbu Y berdasarkan rerata kinerja secara keseluruhan. Dengan demikian, sumbu X 
ditentukan pada angka 4,47 dan sumbu Y pada angka 2,71. Semua tingkat kepentingan di 
bawah 4,47 akan berada di bawah sumbu X, sedangkan semua kinerja di bawah 2,71 akan 
berada di kiri sumbu Y. Maka, atribut-atribut yang tergolong penting (secara relatif) akan 
terkumpul di atas sumbu X, sedangkan atribut-atribut yang berkinerja lebih tinggi (secara 
relatif) akan terkumpul di sebelah kanan sumbu Y. 

Atribut sarana (2) dan tempat (3) berada di Kuadran I atau memiliki tingkat kepentingan 
relatif tinggi namun memiliki kinerja yang relatif rendah. Atribut waktu (1), fungsi sebagai 
sumber informasi (7) dan kontinuitas (10) berada di Kuadran II yang berarti memiliki tingkat 
kepentingan tinggi dan memiliki kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan atribut-
atribut lainnya. Atribut kecepatan (5) dan keandalan (6) berada di Kuadran III yang berarti 
memiliki tingkat kepentingan relatif rendah dan memiliki kinerja yang rendah pula. Sedangkan 
atribut keterjangkauan biaya (4), fungsi sebagai sarana komunikasi (8) dan fungsi sebagai 
sarana hiburan (9) berada di Kuadran IV yang berarti memiliki tingkat kepentingan yang 
rendah namun memiliki kinerja yang relatif baik.   
 

 
Pembahasan 

Dari kesepuluh atribut yang ada, ternyata semuanya belum dapat memberikan kepuasan 
kepada pengguna yaitu mahasiswa Prodi Kebidanan Magetan. Bahkan empat atribut di 
antaranya berada dalam kategori sangat tidak puas, yakni sarana, tempat, kecepatan dan 
keandalan internet kampus. Kondisi tersebut jelas menunjukkan bahwa internet kampus belum 
dapat memenuhi harapan mahasiswa sebagai pelanggan layanan pendidikan. Hal tersebut 
didasarkan atas penjelasan yang disampaikan oleh Kotler (2008) bahwa puas atau tidak 
puasnya pembeli setelah melakukan pembelian (termasuk pembelian jasa), tergantung 
kepada kinerja tawaran dalam pemenuhan harapan pembeli. Secara umum, kepuasan adalah 
perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja atau 
hasil produk yang dipikirkan terhadap kinerja atau hasil yang diharapkan. Jika kinerja berada 
di bawah harapan, maka pelanggan tidak puas. Jika kinerja melebih harapan, maka pelanggan 
amat puas atau senang. 

Mengingat kondisi kualitas yang kurang menggembirakan tersebut, maka tentu saja 
perbaikan kualitas sistem internet kampus menjadi hal yang mendesak. Ini penting karena jika 
konsumen merasa tidak puas, umumnya mereka akan melampiaskan kekecewaannya dengan 
cara menceritakan pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan kepada banyak orang. 
Berkaitan dengan hal ini Simamora (2001) pernah menyatakan bahwa konsumen yang puas 
akan bercerita kepada dua orang lainnya mengenai kepuasannya, sedangkan konsumen yang 
kecewa akan bercerita kepada sepuluh orang lainnya tentang kekecewaannya. Orang sangat 
tanggap terhadap kekecewaan orang lain.  

Bertolak dari penjelasan di atas, maka dapat digunakan salah satu strategi perbaikan 
kualitas, yang dalam penelitian ini dipilih metode Diagram Kartesius Tingkat Kepentingan dan 
Kinerja. Selaras dengan penjelasan Simamora (2001), Rangkuti (2003) dan Pohan (2007), 
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diberikan uraian mengenai posisi kesepuluh atribut kualitas internet kampus berikut strategi 
perbaikan yang sesuai. 

