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ABSTRAK
Latar Belakang : Masa nifas (Puerperium) dimulai setelah plasenta lahir dan berakhir
ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Laserasi perineum
perlukaan yang terjadi pada saat persalinan di bagian perineum, mencegah terjadinya
infeksi pada luka perineum dapat diberikan terapi non farmakologi dengan daun
binahong untuk mempercepat penyembuhan luka perineum yang tidak mengakibatkan
infeksi. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Efektivitas Air Rebusan Daun Binahong
(Anredera Cordifolia (Tenore) Steen) Terhadap Penyembuhan Luka Perineum Pada Ibu
Nifas Di Klinik Murniati Kisaran Kabupaten Asahan Tahun 2021”.
Tujuan : Desain penelitian menggunakan metode Quasi Eksperiment, dengan
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan Posttest Only Control
Group Design. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan Population Sampling
dengan jumlah responden 20 ibu nifas mulai hari ke 2 postpartum dengan 10 orang
yang diberikan air rebusan daun binahong dan 10 orang tidak diberikan air rebusan daun
binahong. Analisis data univariat dan bivariat.
Hasil Penelitian : Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil uji statistic dengan
menggunakan uji T-Test, diperoleh hasil perhitungan ρ value = 0,001 < α = 0.05, berarti
terdapat efektivitas yang signifikan menggunakan air rebusan daun bianhong terhadap
penyembuhan luka.
Kesimpulan : ada Efektivitas Air Rebusan Daun Binahong (Anredera Cordifolia (Tenore)
Steen) Terhadap Penyembuhan Luka Perineum Pada Ibu Nifas Di Klinik Murniati Kisaran
Kabupaten Asahan Tahun 2021”. Disarankan bagi tenaga kesehatan khususnya
pelayanan kebidanan, perlu memberikan pendidikan kesehatan tentang cara perawatan
luka jahitan perineum saat dirumah dengan mengaplikasikan terapi komplementer
termasuk daun binahong untuk membantu mempercepat penyembuhan luka perineum
Kata Kunci
Daftar Pustaka

: Air Rebusan Daun Binahong, Penyembuhan Luka Perineum
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ABSTRACT
THE EFFECTIVENESS BOILED WATER OF MADEIRA-VINE LEAF (Anredera Cordifolia (Tenore)
Steen) AGAINST PERINEAL WOUND HEALING IN POSTPARTUM MATERNAL
AT MURNIATI KISARAN CLINIC ASAHAN REGENCY
IN 2021
Maidina Putri1,
Mutia Harni Manurung2
STIKes As Syifa Kisaran
Email: maidinaputri@ymail.com, harnimutia@gmail.com
Background :The puerperium begins after the placenta is born and ends when the uterus
organs return to their pre-pregnancy state. Perineal laceration of wounds that occur
during delivery in the perineum, preventing infection of the perineal wound, can be given
non-pharmacological therapy with madeira-vine leaves to accelerate the healing of
perineal wounds that do not cause infection. The purpose of this study was to determine
the effectiveness of Madeira-vine leaf (Anredera Cordifolia (Tenore) Steen) boiled water
on the healing of perineal wounds in postpartum maternal at the Murniati Kisaran
Clinic, Asahan Regency in 2019 "
Purpose : The research design used the Quasi Experiment method, Post-test Only Control
Group Design design. The sample os study were 20 postpartum maternal from day 2
postpartum with 10 people given boiled water of Madeira-vine leaf and 10 people not
given. Univariate and bivariate data analysis used in this study.
Method : The results showed that the results of statistical tests using T-test, obtained the
calculation results of ρ-value=.001<α=.05, meaning that there was a significant
effectiveness using Madeira-vine leaf boiled water for wound healing.
Result : The conclusion is the effectiveness of Madeira-vine leaf (Anredera Cordifolia
(Tenore) Steen) boiled water on the healing of perineal wounds in postpartum maternal
at the Murniati Kisaran Clinic, Asahan Regency in 2021. It is recommended for health
workers, especially midwifery services, to provide health education on how to care for
perineal suture wounds at home by applying complementary therapies including
Madeira-vine leaves to help accelerate perineal wound healing.
Keywords: Madeira-vine Leaf Boiled Water, Perineal Wound Healing
Bibliography: 5 Journals, 7 Books
Pendahuluan
Ibu yang menjalani proses persalinan
dengan luka perineum akan merasakan
nyeri, pada luka perineum ini akan
menimbulkan dampak yang tidak
nyaman bagi seorang ibu seperti
kesakitan dan rasa takut untuk bergerak
sehingga ibu dengan luka perineum
jarang bergerak. Tetapi seorang ibu
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yang mengalami luka perineum
dianjurkan
untuk
lebih
efektif
melakukan personal hygiene, karena ibu
yang tidak rajin membersihkkan luka
perineum nya akan mengakibatkan
infeksi.
Tempat yang sering terjadi sering
mengalami perlukaan akibat persalinan

