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ABSTRACT
Background every minute a woman dies from complications expected during
pregnancy, labor and childbirth. There are 60% of maternal deaths due to
pregnancy occurs after childbirth, and 40% of deaths during childbirth occur in
the first 24 hours. Obtained from a preliminary study in Mardi Rahayu Hospital in
2012 there were 4 maternal deaths and 2 occurrences of events mothers treated
with puerperal infection. The purpose of the study to determine the perceptions of
mothers during childbirth with puerperal infection in the Hospital Eva Space
Mardi Holy Rahayu. The research method used was a qualitative method with
cross sectional approach. Random sampling purposive sampling. Analysis of data
using key informant 6 komponensial puerperal women and 4 informn
triangulation 4 midwife. The results based on depth interviews with informants
regarding puerperal infection key informants did not know about puerperal
infection and informant triangulation is still limited. Conclusions perception
puerperal women about postnatal infection in Space EVA Mardi Rahayu Hospital
concluded Holy mother did not know about the infection during childbirth.
Keywords: Perception, Postpartum Mothers, Postpartum Period Infection
ABSTRAK
Latar belakang setiap menit diperkirakan wanita meninggal karena komplikasi
masa hamil, bersalin dan nifas. Terdapat 60% kematian ibu akibat kehamilan
terjadi setelah persalinan, dan 40% kematian masa nifas terjadi dalam 24 jam
pertama. Dari studi pendahuluan yang diperoleh di Rumah Sakit Mardi Rahayu
pada tahun 2012 terdapat 4 kejadian kematian ibu dan 2 kejadian ibu dirawat
dengan infeksi masa nifas. Tujuan penelitian untuk mengetahui persepsi ibu masa
nifas dengan infeksi masa nifas di Ruang Eva Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus.
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Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan
cross sectional. Pengambilan sampel secara acak purposive sampling. Analisa data
menggunakan komponensial dengan informan utama 6 ibu nifas dan 4 informn
trianggulasi 4 bidan. Hasil penelitian berdasarkan wawancara mendalam kepada
informan mengenai infeksi masa nifas informan utama belum mengetahui tentang
infeksi masa nifas dan informan trianggulasi masih terbatas. Simpulan persepsi
ibu nifas tentang infeksi masa nifas di Ruang EVA Rumah Sakit Mardi Rahayu
Kudus disimpulkan ibu belum mengetahui tentang infeksi masa nifas.
Kata kunci: Persepsi, Ibu Nifas, Infeksi Masa Nifas
Angka Kematian Ibu (AKI) di-

PENDAHULUAN
Menurut WHO (World Health Orga-

sebabkan

nization), di seluruh dunia setiap

perdarahan 30%, eklamsia 25%, in-

menit seorang perempuan meninggal

feksi 12%, abortus 5%, partus lama

karena komplikasi yang terkait de-

5%, emboli darah 3%, dan penyebab

ngan kehamilannya, persalinannya,

lain mencapai 20%. (SKRI, 2012).

dan nifas. Dengan kata lain, 1.400

Secara nasional menurut Purwanto

perempuan meninggal setiap hari

(2001). Angka kejadian infeksi pada

atau lebih dari 500.000 perempuan

kala nifas mencapai 2,7% dan 0,7%

meninggal setiap tahun karena keha-

diantaranya berkembang kearah in-

milan, persalinan, dan nifas. Diper-

feksi akut. Dengan demikian asuhan

kirakan bahwa 60% kematian ibu

pada masa nifas diperlukan dalam

akibat kehamilan terjadi setelah per-

periode ini karena merupakan masa

salinan, dan 40% kematian masa

kritis baik ibu maupun bayinya

nifas terjadi dalam 24 jam pertama.