Atribut-atribut yang terletak di kuadran I memiliki tingkat kepentingan yang tinggi menurut 
pelanggan (di atas rerata) namun memiliki kinerja yang rendah (di bawah rerata). Boleh juga 
dikatakan sebagai atribut-atribut yang diharapkan berkinerja tinggi, namun ternyata kinerjanya 
rendah. Oleh karena itu, atribut-atribut ini perlu segera ditingkatkan kualitasnya, agar segera 
dapat memenuhi tingkat kepentingan atau harapan pelanggan. Jika berhasil, atribut tersebut 
dapat masuk ke kuadran II. Pada penelitian ini, atribut yang masuk di kuadran I adalah sarana 
(2) dan tempat (3). Dengan posisi tersebut, jelas bahwa atribut-atribut di atas penting 
keberadaannya menurut pandangan mahasiswa, namun mengecewakan mereka karena 
memiliki kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan kinerja atribut-atribut lainnya. Dengan 
demikian, atribut-atribut tersebut harus menjadi prioritas pertama dalam upaya perbaikan 
kualitas internet kampus. Jika perbaikan berhasil maka tentu mahasiswa sebagai pelanggan 
akan menjadi puas, sebab sesuatu yang mereka anggap penting ternyata memiliki kinerja 
yang lebih baik. 

Atribut-atribut yang terletak di kuadran II memiliki tingkat kepentingan yang tinggi 
menurut pelanggan (di atas rerata) dan kebetulan juga memiliki kinerja yang tinggi (di atas 
rerata). Dapat juga dikatakan sebagai atribut-atribut yang diharapkan memiliki kinerja tinggi, 
dan ternyata benar-benar memiliki kinerja tinggi. Atribut-atribut inilah yang menjadi kekuatan 
penyedia layanan. Oleh karena itu, atribut-atribut ini perlu dipertahankan kinerjanya, dan 
secara perlahan-lahan ditingkatkan agar semua dapat menyamai atau melebihi, atau bahkan 
semakin melebihi tingkat kepentingan. Pada peneltian ini, atribut yang masuk di kuadran II 
adalah waktu (1), fungsi sebagai sumber informasi (7) dan kontinuitas (10). Dengan posisi 
tersebut, jelas bahwa atribut-atribut di atas penting keberadaannya menurut pandangan 
mahasiswa, dan juga memiliki kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan kinerja 
atribut-atribut lainnya. Kelompok atribut inilah yang memiliki kemampuan tertinggi untuk 
memuaskan pelanggan, sehingga harus dipertahankan kinerjanya. Kualitas internet kampus 
tergantung kepada ketiga atribut di atas, oleh karena itu selain dipertahankan juga secara 
bertahap perlu dilakukan upaya peningkatan. 

Atribut-atribut yang terletak di kuadran III memiliki tingkat kepentingan yang rendah 
menurut pelanggan (di bawah rerata) dan kebetulan juga memiliki kinerja yang rendah (di 
bawah rerata). Atribut yang terletak di kuadran ini perlu mendapat prioritas peningkatan, 
namun masih di bawah kuadran I yang lebih dianggap penting oleh pelanggan. Pada 
penelitian ini, atribut yang masuk di kuadran III adalah kecepatan (5) dan keandalan (6). 
Atribut-atribut ini perlu dikelola dengan sangat serius karena ketidakpuasan pelanggan 
umumnya bermula dari variabel-variabel di kuadran ini. 

Atribut-atribut yang terletak di kuadran IV memiliki tingkat kepentingan yang rendah 
menurut pelanggan (di bawah rerata) namun memiliki kinerja yang tinggi (di atas rerata). 
Dengan demikian atribut-atribut ini tidak terlalu diharapkan oleh pelanggan namun justru 
memiliki kinerja yang baik. Oleh karena itu, kinerja atribut dianggap sudah berlebihan. Pada 
penelitian ini, atribut yang masuk di kuadran IV adalah keterjangkauan biaya (4), fungsi 
sebagai sarana komunikasi (8) dan fungsi sebagai sarana hiburan (9). Ketiga atribut di atas 
tergolong sebagai atribut yang tidak terlalu penting bagi pelanggan, tetapi ternyata kinerja dari 
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ketiga atribut tergolong tinggi dibandingkan dengan atribut-atribut lainnya (secara relatif). 
Atribut-atribut yang terletak di kuadran IV sebaiknya ditempatkan pada urutan terakhir dalam 
upaya peningkatan kinerja. 

