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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Persalinan adalah proses pergerakan keluar janin, plasenta, dan 

selaputnya dari dalam rahim melalui jalan lahir. Berbagai perubahan terjadi 

pada system reproduksi ibu dalam hitungan hari dan minggu sebelum 

persalinan dimulai. Persalinan sendiri dapat dibahas dalam bentuk 

mekanisme persalinan yang terjadi selama proses dan tahapan kala 

persalinan yang dilalui ibu bersalin (Fauziah, 2015). 

 

 Berdasarkan data World Health Organization (WHO) sebanyak 830 

wanita hamil dan melahirkan meninggal setiap harinya dan terbesar terjadi 

di negara berkembang, seperti negara di kawasan Afrika, Haiti, Guyana, 

Bolivia, Nepal, Myanmar, India dan Indonesia. Angka Kematian Ibu (AKI) 

merupakan indikator yang mencerminkan status kesehatan ibu, terutama 

risiko kematian bagi ibu pada waktu hamil, melahirkan dan masa nifas. 

Setiap tahun diperkirakan 529.000 wanita di dunia meninggal sebagai akibat 

komplikasi yang timbul dari kehamilan, persalinan dan masa nifas, sehingga 

diperkirakan AKI di seluruh dunia sebesar 400 per 100.000 kelahiran hidup 

(KH). AKI 98% terjadi di negara berkembang. Indonesia sebagai negara 

berkembang masih memiliki AKI cukup tinggi. Menurut data Kementerian 

Kesehatan jumlah kasus kematian ibu tahun 2016 di Indonesia sebesar 4.912 

kasus dan pada tahun 2017 sebesar 4.167 kasus. Profil Kesehatan Indonesia 
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2016 menunjukan bahwa kematian maternal ibu disebabkan oleh perdarahan 

28%, preeklampsia 24% dan infeksi 11%.  

Menurut World Health Organization (WHO) angka persalinan dengan 

sectio caesarea di sebuah negara adalah sekitar 5-15% per 1.000 kelahiran 

di dunia. Peningkatan persalinan dengan sectio caesarea di seluruh negara 

terjadi semenjak tahun 2007-2008 yaitu 110.000 per kelahiran diseluruh 

Asia. Standar sectio caesarea di rumah sakit pemerintah kira-kira 11% 

sementara rumah sakit swasta bisa lebih dari 30% (WHO, 2015). 

Data dan Informasi dari Kemenkes RI, 2017 estimasi jumlah ibu 

bersalin/nifas menurut Provinsi Tahun 2017 sebanyak 5. 082.537 ibu. Di 

Indonesia angka kejadian sectio caesarea mengalami peningkatan, pada 

tahun 2000 jumlah ibu bersalin dengan sectio caesarea 47,22%, tahun 2001 

sebesar 45,19%, tahun 2002 sebesar 47,13%, tahun 2003 sebesar 46,87%, 

tahun 2004 sebesar 53,2%, tahun 2005 sebesar 51,59%, tahun 2006 sebesar 

53,68%, dan tahun 2007 belum terdapat yang signifikan, tahun 2009 sebesar 

sekitar 22,8% (Karundeng, 2015). 

Indonesia terjadi peningkatan angka sectio caesarea disertai kejadian 

infeksi luka post sectio caesarea. Sekitar 90 % dari morbiditas pasca operasi 

disebabkan oleh infeksi operasi (Himatusujanah, 2015). Dan setelah 

melalukan operasi sectio caesarea dimana masa nifas juga adalah masa yang 

penting bagi semua ibu nifas harus menjalani dan menjaga kesehatan selama 

masa nifas. Angka infeksi di Indonesia merupakan salah satu penyebab 

utama kematian ibu. Angka kematian ibu yang di sebabkan oleh infeksi post 
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Sectio Caesarea (SC) di Indonesia pada tahun 2013 mencapai 7,3% 

(Kementerian Kesehatan RI, 2015). 

Hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2018 menunjukkan 

angka persalinan Ibu di Indonesia mencapai 79,3% (RISKESDAS, 2018). 

Penelitian yang dilakukan oleh Suryati (2015) bahwa angka persalinan 

sectio caesarea di Indonesia sudah melewati batas maksimal standar WHO 

sebesar 15-15%. 

