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Abstract 

 

Background :  In the world in 2015, there were 2.7 million cases of perineal rupture. This 

figure is estimated to reach 6.3 million by 2050. In Indonesia perineal wounds are 

experienced by 75% of vaginal delivery mothers. Of a total of 1,951 spontaneous births, 
57% of mothers received 8% perineal sutures due to episiotomy and 29% due to 

spontaneous tears. Improper treatment of perineum can result in the condition of the 

perineum that is affected by lochea and moist will greatly support the proliferation of 
bacteria that can cause infection in the perineum. 

Objective : The purpose of this study was to determine the relationship of vulva hygiene 

with the incidence of perineal wound infection in postpartum mothers at Aminah Amin 

Clinic Samarinda. 
Method : Type of quantitative research with cross sectional approach. The sample 

consisted of 35 postpartum mothers using total sampling technique. The instruments used 

were questionnaire sheets and observations, then the data were analyzed by univariate and 
bivariate by Chi-square test (X2) at a significance level of α 0.05. 

Result : From the results of the study showed that there were 8 respondents who did not 

do vulva hygiene well, 6 of them had infections. The value of the vulva hygiene variable 

was obtained with the incidence of perineal wound infection p = 0,000. Results of p value 
<0.05, H0 is rejected. 

Conclusion & Suggestion : There was a correlation between vulva hygiene with the 

incidence of perineal wound infection in postpartum mothers at Aminah Amin Clinic 
Samarinda. It is hoped that the community can increase the active role of postpartum 

mothers to obtain health information, especially regarding vulva hygiene. 
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Intisari 

 

Latar Belakang : WHO tahun 2015 menyebutkan bahwa terjadi 2,7 juta kasus ruptur 
perineum. Angka ini diperkirakan mencapai 6,3 juta pada tahun 2050. Di Indonesia luka 

perineum dialami oleh 75% ibu melahirkan pervaginam. Dari total 1.951 kelahiran 

spontan, 57% ibu mendapat jahitan perineum 8% karena episiotomi dan 29% karena 
robekan spontan. Perawatan perineum yang tidak benar dapat mengakibatkan kondisi 

perineum yang terkena lochea dan lembab akan sangat menunjang perkembangbiakan 

bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada perineum. 

Tujuan : Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan vulva hygiene dengan kejadian 
infeksi luka perineum pada ibu nifas di Klinik Aminah Amin Samarinda. 

Metode : Jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Sampel terdiri 

dari 35 ibu nifas dengan menggunakan teknik total sampling. Instrumen yang digunakan 
yaitu lembar kuesioner dan observasi, kemudian data dianalisis secara univariat dan 

bivariat dengan uji Chi-square (X2) pada taraf signifikan α 0,05. 

Hasil : Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 8 responden yang tidak 
melakukan vulva hygiene dengan baik, 6 diantaranya mengalami infeksi. Didapatkan nilai 

dari variabel vulva hygiene dengan kejadian infeksi luka perineum p = 0,000. Hasil p 

value < 0,05 maka H0 ditolak. 

Kesimpulan dan Saran : Terdapat hubungan antara vulva hygiene dengan kejadian 
infeksi luka perineum pada ibu nifas di Klinik Aminah Amin Samarinda. Diharapkan 

masyarakat dapat meningkatkan peran aktif ibu nifas untuk mendapatkan informasi 

kesehatan terutama mengenai vulva hygiene. 
 

Kata kunci : Ibu nifas, vulva hygiene dan infeksi luka perineum 
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PENDAHULUAN 

World Health Organization 

(WHO) tahun 2015 menyebutkan 

bahwa terjadi 2,7 juta kasus ruptur 

perineum pada ibu bersalin. Angka 

ini diperkirakan mencapai 6,3 juta 

pada tahun 2050. Di Inggris, tiap 

tahunnya terdapat 20.000 ibu bersalin 

yang mengalami luka robekan 

perineum sebanyak 15% diantaranya 

mengalami penyembuhan luka yang 

lambat dan 6% diantaranya 

mengalami infeksi karena kurangnya 

kebersihan vulva pada saat proses 

penyembuhan (Heimburger, 2009). 