 
SIMPULAN DAN SARAN 
 

Secara umum, mahasiswa Prodi Kebidanan Magetan belum puas terhadap layanan 
internet kampus. Berdasarkan strategi perbaikan menggunakan Diagram Kartesius, upaya 
pengembangan atribut kualitas internet kampus menurut urutan proritas adalah: 1) sarana dan 
tempat, 2) kecepatan dan keandalan, 3) waktu, fungsi sebagai sumber informasi, dan 
kontinuitas, 4) keterjangkauan biaya, fungsi sebagai sarana komunikasi, dan fungsi sebagai 
sarana hiburan. 
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HUBUNGAN ANTARA KEBIASAAN BERPANTANG MAKANAN TERTENTU DENGAN  
PENYEMBUHAN LUKA PERINEUM PADA IBU NIFAS 

Mas’adah*, Sukesi* 
 

ABSTRAK 
 

Kejadian lambatnya penyembuhan luka perineum pada ibu nifas 7 hari post partum 
karena masih tingginya kebiasaan berpantang makanan. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui hubungan antara kebiasaan berpantang makanan tertentu dengan 
penyembuhan luka perineum pada ibu nifas.  

Penelitian analitik observasional ini menggunakan rancangan cross sectional. Penelitian 
ini dilaksanakan di Klinik Umum dan Rumah Bersalin Medika Utama Balongbendo Sidoarjo 
pada tanggal 2 Mei sampai 30 Mei 2009, menggunakan purposive sampling dengan kriteria 
sampel: ibu nifas 7 hari post partum yang memiliki jahitan luka perineum, tidak memiliki 
penyakit penyerta dengan besar sampel 38 orang. Variabel independen adalah kebiasaan 
berpantang makanan tertentu dan variabel dependen adalah penyembuhan luka perineum. 
Data dianalisis dengan uji Eksak dari Fisher.  

Hasil Uji Fisher yaitu 2.10-10 dan p ≤ 0,05, artinya Ho ditolak atau ada hubungan antara 
kebiasaan berpantang makanan tertentu dengan penyembuhan luka perineum pada ibu nifas, 
sehingga ibu nifas disarankan untuk menghindari kebiasaan berpantang makanan tertentu 
demi kelancaran penyembuhan luka perineum. 
 
Kata kunci : berpantang makanan, penyembuhan luka perineum. 
 

*: Prodi Kebidanan Sutomo Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya 
 
PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang 
Masa nifas merupakan masa pulih kembali, mulai dari persalinan selesai sampai alat-alat 

kandungan kembali seperti pra hamil. Lama masa nifas yaitu 6-8 minggu. Di Indonesia, ada 
kebiasaan atau kepercayaan bahwa wanita bersalin baru boleh keluar rumah setelah habis 
nifas yaitu 40 hari. Menurut Abdul Bari (2002), asuhan masa nifas sangat diperlukan dalam 
periode tersebut, karena masa ini adalah masa kritis baik untuk ibu maupun bayinya. 

Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia tergolong masih tinggi dibandingkan dengan 
negara-negara ASEAN yaitu sebesar 390 per 100.000 kelahiran hidup. Angka tersebut 3-6 kali 
dari AKI negara-negara ASEAN dan 50 kali AKI negara-negara maju, dan salah satunya 
disebabkan karena infeksi dengan proporsi 20-30% (Hanifa,2005). Dari kasus infeksi ini, 25-
55% disebabkan oleh infeksi jalan lahir (Rustam M, 1998). Infeksi ini terjadi karena masih 
banyaknya ibu-ibu yang berpantang makan. Kebiasaan berpantang makanan tersebut akan 
dapat memperlambat proses penyembuhan luka perineum, selain itu juga dapat 
memperlambat proses involusi pada ibu post partum. 