71

JURNAL STINDO PROFESIONAL

I S S N (Media Online) : 2775 – 3271
I S S N (Media Cetak) : 2443 - 0536
adalah perineum. Keluarnya bayi
melalui jalan lahir sebagian besar
menyebabkan robekan pada vagina dan
perineum. Meski tidak tertutup
kemungkinan robekan itu memang
sengaja dilakukan untuk memperlebar
jalan lahir. Robekan perineum terjadi
hampir semua persalinan pertama dan
tidak jarang juga pada persalinan
berikutnya.
Robekan
perineum
umumnya terjadi pada garis tengah dan
bisa menjadi luas apabila kepala janin
lahir terlalu cepat dapat meluas jika
kepala jalan lahir terlalu cepat
(Sarwono, 2016).
Berdasarkan World Health Organization
(WHO) Tanaman obat atau medicinal
plants sebagai tanaman yang digunakan
dengan tujuan pengobatan dan
merupakan
bahan
asli
dalam
pembuatan obat herbal. Pengobatan
telah meningkat penggunaanya, baik
oleh negara berkembang maupun
negara maju. Populasi di beberapa
negara
masih
bergantung
dari
pengobatan tradisonal sebagai pilihan
pengobatan
utama
masyarakat,
termasuk negara-negara di Asia
Tenggara. Sekitar 70% dari populasi di
Kanada
dan
80%
di
Jerman
menggunakan pengobatan tradisional
sebagai
pengobatan
alternatif
(Coverage HS, 2017).
Di Indonesia tanaman obat juga sering
dikategorikan
sebagai
tanaman
Biofarmaka.
Tanaman
biofarmaka
mencakup 15 (lima belas) jenis
tanaman, meliputi jahe, laos/lengkuas,
kencur, kunyit, lempuyang, temulawak,
temuireng, temukunci, dlingo/dringo,
kapulaga, mengkudu/pace, mahkota
dewa, kejibeling, sambiloto, dan lidah
buaya (Kemendag, 2017).
Upaya mencegah terjadinya infeksi
pada luka perineum dapat diberikan
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dengan terapi farmakologi dan non
farmakologi. Terapi farmakologi adalah
terapi dengan pemberian antibiotik
atau antiseptik (povidone iodine) yang
memliki efek samping bagi ibu seperti
alergi,
menghambat
pembuatan
kolagen yang berfungsi penyembuhan
luka perineum. Sedangkan terapi non
farmakologi adalah terapi dengan
pemberian dengan menggunakan daun
binahong
untuk
mempercepat
penyembuhan luka perineum yang tidak
mengakibatkan infeksi (Susetya, 2015).
Tanaman Binahong merupakan salah
satu obat tradisional yang digunakan
masyarakat sebagai salah satu alternatif
pengobatan,
tanaman
binahong
mempunyai kandungan kimia yang
sangat bermanfaat sebagai bahan
pengobatan alami. Didalam kandungan
tanaman binahong terdapat Asam
Askorbat
(Vitamin
C)
dapat
meningkatkan daya tahan tubuh
terhadap infeksi, berfungsi dalam
pemeliharaan
membran
mukosa,
mempercepat
penyembuhan
dan
sebagai antioksidan, asam askorbat
penting untuk mengaktifkan enzim
prolil hidroksilase yang menunjang
dalam pembentukan kolagen. Dengan
adanya asam askorbat ini, maka kolagen
yang
terbentuk
mempercepat
penyembuhan luka (Susetya, 2015).
Kartika Wijayanti (2016), yang berjudul
“Efektifitas Air Rebusan Daun Binahong
Terhadap Penyembuhan Luka Perineum
Di Rumah Bersalin Aesya Grabag
Kabupaten Magelang”. Rancangan
penelitian yang digunakan adalah quasi
