
BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian efektivitas salep jintan hitam 5% dan 10% terhadap proses 

penyembuhan luka Perineum Rupture ibu nifas dapat disimpulkan sebagai 

berikut 

1. Karakteristik responden berdasarkan usia terbanyak 20 – 35 tahun, 

berdasarkan pendidikan terbanyak SMP – S1, berdasarkan paritas 

terbanyak primipara, analisa data menunjukkan usia dan IMT merupakan 

variabel perancu dalam penyembuhan luka perineum (p <0,05).  

2. Penambahan salep jintan hitam (nigella sativa) 5 % sebagai pendamping 

antiseptik menjadikan proses penyembuhan luka Perineum Rupture lebih 

cepat dibandingkan kelompok kontrol dimulai pada hari ke-3 dilihat dari 

Oedema (p = 0,038) , Ecchymosis (p=0,002) dan Approximation 

(p=0,037).  

3. Penambahan salep jintan hitam (nigella sativa) 10 % sebagai pendamping 

antiseptik menjadikan penyembuhan luka Perineum Rupture lebih cepat 

dibandingkan kelompok kontrol dimulai pada hari ke – 3 dilihat dari 

Oedema (p = 0,002), Ecchymosis (p=0,002) dan Approximation (p=0,002). 

4. Secara statistik salep jintan hitam (nigella sativa) 5% dan 10 % tidak 

berbeda efektifitasnya sebagai pendamping antiseptik terhadap 

penyembuhan luka Perineum Rupture (p>0,05), secara deskriptif  salep 
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jintan hitam (nigella sativa) 10% lebih efektif dalam proses penyembuhan 

luka perineum ibu nifas dibandingkan salep jintan hitam 5%. 

B. Saran 

1. Salep jintan hitam (nigella sativa) 10 % dapat direkomendasikan sebagai 

pendamping antiseptik pada perawatan luka Perineum Rupture. 

2. Perlu dilakukan penelitian efektivitas jintan hitam (nigella sativa) yang 

berasal dari indonesia, peneliti dalam penelitian ini menggunakan biji 

jintan hitam dari india (kalonji). 

3. Perlu dilakukan pengembangan salep jintan hitam dalam bentuk wadah 

yang lebih praktis yaitu tube untuk menghindari paparan zat lainnya saat 

digunakan dan bentuk penghantar ekstrak berupa hidrogel. 

4. Variabel bakteri, jamur dan mikroba lainnya perlu diteliti dalam penelitian 

selanjutnya untuk mengetahui efek mikroba dari ekstrak jintan hitam 

dalam bentuk salep dengan konsentrasi jintan hitam diatas 10% dan untuk 

menghindari efek samping dari penggunaanya dalam waktu yang lama.   

5. Penelitian selanjutnya menggunakan Randomized Double Blind pretest-

post test control group design dengan jumlah sampel yang lebih banyak. 

 

 