Banyak faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka perineum di antaranya mobilisasi 
dini, vulva hygiene, luas luka, umur, vaskularisasi, stressor dan juga nutrisi. Pada ibu nifas, 
makanan yang bergizi dan sesuai porsi akan menyebabkan ibu dalam keadaan sehat dan 
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segar.  Ibu nifas yang biasanya memiliki budaya pantang makan seperti telur, ayam dan 
daging akan mempengaruhi proses kesembuhan luka perineum. Luka dikatakan sembuh jika 
dalam 1 minggu kondisi luka kering, menutup dan tidak ada tanda-tanda infeksi. Makanan 
yang bergizi akan mempercepat masa penyembuhan luka perineum. Bila gizi ibu nifas tidak 
terpenuhi, maka proses penyembuhan luka perineum menjadi lebih lama  (Smeltzer, 2002). 

Faktor gizi terutama protein sangat mempengaruhi proses penyembuhan luka perineum 
karena penggantian jaringan sangat membutuhkan protein. Budaya dan keyakinan juga 
mempengaruhi penyembuhan luka perineum, misalnya kebiasaan berpantang makan telur, 
ikan dan daging ayam, akan mempengaruhi asupan gizi ibu, yang akan sangat mempengaruhi 
penyembuhan luka perineum. Akan tetapi ada 35% ibu nifas yang masih berpantang makanan 
sehingga mempengaruhi kesembuhan luka perineumnya.  (Smeltzer,2002).  

Data dari Klinik Umum dan Rumah Bersalin Medika Utama Balongbendo Sidoarjo 
menyebutkan bahwa selama bulan Juli sampai Desember 2008, di antara 246 ibu post partum 
terdapat 26 orang (10,56%) dengan luka perineum belum sembuh, karena ada yang 
mengatakan masih pantang makanan di antaranya konsumsi ikan segar, dengan alasan bayi 
menetek akan muntah, pantang makan ikan ayam karena akan menimbulkan nyeri pada luka 
dan lama sembuhnya, juga pantang ikan asin karena akan menimbulkan gatal-gatal. Padahal 
proses penyembuhan luka perineum yang normal adalah 6-7 hari post partum. Setelah 
ditelusuri lebih lanjut, mereka ternyata memiliki kebiasaan makanan yang kurang baik, seperti 
berpantang makan, makanan yang dimakan juga tertentu, khususnya lauk (makanan yang 
berprotein). 

Pemenuhan kebutuhan nutrisi yang baik merupakan salah satu faktor yang membantu 
proses penyembuhan luka perineum. Jadi kebiasaan berpantang makanan pada ibu dengan 
luka perineum akan kurang menguntungkan bahkan merugikan. Hal ini perlu dibahas lebih 
lanjut, sehingga perlu diadakan suatu penelitian. 
 

Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara kebiasaan berpantang makanan 

tertentu dengan penyembuhan luka perineum pada ibu nifas. Hipotesis penelitian adalah “ada 
hubungan antara berpantang makanan tertentu dengan penyembuhan luka perineum pada ibu 
nifas.” 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain sebagai:  
1. Tambahan informasi dalam upaya peningkatan konseling pada ibu post partum, khususnya 

makanan selama nifas, sehingga ibu post partum memiliki pengetahuan tentang nutrisi. 
2. Kajian baru dalam bidang kesehatan, khususnya kebidanan dan dapat dijadikan bahan 

penelitian lanjutan berkaitan dengan kebiasaan berpantang makanan selama masa nifas. 
 

BAHAN DAN METODE PENELITIAN 
 
Jenis penelitian ini adalah analitik observasional, untuk mengetahui hubungan antara 

berpantang makanan tertentu dengan penyembuhan luka perineum pada ibu nifas. 
Rancangan penelitian ini adalah cross sectional. Populasi penelitian ini adalah ibu nifas 
dengan jahitan perineum yang berpantang dan yang tidak berpantang makanan tertentu di 
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Klinik Umum Dan Rumah Bersalin Medika Utama Balongbendo Sidoarjo. Dari populasi 
tersebut diambil sampel sebesar 38 orang dengan teknik purposive sampling. 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah kebiasaan berpantang makanan tertentu, 
sedangkan variabel tergantung adalah penyembuhan luka perineum. Berpantang makanan 
adalah suatu larangan untuk mengkonsumsi jenis makanan tertentu berdasarkan agama atau 
kepercayaan. Kriteria penilaian adalah: 1) berpantang, bila tidak makan makanan yang 
mengandung protein, banyak cairan, sayur-sayuran, dan buah-buahan dan 2) tidak 
berpantang, jika makan semua jenis makanan yang mengandung protein, banyak cairan, 
sayur-sayuran, dan buah-buahan. Penyembuhan luka perineum adalah mulai membaiknya 
luka perineum dengan terbentuknya jaringan baru yang menutupi luka perineum dalam jangka 
waktu 6-7 hari post partum. Kriteria penilaian adalah luka adalah: 1) baik, jika luka kering, 
perineum menutup dan tidak ada tanda infeksi, 2) sedang, jika luka basah, perineum menutup, 
tidak ada tanda-tanda infeksi, 3) buruk, jika luka basah, perineum menutup/membuka dan ada 
tanda-tanda infeksi. 

