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A.  Latar Belakang  

Caesarean Section merupakan suatu histerektomi untuk melahirkan janin 

dari dalam mulut rahim. Operasi ini dilakukan ketika proses persalinan normal 

melalui jalan lahir tidak memungkinkan dikarenakan komplikasi medis 

(Depkes RI, 2007). Luka caesarean section merupakan gangguan dalam 

kontinuitas sel akibat dari pembedahan yang dilakukan untuk mengeluarkan 

janin dan plasenta, dengan membuka dinding perut dengan indikasi tertentu 

(Wiknjosastro, 2007). Luka Caesarean section dapat sembuh melalui proses 

utama (primary intention) yang terjadi ketika tepi luka disatukan 

(approximated) dengan menjahitnya. Luka caesarean section jika dijahit 

terjadi penutupan jaringan yang disatukan dan tidak ada ruang yang kosong. 

Luka caesarean section membutuhkan jaringan granulasi yang minimal untuk 

proses peyembuhan luka. Penyembuhan yang kedua yaitu melalui proses 

sekunder (secondary intention) terdapat defisit jaringan yang membutuhkan 

waktu yang lebih lama (Boyle, 2009).  

Proses penyembuhan luka merupakan proses biologis yang kompleks 

terdiri dari empat fase yaitu hemostatis, inflamasi, proliferasi dan remodelling. 

Beberapa faktor dapat menyebabkan gangguan penyembuhan luka dengan 

mempengaruhi satu atau fase dari proses penyembuhan luka tersebut, seperti 

status gizi sebagai faktor penting yang mempengaruhi penyembuhan luka dan 

zat gizi zinc yang berperan dalam meningkatkan proliferasi sel, proses 

epitelisasi dan kekuatan kolagen (Guo, 2010).  
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Menurut Word Health Organitation (WHO, 2007), standar rata-rata ibu 

melahirkan dengan caesarean section di sebuah negara merupakan sekitar 5-

15%. Di rumah sakit pemerintah rata-rata 11%, sementara di rumah sakit 

swasta bisa lebih dari 30%. Di Indonesia, caesarean section hanya dilakukan 

atas dasar indikasi medis tertentu dan kehamilan dengan komplikasi (Depkes, 

2001). Berdasarkan data Riskesdas 2013 menunjukkan kelahiran caesarean 

section di Indonesia sebesar 9,8% secara umum ibu yang melakukan 

caesarean section tinggal di desa sebesar 18,9%, tinggal di perkotaan 

sebesar 13,8%, pekerjaan sebagai pegawai sebesar 20,9% dan pendidikan 

tinggi/lulus PT sebesar 25,1%, di Propinsi Jawa Tengah berada di peringkat 

ke sepuluh dengan angka persalinan caesarean section sebesar 9,8%.  

Penyembuhan luka secara normal memerlukan nutrisi yang tepat untuk 

proses fisiologi penyembuhan luka bergantung pada tersedianya protein, 

vitamin C dan zinc. Menurut penelitian Wijianingsih (2013), pada proses 

penyembuhan luka caesarean section membutuhkan asupan atau tingkat 

kebutuhan nutrisi yang baik untuk proses penyembuhan luka caesarean 

section supaya terhindar dari infeksi setelah melakukan caesarean section. 

Vitamin C pada proses penyembuhan luka berperan untuk meningkatkan 

sistem imun pasien pasca caesarean section dan membantu proses sintesis 

pada kolagen untuk proses penyembuhan luka. Menurut penelitian Darma 

(2013), membuktikan bahwa pemberian suntikan vitamin C kepada tikus 

secara subkutan disekitar luka insisi dermal efektif terhadap pembentukan 

kolagen yang lebih padat pada proses penyembuhan luka. Pada penelitian ini 

sampel diberikan suntikan vitamin C 500 mg/kgBB disekitar luka insisi dermal. 

Dosis tersebut dikonversikan ketikus berat 200 gr, maka dosis suntikan yang 
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diberikan  adalah 9 mg (0.09ml). Vitamin C berperan sebagai kofaktor untuk 

enzim Prolil dan Lisil hidroksilase pada reaksi hidroksilasi yang akan 

mengubah Prolin dan Lisin pada prokolagen menjadi Hidroksiprolin dan 

Hidroksilisin pada fibroblast dalam proses sintesa kolagen.  

Kolagen merupakan protein yang terbentuk dari asam amino yang 

diperoleh dari sumber protein yang dimakan, kolagen terdapat pada jaringan 

ikat kulit, tulang, dan kartilago. Kolagen juga mengandung rantai polipeptida. 

Rantai panjang dari molekul-molekul kolagen mengandung kira-kira seribu 

residu asam amino, sekitar enam ribu atom. Proses sintesis kolagen dimulai 

dengan reaksi hidroksilasi, dimana reaksi ini terjadi dalam tiga tahap, pada 

tahap pertama reaksi hidroksilasi vitamin C ikut berperan dalam proses 

pembentukan rantai peptida menjadi prokolagen (Potter, 2005). 

