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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Persalinan adalah proses dimana bayi, placenta dan selaput 

ketuban keluar dari uterus ibu. Persalinan dikatakan normal apabila 

terjadi pada usia kehamilan aterm (setelah 37 minggu) tanpa disertai 

adanya penyulit. Persalinan tidak selalu normal dan adakalanya 

persalinan tersebut menjadi patologi walaupun dalam pemeriksaan 

ANC dan melihat riwayat kesehatan ibu dalam keadaan normal. 

Ruptur perineum merupakah salah satu komplikasi pada saat 

persalinan.Banyak wanita mengalami robekan perineum pada saat 

melahirkan.Pada sekitar separuh dari kasus-kasus tersebut, robekan 

ini amat luas.Robekan perineum ini disebabkan oleh faktor ibu dan 

faktor janin.Penyebab robekan perineum dari faktor ibu meliputi partus 

presipitatus, mengejan yang tidak efektif, dorongan fundus yang 

berlebihan, edema dan kerapuhan pada perineum, varikositas vulva, 

arcus pubis sempit dengan pintu bawah panggul yang sempit pula, 

serta peluasan episiotomi.Sedangkan penyebab dari faktor janin yaitu 

bayi yang besar, posisi kepala yang abnormal, presentasi bokong, 

ekstrasi forceps, dystocia bahu, hidrochepalus. (Harry dan William, 

2010; h. 451-452) 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Adriana Palimbo dan 

Eva Rusiva di RSUD Dr. Ansari Banjarmasin (2011) meyatakan bahwa 

paritas terbukti merupakan faktor penyebab ruptur perineum pada ibu 

bersalin dimana dari 98 ibu primipara mengalami ruptur perineum 
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sebanyak 100%. Sedangkan dari 138 ibu multipara yang mengalami ruptur 

perineum sebanyak 116 (84,06%).  

Selain paritas, berat badan bayi besar beresiko menyebabkan ruptur 

perineum pada ibu bersalin.Hal ini dibuktikan dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Cut Rosmawar (2012) dengan judul faktor-faktor yang 

mempengaruhi terjadinya laserasi pada Persalinan Normal di Puskesmas 

Tanah Jambo Aye Panton Labu. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu dari 

23 responden yang melahirkan bayi dengan berat badan lahir besar terdapat 

22 orang (95,7%) mengalamai laserasi. 

Ruptur perineum dapat menyebabkan infeksi pada masa nifas bagi 

ibu, karena ruptur tersebut merupakan pintu masuk bakterial patogen dan 

jaringan yang rusak merupakan media kultur yang baik sekali. Hal ini dapat 

beresiko meningkatkan angka kesakitan pada ibu bersalin. Bermacam – 

macam jalan kuman masuk ke dalam alat kandungan seperti eksogen 

(kuman datang dari luar), autogen (kuman masuk dari tempat lain dalam 

tubuh), dan endogen (dari jalan lahir sendiri). Bentuk dan jenis infeksi pada 

masa nifas meliputi laesi perineum, vulva dan vagina.Suatu laesi puerperalis 

yang biasa terjadi pada genetalia eksterna adalah infeksi pada ruptur atau 

luka episiotomi yang telah dijahit kembali.Pada luka yang telah dijahit 

berubah menjadi merah, kecoklatan dan bengkak. (Lilis Lisnawati, 2013: 

h.199-205) 

Menurut data dari RSUD Banyumas menyatakan bahwa angka 

kejadian ruptur perineum dari bulan Oktober-Januari sebesar 76 kasus.Maka 

dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pengaruh Berat 

Janin terhadap Ruptur Perineum pada Ibu Bersalin. 

Pengaruh Berat Bayi..., Sri Purwaningsih, Kebidanan DIII UMP, 2014



3 
 

 
 