Data primer diambil melalui pembagian kuesioner kepada responden untuk diisi oleh 
responden. Setelah terkumpul, data dianalisis untuk mengetahui tingkat probabilitas frekuensi 
antar variabel dan mengukur pengaruh yang bermakna akan diuji dengan uji Chi Square. 
Tingkat kemaknaan dalam penelitian ini adalah p ≤ 0,05, artinya bila nilai p ≤ 0,05 maka Ho 
ditolak, berarti ada pengaruh yang bermakna antara dua variabel yang diukur. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil Penelitian 

Deskripsi kebiasaan makan setelah melahirkan, penyembuhan luka perineum, serta 
keterkaitan antara  kedua variabel tersebut disajikan pada Tabel 1, Tabel 2 dan Tabel 3.  

 
Tabel 1. Distribusi Kebiasaan Makan Setelah Melahirkan 

 

No Kebiasaan Makan Jumlah Persentase 

1. 
2. 

Berpantang 
Tidak berpantang 

28 
10 

73,68 
26,32 

 Jumlah 38 100,00 

 

Tabel 2. Distribusi Penyembuhan Luka Perineum 
 

No Penyembuhan Luka Perineum Jumlah Persentase 

1. 
2. 
3. 

Baik 
Sedang 
Buruk 

10 
9 
19 

26,32 
23,68 
50,00 

 Jumlah 38 100,00 
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Tabel 3. Hubungan Antara Kebiasaan Makan Setelah Melahirkan  
dengan Penyembuhan Luka Perineum 

 

Kebiasaan makan 

Penyembuhan luka perineum Jumlah 

Sembuh 
baik 

Sembuh 
sedang 

Buruk 
Frekuensi % 

f % f % f % 

Berpantang 0 0,00 9 32,15 19 67,85 28 100,00 

Tidak berpantang 10 100,00 0 0,00 0 0,00 10 100,00 

Jumlah 10 26,32 9 23,68 19 50,00 38 100,00 

 
Untuk mengetahui hubungan antar variabel, digunakan Uji Khi-Kuadrat dengan tingkat 

kemaknaan α = 0,05. Karena 20% sel mempunyai frekuensi harapan < 5, maka dilakukan 
penggabungan kategori. Setelah dilakukan penggabungan kategori, ternyata masih ada sel 
dengan frekuensi harapan <5, sehingga persyaratan untuk uji Khi-Kuadrat tidak dapat 
dipenuhi. Dengan demikian, dipilih Uji Eksak dari Fisher, dengan dasar pengambilan 
kesimpulan adalah hipotesis nihil ditolak bila p<α, dalam hal ini, α = 0,05. 

Dari hasil Uji Eksak dari Fisher, diketahui bahwa nilai p = 0,000. Karena angka tersebut 
<0,05, maka Ho ditolak sehingga disimpulkan ada hubungan antara kebiasaan berpantang 
makanan tertentu dengan penyembuhan luka perineum pada ibu nifas di Klinik Umum dan 
Rumah Bersalin Medika Utama Balongbendo Sidoarjo. 
 
Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 73,68% ibu nifas mempunyai kebiasaan 
berpantang makanan tertentu, sedangkan 26,32% tidak mempunyai kebiasaan berpantang 
makanan. 