Di Indonesia luka perineum dialami 

oleh 75% ibu melahirkan normal. 

Pada tahun 2013 menemukan bahwa 

dari total 1.951 kelahiran spontan 

pervaginam, 57% ibu mendapat 

jahitan perineum 8% karena 

episiotomi dan 29% karena robekan 

spontan (Kemenkes RI, 2013).  

Robekan perineum hampir 

terjadi pada semua persalinan 

pertama dan tidak jarang juga pada 

persalinan berikutnya. Robekan 

perineum pada umumnya terjadi 

digaris tengah dan biasa menjadi luas 

apabila kepala janin lahir terlalu 

cepat, sudut arkus pubis lebih kecil 

daripada biasa, kepala janin melewati 

pintu panggul bawah dengan ukuran 

yang lebih besar daripada sirkum 

ferensia suboksipito brekmatika 

(Sukarni and Margareth, 2013). 

Perawatan perineum yang tidak 

benar dapat mengakibatkan kondisi 

perineum yang terkena lokhea dan 

lembab akan sangat menunjang 

perkembangbiakan bakteri yang 

dapat menyebabkan  timbulnya  

infeksi  pada perineum. Munculnya 

infeksi pada perineum dapat 

berakibat pada munculnya 

komplikasi infeksi kandung kencing 

maupun infeksi pada jalan lahir. 

Penanganan komplikasi terutama 

infeksi pada jalan lahir yang lambat 

dapat menyebabkan terjadinya 

kematian ibu post partum mengingat 

ibu post pastum masih lemah (Harty, 

2015). 

Infeksi merupakan salah satu 

penyebab langsung kematian 

maternal yang berada pada urutan 

ketiga setelah perdaraan dan 

preeklampsia/eklampsia. Faktor 

penyebab terjadinya infeksi post 

partum salah satunya berasal dari 

perlukaan pada jalan lahir yang 

merupakan media yang baik untuk 
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berkembangnya kuman. Luka 

perineum ibu post partum yang 

tidak terjaga dengan baik sangat 

rentan terkena penyakit, dan hal 

tersebut sangat berpengaruh 

terhadap proses penyembuhan luka 

perineum. Hal ini diakibatkan oleh 

daya tahan tubuh ibu yang rendah 

setelah melahirkan, perawatan 

yang kurang baik dan kebersihan 

yang kurang terjaga (Fitri, 2013). 

Denise (2006) dalam Timbawa 

(2015) mengungkapkan bahwa 

untuk menghindari infeksi 

perineum perlu dilakukan 

perawatan vulva yang disebut 

Vulva Hygiene. Vulva Hygiene 

adalah membersihkan alat kelamin 

wanita bagian luar untuk menjaga 

vagina dan daerah sekitarnya tetap 

bersih dan nyaman, mencegah 

munculnya keputihan, bau tak 

sedap dan gatal-gatal serta menjaga 

pH vagina tetap normal. 

Munculnya infeksi perineum dapat 

merambat pada saluran kandung 

kemih ataupun pada jalan lahir, 

infeksi tidak hanya menghambat 

proses penyembuhan luka tetapi 

dapat juga menyebabkan kerusakan 

sel penunjang, sehingga akan 

menambah ukuran dari luka itu 

sendiri baik panjang maupun 

kedalaman dari luka (Timbawa, 

2015). 

Studi pendahuluan yang 

dilakukan peneliti di Klinik 

Aminah Amin Samarinda dengan 

melakukan wawancara langsung 

kepada 8 responden didapatkan 

hasil bahwa dalam pencegahan 

infeksi luka perineum masih 

ditemukan 3 ibu nifas mengatakan 

hanya menggantinya saat mandi 

saja, 2 orang mengatakan 

mengganti pembalut setelah BAK 

atau BAB, dan 3 orang mengatakan 

menggantinya apabila dirasa 

pembalut sudah penuh. Dalam 

penggunaan antiseptik terdapat 4 

ibu nifas yang tidak menggunakan 

antiseptik dengan alasan agar tidak 

sakit dan lebih nyaman 

menggunakan air saja. 

