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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

     Sejumlah 47% masyarakat mengeluh tentang lamanya proses penyembuhan 

luka sirkumsisi. Dari penelitian sebelumnya didapatkan bahwa 158 dari 341 

pasien mengalami penyembuhan luka sirkumsisi yang lebih dari 7 hari (Feldblum 

et al, 2016). Penyembuhan luka sirkumsisi biasanya terjadi dalam seminggu 

(WHO, 2010). Penyembuhan luka pada sirkumsisi bervariasi pada tiap individu. 

Dalam hal ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, baik itu faktor 

endogen (gangguan koagulasi, sistem imun, obesitas) maupun faktor eksogen oleh 

karena nutrisi. Selain itu higienitas dan perawatan luka juga mempengaruhi 

penyembuhan luka pada pasien sirkumsisi (Sjamsuhidajat et al, 2014). 

     Obesitas diketahui merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

penyembuhan luka sirkumsisi. Pada orang obesitas akan terjadi hiperplasia dan 

hipertrofi pada adiposit. Adiposit tersebut akan menghasilkan inhibitor angiogenik 

dan mediator fibrotik yang menyebabkan fibrosis serta peningkatan rigiditas pada 

pembuluh darah adiposit sehingga mengakibatkan aliran darah ke jaringan 

menurun. Pada akhirnya akan terjadi hipoksia pada jaringan. Hipoksia ini 

nantinya meningkatkan risiko terjadinya infeksi pada saat penyembuhan luka 

akibat penurunan perfusi dan gangguan fungsi sistem kekebalan tubuh. Selain itu 

juga dapat menyebabkan kerusakan pada kolagen matur sehingga jaringan 

menjadi lemah (Yvonne et al, 2014). 

     Dewasa ini terjadi peningkatan prevalensi obesitas pada anak. Secara nasional 

kegemukan pada anak usia 5-12 tahun masih tinggi yaitu 18,8%. Sebanyak 15
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provinsi di Indonesia memiliki prevalensi obesitas di atas nasional (Riskesdas, 

2013). Obesitas didefinisikan sebagai keadaan dimana adanya peningkatan yang 

sangat berlebihan pada massa jaringan adiposa (lemak). Untuk mengetahui kadar 

adipositas seseorang dapat menggunakan Indeks Massa Tubuh (Widyastuti & 

Widyaningsih, 2016). 

     Obesitas dapat diketahui dengan menghitung Indeks Massa Tubuh (IMT). IMT 

menggunakan pengukuran antropometri seseorang yaitu tinggi badan dan berat 

badan. Dari penghitungan IMT kita dapat mengetahui apakah seseorang memiliki 

berat badan kurang (underweight), normal, berat badan berlebih (overweight), 

atau obesitas (Kuczmarski, 2002). Pada penelitian oleh Said (2016) terdapat 

hubungan bermakna antara IMT dengan penyembuhan luka pasien perioperatif 

gastrointestinal. Rerata pasien dengan IMT normal sembuh dalam 13 hari 

sedangkan pada pasien dengan obesitas lama penyembuhan luka mencapai 22 

hari. Namun belum ada penelitian yang menunjukkan perbedaan lama 

penyembuhan luka pada pasca operasi bedah minor, seperti sirkumsisi. 

     Berdasarkan fenomena di atas, peneliti ingin melakukan penelitian untuk 

mengetahui perbedaan lama penyembuhan luka sirkumsisi berdasarkan Indeks 

Massa Tubuh.  

1.2 Rumusan Masalah 

     Bagaimana perbedaan lama penyembuhan luka sirkumsisi berdasarkan Indeks 

Massa Tubuh? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum  
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     Mengetahui perbedaan lama penyembuhan luka sirkumsisi berdasarkan 

Indeks Massa Tubuh. 

1.3.2 Tujuan Khusus  

1. Mengetahui lama penyembuhan luka sirkumsisi pada IMT normal 

2. Mengetahui lama penyembuhan luka sirkumsisi pada IMT yang obesitas 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Akademis 

     Menambah pengetahuan tentang perbedaan lama penyembuhan luka 

sirkumsisi berdasarkan Indeks Massa Tubuh dan sebagai referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

2. Masyarakat  

     Menambah informasi kepada masyarakat untuk menjaga status gizi yang 

baik sebagai faktor yang mempengaruhi lama penyembuhan luka sirkumsisi 

lebih cepat. 

 

 