Zinc diperlukan untuk pembentukan epitel, sintesis kolagen dan 

menyatukan serat-serat kolagen pada proses penyembuhan luka caesarean 

section. Nutrisi pada ibu pasca bersalin terutama pada ibu dengan caesarean 

section harus lebih banyak mengkonsumsi makanan kaya vitamin C terutama 

banyak terdapat dalam buah-buahan dan sayur-sayuran, sedangkan zinc 

banyak terdpat pada kacang-kacangan, lauk hewani, serealia dan olahannnya 

yang berperan dalam proses penyembuhan luka (Potter, 2005). 

Menurut penelitian Winaktu (2011), zinc membantu terbentuknya sistem 

imun dalam tubuh, sehingga pada pasien pasca caesarean section akan 

mengurangi terjadinya infeksi pada luka caesarean section.  

Hasil penelitian Rusjiyanto (2009), menunjukkan bahwa hasil pemberian 

suplemen zinc selama 7 hari setelah pemebedahan tidak berpengaruh 

terhadap kecepatan penyembuhan luka pasca bedah, sedangkan pemberian 
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suplemen kombinasi antara zinc dan Vitamin C setelah pemebedahan 

berpengaruh terhadap kecepatan penyembuhan luka pasca bedah selama 7 

hari. Hasil penelitian Siswanto (2013) zat gizi vitamin C dan zinc memiliki 

peran penting sebagai sistem pertahanan tubuh untuk mencegah terjadinya 

infeksi pada penyembuhan luka. 

Berdasarkan data rekam medik Rumah Sakit Muhammadiyah Surakarta 

jumlah pasein yang menjalani caesarean section pada bulan Januari – 

Desember 2014 berada pada urutan pertama sebesar 1.550 pasien yang 

melakukan caesarean section secara elektif dan emergency dengan data 

kunjungan pasien yang kontrol kembali ke Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit 

Muhammadiyah Surakarta 2 kali kunjungan sebesar 58,4%, tiga kali 

kunjungan sebesar 35,2%, dan yang lebih dari tiga kali kunjungan sebesar 

sebesar 6,4% (Rekam Medik Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta, 

2014).  

Pasien pasca caesarean section membutuhkan cukup nutrisi makro 

maupun mikro untuk membantu penyembuhan lukanya. Pembentukan 

jaringan akan sangat optimal bila kebutuhan nutrisi terutama vitamin C dan 

zinc terpenuhi menurut Achmad Djaeni (2004) pasien pasca caesarean 

section membutuhkan asupan vitamin C 500 mg/hari, sedangkan menurut Hill 

(2000) untuk zinc membutuhkan 15 mg/hr. Berdasarkan latar belakang diatas 

maka peneliti akan meneliti tentang “Hubungan Antara Asupan Vitamin C dan 

Zinc Dengan Proses Penyembuhan Luka Pasien Pasca Caesarean section di 

Instalasi Rawat Jalan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dibuat rumusan 

masalah apakah terdapat hubungan antara asupan vitamin C dan zinc dengan 

proses penyembuhan luka pasien pasca caesarean section di Instalasi Rawat 

Jalan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara asupan vitamin C, zinc dengan proses 

penyembuhan luka pasien pasca caesarean section di Instalasi Rawat 

Jalan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan asupan vitamin C pasien pasca caesarean section di 

Instalasi Rawat Jalan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. 

b. Mendeskripsikan asupan zinc pasien pasca caesarean section di 

Instalasi Rawat Jalan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. 

c. Mendeskripsikan proses penyembuhan luka pasien pasca ceasarean 

section di Instalasi Rawat Jalan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 

Surakarta. 

d. Menganalisis hubungan asupan vitamin C dengan proses penyembuhan 

luka pasien pasca caesarean section di Instalasi Rawat Jalan di Rumah 

Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. 

e. Menganalisis hubungan asupan zinc  dengan proses penyembuhan luka 

pasien pasca caesarean section di Instalasi Rawat Jalan di Rumah Sakit 

PKU Muhammadiyah Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi institusi Rumah Sakit 

Hasil penelitian dapat memberikan masukan bagi tenaga kesehatan 

untuk meningkatkan mutu pelayanan, khususnya pada pasien  pasca 

ceasarean section. 

2. Bagi Instansi Pendidikan 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya 

untuk mengembangkan penelitian berikutnya dan dapat dijadikan sebagai 

dasar pengembangan teori tentang hubungan antara asupan vitamin C dan 

zinc dengan proses penyembuhan luka pada pasien pasca ceasarean 

section. 

3. Bagi peneliti 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya 

untuk mengembangkan penelitian berikutnya tentang hubungan antara 

asupan vitamin C dan zinc dengan proses penyembuhan luka pada pasien 

pasca caesarean section. 

4. Bagi Pasien Caesarean section dan Keluarga 

Hasil penelitian dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada 

pasien dan keluarga tentang peran serta keluarga dalam merawat luka 

pasien pasca caesarean section dan memberikan pengetahuan kepada 

pasien pasca caesarean section untuk memenuhi asupan zat gizi yang 

berguna sebagai proses penyembuhan luka pasca caesarean section. 

 