Berdasarkan uraian tersebut 

maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang 

“hubungan vulva hygiene dengan 

kejadian infeksi luka perineum pada 

ibu nifas di Klinik Aminah Amin 

tahun 2019”. 
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METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif dengan metode 

analitik yaitu melakukan analisa 

terhadap masing-masing variabel 

dalam bentuk narasi kemudian 

mencari hubungan sebab akibat. 

Rancangan dalam penelitian ini 

adalah Cross Sectional yaitu suatu 

penelitian dimana variabel-variabel 

yang termasuk variabel bebas dan 

variabel terikat diukur sekaligus pada 

waktu yang bersamaan 

(Notoatmodjo, 2012). Setelah itu 

dilakukan analisa data dengan 

menggunakan perhitungan uji Chi 

Square (X2). 

Waktu penelitian ini akan 

dilaksanakan pada tanggal 07 - 30 

April 2019 dan dilakukan di Klinik 

Aminah Amin Samarinda. Populasi 

dalam penelitian ini adalah semua 

ibu nifas dengan luka perineum yang 

ada di Klinik Aminah Amin 

Samarinda. Populasi selama 1 tahun 

terakhir berjumlah 390 orang. Jika 

diambil data perbulannya, maka 

didapatkan hasil 33 orang. Sampel 

pada penelitian ini adalah ibu nifas 

dengan luka perineum yang ada di 

Klinik Aminah Amin Samarinda 

berjumlah 35 responden, yang 

memenuhi kriteria inklusi. Adapun 

kriteria dalam penelitian ini adalah: 

a. Kriteria inklusi: 

1) Ibu nifas dengan ruptur 

spontan/ episiotomi derajat I 

dan II 

2) Ibu nifas hari ketiga hingga 

keenam setelah persalinan 

3) Bersedia menjadi responden 

dan telah menandatangani 

lembar persetujuan 

4) Bisa membaca dan menulis 

b. Kriteria eksklusi : 

1) Ibu nifas bekerja sebagai 

tenaga kesehatan 

2) Ibu yang mengalami penyakit 

DM (Diabetes Mellitus). 

Teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini yaitu Total 

Sampling. Variabel penelitian 

independen yaitu vulva hygiene dan 

variabel dependen yaitu kejadian 

infeksi luka perineum. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

1. Analisis Univariat 

Analisis univariat yang menjadi 

responden dalam skripsi ini adalah 

ibu nifas dengan luka perineum yang 
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memiliki karakteristik yang 

berdasarkan umur, tingkat 

pendidikan, jumlah paritas, pekerjaan 

dan variabel tentang vulva hygiene 

serta luka perineum dalam bentuk 

tabel frekuensi dan persentase. Hal 

ini dapat dilihat pada tabel-tabel 

dibawah ini: 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Umur 

Responden 

Umur Frekuensi % 

< 20 tahun 6 17,1 % 

20 - 35 tahun 24 68,6 % 

> 35 tahun 5 14,3 % 

Total 35 100 % 

Sumber : Data primer, 2019 

Data pada tabel diatas dapat 

dilihat bahwa karakteristik responden 

dalam penelitian ini sebagian besar 

berumur 20-35 tahun yaitu sebesar 

68,6%, sebagian kecil berumur <20 

tahun yaitu 17,1%, dan sebagian 

kecil berumur >35 tahun yaitu 

14,3%. 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Tingkat 

Pendidikan 

Pendidikan Frekuensi % 

SD 6 17,1 % 

SLTP 7 20,0 % 

SLTA 20 57,1 % 

Tidak Sekolah 2 5,7 % 

Total 35 100 % 
Sumber : Data primer, 2019 

Dari data yang dikumpulkan 

oleh peneliti dilihat dari hasil tabel 

diatas didapatkan bahwa tingkat 

pendidikan responden sebagian besar 

adalah SLTA, yaitu sebesar 57,1%, 

kemudian sebagian kecil tingkat 

pendidikan SLTP yaitu 20,0%, 

kemudian sebagian kecil tingkat 

pendidikan SD yaitu 17,1%, dan 

sebagian kecil responden tidak 

sekolah yaitu sebesar 5,7%. 

