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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

    

2.1 Konsep Moist Wound Care 

2.1.1 Definisi Moist Wound Care  

Perawatan luka merupakan salah satu teknik dalam pengendalian infeksi 

pada luka karena infeksi dapat menghambat proses penyembuhan luka. Infeksi luka 

post operasi merupakan salah satu masalah utama dalam praktek pembedahan 

(Potter, 2006). Dalam proses penyembuhan luka para ahli awalnya berpendapat 

bahwa penyembuhan luka akan sangat baik bila luka dibiarkan tetap kering. Mereka 

berpikir bahwa infeksi bakteri dapat dicegah apabila seluruh cairan yang keluar dari 

luka terserap oleh pembalutnya. Akibatnya sebagian besar luka dibalut oleh bahan 

kapas pada kondisi kering (Puspitasari, Ummah, & Sunarsih, 2011).  

Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan oleh Sinaga & Tarigan (2012) 

ditemukan bahwa seluruh perawat pada sebagian rumah sakit masih  menggunakan  

normal saline sebagai  cairan  pembersih  pada perawatan  luka  akut  seperti  luka  

operasi, luka superfisial, dan luka kronik, termasuk luka  kronik yang  menghasilkan  

jaringan nekrotik. Menurut pedoman AHCPR (1994) menyatakan bahwa cairan  

pembersih yang dianjurkan adalah normal saline (sodium klorida  0.9%) yang  

memiliki  komposisi  sama seperti plasma darah, dengan demikian aman bagi tubuh. 

Temuan lain pada penelitian ini yaitu seluruh perawat masih menggunakan 

povidone iodine pada luka bersih seperti luka hasil pembedahan dan luka kronis. 

Menurut pedoman WHO povidone iodine bersifat toksik yang dapat merusak 

perkembangan jaringan baru. Sehingga muncul perawatan luka dengan metode 

mempertahankan kelembaban luka dengan menggunakan balutan penahan 

kelembaban yang bertujuan untuk mempercepat proses penyembuhan luka dan 

pertumbuhan jaringan terjadi secara alami dengan prinsip “Moist Wound Healing” 

hal tersebut menjadi dasar munculnya pembalut luka modern (Sinaga & Tarigan, 

2012).  

Moist Wound Care atau nama lain dari Moist Wound Healing  merupakan 

proses penyembuhan luka secara lembab atau moist dengan mempertahankan 

isolasi lingkungan luka berbahan oklusive dan semi oklusive (Fatmadona & 
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Oktarina, 2016).  Moist Wound Care mendukung terjadinya proses penyembuhan 

luka sehingga  terjadi pertumbuhan jaringan secara alami yang bersifat lembab dan 

dapat mengembang apabila jumlah eksudat berlebih, dan mencegah kontaminasi 

bakteri dari luar (Ose, Utami, & Damayanti, 2018).  

 

2.1.2 Prinsip Moist Wound Care  

Prinsip Moist Wound Care antara lain pertama, dapat mengurangi dehidrasi 

dan kematian sel karena sel-sel neutropil dan makrofag tetap hidup dalam kondisi 

lembab, serta terjadi peningkatan angiogenesis pada balutan berbahan oklusive 

(Merdekawati & Rasyidah, 2017). Prinsip kedua, yaitu meningkatkan debridement 

autolysis dan mengurangi nyeri. Pada lingkungan lembab enzim proteolitik dibawa 

ke dasar luka dan melindungi ujung syaraf sehingga dapat 

mengurangi/menghilangkan rasa nyeri saat debridemen (Fatmadona & Oktarina, 

2016). Prinsip ketiga, yaitu meningkatkan re-epitelisasi pada luka yang lebar dan 

dalam. Proses epitalisasi membutuhkan suplai darah dan nutrisi. Pada krusta yang 

kering dapat menekan/menghalangi suplai darah dan memberikan barier pada 

epitelisasi (Fatmadona & Oktarina, 2016). 

Dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan prinsip Moist Wound Care 

cenderung menjadi pilihan perawatan luka Sectio Caesarea  karena dapat  

mengurangi  resiko infeksi, mempercepat proses penyembuhan luka dan 

mengurangi nyeri ketika rawat luka ketika debridemen sehingga memberikan suatu 

kenyaman bagi pasien post operasi Sectio Caesarea (Arisanty, 2014). 

 

2.1.3 Pemilihan Balutan Pada Post Operasi Sectio Caesarea dengan Prinsip 

Moist Wound Care 

Dalam pemilihan balutan pada luka post operasi Sectio Caesarea dapat 

menggunakan balutan kassa steril atau disebut gauze (Fatmadona & Oktarina, 

2016). Terdapat berbagai jenis pemilihan balutan luka selain gauze yaitu seperti 

hidrogel, film dressing, hydrocolloid, calcium alginate, foam/absorbant dressing, 

antimicrobial dressing, antimicrobial hydrophobic, dan banyak contoh dressing 
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yang dapat digunakan dalam proses perawatan luka moist sesuai indikasi masing-

masing luka (Kartika, 2015).  

Balutan kasa dari tenunan dan serat non tenunan, rayon, poliester, atau 

kombinasi dari serat lain bersifat steril. Berbagai produk tenunan ada yang kasar 

dan berlubang, tergantung pada benangnya. Kasa berlubang yang baik sering 

digunakan untuk membungkus, seperti balutan basah lembab normal saline. Kasa 

katun kasar, seperti balutan basah lembab normal saline digunakan untuk 

debridement non selektif (mengangkat debris dan atau jaringan yang mati). Banyak 

kasa yang bukan tenunan dibuat dari poliester, rayon, atau campuran bermacam 

serat yang ditenun seperti kasa katun tetapi lebih kuat, besar, lunak, dan lebih 

menyerap. Beberapa balutan, seperti kasa saline hipertonik kering digunakan untuk 

debridemen, berisi bahan-bahan yang mendukung penyembuhan (Fatmadona & 

Oktarina, 2016).  

 
Figur 1: Gauze (Sumber: Fatmadona & Oktarina, 2016) 

 

 
Figure 2: Opsite post-op (Sumber: Fatmadona & Oktarina, 2016) 

 

Tujuan dalam memilih balutan dalam perawatan luka yaitu menciptakan 

lingkungan yang kondusif dalam penyembuhan luka, melindungi luka dan kulit 

sekitar luka, meningkatkan kenyamanan pasien, mengurangi nyeri pada ujung 

syaraf (kondisi oklusif), mempertahankan suhu pada luka, mengontrol dan 
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mencegah perdarahan mencegah dan menangani infeksi pada luka, dan mengurangi 

stres yang ditimbulkan oleh luka dengan menutup secara tepat. Balutan yang 

dianjurkan dalam luka pasca-pembedahan adalah balutan yang tidak menempel saat 

dibuka, mencegah trauma pada dasar luka, mengurangi nyeri saat penggantian 

balutan dan cost-effective dengan meminimalkan frekuensi penggantian balutan. 

Misalnya, transparent film dressing seperti opsite post op, hydrocolloid, calcium 

alginate, Vaseline zalf, dan gauze (Arisanty, 2014). 

   

2.1.4 Indikasi Moist Wound Care 

Perawatan luka dengan prinsip lembab atau moist dapat diaplikasikan dalam 

tiga tipe luka yaitu : 

1. Tipe luka berdasarkan waktu penyembuhan  

 Berdasarkan lama penyembuhan bisa dibedakan menjadi akut dan 

kronis. Luka akut jika penyembuhan terjadi dalam 2-3 minggu. Sedangkan 

luka kronis adalah segala jenis luka yang tidak ada tanda-tanda sembuh. 

Luka insisi bisa dikategorikan luka akut jika proses penyembuhan 

berlangsung sesuai dengan proses penyembuhan normal, tetapi dapat juga 

dikatakan luka kronis jika penyembuhan terlambat (delayed healing) atau 

jika menunjukkan tanda-tanda infeksi (Kartika, 2015).  

