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PENDAHULUAN 

 

 
A. Latar Belakang 

 Masa bersalin merupakan periode kritis bagi seorang ibu hamil. Masalah 

komplikasi atau adanya faktor penyulit menjadi faktor risiko terjadinya 

kematian ibu sehingga perlu dilakukan tindakan medis sebagai upaya untuk 

menyelamatkan ibu dan anak. Caesarean section merupakan proses 

persalinan yang dilakukan dengan cara melahirkan janin dengan membuat 

sayatan pada dinding uterus melalui dinding depan perut atau vagina atau 

suatu histerektomi untuk melahirkan janin dari dalam mulut rahim 

(Kemenkes, 2013). 

 Menurut World Health Organistioan (WHO, 2007), jumlah standar rata-

rata persalinan disuatu negara dengan caesarean section berkisar antara 5-

15 % dari seluruh kelahiran. Secara umum caesarean section di rumah sakit 

pemerintah (20-25 %) dari total semua persalinan  dan  di rumah sakit swasta 

jumlahnya sangat tinggi sekitar 30-80 % dari total persalinan. Di Indonesia, 

persalinan dengan caesarean section yang dilakukan atas indikasi medis 

tertentu memiliki angka 9,8% dari seluruh persalinan yang ada. Jakarta 

merupakan kota dengan proporsi tertinggi yaitu 19,9% dan terendah yaitu 

provinsi Sulawesi Tenggara dengan 3,3% sedangkan di Propinsi Jawa 

Tengah angka persalinan melalui bedah caesarean section sebesar 9,8% 

(Riskesdas, 2013). 

 Perawatan yang dibutuhkan oleh pasien post caesarean section 

membutuhkan perawatan inap sekitar tiga sampai lima hari, penutupan luka 
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insisi caesarean section terjadi pada hari ke lima paska bedah. Luka pada 

kulit akan sembuh dengan baik dalam waktu dua sampai tiga minggu 

sedangkan luka fase abdomen akan merapat dalam waktu enam minggu, tapi 

tetap terus berkembang makin erat selama enam bulan untuk penyembuhan 

awal dan terus makin kuat dalam waktu lebih dari satu tahun (Sabiston, 

2004). 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyembuhan luka paska 

operasi terbagai menjadi dua yaitu faktor internal yang meliputi usia, penyakit 

penyerta, asupan nutrisi, perfusi jaringan, serta pengetahuan. Faktor 

eksternal meliputi teknik pembedahan buruk, mobilisasi, pengobatan, 

manjemen luka yang tidak tepat, psikososial (Potter and Perry, 2006). 

 Status nutrisi merupakan aspek yang penting dalam proses 

penyembuhan luka. Pasien yang mengalami penurunan serum albumin, total 

limpfosit dan transferin akan mengalami proses penyembuhan luka yang 

terhambat  dikarenakan proses fagositosis mengalami penurunan,  oleh 

karena itu peranan nutrisi dalam perawatan luka adalah kunci untuk 

intervensi dimana abnormal penyembuhan luka dikaitkan dengan tingkat 

kecukupan atau kekurangan dari salah satu unsur nutrisi seperti energi, 

protein, lemak maupun zat gizi lainya. Lemak sebagai pelarut vitamin (A,D,E 

dan K), pembentuk struktur membran sel dalam sintesis sel baru. Peran 

asam lenoleat dan linolenat dalam proses penyembuhan luka yaitu sebagai 

anti bakterisida alami guna mengurangi risiko terjadinya infeksi pada jaringan 

tubuh yang rusak. Lemak juga digunakan sebagai  (Boyle, 2009). 
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 Protein berperan dalam regenarasi jaringan tubuh yang mengalami 

kerusakan. Kolagen adalah protein yang terbentuk dari asam amino yang 

diperoleh dari sumber protein yang dikonsumsi. Proses penyembuhan luka 

memiliki tiga fase yaitu fase inflamasi, proliferasi, dan resaorbsi. Protein 

digunakan sebagai bahan pembentuk sel-sel darah dan kolagen (Reksoprojo, 

2010). Kolagen terdapat pada jaringan ikat kulit, tulang, dan kartilago. 

Kolagen juga mengandung rantai polipeptida. Rantai panjang dari molekul-

molekul kolagen mengandung kurang lebih seribu residu asam amino dan 

sekitar enam ribu atom. Proses sintesis kolagen dimulai dengan reaksi 

hidroksilasi dimana vitamin C ikut berperan didalamnya (Potter, 2005). 