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Jumlah 

Paritas 

Paritas Frekuensi % 

1 15 42,9 % 

2 16 45,7 % 

3 3 8,6 % 

4 1 2,9 % 

> 4 0 0 % 

Total 35 100 % 

Sumber : Data primer, 2019 

Dilihat dari hasil data tabel 

diatas dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar responden dengan 

jumlah paritas sebanyak dua kali 

yaitu 45,7%, kemudian sebagian 

kecil dengan jumlah paritas sebanyak 

satu kali yaitu 42,9%, sebagian kecil 

memiliki jumlah paritas sebanyak 

tiga kali yaitu 8,6%, dan sebagian 

kecil memiliki jumlah paritas 

sebanyak empat kali yaitu 2,9%. 
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Tabel 4. Distribusi Frekuensi 

Pekerjaan 

Pekerjaan Frekuensi % 

IRT 27 77,1 % 

Swasta 6 17,1 % 

Wiraswasta 0 0 % 

PNS 2 5,7 % 

Total 35 100 % 
Sumber : Data primer, 2019 

Dari hasil data pada tabel diatas 

dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar pekerjaan responden adalah ibu 

rumah tangga yaitu sebesar 77,1%, 

kemudian sebagian kecil bekerja 

sebagai swasta yaitu 17,1%, dan 

sebagian kecil responden bekerja 

sebagai PNS yaitu sebesar 5,7%. 

Tabel 5. Vulva Hygiene pada Ibu 

Nifas 

Vulva Hygiene Frekuensi % 

Dilakukan 27 77,1 % 

Tidak Dilakukan 8 22,9 % 

Total 35 100 % 

Sumber : Data primer, 2019 

Berdasarkan tabel diatas dapat 

diketahui bahwa dari 35 responden di 

Klinik Aminah Amin Samarinda 

hampir sebagian besar responden 

melakukakan vulva hygiene yaitu 

sebesar 77,1%, dan sebagian kecil 

responden tidak melakukan vulva 

hygiene yaitu 22,9%. 

Tabel 6. Kejadian Infeksi Luka 

Perineum 

Kejadian Infeksi Frekuensi % 

Infeksi 6 17,1 % 

Tidak Infeksi 29 82,9 % 

Total 35 100 % 
Sumber : Data primer, 2019 

Berdasarkan tabel diatas dapat 

diketahui bahwa dari 35 responden di 

Klinik Aminah Amin Samarinda 

hampir sebagian besar responden 

tidak mengalami infeksi yaitu sebesar 

82,9%, dan sebagian kecil responden 

mengalami infeksi yaitu 17,1%. 

2. Analisis Bivariat 

Analisis Bivariat dalam 

penelitian ini adalah analisis statistik 

untuk membuktikan adanya 

hubungan vulva hygiene dengan 

kejadian infeksi luka perineum. 

Dalam penelitian ini akan dipaparkan 

analisis melalui tabel chi-square test. 

Hal ini dapat dilihat pada tabel-tabel 

dibawah ini: 
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Tabel 7. Hubungan Vulva Hygiene dengan Kejadian Infeksi Luka Perineum  pada 

Ibu Nifas 

Vulva Hygiene 
Kejadian Infeksi 

Total 
p 

value Infeksi Tidak Infeksi 

 n % n % n %  

Dilakukan 0 0 27 100 27 77,1 
0,000 

Tidak Dilakukan 6 75 2 25 8 22,9 

Total 6 17,1 29 82,9 35 100  

Sumber : Data primer, 2019 

Dari tabel diatas dapat dilihat 

bahwa responden yang melakukan 

vulva hygiene dengan baik tidak 

terjadi infeksi sebanyak 27 responden 

(100%), sedangkan yang tidak 

melakukan vulva hygiene dengan 

baik tidak terjadi infeksi 2 responden 

(25,0%) dan yang terjadi infeksi 6 

responden (75,0%). 