2. Tipe luka berdasarkan anatomi kulit 

Luka stadium 1 jika warna dasar luka merah dan hanya melibatkan 

epidermis, epidermis masih utuh atau tanpa merusak epidermis, contoh ada  

kemerahan di bokong. Luka stadium 2 jika warna dasar luka merah dan 

melibatkan lapisan epidermis-dermis. Luka stadium 3 jika warna dasar luka 

merah dan lapisan kulit mengalami kehilangan epidermis, dermis, hingga 

sebagian hipodermis (full-thickness). Luka stadium 4 jika warna dasar luka 

merah dan lapisan kulit mengalami kerusakan dan kehilangan lapisan 

epidermis, dermis, hingga seluruh hipodermis, dan mengenai otot dan 

tulang (deep-full-thickness). 
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3. Tipe luka berdasarkan warna dasar luka 

Hitam adanya jaringan necrosis (mati) dengan kecenderungan keras 

dan kering karena tidak ada vaskularisasi. Kuning artinya jaringan nekrosis 

(mati) yang lunak berbentuk seperti nanah beku pada permukaan kulit 

seperti slough. Merah artinya jaringan granulasi dengan vaskularisasi yang 

baik dan memiliki kecenderungan mudah berdarah. Dan Pink artinya terjadi 

proses epitelisasi dengan baik dan maturasi, atau luka sudah menutup 

(Arisanty, 2014).  

 

2.1.5 Manfaat Moist Wound Care  

Dalam perawatan luka dengan teknik lembab memiliki beberapa manfaat, 

antara lain seperti: 

1. Nyeri minimal karena frekuensi penggantian balutan tidak setiap hari tapi 

tiga sampai lima hari. Hal tersebut berfungsi untuk menciptakan lingkungan 

luka tetap lembab, melunakkan serta menghancurkan jaringan nekrotik 

tanpa merusak jaringan sehat, yang kemudian terserap dan terbuang 

bersama pembalut, sehingga tidak sering menimbulkan trauma dan nyeri 

pada saat penggantian balutan (Kartika, 2015).  

2. Cost-effective yaitu jumlah pemakaian alat, fasilitas, waktu dan tenaga 

karena tidak setiap hari dilakukan rawat luka. 

3. Infeksi minimal karena menggunakan konsep balutan oklusif atau tertutup 

rapat. 

4. Mempercepat penyembuhan luka dengan konsep lembab (Arisanty, 2014). 

 Penyembuhan luka post operasi Sectio Caesarea ± membutuhkan waktu 10-

14 hari untuk menghasilkan reepitalisasi secara normal dan biasanya menyisahkan 

jaringan parut tipis yang dengan cepat memudar dari warna merah muda menjadi 

putih. Meskipun demikian, diperlukan waktu beberapa bulan bagi jaringan untuk 

memperoleh kembali segala sesuatunya seperti kekuatan regangan mereka 

sebelumnya (Morison, 2004).   
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2.1.6 Standar Operasional Prosedur Moist Wound Care  

Standart operasional prosedur dalam proses perawatan luka post operasi 

Sectio Caesarea dengan prinsip moist yaitu dengan menggunakan alat dan bahan 

yang bersifat melembabkan daerah sekitar luka (Merdekawati & Rasyidah, 2017).  

Dalam persiapan alat dan bahan perawatan luka post operasi Sectio 

Caesarea menurut standar operasional prosedur yaitu berupa medikasi set steril 

dalam bak instrumen steril, menyiapkan pinset anatomis, pinset cirurgis, 2 buah 

kom steril, gunting jaringan, hipavik/dressing luka transparan, gunting verban, 

kassa steril secukupnya, NaCl 0,9% dan bengkok/kantong plastik, alat dan bahan 

perawatan luka yang sudah disiapkan oleh (Central Sterilization Supply 

Departement) atau CSSD (Anggraini, 2016).  

Prosedur dalam perawatan luka dengan prinsip Moist Wound Care tetap 

memperhatikan tiga tahap yakni mencuci luka, membuang jaringan mati dan 

memilih balutan. Mencuci luka bertujuan menurunkan jumlah bakteri dan 

membersihkan sisa balutan lama. Cairan yang digunakan dalam prosedur perawatan 

luka Moist Wound Care pada hal ini ialah dengan menggunakan cairan Normal 

Saline 0,9 %. Kemudian membuang jaringan yang mati yang bertujuan untuk 

membuang jaringan nekrotik atau sel mati dari permukaan luka. Dan yang terakhir 

memilih balutan luka seperti op site post op yang biasa digunakan dalam perawatan 

luka post operasi Sectio Caesarea. 