(Saefudin, 2009). Infeksi merupakan

Berdasarkan laporan DepKes tahun

salah satu penyebab secara langsung

2010 Angka Kematian Ibu di Indo-

terjadinya kematian ibu di Indonesia,

nesia 125 per 100.000 kelahiran hi-

Kebijakan Depkes dalam penyediaan

dup. Pada tahun 2012 Angka Kema-

puskesmas mampu PONED (pela-

tian Ibu di Jawa Tengah sebesar

yanan obstetri dan neonatal emer-

116,34 per 100.000 kelahiran hidup.

gensi dasar) adalah bahwa setiap ka-

Di Kudus sebesar 15 per 100.000

bupaten atau kota harus mempunyai

kelahiran hidup.

minimal 4 puskesmas mampu PONED.
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beberapa

Untuk

faktor

keperluan

yaitu

tersebut

Depkes RI telah menerbitkan pedo-

masa nifas (RM RS. Mardi Rahayu).

man khusus yang dapat menjadi acu-

Untuk meningkatkan pelayanan dan

an pengembangan puskesmas mam-

pencegahan terhadap infeksi masa

pu PONED, pelayanan yang dilak-

nifas maka penulis tertarik untuk

sanakan pada pelayanan medis pus-

melakukan penelitian persepsi ibu

kesmas mampu PONED meliputi sa-

nifas tentang infeksi masa nifas di

lah satunya pelayanan obstetri yaitu

Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus.

pencegahan dan penanganan infeksi.
Penyediaan

pelayanan

kesehatan

METODE PENELITIAN

yang lebih dekat dengan masyarakat
diharapkan mampu

Penelitian ini merupakan pe-

mencegah ter-

nelitian kualitatif dengan pendekatan

jainya infeksi pada nifas, sehingga

cross sectional. Variabel penelitian

dapat mengurangi terjadinya angka

ini adalah persepsi ibu nifas tentang

kematian ibu.

infeksi masa nifas Sampel yang

Ketentuan pelayanan ibu nifas

digunakan dalam penelitian ini yaitu

dengan infeksi masa nifas di PONEK

ibu nifas yang dipilih secara acak

yaitu perawatan luka

dengan baik

purposive sampling yang ditemui di

yaitu dengan tekhnik aseptik, begitu

Ruang Eva Rumah Sakit Mardi

pula alat-alat dan pakaian serta kain

Rahayu Kudus 6 orang ibu nifas

yang berhubungan dengan alat kan-

yaitu 3 orang di ruang kelas III dan 3

dungan wajib steril. Penderita de-

orang di ruang kelas II, dengan

ngan infeksi nifas diisolasi dalam ru-

riwayat persalinan pervaginam, nifas

angan khusus, tidak bercampur de-

hari pertama dan bidan yang me-

ngan ibu sehat. Pengunjung dari luar

rawat ibu nifas di Ruang Eva Rumah

hendaknyadibatasi karena infeksi da-

Sakit Mardi Rahayu Kudus 4 bidan

pat pula ditularkan dari pengunjung

sebagai informan trianggilasi, 2 bi-

yang terlihat sehat. Dari studi pen-

dan struktural yaitu kepala ruang dan

dahuluan yang diperoleh di Rumah

wakil kepala ruang dan 2 bidan pe-

Sakit Mardi Rahayu pada tahun 2012

laksana dengan pengalaman kerja sa-

terdapat 4 kejadian kematian ibu dan

tu sampai dua tahun dan tiga sampai

2 kejadian ibu dirawat dengan infeksi

empat tahun yang dilakukan selama
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2 minggu, mulai tanggal 01 April

untuk mengumpulkan data pada pe-

sampai 13 April 2013. Data yang di-

nelitian ini adalah pedoman wawan-

gunakan dalam penelitian ini berupa

cara. Analisa data yang dilakukan

data primer yang diperoleh secara

terhadap penelitian kualitatif ini ada-

langsung dari responden dengan cara

lah analisa komponensial.

wawancara. Alat yang di-gunakan

HASIL DAN BAHASAN
A. HASIL
1. Berdasarkan karakteristik informan
Table 4.1
Distribusi frekuensi berdasarkan karakteristik informan
Informan