Berdasarkan hasil pengumpulan 

data diperoleh data dari lembar 

kuesioner berupa vulva hygiene pada 

ibu nifas dan kejadian infeksi pada 

ibu nifas dari observasi. Kemudian 

dianalisa untuk mengetahui apakah 

terdapat hubungan vulva hygiene 

dengan kejadian infeksi luka 

perineum pada ibu nifas di Klinik 

Aminah Amin Samarinda. Untuk 

menganalisa hubungan vulva hygiene 

dengan kejadian infeksi luka 

perineum pada ibu nifas tersebut 

maka dilakukan uji statistik Fisher 

Exact Test dengan α = 0,05 dan 

diperoleh p value (0,000) < α (0,05). 

Maka Ho ditolak, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan vulva hygiene dengan 

kejadian infeksi luka perineum pada 

ibu nifas di Klinik Aminah Amin 

Samarinda tahun 2019. 

 

PEMBAHASAN 

1. Cara Pelaksanaan Vulva 

Hygiene pada Ibu Nifas 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan terhadap ibu nifas 

yang mengalami ruptur perineum di 

Klinik Aminah Amin Samarinda dari 

35 responden menunjukkan bahwa 

tidak melakukan vulva hygiene 

dengan baik sebanyak 8 responden 

(22,9 %), sedangkan yang melakukan 

vulva hygiene dengan baik sebanyak 

27 responden (77,1 %). 
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Berdasarkan dengan 

karakteristik dari 35 responden, yang 

pertama terkait dengan umur 

sebanyak 24 responden dengan 

kategori umur 20 - 35 tahun (68,6 

%). Hasil analisis peneliti mengenai 

vulva hygiene pada umur 20 - 35 

tahun terdapat 5 responden yang 

tidak melakukan vulva hygiene 

dengan baik, dan 19 responden yang 

melakukan vulva hygiene dengan 

baik. Sesuai dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh 

Lestari (2016), dimana pada 

penelitian tersebut menyebutkan 

bahwa usia berpengaruh dominan 

terhadap perilaku vulva hygiene pada 

ibu nifas, yaitu pada usia reproduksi 

sehat yaitu 20 - 35 tahun. 

Vulva hygiene pada ibu nifas 

akan lebih baik bila ditunjang dengan 

tingginya tingkat pendidikan. Dari 35 

responden sebagian besar ibu nifas 

berpendidikan SLTA yaitu sebanyak 

20 responden (57,1 %). Berdasarkan 

hasil analisis peneliti mengenai vulva 

hygiene pada responden dengan 

tingkat pendidikan SLTA seluruhnya 

melakukan vulva hygiene dengan 

baik. Peneliti berasumsi bahwa pada 

dasarnya tingkat pendidikan 

berpengaruh terhadap vulva hygiene 

yang dilakukan, ibu nifas dengan 

tingkat pendidikan yang baik akan 

memiliki pengetahuan yang lebih 

baik jika dibandingkan dengan yang 

berpendidikan rendah. Berdasarkan 

teori Smeltzer dalam Novila (2017), 

dimana pengetahuan ibu tentang 

vulva hygiene pada ibu nifas sangat 

menentukan kejadian infeksi luka 

perineum, makin tinggi pendidikan 

seseorang maka makin mudah 

mendapatkan informasi, sehingga 

makin banyak pula pengetahuan yang 

dimiliki khususnya mengenai vulva 

hygiene, begitupun sebaliknya bila 

pendidikan yang kurang akan 

menghambat perkembangan sikap 

seseorang terhadap nilai-nilai baru 

yang diperkenalkan. 

Karakteristik jumlah paritas pada 

ibu nifas sebagian besar ibu 

melahirkan dua kali sebanyak 16 ibu 

(45,7 %). Bedasarkan hasil analisis 

peneliti mengenai vulva hygiene pada 

responden dengan ibu yang 

melahirkan dua kali terdapat 3 ibu 

yang tidak melakukan vulva hygiene 

dengan baik, dan 13 ibu yang 

melakukan vulva hygiene dengan 

baik. Namun berdasarkan analisis 
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yang diperoleh ibu nifas dengan tidak 

melakukan vulva hygiene dengan 

baik sebagian besar terdapat pada ibu 

yang melahirkan satu kali sebanyak 4 

responden. Maka dapat dianalisis 

bahwa ibu nifas yang telah 

melahirkan sebelumnya akan lebih 

mengerti mengenai cara melakukan 

vulva hygiene dengan baik untuk 

mencega terjadinya infeksi luka 

perineum. 