B. Perumusan Masalah 

Persalinan tidak selalu normal dan adakalanya persalinan tersebut 

menjadi patologi, diantaranya terjadi ruptur perineum.Banyak wanita 

mengalami robekan perineum pada saat melahirkan.Pada sekitar separuh 

dari kasus-kasus tersebut, robekan ini amat luas.Robekan perineum ini 

disebabkan oleh faktor ibu dan faktor janin.Penyebab robekan perineum dari 

faktor ibu meliputi partus presipitatus, mengejan yang tidak efektif, dorongan 

fundus yang berlebihan, edema dan kerapuhan pada perineum, varikositas 

vulva, arcus pubis sempit dengan pintu bawah panggul yang sempit pula, 

serta peluasan episiotomi.Selain itu, penyebab lain ruptur perineum yaitu 

dari faktor janin seperti bayi yang besar, posisi kepala yang abnormal, 

presentasi bokong, ekstrasi forceps, dystocia bahu, hidrochepalus. (Harry 

dan William, 2010; h. 451-452) 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan 

masalah “Bagaimanakah pengaruh berat bayi lahir terhadap ruptur perineum 

pada ibu bersalin di RSUD Banyumas?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui adakah pengaruh berat bayi lahir terhadap 

ruptur perineum pada ibu bersalin. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi berat badan bayi lahir pada ibu bersalin 

b. Mengidentifikasi kasus ruptur perineum pada ibu bersalin 

c. Mengetahui dan menganalisis pengaruh berat bayi lahir terhadap 

ruptur perineum pada ibu bersalin 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan masukan dan informasi pada proses pembelajaran dan 

menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan motivasi kepada Bidan untuk terus meminimalkan terjadinya 

ruptur perineum pada persalinan normal. 

E. Keaslian Penelitian 

Berikut ini penelitian lain yang terkait dengan penelitian tentang 

pengaruh berat bayi lahir terhadap ruptur perineum pada primigravida. 

Rosmawar C (2012) dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi 

terjadinya laserasi pada persalinan normal di Puskesmas Tanah Jambo Aye 

Panton Labue.Waktu pelaksanaan penelitian yaitu dari tanggal 09-15 Juli 

2012.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi terjadinya laserasi pada persalinan normal. Hasil dari 

penelitian ini didapatkan bahwa dari responden yang melahirkan bayi 

dengan berat badan bayi besar 95,7%, responden dengan paritas 

primigravida sebesar 95,2%, sedangkan responden berdasarkan jarak 

kelahiran beresiko menunjukkan bahwa dari 6 responden terdapat 5 orang 

(83,3%) mengalami laserasi dan dari 30 responden dengan jarak kelahiran 

yang tidak beresiko terdapat 22 orang (70 %) mengalami laserasi. 

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar berat 

badan bayi semakin besar pula terjadinya laserasi perineum pada 

persalinan, semakin lanjut usia ibu dengan primipara semakin besar 

terjadinya laserasi perineum pada persalinan. Namun, tidak ada pengaruh 
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yang signifikan antara jarak kelahiran dengan terjadinya laserasi perineum 

pada persalinan. 

Suprida (2012) dengan judul hubungan berat badan Janin dan paritas 

dengan kejadian ruptur perineum pada persalinan normal di BPS Husniyati 

ZR Palembang Tahun 2012.Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juni-

Juli 2012 di BPS Husniyati ZR Palembang. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa proporsi dengan berat badan janin yang berisiko mengalami ruptur 

perineum sebanyak 39 (45,9%) dan berat badan janin yang tidak berisiko 

sebanyak 46 (54,1%), sedangkan proporsi dengan paritas tinggi yang 

mengalami ruptur perineum sebanyak 41 (48,2%) dan ibu bersalin yang 

paritas rendah dengan ruptur perineum sebanyak 44 (51,8%). Kesimpulan 

dari penelitian ini adalah terdapat hubungan yang bermakna antara berat 

badan janin dengan kejadian ruptur perineum pada persalinan 

normal.Kemudian kesimpulan yang selanjutnya bahwa ada hubungan yang 

bermakna antara paritas dengan kejadian ruptur perineum persalinan 

normal. 

Palimbo A dan Rusiva E (2010) dengan judul hubungan paritas 

dengan kejadian ruptur perineum di VK Bersalin RSUD Dr. Ansari 

Banjarmasin Tahun 2011. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat 98 orang ibu 

primipara yang bersalin mengalami ruptur perineum (100%) dan 138 orang 

ibu multipara yang mengalami ruptur perineum  (84,06%), sedangkan yang 

grandemultipara tidak ada yang mengalami ruptur perineum atau 10 orang 

(100%). Sehingga kesimpulannya ada hubungan yang bermakna antara 

paritas dengan kejadian ruptur perineum pada persalinan spontan 

pervaginam. 
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