Usia

Pendidikan

Informan Utama I

30 th

SD

Buruh pabrik

Informan Utama II

27 th

D III

Perawat

Informan Utama III

24 th

SI

Ibu rumah tangga

Informan Utama IV

39 th

SMA

Ibu rumah tangga

Informan Utama V

19 th

SMA

Ibu rumah tangga

Informan Utama VI

24 th

SMA

Swasta

Informan Trianggulasi I

45 th

D III

Kepala Ruang Eva

Informan Trianggulasi II

32 th

D III

Wakil kepala ruang Eva

Informan Trianggulasi III

23 th

D III

Bidan pelaksana

Informan Trianggulasi IV

23 th

D III

Bidan pelaksana

2. Analisa variabel penelitian

Pekerjaan

anggulasi tentang penye-

1) Bagaimana penyebab ter-

bab

terjadinya

infeksi

jadinya infeksi pada ibu

yaitu sebagian informan

masa nifas

utama menyampaikan pe-

Terdapat perbedaan pen-

nyebab

dapat

informan

kurang menjaga keber-

utama dan informan tri-

sihan sedangkan infor-

antara
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infeksi

karena

man

trianggulasi

me-

Ada persamaan pernya-

nyampaikan penyebab in-

taan informan trianggu-

feksi karena masukknya

lasi tentang tanda infeksi

kuman atau virus

umum pada ibu nifas

2) Bagaimana tanda – tanda

yaitu peningkatan suhu

terjadinya infeksi pada

tubuh, keadaan ibu yang

ibu masa nifas?

makin melemah dan pe-

Sebagian informan utama

nurunan kesadaran

tidak mengetahui tanda

5) Bagaimana

kebersihan

infeksi pada ibu nifas dan

ibu nifas dapat mempe-

adanya persamaan penda-

ngaruhi terjadinya infeksi

pat antara sebagian besar

pada ibu nifas?

informan utama dan in-

Ada persamaan pendapat

forman trianggulasi yaitu

antara informan utama

panas atau demam, beng-

dan informan trianggulasi

kak, terjadi peradangan

menganai kebersihan ibu

dan pengeluaran perva-

nifas dapat mepengaruhi

ginam yang berbau busuk

terjadinya infeksi masa

3) Bagaimana tanda infeksi

nifas yaitu karena dengan

lokal pada masa nifas?

kebersihan yang kurang

Terdapat persamaan pen-

maka akan memicu ma-

dapat dari informan tria-

suknya kuman kedalam

nggulasi mengenai tanda

tubuh ibu nifas tersebut

infeksi lokal pada masa

6) Bagaimanakah pendapat

nifas yaitu peningkatan

ibu perawatan luka bekas

suhu tubuh atau demam,

jahitan di jalan lahir?

merah, bengkak, penge-

Terdapat perbedaan pen-

luaan nanah dari luka

dapat antara informan u-

yang terinfeksi

tama dan informan tri-

4) Bagaimana tanda infeksi

anggulasi mengenai pera-

umum pada masa nifas?

watan luka jahitan pada
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jalan lahir yaitu sebagian

jang–kejang,

besar

utama

dan mual sedangkan in-

menyampaikan bahwa lu-

forman trianggulasi me-

ka jahitan dibersihkan

nyampaikan demam yang

dengan sabun atau anti-

terjadi yaitu suhu tubuh

septik bahan-bahan alami

lebih dari 38 derajat sel-

dan diberi betadin akan

sius dan demam terjadi

tetapi informan triang-

bukan pada 24 jam per-

gulasi

tama pasca persalinan

informan

menyampaikan

menggigil

membersihkan luka jahi-

8) Bagaimana faktor resiko

tan pada jalan lahir cukup

pelayanan kesehatan da-

menggunakan air bersih

pat menyebabkan terja-

yang mengalir dan dike-

dinya infeksi masa nifas?

ringkan serta tidak perlu

Terdapat persamaan pen-

penggunaan betadin atau

dapat dari informan tri-

antiseptik

anggulasi mengenai ba-

7) Bagaimana demam yang

gaimana faktor resiko pe-

terjadi pada ibu nifas me-

layanan kesehatan dapat

rupakan

menyebabkan terjadinya

tanda

adanya

infeksi pada ibu nifas?

infeksi masa nifas yaitu

Sebagian kecil informan

karena pelayanan

utama tidak mengerti dan

tidak seesui dengan pro-

ada perbedaan pendapat

sedur tetap atau prosedur

antara sebagian besar in-

operasional

yang

forman utama dan infor-

9) Bagaimana petugas ke-

man trianggulasi tentang

sehatan dapat menular-

demam pada ibu nifas ya-

kan atau menyebabkan

itu informan utama me-

infeksi pada ibu nifas?