Perawatan luka konvensional harus sering mengganti kain kassa pembalut 

luka, sedangkan perawatan luka modern seperti Moist Wound Care memiliki 

prinsip menjaga kelembapan luka. Sehingga penggantian balutan pada Moist 

Wound Care  tidak memerlukan waktu satu hingga dua hari melainkan tiga hingga 

lima hari supaya menciptakan lingkungan luka tetap lembab, melunakkan serta 

menghancurkan jaringan nekrotik tanpa merusak jaringan sehat yang kemudian 

terserap ke dalam struktur balutan dan terbuang bersama balutan, hal tersebut juga 

dapat engurangi trauma dari nyeri pada saat penggantian balutan (Kartika, 2015).  
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2.2 Konsep Sectio Caesarea  

2.2.1 Definisi Sectio Caesarea  

Sectio Caesarea adalah metode melahirkan janin melalui sayatan pada 

dinding perut dan dinding rahim (Putri W, Nursalam, & Has, 2012).  Persalinan 

yang dikeluarkan melalui dinding perut akibat dari keadaan persalinan fisiologi 

menjadi patologis disebut Sectio Caesarea (Alduna, 2012).  

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Sectio Caesarea adalah 

suatu proses persalinan buatan untuk mengeluarkan janin dari rahim ibu dengan 

melakukan sayatan pada dinding abdomen dan uterus.  

 

2.2.2 Klasifikasi Sectio Caesarea  

Ada beberapa jenis operasi Sectio Caesarea Abdomen yang terdiri dari : 

1. Sectio Caesarea klasik 

Sectio Caesarea klasik yaitu pembedahan dilakukan dengan sayatan 

memanjang pada korpus uteri kira-kira dengan panjang 10 cm. Keuntungan  

tindakan ini yaitu mengeluarkan janin lebih cepat, dan tidak mengakibatkan 

komplikasi kandung kemih tertarik. Kerugiannya yaitu infeksi mudah menyebar 

secara intra abdominal dan lebih sering terjadi ruptur uteri spontan pada persalinan 

selanjutnya.  

 
Figure 3: Sectio Caesarea klasik (Sumber: Heldayani, 2014) 

 

2. Sectio Caesarea profunda atau low cervical Sectio Caesarea (LCSC) 

Merupakan pembedahan dengan sayatan melintang konkaf pada segmen 

bawah rahim kira-kira 10 cm.  Keuntungannya yaitu penjahitan luka lebih mudah, 

kemungkinan rupture uteri kecil dibandingkan dengan Sectio Caesarea  dengan cara 
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klasik, sedangkan kelemahannya yaitu perdarahan yang banyak dan keluhan pada 

kandung kemih post operatif tinggi (Heldayani, 2014).  

 
Figure 4: Sectio Caesarea profunda (Sumber: Heldayani, 2014) 

 

2.2.3 Indikasi Sectio Caesarea 

Ada beberapa indikasi untuk dilakukan tindakan operasi Sectio Caesarea 

yaitu keadaan ibu dan gawat janin. Keadaan ibu yang memiliki karakteristik 

panggul sempit di akibatkan umur dibawah usia 20 tahun sehingga rahim dan 

panggul belum berkembang dengan baik, ibu dengan umur lebih dari 35 tahun 

beresiko tinggi terhadap persalinan karena kecemasan terhadap kehamilan dan 

persalinan serta alat-alat reproduksi ibu terlalu tua untuk hamil (Sumelung, Kundre, 

& Karundeng, 2014).  