Masa nifas adalah masa sesudah persalinan dan kelahiran bayi, 

plasenta, serta selaput yang diperlukan untuk memulihkan kembali organ 

kandungan seperti sebelum hamil dan waktu kurang lebih 6 minggu 

(Walyani & Purwoastuti, 2015). 

Masa nifas merupakan masa pulih kembali, mulai dari persalinan 

selesai sampai alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil 

lama masa nifas yaitu 6-8 minggu. Asuhan masa nifas diperlukan dalam 

period ini karena masa kritis baik ibu maupun bayinya, diperkirakan bahwa 

60% kematian ibu akibat kehamilan terjadi setelah persalinan, dan 50% 

kematian masa nifas (Rismawati et al, 2017). 

Beberapa kerugian dari persalinan yang dijalani melalui bedah Seksio 

Sesarea yaitu adanya komplikasi yang dapat terjadi antara lain cedera 

kandung kemih, cedera pada pembuluh darah, cedera pada usus dan infeksi 

pada rahim. Dalam hal ini bakteri merupakan sumber penyebab infeksi yang 

mengakibatkan terhambatnya proses penyembuhan luka (Norman et al, 

2013). Menurut penelitian yang dilakukan (Yasmalizar, 2013) bahwa 

asupan makanan yang bergizi dan porsi yang sesuai dapat mempengaruhi 
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percepatan penyembuhan luka perineum terhadap proses penyembuhan luka 

pada perineum dan penggantian jaringan yang sangat membutuhkan protein. 

Menurut Widiyastuti (2016) bahwa Infeksi masa nifas masih berperan 

sebagai penyebab utama kematian ibu terutama di Negara berkembang 

seperti Indonesia, masalah itu terjadi akibat dari pelayanan kebidanan yang 

masih jauh dari sempurna. Faktor penyebab lain terjadinya infeksi nifas 

diantaranya, daya tahan tubuh yang kurang, perawatan nifas yang kurang 

baik, kurang gizi/ mal nutrisi, anemia, hygiene yang kurang baik, serta 

kelelahan. Faktor penyebab terjadinya infeksi nifas diantaranya: daya tahan 

tubuh yang kurang, perawatan nifas yang kurang baik, kurang gizi/mal 

nutrisi, hygiene yang kurang baik, serta kelelahan. Faktor penyebab utama 

terjadinya infeksi pada masa nifas ialah adanya perlukaan pada perineum. 

Selanjutnya menurut Salmina (2008) bahwa penanganan perineum 

yang tidak benar dapat mengakibatkan kondisi perineum yang terkena 

lokhea dan lembab akan sangat menunjang perkembangbiakan bakteri yang 

dapat menyebabkan timbulnya infeksi pada perineum. Munculnya infeksi 

pada perineum dapat merambat pada saluran kandung kencing ataupun pada 

jalan lahir yang dapat berakibat pada munculnya komplikasi infeksi 

kandung kencing maupun infeksi pada jalan lahir. Penanganan komplikasi 

yang lambat dapat menyebabkan terjadinya kematian ibu post partum 

mengingat kondisi ibu post partum masih lemah. 

Status gizi ibu nifas sangat berpengaruh terhadap proses penyembuhan 

luka. Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan 
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dan penggunaan zat–zat gizi. Zat gizi ini berfungsi untuk membantu proses 

metabolisme, pemeliharaan dan pembentukan jaringan baru. 

Pemenuhan kebutuhan akan gizi pada pasien post operasi dan trauma 

dimulai dari pemenuhan farmakologisnya hingga dietnya. Pasien yang 

mengalami persalinan dengan caraoperasi sesarea perlu diperhatikan 

tentang nutrisi diet tinggi kalori tinggi proteinnya untuk menunjang proses 

penyembuhan. Nutrisi yang baik sangat penting untuk mencapai 

keberhasilan penyembuhan luka. Namun, nutrisi di sini harus mematuhi 

rekomendasi diet seimbang dan bergizi tinggi. Bahan makanan yang terdiri 

dari empat golongan utama, yaitu protein, lemak, karbohidrat, dan 

mikronutrien (vitamin dan mineral) penting untuk proses biokimia normal. 