nyampaikan demam pada

Terdapat perbedaan pen-

ibu nifas yang menga-

dapat

lami infeksi disertai ke-

utama dan informan tri-
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antara

informan

anggulaisi mengenai ba-

nifas dapat menyebabkan

gaimana petugas kese-

infeksi nifas?

hatan dapat menularkan

Terdapat persamaan pen-

atau menyebabkan infek-

dapat antara informan u-

si pada ibu nifas sebagian

tama dan informan tri-

besar

utama

anggulasi bagaimana alat

menyampaikan karena a-

–alat yang berhubungan

lat–alat yang kurang ste-

dengan ibu bersalin mau-

ril

pun nifas dapat menye-

informan

dan

informan

tri-

anggulasi menyampaikan

babkan

karena kurangnya keber-

alat–alat yang tidak steril.

sihan tangan

infeksi

karena

12) Bagaimana dengan orang

10) Bagaimana pasien sendiri

yang terlihat sehat atau

dapat meyebabkan terja-

pengunjung dapat me-

dinya infeksi masa nifas?

nyebabkan terjadinya in-

Didapatkan informasi a-

feksi pada ibu masa ni-

danya persamaan penda-

fas?

pat antara informan uta-

Sebagian besar informan

ma dan informan triang-

utama tidak mengetahui

gulasi mengenai bagai-

pengunjung dapat me-

mana pasien sendiri da-

nyebabkan infeksi pada

pat meyebabkan terjadi-

ibu

nya infeksi masa nifas

sebagian kecil informan

karena kurangnya pasien

utama mempunyai pen-

dalam menjaga kebersi-

dapat yang sama dengan

han

informan trianggulasi ya-

11) Bagaimana pendapat ibu
dengan

alat–alat

nifas

akan

tetapi

itu karena penularan pe-

yang

nyakit pada saluran per-

berhubungan dengan ibu

nafasan melalui udara se-

saat persalinan maupun

perti pada saat batuk atau
lewat ludah
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13) Bagaimana ibu nifas da-

peran bidan guna pemberian

pat terjadi infeksi masa

pendidikan kesehatan agar

nifas karena tertular atau

tujuan

akibat dirawat di pelaya-

tercapai secara optimal.

nan kesehatan

asuhan

kebidanan

2) Bagaimana tanda–tanda ter-

Berdasarkan wawancara

jadinya infeksi pada ibu ma-

mendalam diperoleh in-

sa nifas

formasi informan utama

Sebagian informan utama ti-

tidak mengerti ibu dapat

dak mengetahui tanda in-

terjadi infeksi masa nifas

feksi masa nifas, dan yang

karena tertular atau aki-

mengetahuipun tidak benar

bat dirawat di pelayanan

– benar mengerti tanda dari

kesehatan tetapi terdapat

infeksi masa nifas kembali

persamaan pendapat an-

peran bidan dalam mem-

tara informan trianggu-

berikan informasi serta kon-

lasi yaitu karena rumah

seling sangat dibutuhkan,

sakit merupakan tempat

bila bidan tidak memberikan

berbagai penyakit sehing-

informasi secar benar maka

ga akan menyebabkan

ibu nifas tersebut tidak akan

penularan pada ibu nifas

tahu bila dirinya mendapat

sehingga terjadi infeksi

tanda-tanda diatas pada di-

yang disebut infeksi no-

rinya merupakan tanda in-

sokomial

feksi pada tubuh ibu nifas

B. BAHASAN

tersebut.