Setelah fase inflamasi atau peradangan, sel darah (fibroblast) akan 

mengahasilkan mukopolisakarid dan serat kolagen  yang terdiri dari asam 

amino ( protein ) glisin, prolin dan hidroksipolin. Peran mukopolisakarid yaitu 

mengatur desposisi serat-serat kolagen yang akan mempertautkan tepi luka. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Widjianingsih dan Wirjatmadi (2013) di Poli 

Kandungan RSUD Waluyo Jati Kraksaan Probolinggo mengenai hububugan 

tingkat konsumsi dengan penyembuhan luka pasca caesarean section 

terhadap 51 responden, menunjukan hasil bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara tingkat konsumsi  dengan proses penyembuhan luka 

operasi sectio caesrea. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh  Nugroho 

(2012) tentang penyembuhan luka pasca opersi  di rumah Sakit Bedah Mitra 

Sehat Lamongan menerangkan bahwa 83 % responden degan asupan nutrisi 

kurang mengalami penyembuhan luka yang abnormal. 
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 Pengetahuan pada pasien mempengaruhi pola makan dan kebiasaan 

pasien dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi, sehingga secara tidak langsung 

akan berpengaruh terhadap tingkat kecukupan nutrisi pada pasien. Hasil 

penelitian yang dulakukan oleh Hardjito dkk (2010) di RSU Aisyiyah 

diponegoro Ponorogo menunjukan adanya hubungan antara tingkat 

pengetahuan ibu post caesarean section dengan asupan asupan protein. 

68,75 % ibu dengan pengetahuan sedang mempunyai tingkat asupan 

sedang. 

 Hasil penelitain lain yang dilakukan oleh Suryanti (2013) menunjukan 

bahwa terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan ibu nifas dengan 

penyembuhan luka. 81% respoden dari 40 responden dengan pengetahuan 

baik mengalami penyembuhan luka normal dibanding dengan responden 

dengan pengetahuan kurang. Penelitian lain yang dilakukan Dewi ( 2012 ) 

menunjukan bahawa sebanyak 40 pasien dengan pengentahuan baik setelah 

mendapatkan intervensi  pendidikan gizi mengalami penyembuhan luka 

normal sebesar 67 %, sedangkan non intervensi sebesar 32 %. 

 Hasil survey pendahuluan mengenai data caesarean section di Rekam 

Medik Rumah Sakit PKU Muhammadiyah pada tahun 2013 yaitu terdapat 

1080 pasien rawat jalan, sedangkan pada tahun 2014 meningkat menjadi 

1550 pasien rawat jalan yang melakukan caesarean section secara elektif 

dan emergency. Jumlah tersebut menempatkan pasien post caesarean 

section pada peringkat  pertama dari 10 besar masalah kesehatan di Instalasi 

Rawat Jalan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Berdasarkan data 

tersebut, sebanyak 58,4 % pasien melakukan kenjungan ulang sebanyak dua 
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kali paska operasi, 35,2 % sebanyak tiga kali dan 6,4 % lebih dari tiga kali 

dikarenakan proses penyembuhan luka mengalami gangguan. 

 Berdasarkan uraian pendahuluan dan jumlah kunjungan pasien untuk 

pemeriksaan ulang luka caesarean section, maka peneliti menganggap 

bahwa perlu dilakukanya  suatu penelitian yang berhubungan dengan proses 

penyembuhan luka caesarean section di rumah sakit tersebut, maka peneliti 

melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Antara Pengetahuan Tentang 

Gizi, Asupan Lemak, Protein Dengan Proses  Penyembuhan Luka Pasien 

Post Caesarean Section  di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Surakarta “. 

 

B. Perumusan masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dibuat perumusan 

masalah apakah terdapat hubungan antara pengetahuan tentang gizi, 

asupan lemak dan protein dengan proses penyembuhan luka pada pasien 

post caesarean section di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Surakarta ? 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

 Mengetahui hubungan antara pengetahuan tentang gizi, asupan 

lemak dan protein dengan proses penyembuhan luka operasi pada 

pasien post caesarean section di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Surakarta. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan pengetahuan tentang gizi pasien post caesarean 

section di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 

Surakarta. 

b. Mendeskripsikan asupan lemak  pasien post caesarean section di 

Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. 

c. Mendeskripsikan asupan protein pasien post caesarean section di 

Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. 

d. Medeskripsikan proses penyembuhan luka pasien post caesarean 

section di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 

Surakarta. 

e. Menganalisis hubungan antara asupan lemak dengan proses 

penyembuhan luka pasien post caesarean section Instalasi Rawat 

Jalan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. 

f. Menganalisis hubungan antara asupan protein dengan proses 

penyembuhan luka pasien post caesarean section Instalasi Rawat 

Jalan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. 

g. Menganalisis hubungan antara pengetahuan tentang gizi pasien 

dengan proses penyembuhan luka pasien post caesarean section di 

Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. 

3. Manfaat Penelitian. 

a. Bagi Pasien Post Caesarean Section. 

 Memberikan wawasan dan gambaran bagi pasien mengenai 

peran zat gizi yang diperlukan pada pasien post caesarean section. 
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b. Bagi Instalasi Gizi Rumah Sakit. 

 Memberikan masukan untuk tenaga kesehatan rumah sakit dalam 

upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada pasien post 

caesarean section. 