Keadaan partus tidak maju juga menjadi pertimbangan dilakukan tindakan 

Sectio Caesarea seperti ketika persalinan telah tiba namun kontraksi belum 

nampak. Pre-eklampsia atau hipertensi kehamilan akan merusak plasenta sehingga 

menyebabkan bayi lahir dalam keadaan tidak bernyawa, atau lahir prematur. Gawat 

janin adalah suatu keadaan janin tidak mendapatkan oksigen yang cukup sehingga 

resiko mengalami hipoksia serius dan dapat mengancam kesehatan janin maka hal-

hal tersebut dapat dilakukan Sectio Caesarea untuk menyelamatkan nyawa ibu dan 

bayi (Sumelung, Kundre, & Karundeng, 2014).  
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2.2.4 Kontraindikasi Sectio Caesarea 

Hal-hal yang tidak diperlukan untuk melakukan tindakan Sectio Caesarea 

sebagai berikut: 

1. Bila janin sudah tidak bernyawa atau bila kemungkinan hidup kecil.  

2. Bila jalan lahir ibu mengalami infeksi dan fasilitas Sectio Caesarea tidak 

ada.  

3. Bila dokter bedah tidak berpengalaman dan keadaan tidak memungkinkan 

lagi utuk dilakukan pembedahan (Dewi, 2017).  

 

2.2.5 Keuntungan dan Kerugian Sectio Caesarea 

Keuntungan Sectio Caesarea Classic (pembedahan pada segmen atas) 

memungkinkan jalan keluar bayi lebih besar dan diperlukan luka insisi yang lebar 

karena persalinan dengan melahirkan bokong bayi dahulu. Sedangkan Sectio 

Caeasarea Profunda (pembedahan pada segmen bawah) memungkinkan terjadinya 

rupture rendah karena rupture jaringan cicatrix yang melintang kurang 

membahayakan jiwa ibu dan janin. Kepala bayi pada umumnya berada di bawah 

insisi atau sayatan, sehingga memudahkan ekstraksi (Ekasari, 2012). 

Kerugian Sectio Caesarea Classic (pembedahan pada segmen atas) 

memungkinkan aspirasi cairan ketuban lebih besar karena persalinan bayi diekstrasi 

dengan keluarnya  bokong dahulu, insidensi ruptura uteri pada kehamilan 

berikutnya lebih tinggi. Sedangkan pada Sectio Caesarea Profunda (pembedahan 

pada segmen bawah) perdarahan yang banyak dan keluhan pada kandung kemih 

post operatif tinggi, apabila insisi atau irisan terlalu jauh ke lateral seperti pada 

kasus bayi terlalu besar maka pembuluh darah uterus dapat terobek sehingga 

menimbulkan pendarahan yang cukup hebat, dan pembedahan sulit dilakukan 

karena kondisi segmen bawah kurang baik (Ekasari, 2012).  

 

2.2.6 Dampak Sectio Caesarea  

Dampak dari persalinan dengan Sectio Caesarea yaitu efek dari anastesi 

sehingga mengakibatkan hipoksia sindroma hipotensi terlentang, gangguan 
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pernafasan akibat anatesi, sindroma gawat pernafasan pada bayi dengan persalinan 

Sectio Caesarea. Sedangkan dampak yang terjadi pada ibu akibat tindakan Sectio 

Caesarea yaitu resiko terjadinya infeksi, ileus karena peritonitis akibat obstruksi, 

dan kecelakaan anastesi (Rahmawati, 2012). 

 

2.2.7 Komplikasi Sectio Caesarea  

Komplikasi utama persalinan sectio caesarea adalah infeksi, perdarahan dan 

kerusakan organ-organ seperti vesika urinaria maupun uterus saat dilakukannya 

operasi (Yaeni, 2013). Berikut komplikasi persalinan Sectio Caesarea: 

1. Infeksi Puerperalis 

Komplikasi yang bersifat ringan hingga berat dengan gejala kenaikan suhu 

selama beberapa hari dalam masa nifas. Infeksi post operasi terjadi apabila sebelum 

pembedahan sudah ada gejala-gejala infeksi intrapartum dan ada faktor predisposisi 

terhadap kelainan (ketuban pecah dini pada partus yang sebelumnya). Bahaya 

infeksi dapat diperkecil dengan pemberian antiobiotik, tetapi tidak dapat 

dihilangkan sama sekali, terutama sectio caesarea klasik lebih berbahaya daripada 

sectio caesarea profunda (Sandy, Yuliawar, & Utami, 2015).  