1) Bagaimana penyebab terja-

3) Bagaimana tanda infeksi lo-

dinya infeksi pada ibu masa

kal pada masa nifas

nifas

Pernyataan informan triang-

Kurangnya pengetahuan ibu

gulasi menunjukkan bahwa

nifas tentang penyebab dari

informan sudah mengerti a-

infeksi masa nifas adalah

kan tanda infeksi lokal ka-

dasar

rena salah satu tugas dan ke-

betapa

pentingnya
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wajiban bidan adalah men-

tidak menimbulkan infeksi

deteksi komplikasi dan per-

pada ibu nifas

lunya rujukan, pengetahuan

6) Bagaimanakah pendapat ibu

bidan sangat diperlukan da-

cara perawatan luka bekas

lam mendeteksi komplikasi

jahitan di jalan lahir

guna mencegah kegawat-

Berdasarkan kajian teori un-

daruratan yang dapat me-

tuk perawatan luka bekas ja-

nyebabkan kematian pada

hitan di jalan lahir yang be-

ibu nifas.

nar yaitu menjaga kebersih-

4) Bagaimana

tanda

infeksi

an dengan senantiasa meng-

umum pada masa nifas

ganti pembalut dan cebok

Kurang mengertinya bidan

yang benar dengan mencuci

mengenai tanda infeksi u-

tangan sebelum menyentuh

mum sangat mempengaruhi

daerah luka jahitan, lalu ce-

pemberian asuhan pada ibu

bok dari depan lalu kebe-

nifas, sehingga banyak dida-

lakang atau keanus dengan

patkan ketidak tahuan ibu

menggunakan air mengalir

nifas mengenai infeksi ma-

kemudian dikeringkan de-

sa nifas.

ngan kain bersih dan kering

5) Bagaimana kebersihan ibu

dan tidak lagi menggunakan

nifas dapat mempengaruhi

antiseptik

terjadinya infeksi pada ibu

karena dapat memicu ber-

nifas.

kembangnya kuman pada

Dari kesimpulan wawancara

daerah yang lembab akibat

didapatkan dengan kurang-

penggunaan antiseptik. Ada-

nya kebersihan maka akan

nya perbedaan pendapat ter-

memicu masuknya kuman

sebut maka peran bidan hen-

kedalam tubuh ibu nifas,

daknya penting dalam mem-

maka penting sekali bidan

berikan pendidikan keseha-

serta ibu nifas sendiri men-

tan yang benar kepada ibu

jaga kebersihan diri agar

nifas terpenting karena luka
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seperti

betadin

bekas jahitan episiotomi bila

Pelayanan kesehatan meru-

tidak dilakukan perawatan

pakan faktor resiko terjadi

dengan benar maka dapat

infeksi karena pemantauan

memicu terjadinya infeksi

suhu badan yang tidak ade-

pada ibu nifas.

kuat setelah persalinan lama

7) Bagaimana

demam

yang

dan kelahiran, tidak adanya

terjadi pada ibu nifas meru-

asepsis selama persalinan,

pakan tanda adanya infeksi

pemeriksaan

pada ibu nifas

yang tidak adekuat pada ibu

Terdapat perbedaan penda-

yang

pat pada informan utama

puerperalis, kehabisan per-

dan informan trianggulasi,

sendiaan darah untuk tran-

perbedaan

dapat

fusi, penatalaksanaan yang

mempengaruhi pengetahuan

tidak adekuat dengan anti-

ibu sedangkan demam me-

biotik

rupakan tanda awal ter-

intervensi

jadinya infeksi bila ibu tidak

jutnya, dan ketidak terse-

mengetahui

tersebut

diaan antibiotik yang tepat.

maka ibu tidak akan tahu

Berdasarkan kasus diatas di-

bahwa demam yang diala-

temukan bahwa bidan sen-

minya adalah tanda dari in-

diri tidak memahami akan

feksi. Sehingga apabila bi-

pelayanan kesehatan dapat

dan tidak memberikan pen-

mempengaruhi

didikan kesehatan hal ini

infeksi masa nifas sedang-

tidak akan diketahui oleh

kan, sehingga perlunya pe-

ibu nifas.