eksperiment dengan rancangan two
group with control post test design.
Responden penelitian ini adalah ibu
post partum sebanyak 44 orang yang
dibagi menjadi 2 kelompok. Hasil
penelitian menunjukkan Ada perbedaan
penyembuhan luka perineum yang
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bermakna setelah diberikan intervensi
air rebusan daun binahong dan
bethadine. Persentasi reponden yang
mengalami
penyembuhan
luka
perineum pada kelompok binahong,
lebih baik daripada kelompok bethadine
(Wijayanti, 2016).
Berdasarkan survei awal pada Bulan
Desember Tahun 2020 yang dilakukan
peneliti dengan wawancara di Klinik
Murniati Kecamatan Kota Kisaran Barat
terhadap 8 ibu nifas. Dari 8 ibu nifas di
Klinik Murniati Kecamatan Kota Kisaran
Barat yang mengalami robekan jalan
lahir derajat 1 dan derajat 2 sebanyak 5
orang, dari 5 orang ibu nifas terdapat 4
orang ibu nifas tidak mengetahui
manfaat air rebusan daun binahong
terhadap penyembuhan luka sedangkan
1 orang ibu nifas mengetahui tentang
air
rebusan
daun
binahong.
Berdasarkan dari uraian tersebut
peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Efektivitas Air
Rebusan Daun Binahong (Anredera
Cordifolia (Tenore) Steen) Terhadap
Penyembuhan Luka Perineum Pada Ibu
Nifas Di Klinik Murniati Kisaran
Kabupaten Asahan Tahun 2021”.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka
penulis ingin meneliti “Apakah Ada
Efektivitas Air Rebusan Daun Binahong
(Anredera Cordifolia (Tenore) Steen)
Terhadap Penyembuhan Luka Perineum
Pada Ibu Nifas Di Klinik Murniati Kisaran
Kabupaten Asahan Tahun 2021”.
Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui Efektivitas air
rebusan daun binahong dengan
penyembuhan luka perineum pada ibu
nifas di Klinik Murniati Kisaran
Kabupaten Asahan Tahun 2021.
Metode Penelitian
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Penelitian
mengukur
pengaruh
perlakuan (intervensi) pada kelompok
eksperimen
dengan
cara
membandingkan dengan kelompok
kontrol. Kelompok kontrol yang tidak
mengkonsumsi air rebusan daun
binahong dan kelompok eksperimen
akan diberikan perlakuan perawatan
luka
perineum
menggunakan
mengkonsumsi air rebusan daun
binahong. Populasi dalam penelitian ini
merupakan seluruh ibu nifas yang
mengalami robekan perineum derajat I
dan derajat II dan Sampel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
population sampling sebanyak 20 orang
yaitu 10 orang yang diberikan air
rebusan daun binahong dan 10 orang
tidak diberikan air rebusan daun
binahong.
Hasil
Analisis Univariat
Karakteristik
Berdasarkan
Umur,
Pendidikan dan Paritas Ibu
Karakteristik subjek penelitian dalam
penelitian ini meliputi umur ibu,
pendidikan
dan
paritas
dengan
distribusi frekuensi sebagai berikut :
Tabel Karakteristik Berdasarkan Umur,
Pendidikan dan Paritas Ibu di Klinik
Murniati Kisaran Kabupaten Asahan
Tahun 2021
No
Umur
1
<20 tahun
2
20-35 tahun
3
>35 tahun
No
Pendidikan
1
SD
2
SMP-SMA
3
Perguruan
Tinggi
No
Paritas
1
Primigravida
2
Multigravida
Total