Ibu yang lebih tua memiliki lebih banyak kepercayaan/tradisi yang diperoleh dari orang 
tuanya, kakek atau nenek. Mereka menerima kepercayaan itu berdasarkan keyakinan dan 
tanpa adanya pembuktian terlebih dahulu (Notoatmodjo, 2003). Padahal kepercayaan tersebut 
belum tentu bermanfaat, malah kadang dapat membahayakan dirinya sendiri, seperti halnya 
tradisi berpantang makanan setelah melahirkan (Djaeni,1999). Bisa juga disebabkan oleh ibu 
yang tidak bekerja, karena ibu yang tidak bekerja sering mengikuti kegiatan kelompok–
kelompok yang diadakan masyarakat di sekitarnya (seperti arisan, kelompok kajian, dll). Dari 
kegiatan itu, biasanya ibu mempunyai perilaku–perilaku mengenai kesehatan. Padahal 
perilaku tersebut belum tentu bermanfaat, bahkan dapat merugikan kesehatannya sendiri, 
salah satunya adalah pantangan atau tabu.  

Kenyataan di atas sesuai dengan penjelasan Notoatmodjo (2003) bahwa faktor-faktor 
yang berperan membentuk perilaku salah satunya adalah faktor ekstern yaitu objek, orang, 
kelompok, dan hasil–hasil kebudayaan. Kebiasaan berpantang makanan mungkin dapat juga 
ditunjang oleh paritas responden. Ibu yang berparitas 1 mempunyai kebiasaan berpantang 
makanan tertentu karena mendapat pengaruh dari lingkungan yang kurang baik, sehingga ibu 
yang baru pertama kali mempunyai anak dan kurang pengalaman akan menuruti apa yang 
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dikatakan kepadanya. Sesuai penjelasan Notoatmojo (2003), perilaku dapat terbentuk melalui 
suatu proses tertentu dan berlangsung dalam interaksi manusia dengan lingkungannya. 

Sesuai dengan penjelasan Notoatmodjo (2003), faktor yang mendasari tingkah laku 
orang salah satunya dipengaruhi oleh pendidikan. Berarti semakin baik tingkat pendidikan 
seseorang seharusnya semakin baik juga tingkah lakunya. Kebiasaan makan dipengaruhi 
berbagai faktor, dalam hal ini faktor yang berpengaruh antara lain: lingkungan, kelompok, 
tradisi masyarakat, usia, paritas, dan pekerjaan.  

Makanan yang dikonsumsi oleh ibu nifas harus bermutu, bergizi dan cukup kalori. 
Sebaiknya bahan makanan yang mengandung protein, banyak cairan, sayur-sayuran, dan 
buah-buahan. Makanan yang baik dapat mempercepat penyembuhan luka yang 
mempengaruhi susunan ASI. Penjabaran empat sehat lima sempurna perlu diperhatikan dapat 
diterjemahkan untuk masyarakat. Di antara penjabaran tersebut ,dapat dinasehatkan makanan 
yang sehat yaitu terdapat nasi, lauk, sayur secukupnya dan ditambah satu telur setiap hari. 
Bila masih ada kemungkinan jangan lupa buah-buahan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 26,32% penyembuhan luka perineum dalam kondisi 
baik, sedangkan 50,00% penyembuhan luka perineumnya buruk, serta 23,68% penyembuhan 
luka perineumnya sedang. 

Penyembuhan luka perineum sebagian besar baik kemungkinan karena usia responden. 
Sesuai dengan teori Kozier (1995), ibu yang umurnya lebih muda lukanya akan lebih cepat 
sembuh daripada orang yang usianya lebih tua, karena ibu yang usianya lebih muda 
mobilisasi dan vaskularisasinya lebih baik daripada ibu yang usianya lebih tua. Penyembuhan 
luka perineum sebagian besar baik kemungkinan juga ditunjang oleh pendidikan responden. 

Sesuai teori Notoatmodjo (1993) bahwa faktor yang mendasari tingkah laku seseorang 
salah satunya adalah pendidikan, semakin baik pendidikan seseorang maka pengetahuan 
mereka juga semakin baik, termasuk pengetahuan dalam hal perawatan luka perineum. 
Penyembuhan luka perineum sebagian besar baik kemungkinan ditunjang oleh pekerjaan 
responden. Ibu yang tidak bekerja biasanya pola istirahatnya lebih teratur, pikirannya juga 
lebih tenang sehingga vaskularisasinya lebih lancar/adekuat daripada ibu nifas yang bekerja. 
Sesuai teori Kozier (1995), vaskularisasi yang lancar/adekuat dapat mempercepat proses 
penyembuhan luka perineum. 

