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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Angka Kematian Ibu (AKI) menurut Survei Demografi Kesehatan 

Indonesia (SDKI) Tahun 2012 Angka Kematian Ibu di Indonesia meningkat 

sebesar 359 per 100.000 ribu kelahiran hidup dan AKB 32 per 100.000 

kelahiran hidup. Penyebab terbesar kematian Ibu selama tahun 2010-2013 

menyebutkan infeksi menduduki peringkat ke tiga. Pada tahun 2013 kejadian 

infeksi sebesar 7,3%, angka ini lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2012 

sebesar 5,6% (Kemenkes RI, 2014).  

Jawa Tengah tahun 2014 berdasarkan laporan dari kabupaten kota 

sebesar 126,55 per 100.000 kelahiran hidup mengalami peningkatan bila 

dibandingkan pada tahun 2013 sebesar 118,62 per 100.000 kelahiran hidup. 

Berdasarkan jumlah kasus kematian ibu di Jawa Tengah kematian maternal 

pada masa nifas menduduki peringkat pertama sebesar 57,95% (Dinkes Prov 

Jateng, 2014). Menurut Profil Jawa Tengah dampak didominasi oleh 

perdarahan (42%). eklamsi/preeklamsi (13%), abortus (11%), infeksi (10%), 

partus lama/persalinan macet (9%) dan penyebab lainnya (15%). (Dinkes 

Jateng, 2015).  

Luka perineum pada masa nifas jika tidak dijaga dapat menyebabkan 

infeksi, maka dari itu luka perineum perlu dijaga betul dan dipastikan 
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penyembuhannya berjalan normal. Salah satu aspek yang berperan penting 

dalam penyembuhan luka perineum ialah asupan nutrisi, terutama protein 

yang bertanggung jawab dalam proses penyembuhan luka (dari hasil 

penelitian Komala Y pada tanggal 7 Febuari 2017 di Puskesmas Mlati II 

Kabupaten Sleman). 

Infeksi masa nifas masih menjadi penyebab utama kematian ibu setelah 

perdarahan dan hipertensi dalam kehamilan. Angka kejadian infeksi masa 

nifas pada tahun 2013 yaitu 7,3% mengalami peningkatan dari tahun 2012 

yaitu 5,6% (Kemenkes RI 2016). Faktor penyebab terjadinya infeksi nifas 

diantaranya; daya tahan tubuh yang kurang, perawatan nifas yang kurang 

baik, kurang gizi/mal nutrisi , anemia, hygiene yang kurang baik, serta 

kelelahan. Faktor penyebab utama terjadinya infeksi pada masa nifas ialah 

adanya perlukaan pada perineum (BKKBN, 2011). 

Penyembuhan luka perineum bisa disebabkan oleh beberapa faktor 

diantaranya nutrisi, umur ibu, kebersihan(personal hygiene), budaya, dan juga 

keturunan. Penyembuhan luka dengan penilaian kualitas jahitan perineum 

dalam masa nifas sangat diharapkan untuk menghindarkan ibu nifas dari 

bahaya infeksi atau keluhan fisiologis yaitu dengan cara penambahan asupan 

atau konsumsi tinggi protein dalam menu makan kesehariannya. Salah satu 

nutrisi yang paling berperan penting dalam proses penyembuhan luka ialah 

protein. Hayu (2013) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa protein akan 

sangat memengaruhi terhadap proses penyembuhan luka perineum karena 

penggantian jaringan yang rusak akan sangat membutuhkan protein untuk 
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proses regenerasi sel baru. Protein bertanggung jawab sebagai zat untuk blok 

pembangun otot, jaringan tubuh, tetapi tidak dapat disimpan oleh tubuh, maka 

untuk tahap penyembuhan luka dapat dibutuhkan asupan protein setiap hari 

(Supiati, 2015). Sumber protein dapat diperoleh dari nabati yang 

menyumbang asam amino sederhana dan lebih mudah diserap oleh tubuh 

(Lebang,2015).  

Data di Puskesmas Wangon 1 Kabupaten Banyumas pada bulan Maret 

hingga bulan Mei 2019 terjadi persalinan 160 ibu melahirkan secara spontan. 

Semua ibu yang melahirkan di Puskesmas Wangon 1 mengalami robekan 

perineum. Informasi yang diperoleh ibu post partum yang mengalami 

mengingat pentingnya penyembuhan luka perineum maka penulis melakukan 

studi kasus tentang penerapan konsumsi tinggi protein pada ibu nifas dalam 

proses penyembuhan luka perinuem.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas bahwa apabila tidak dilakukan perawatan 

 perineum dengan baik dapat berdampak pada komplikasi berupa infeksi, 

 dengan demikian dapat dirumuskan permasalahan “Bagaimanakah penerapan 

 konsumsi tinggi protein pada ibu nifas dalam proses penyembuhan luka 

 perineum?” 

C. Tujuan Studi Kasus 

1. Tujuan Umum 
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  Untuk mengetahui penerapan konsumsi tinggi protein pada ibu nifas 

dalam proses penyembuhan luka luka perineum.  

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan karakteristik responden berdasarkan umur ibu, 

pendidikan, paritas pada ibu nifas yang mempunyai luka perineum. 

b. Menggambarkan penerapan konsumsi tinggi protein terhadap 

penyembuhan luka perineum.  

D. Manfaat Studi Kasus 

Karya tulis ini, diharapkan memberikan manfaat bagi: 

1. Masyarakat  

Memberikan pengetahuan dan informasi kepada ibu yang sedang 

menjalani masa nifas tentang cara perawatan luka perineum yang harus 

dilakukan selama masa nifas atau post partum, dalam upaya menurunkan 

resiko terjadinya infeksi pada ibu post partum yang mengalami luka 

perineum. 

2. Bagi pengembangan ilmu dan Teknologi Keperawatan  

Menambah keluasan ilmu dan teknologi terapan bidang keperawatan 

pasa pasien ibu post partum. Khususnya pada keperawatan pada pasien 

ibu post partum. Khususnya pada keperawatan maternitas dalam 

menangani resiko terjadinya infeksi pada luka perineum. 
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3. Penulis  

Menambah pengalaman dalam menerapakan hasil riset keperawatan 

khususnya studi kasus tentang resiko infeksi pada post partum dengan 

luka perineum.  
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