F
2
16
2
F
1
14
5

%
10
80
10
%
5,0
70,0
25,0

F
6
14
20

%
30,0
70,0
100,0
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Tabel di atas dapat dilihat bahwa dari
20 orang subjek penelitian, terdapat
mayoritas 16 orang (80,0%) berumur
antara 20-35 tahun, dan berdasarkan
tingkat pendidikan mayoritas 14 orang
(70%)
berpendidikan
SMP-SMA
sedangkan berdasarkan tingkat paritas
mayoritas 14 orang (70%) dengan
kehamilan multigravida.
Analisis Bivariat
Bagian ini menyajikan hasil analisis
tentang efektivitas air rebusan daun
binahong (anredera cordifolia (tenore)
steen) terhadap penyembuhan luka
perineum pada ibu nifas di klinik
murniati kisaran kabupaten asahan
tahun 2021. Untuk mengetahui
pengaruhi ini digunakan uji t karena
data yang diperoleh berdistribusi
normal, dimana hasilnya disajikan pada
tabel berikut ini.

(anredera cordifolia (tenore) steen)
terhadap penyembuhan luka perineum
pada ibu nifas di klinik murniati kisaran
kabupaten asahan tahun 2021
Pembahasan
Analisis Univariat
a.

Penyembuhan luka perineum
sebelum diberikan air rebusan
daun binahong.
Berdasarkan hasil penelitian kepada
responden sebelum diberikan air
rebusan daun sirih hijau dengan jumlah
responden 10 orang. Dari hasil
gambaran
distribusi
mengenai
penyembuhan luka perineum terdapat
tiga
kategori
yaitu
mayoritas
penyembuhan luka dikatakan normal
sebanyak 8 orang (80%), kategori
lambat sebanyak 2 orang (20%).

Variabel

Perlakuan

N

Mean

T

pvalue

Pemberian

Diberikan
Tidak
diberikan

10
10

2.20
1.40

3.795
3.795

0,001

Penyembuhan luka perineum
sesudah diberikan air rebusan
daun binahong.
Berdasarkan hasil penelitian kepada
responden sesudah diberikan air
rebusan daun sirih hijau dengan jumlah
responden 10 orang. Dari hasil
gambaran
distribusi
mengenai
penyembuhan luka perineum terdapat
tiga
kategori
yaitu
mayoritas
penyembuhan luka dikatakan cepat
sebanyak 6 orang (60%), kategori
normal sebanyak 4 orang (40%).

Berdasarkan tabel di atas dapat
diketahui bahwa rata-rata pemberian
air binahong terhadap penyembuhan
luka perineum sebelum diberikan air
rebusan sebesar 1.40, kemudian naik
menjadi 2.20 setelah diberikan air
rebusan daun binahong. Berdasarkan uji
t didapatkan t hitung -3.795 dengan pvalue sebesar 0,001. Oleh karena pvalue 0,001 <  (0,05), maka Ho ditolak.
Hal ini disimpulkan bahwa ada
efektivitas air rebusan daun binahong

Penyembuhan
luka
perineum
dipengaruhi oleh beberapa faktor
diantaranya adalah antara lain adalah
gizi, keturunan, sarana prasarana
kemampuan ibu dalam menyediakan
sarana
dan prasarana
dalam
perawatan perineum, budaya dan
keyakinan. Perawatan luka perineum
dengan tepat akan membantu proses
penyembuhan luka perineum dalam
waktu yang cepat. Salah satu cara
perawatan
luka perineum
yang
dilakukan
adalah
menggunakan