2. Pendarahan 

Perdarahan banyak bisa timbul pada waktu pembedahan jika cabang arteria 

uterina ikut terbuka atau karena atonia uteri (Heldayani, 2014).  

3. Ruptura uteri 

Karena kurang kuatnya perut pada dinding uterus sehingga pada kehamilan 

berikutnya bisa terjadi rupture uteri dan memungkinkan lebih banyak ditemukan 

setelah sectio caesarea klasik sebelumnya (Heldayani, 2014).  

 

2.2.8 Resiko Tinggi yang Terjadi Pada Sectio Caesarea  

1. Resiko pada ibu  

a. Infeksi pada bekas jahitan  

Infeksi luka pada persalinan sectio caesarea berbeda dengan luka 

persalinan normal. Luka persalinan normal sedikit dan mudah terlihat, 
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sedangkan luka operasi sectio caesarea lebih besar dan berlapis-lapis. 

Bila penyembuhan tidak sempurna, bakteri lebih mudah menginfeksi 

sehingga luka menjadi parah dan beresiko dilakukan jahitan ulang.  

b. Keloid 

Keloid atau jaringan parut muncul pada organ tertentu khususnya 

sayatan bekas operasi karena pertumbuhan berlebihan sel-sel 

pembentuk organ dan ukuran sel meningkat sehingga terjadilah tonjolan 

jaringan parut.  

c. Perdarahan 

Pendarahan dalam persalinan tidak bisa dihindari namun volume darah 

yang hilang melewati operasi Sectio Caesarea dua kali lipat dibanding 

level persalinan normal.  

d. Kematian saat persalinan  

Beberapa penelitian menunjukkan angka kematian ibu pada persalinan 

Sectio Caesarea lebih tinggi dibanding persalinan normal. Kematian 

umumnya disebabkan kesalahan pembiusan, atau perdarahan yang tidak 

ditangani dengan cepat.  

e. Air ketuban masuk ke pembuluh darah  

Selama operasi Sectio Caesarea berlangsung pembuluh darah terbuka, 

ini memungkinkan komplikasi berupa masuknya air ketuban ke dalam 

pembuluh darah (embolus). Bila embolus mencapai paru-paru, 

terjadilah pulmonary embolism. Jantung dan pernafasan ibu dapat 

terhenti secara tiba-tiba dan beresiko kematian secara mendadak (Fanny, 

2015).  

 

2. Resiko pada janin 

a. Tersayat 

Terdapat dua kemungkinan tersayatnya bayi saat operasi Sectio 

Caesarea. Pertama, habisnya air ketuban yang membuat volume ruang 

di dalam rahim menyusut. Akibatnya, ruang gerak bayi berkurang dan 

lebih mudah terjangkau pisau bedah. Kedua, pembedahan lapisan perut 

yang mengalirkan darah terus-menerus membuat bayi semakin tidak 
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terlihat. Jika pembedahan dilakukan kurang hati-hati, bayi dapat tersayat 

di bagian kepala atau bokong. 

b. Masalah pernafasan bayi 

Bayi yang lahir melalui operasi Sectio Caesarea cenderung mengalami 

masalah pada pernafasan yaitu nafas cepat dan tidak teratur. Hal ini 

terjadi karena bayi tidak mengalami tekanan saat lahir (seperti bayi yang 

lahir secara alami) sehingga cairan paru-parunya tidak dapat keluar. 

Masalah pernafasan akan berlangsung beberapa hari setelah lahir. 

c. Angka APGAR rendah 

Rendahnya angka APGAR merupakan efek anastesi dan operasi Sectio 

Caesarea, kondisi bayi yang stress setelah lahir, atau bayi yang tidak 

distimulasi sebagaimana bayi yang lahir lewat persalinan normal. 

Berdasarkan penelitian, bayi yang lahir melalui operasi Sectio Caesarea 

membutuhkan perawatan lanjutan dan alat bantu pernafasan lebih tinggi 

dibandingkan bayi lahir normal (Fanny, 2015).  

 

 