Asupan nutrisi berupa protein dan vitamin A dan C, tembaga, zinkum, dan 

zat besi yang adekuat. Protein mensuplai asam amino yang dibutuhkan 

untuk perbaikan jaringan dan regenerasi.Vitamin A dan zinkum dibutuhkan 

untuk epitelialisasi, dan vitamin C serta zinkum diperlukan untuk sistesis 

kolagen dan integrasi kapiler. Zat besi digunakan untuk sintesis hemoglobin 

yang bersama oksigen diperlukan untuk menghantarkan oksigen keseluruh 

tubuh. 

Nutrisi sendiri juga dapat membantu tubuh dalam meningkatkan 

mekanisme pertahanan tubuh (sistem imun), dan pada akhirnya akan 

membantu proses penyembuhan luka. Zat – zat yang mengandung berbagai 

gizi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh ini biasanya terkandung pada ikan, 

telur, daging. 
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Makan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi proses 

penyembuhan luka. Pola makan yang dianjurkan adalah dengan gizi 

seimbang. Gizi seimbang meliputi karbohidrat 60-70%, 15-20% dari 

protein, lemak 20-30%, disamping itu harus cukup vitamin, mineral dan 

serat karena nutrien tersebut sangat mempengaruhi proses penyembuhan 

luka dan penggantian jaringan. Penelitian ini juga sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh (Dewi, 2016) bahwa dengan mengkonsumsi 

Protein, zat besi (fe), zinc (Zn) dapat mempengaruhi penyembuhan luka 

perineum. Penelitian yang dilakukan (Endah, 2016) bahwa terdapat 

hubungan antara konsumsi makanan protein hewani dengan penyembuhan 

luka pada ibu nifas. Protein hewani merupakan nutrien yang sangat 

berpengaruh terhadap penyembuhan luka perineum, karena protein sangat 

diperlukan untuk penggantian jaringan. Ibu nifas diharapkan lebih banyak 

mengkonsumsi protein hewani sehingga penyembuhan luka perineum akan 

semakin cepat. 

Berdasarkan survey awal yang dilakukan di Rumah Sakit Imelda 

Medan bahwa jumlah pasien post sectio caesaria periode Januari-Juni 2020 

sebanyak 287 pasien.  

Berdasarkanuraiandiatasmaka yang 

menjadipermasalahandalampenelitianiniAdakah Hubungan Makanan Gizi 

Seimbang Ibu Nifas Dengan Penyembuhan Luka Post Operasi Sectio 

Caesarea Di Rumah Sakit Imelda Medan? 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka peneliti mencoba untuk 

merumuskan masalah yaitu : “Adakah Hubungan Makanan Gizi Seimbang 

Ibu Nifas Dengan Penyembuhan Luka Post Operasi Sectio Caesarea Di 

Rumah Sakit Imelda Medan?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui adakah hubungan makanan gizi seimbang ibu nifas 

dengan penyembuhan luka post operasi sectio caesarea di rumah sakit 

imelda medan? 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi makanan gizi seimbang ibu nifas di Rumah Sakit 

Imelda Medan 

2. Mengidentifikasi penyembuhan luka post operasi sectio caesarea 

di RS Imelda Medan 

3. Menganalisis hubungan makanan gizi seimbang ibu nifas dengan 

penyembuhan luka post operasi sectio caesarea di rumah sakit 

imelda medan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Pasien 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pasien dalam memilih 

makanan seimbang bagi ibu nifas untuk proses penyembuhan luka 

setelah operasi sectio.   

1.4.2 Bagi Rumah Sakit 

Sebagai masukan kepada perawat untuk memberikan edukasi kepada 

pasien post operasi sectio dalam memilih makanan seimbang untuk 

proses penyembuhan luka ibu nifas. 

1.4.3 Bagi Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi tambahan kepada 

mahasiswa-mahasiswi dalam memberikan intervensi keperawatan 

kepada ibu nifas dalam memilih makanan seimbang setelah operasi 

sectio. 

1.4.4 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi pembanding untuk 

penelitian selanjutnya dan untuk melengkapi informasi penelitian 

yang sejenis. 

 

 

 