Arikunto (2010) menyatakan 

bahwa pengalaman adalah guru yang 

terbaik, karena pengalaman 

merupakan sumber pengetahuan. 

Apabila seseorang telah melahirkan 

anak yang kedua kali dan seterusnya 

umumnya dapat melakukan 

perawatan perineum dengan baik 

karena telah mendapatkan 

pengalaman dan informasi pada 

kelahiran anak sebelumnya. 

Berdasarkan pekerjaan ibu 

sebagin besar bekerja sebagai ibu 

rumah tangga sebanyak 27 responden 

(77,1 %). Hasil analisis peneliti 

menganai vulva hygiene pada 

responden dengan tingkat pekerjaan 

ibu rumah tangga terdapat 8 ibu yang 

tidak melakukan vulva hygiene 

dengan baik, dan  19  ibu yang 

melakukan vulva hygiene dengan 

baik. Menurut Smeltzer dalam 

Novila (2017), dimana ibu bekerja 

akan lebih mudah mendapatkan 

informasi dibandingkan dengan ibu 

yang tidak bekerja. Pekerjaan dalam 

hal ini juga dapat mempengaruhi 

sosial ekonomi untuk menyediakan 

sarana prasarana dalam melakukan 

vulva hygiene . 

Vulva hygiene yang baik akan 

mempengaruhi kecepatan 

kesembuhan luka perineum. Hal ini 

sesuai dengan penelitian Puspitarani 

(2010) bahwa semakin baik vulva 

hygiene maka semakin cepat 

kesembuhan luka perineum serta 

dapat mencegah terjadinya infeksi. 

2. Kejadian Infeksi Luka 

Perineum pada Ibu Nifas 

Hasil penelitian yang dilakukan 

terhadap ibu nifas yang mengalami 

ruptur perineum di Klinik Aminah 

Amin Samarinda dari 35 responden 

menunjukkan bahwa terjadi infeksi 

sebanyak 6 responden (17,1%), 

sedangkan sebagian besar ibu nifas 

tidak terjadi infeksi sebanyak 29 

responden (82,9%). 
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Kejadian infeksi luka perineum 

ditandai dengan nyeri di daerah 

perineum, terdapat kemerahan pada 

perineum, bengkak pada luka, lochea 

bercampur nanah, mobilitas terbatas 

serta suhu tubuh meningkat. Varney 

dalam Riska (2017) menyatakan 

bahwa infeksi luka perineum dapat 

menyebabkan peningkatan inflamasi 

dan nekrosis yang menghambat 

penyembuhan luka perineum yang 

normalnya sembuh dalam 5-7 hari 

setelah persalinan. Adanya benda 

mati dan benda asing, pengelupasan 

jaringan yang luas akan 

memperlambat penyembuhan dan 

kekuatan regangan luka menjadi 

tetap rendah. 

Ibu nifas yang tidak melakukan 

vulva hygiene dengan baik 

disebabkan karena tidak memahami 

cara serta bahan yang paling tepat 

dalam merawat luka perineum. 

Dampak yang terjadi bila melakukan 

vulva hygiene dengan tidak baik 

adalah dapat menimbulkan infeksi 

yang mengakibatkan penyembuhan 

luka perineum lambat. Sedangkan 

ibu nifas yang melakukan vulva 

hygiene dengan baik maka dapat 

memperlancar peredaran darah pada 

daerah vulva sehingga akan 

mempercepat penyembuhan luka 

perineu. (Uzzi dalam Rizka, 2017). 