Tabel Efektivitas Air Rebusan Daun
Binahong (Anredera Cordifolia (Tenore)
Steen) Terhadap Penyembuhan Luka
Perineum Pada Ibu Nifas Di Klinik
Murniati Kisaran Kabupaten Asahan
Tahun 2021”
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ramuan tradisional binahong sebagai
sarana mempercepat penyembuhan
luka jahitan perineum, salah satunya
digunakan sebagai obat luar, yang
dimanfaatkan
dengan
cara
menggunakan air rebusannya untuk
membantu proses penyembuhan luka
jahitan perineum (Fitriana, 2018).
Banyak faktor yang mempengaruhi
penyembuhan
luka
perineum
diantaranya mobilisasi dini, vulva
higiene, luas luka, umur, vaskularisasi,
stressor, dan juga nutrisi. Luka
dikatakan sembuh jika dalam waktu
satu minggu kondisi luka kering,
menutup, dan tidak ada tanda - tanda
infeksi. Laserasi perineum adalah
robekan jaringan antara pembukaan
vagina dan rektum. Luka jahitan
perineum
bisa disebabkan
oleh
rusaknya jaringan secara alamiah
karena proses desakan kepala janin
atau
bahu
pada
saat
proses
persalinan
maupun
tindakan
episiotomi (Imron, 2018).
Adapun lama penyembuhan luka
perineum dikatakan luka sembuh cepat,
jika luka perineum sembuh dalam
waktu < 6 hari dan kondisi penutupan
luka baik, jaringan granulasi tidak
tampak, dikatakan luka sembuh sedang,
jika luka perineum sembuh dalam
waktu 6-7 hari dan kondisi penutup luka
baik, jaringan granulasi tidak tampak,
dan dikatakan luka sembuh lambat, jika
perineum sembuh dalam waktu > 7 hari
dan kondisi luka tidak saling merapat,
proses perbaikan kurang (Zuhana,
2018).
Analisis Bivariat
Hasil analisa statistik dalam penelitian
ini menunjukkan bahwa rata-rata
pemberian air binahong terhadap
penyembuhan luka perineum sebelum
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diberikan air rebusan sebesar 1.40,
kemudian naik menjadi 2.20 setelah
diberikan air rebusan daun binahong.
Berdasarkan uji t didapatkan t hitung 3.795 dengan p-value sebesar 0,001.
Oleh karena p-value 0,001 <  (0,05),
maka Ho ditolak. Hal ini disimpulkan
bahwa ada efektivitas air rebusan daun
binahong (anredera cordifolia (tenore)
steen) terhadap penyembuhan luka
perineum pada ibu nifas di klinik
murniati kisaran kabupaten asahan
tahun 2021
Hal ini didukung oleh penelitian
sebelum nya (Rosita Islamiati 2018)
Efektifitas air rebusan daun binahong
dan air rebusan terhadap lama
penyembuhan luka perineum pada ibu
post partum di Puskesmas Jumo,
Puskesmas Pringsurat, dan Klinik
Pratama Bunda Tahun 2018. Penelitian
ini menggunakan metode Quasi
Experimental Design dengan desain
penelitian Control Time Series Design.
Populasi penelitian adalah 30 ibu
postpartum dengan rupture perineum
grade II baik primipara maupun
multipara
di
Puskesmas
Jumo.
Pengambilan sampel menggunakan
teknik
total
sampling.
Analisis
menggunakan Uji Kruskal-Wallis. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa rata –
rata lama penyembuhan luka perineum
dengan menggunakan air rebusan daun
binahong adalah 4 hari, rata – rata lama
penyembuhan luka perineum adalah 5
hari, dan pada kelompok kontrol
dengan menggunakan betadine rata –
rata lama penyembuhan luka perineum
adalah 7 hari. Artinya daun binahong
lebih efektif dalam perawatan luka
perineum. Hasil dari uji Kruskal-Wallis
didapatkan nilai p yaitu 0,000 yang
artinya ada perbedaan bermakna lama
penyembuhan luka perineum dengan
menggunakan air rebusan daun
binahong. (Rosita Islamiati, 2018)
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Upaya mencegah terjadinya infeksi
pada luka perineum dapat diberikan
dengan terapi farmakologi dan non
farmakologi. Terapi farmakologi adalah
terapi dengan pemberian antibiotik
atau antiseptik (povidone iodine) yang
memliki efek samping bagi ibu seperti
alergi,
menghambat
pembuatan
kolagen yang berfungsi penyembuhan
luka perineum. Sedangkan terapi non
farmakologi adalah terapi dengan
pemberian dengan menggunakan daun
binahong
untuk
mempercepat
penyembuhan luka perineum yang tidak
mengakibatkan infeksi (Susetya, 2015).
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisi
data yang telah dilakukan tentang
Efektivitas Air Rebusan Daun Binahong
(Anredera Cordifolia (Tenore) Steen)
Terhadap Penyembuhan Luka Perineum
Pada Ibu Nifas Di Klinik Murniati Kisaran
Kabupaten Asahan Tahun 2021”.
1. Sebelum diberikan air rebusan daun
binahong terhadap penyembuhan
luka perineum mayoritas dalam
kategori normal sebanyak 8 orang
(80%).
2. Sesudah diberikan air rebusan daun
binahong terhadap penyembuhan
luka perineum mayoritas dalam
kategori cepat sebanyak 6 orang
(60%).
3. Ada efektivitas air rebusan daun
binahong (anredera cordifolia
(tenore)
steen)
terhadap
penyembuhan luka perineum pada
ibu nifas di klinik murniati kisaran
dengan p-value 0,001 <  (0,05).
Saran
1. Bagi Responden
Hasil penelitan ini diharapkan
dapat menjadi masukan dan
menambah wawasan tentang Air
rebusan Daun Binahong terhadap
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2.

3.

4.

penyembuhan luka perineum Pada
Ibu Nifas Di Klinik Murniati Kisaran
Kabupaten Asahan Tahun 2021.
Bagi Tempat Penelitian
Hasil
penelitian
ini
dapat
dimanfaatkan untuk meningkatkan
pelayanan kesehatan bagi ibu serta
dapat memberikan informasi dan
pengetahuan baru pada ibu
tentang
Air
rebusan
Daun
Binahong terhadap penyembuhan
luka perineum.
Bagi Institusi Pendidikan
Hasil penelitian ini digunakan
sebagai bahan referensi di
perpustakaan S-TIKes As-Syifa
Kisaran
sehingga
memberi
distribusi
pengetahuan
bagi
pembacanya tentang Efektivitas Air
rebusan Daun Binahong terhadap
penyembuhan luka perineum.
Bagi Peneliti Selanjutnya
Dapat
menambah
ilmu
pengetahuan,
menambah
wawasan dan sebagai
sumber
referensi
bagi
penelitian
selanjutnya Efektivitas Air rebusan
Daun
Binahong
terhadap
penyembuhan luka perineum.
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