Penyembuhan luka perineum sebagian besar baik kemungkinan juga ditunjang oleh 
paritas responden. Sesuai dengan teori Notoatmodjo (2003) yaitu kecenderungan kesehatan 
ibu yang berparietas rendah lebih baik dari yang berparietas tinggi, termasuk dalam hal 
penyembuhan luka. Sehingga ada berbagai hal yang mempengaruhi penyembuhan luka 
perineum, diantaranya adalah: usia, pendidikan, pekerjaan, dan paritas. Faktor–faktor tersebut 
dapat saling mempengaruhi satu sama lain.  

Untuk ibu nifas yang berpantang makanan, kebutuhan akan nutrisi akan berkurang 
sehingga makanan yang dikonsumsi sebaiknya mengandung protein, banyak cairan, sayur-
sayuran dan buah-buahan. Dan ini akan mempengaruhi dalam proses penyembuhan luka 
perienum, yaitu mengakibatkan luka menjadi tidak sembuh dengan baik atau buruk. 
Sedangkan ibu nifas yang nutrisinya sudah cukup akan tetapi masih mengikuti adat kebiasaan 
berpantang makanan seperti yang telah dikatakan oleh orangtua, sehingga bisa juga 
menyebabkan proses kesembuhan luka perienum menjadi kurang baik,artinya sembuh 
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sedang. Sedangkan ibu nifas yang nutrisinya sudah cukup maka proses penyembuhan luka 
perineumnya akan lebih cepat dan sembuh dengan baik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 73,68% ibu nifas mempunyai kebiasaan 
berpantang makanan tertentu, di mana 50,00% penyembuhan luka perineumnya buruk, 
23,68% luka perienumnya sembuh sedang, sedangkan 26,32% tidak mempunyai kebiasaan 
berpantang makanan tertentu, di mana seluruhnya (100,00%) luka perineumnya baik. 

Data tersebut sesuai dengan teori bahwa semakin baik konsumsi nutrisi semakin baik 
penyembuhan luka perineum karena makanan yang memenuhi syarat gizi dapat mempercepat 
penyembuhan luka (Manuaba, 1998). Protein juga merupakan zat makanan yang sangat 
penting untuk membentuk jaringan baru, sehingga sangat baik dikonsumsi oleh ibu nifas agar 
lukanya cepat sembuh (Kozier, 1995). Namun jika makanan berprotein ini dipantang maka 
proses penyembuhan luka perineum akan berjalan lambat, dan ini dapat memicu terjadinya 
infeksi jalan lahir (Mochtar, 1998). 

Makanan yang baik dapat mempercepat penyembuhan luka perineum dan 
mempengaruhi susunan ASI. Sebaiknya ibu nifas dinasehatkan makanan yang sehat yaitu 
terdapat nasi, lauk, sayur secukupnya dan ditambah satu telur setiap hari. Bila masih ada 
kemungkinan jangan lupa buah-buahan.  

Dengan demikian dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini ada hubungan antara 
kebiasaan berpantang makanan tertentu dengan penyembuhan luka perineum pada ibu nifas 
di Klinik Umum dan Rumah Bersalin Medika Utama Balongbendo Sidoarjo. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
 

Simpulan penelitian ini adalah: 1) sebagian besar ibu nifas mempunyai kebiasaan 
berpantang makanan tertentu, 2) sebagian besar ibu nifas luka perineumnya buruk, 3) ada 
hubungan yang signifikan antara kebiasaan berpantang makanan tertentu dengan 
penyembuhan luka perineum pada ibu nifas. 

Saran yang diajukan berdasarkan hasil penelitian adalah hendaknya petugas kesehatan 
di klinik umum dan rumah bersalin medika utama lebih mengoptimalkan pemberian KIE 
kepada ibu nifas mengenai kebiasaan/tradisi yang dapat merugikan kesehatan mereka 
terutama dalam hal kebiasaan berpantang makanan tertentu setelah melahirkan. 
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