mahaman yang lebih tepat

tersebut

hal

8) Bagaimana faktor resiko pelayanan

kesehatan

menyebabkan

bakteriologis

mengalami

yang

tepat

operatif

sepsis

atau
selan-

terjadinya

agar tepat pula dalam mem-

dapat

berikan asuhan kepada ibu

terjadinya

nifas guna pencegahan in-

infeksi masa nifas

feksi akibat pelayanan kesehatan.
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9) Bagaimana petugas keseha-

dan pola makan atau asupan

tan dapat menularkan atau

gizi yang kurang, maka dari

menyebabkan infeksi pada

itu peran bidan sangat pen-

ibu nifas

ting dalam pemberian penje-

Hal tersebut dapat terjadi

lasan menganai kerugian da-

karena sarung tangan yang

ri pantang makanan pada

terkontaminasi, manipulasi

ibu nifas dan kurangnya ke-

penolong yang tidak steril

bersihan.

atau pemeriksaan dalam be-

11) Bagaimana pendapat ibu de-

rulang-ulang sehingga hal

ngan alat-alat yang berhubu-

tersebut dapat meningkatkan

ngan dengan ibu saat persa-

resiko terjadinya infeksi pa-

linan maupun nifas dapat

da ibu nifas. Sesuai dengan

menyebabkan infeksi nifas?

peran dan fungsi bidan masa

Alat-alat yang berhubungan

nifas yaitu bidan membe-

dengan ibu bersalin maupun

rikan asuhan kebidanan se-

nifas dapat menyebabkan

cara professional. Maka di-

infeksi karena alat-alat ter-

harapkan bidan dalam mem-

sebut tidak steril atau ter-

berikan asuhan benar-benar

kontaminasi. Maka sangat

sesuai dengan standar ope-

perlu bidan menjaga ke-

rasional pelayanan agar ti-

sterilan alat-alat yang ber-

dak

merugikan pihak ibu

hubungan dengan ibu ber-

nifas dalam hal ini dapat

salin maupun ibu nifas agar

menyebabkan

ibu nifas terhindar infeksi

penularan

infeksi ibu nifas.

masa nifas karena salah satu

10) Bagaimana pasien sendiri

penyabab infeksi masa nifas

dapat meyebabkan terjadi-

adalah alat-alat yang berhu-

nya infeksi masa nifas?

bungan dengan ibu bersalin

Pasien dapat menyebabkan

maupun nifas penyebab in-

infeksi karena kurangnya

feksi masa nifas.

menjaga kebersihan tangan
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12) Bagaimana dengan orang
yang terlihat

sehat

hingga ibu mengalami in-

atau

feksi. Maka perlu sekali pe-

pengunjung dapat menye-

layanan kesehatan menetap-

babkan terjadinya infeksi

kan kebijakan pelayanan ke-

pada ibu masa nifas?

sehatan guna mencegah ter-

Terjadi karena infeksi dro-

jadinya infeksi nosokomial.

plet atau lewat udara, karena
pengunjung mengalami in-

SIMPULAN DAN SARAN

feksi pada saluran pernafa-

A. SIMPULAN

san tampak dengan halnya

Berdasarkan hasil yang telah di-

pengunjung

sehat.

capai dari penelitian tentang per-

Maka perlu sekali pada

sepsi ibu masa nifas dengan in-

pelayanan kesehatan mem-

feksi masa nifas, maka dapat di-

batasi pengunjung ibu nifas

simpulkan bahwa sebagian besar

dan penjelasan pada ibu

informan utama tidak menge-

nifas sendiri agar ibu nifas

tahui tentang infeksi masa nifas.

yang

tersebut dapat memproteksi

B. SARAN

diri ibu sendiri.

Hendaknya petugas kesehatan

13) Bagaimana ibu nifas dapat

sebagai sumber informasi kepa-

terjadi infeksi masa nifas

da pasien harus tetap mening-

karena tertular atau akibat

katkan pengetahuan untuk men-

dirawat di pelayanan kese-

dasari tindakan dan pelayanan di

hatan?

lahan, serta hendaknya masya-

Terjadi infeksi akibat dira-

rakat lebih mencari pengetahuan

wat di pelayanan rumah sa-

tentang masa nifas atau infeksi

kit karena infeksi noso-

masa nifas dari media masa atau

komial rumah sakit. Yaitu

bertanya langsung kepada petu-

suatu infeksi silang di ru-

gas kesehatan.

mah sakit ataupun tempat
pelayanan kesehatan lainnya
yang didapat ibu nifas se-
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