Berdasarkan hasil penelitian ini 

sebagian besar tidak terjadi infeksi 

luka perineum, tetapi masih terdapat 

ibu yang terjadi infeksi, hal ini dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor 

salah satunya adalah dari vulva 

hygiene yang tidak baik, berdasarkan 

hasil analisis terdapat 8 ibu nifas 

yang tidak melakukan vulva hygiene 

dengan baik, dari 8 responden 

tersebut didapatkan 6 ibu yang 

mengalami infeksi. 

3. Hubungan Vulva Hygiene 

dengan Kejadian Infeksi Luka 

Perineum pada Ibu Nifas 

Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 27 responden 

dengan vulva hygiene yang baik tidak 

mengalami kejadian infeksi diperoleh 

sebesar 100%. Dari 8 responden yang 

tidak melakukan vulva hygiene 

dengan baik mengalami kejadian 

infeksi sebanyak 6 responden (75%). 

Hasil dari perhitungan uji chi 

square diperoleh nilai Fisher Exact 

Test sebesar 0,000 < α (0,05) 

sehingga dapat disimpulkan bahwa 



 

 10 

terdapat hubungan yang signifikansi 

antara vulva hygiene dengan kejadian 

infeksi luka perineum pada ibu nifas 

di Klinik Aminah Amin Samarinda. 

Menurut Prawirohardjo (2014), 

tujuan dari vulva hygiene adalah 

mencegah terjadinya infeksi 

sehubungan dengan penyembuhan 

jaringan, untuk mencegah terjadinya 

infeksi, untuk penyembuhan luka 

perineum, serta untuk kebersihan 

perineum dan vulva. Karena 

perawatan yang kasar dan salah dapat 

mengakibatkan kapiler darah baru 

rusak dan mengalami perdarahan 

serta penyembuhan luka terhenti. 

Kemungkinan terjadinya infeksi pada 

luka karena vulva hygiene yang tidak 

benar, dapat meningkat dengan 

adanya benda mati dan benda asing. 

Benda asing dapat bertindak sebagai 

fokus infeksi pada luka dan jika luka 

terkontaminasi oleh benda asing atau 

jaringan nekrotik, pembersihan luka 

diperlukan untuk mencegah 

perlambatan penyembuhan. 

Hal tersebut sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh 

Muhith (2015), menunjukkan adanya 

hubungan signifikan antara 

perawatan perineum dengan 

kesembuhan luka perineum. Hasil 

penelitian lainnya menunjukkan 

bahwa penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh 

Trisnawati & Mei (2015), dimana 

perawatan perineum yang tidak benar 

menyebabkan infeksi dan 

memperlambat penyembuhan. Vulva 

hygiene yang kurang dapat 

memperlambat penyembuhan, hal ini 

dapat menyebabkan adanya benda 

asing seperti debu dan kuman. 

 

KESIMPULAN 

1. Hasil analisa data diketahui 

bahwa sebagian besar ibu nifas 

di Klinik Aminah Amin 

Samarinda pada tanggal 07 April 

- 30 April 2019 melakukan vulva 

hygiene dengan baik (77,1 %). 

2. Hasil analisa kejadian infeksi 

pada ibu nifas di Klinik Aminah 

Amin Samarinda pada tanggal 

07 April - 30 April 2019 

sebagian besar tidak infeksi 

sebanyak 29 responden (82,9 %) 

dan sebagian kecil mengalami 

infeksi sebanyak 6 responden 

(17,1 %). 

3. Terdapat hubungan vulva 

hygiene dengan kejadian infeksi 
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luka perineum pada ibu nifas di 

Klinik Aminah Amin Samarinda 

tahun pada tanggal 07 April - 30 

April 2019. Hasil uji statistik 

Chi-square diperoleh nilai 

Fisher Exact Test sebesar p 

value (0,000) < α (0,05) 

sehingga H1 diterima. 

 

SARAN 

Diharapkan masyarakat dapat 

meningkatkan peran aktif untuk 

mendapatkan informasi kesehatan 

terutama mengenai vulva hygiene 

sehingga ibu nifas termotivasi untuk 

melakukan vulva hygiene dengan 

baik dan didapatkan tidak terjadi 

infeksi luka perineum. 
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