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 Latar Belakang 

      Masa nifas (puerperium) adalah masa yang dimulai setelah kelahiran plasenta 

dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil 

(Sutanto, 2018). Masa nifas (puerperium) dimulai sejak 2 jam setelah lahirnya 

plasenta sampai dengan 6 minggu atau 42 hari setelah itu (Sutanto, 2018) 

      Pada masa nifas terjadi perubahan-perubahan psikis ataupun fisik baik 

primipara maupun multipara. Primipara adalah seorang wanita yang pernah sekali 

melahirkan janin yang mencapai viabilitas (Arma et al., 2015). Salah satu 

perubahan yang terjadi pada ibu nifas adalah perubahan pada payudara (Sutanto, 

2018). Payudara merupakan kelenjar yang terdapat di bawah kulit dan di atas otot 

dada yang berfungsi untuk menyusui (Sutanto, 2018).  

      Menyusui adalah keterampilan dalam proses pemberian air susu ibu dari 

payudara untuk memenuhi nutrisi bayi (Rahayu, 2016). Menyusui juga merupakan 

suatu proses alamiah, namun sering ibu-ibu tidak berhasil atau menghentikan 

menyusui bayinya karena kurangnya pengalaman pada ibu primipara atau juga 

karena ibu merasa air susunya tidak cukup dan tidak keluar pada hari pertama 

kelahiran bayi (Prasetyo, 2009).  

      Perasaan ibu tersebut akan menyebabkan ibu memberikan susu formula atau 

makanan tambahan selain ASI pada bayinya (Latifah & Wahid, 2015). Prevalensi 

bayi pada umur nol sampai lima bulan yang mendapatkan ASI predominan 

(menerima ASI dan air atau cairan selain ASI) di Indonesia pada tahun 2017 adalah 

sebesar 58% (Depkes, 2017). Berdasarkan data yang terdapat di RSUD Wangaya 
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Kota Denpasar, didapatkan bahwa bayi berumur nol sampai tiga bulan yang 

mendapatkan susu formula yaitu sebanyak 16 bayi pada tahun 2017, 34 bayi pada 

tahun 2018 dan sebanyak 19 bayi pada tahun 2019.  

      Mengingat banyak terjadi perubahan perilaku dalam masyarakat khususnya ibu 

yang memberikan makanan pengganti ASI sebelum waktunya, maka hal yang dapat 

dilakukan adalah upaya preventif dan promotif dengan memberikan pendidikan 

kesehatan mengenai perawatan payudara (Pitriani & Andriyani, 2014). Perawatan 

payudara merupakan suatu tindakan pada ibu pasca bersalin untuk merawat 

payudara yang dilakukan secara mandiri atau dengan bantuan orang lain (Nugroho, 

Nurrezki, Warnaliza, & Wilis, 2014). 

      Gerakan pada perawatan payudara dapat merangsang kelenjar-kelenjar 

payudara sehingga memengaruhi hipofise untuk mengeluarkan hormon prolaktin 

memengaruhi jumlah produksi ASI dan hormon oksitosin memengaruhi 

pengeluaran ASI (Saryono & Pramitasari, 2009). Pelaksanaan perawatan payudara 

pasca persalinan baik dilakukan 1-2 hari setelah bayi dilahirkan dan dilakukan 2 

kali sehari (Rini & Kumala, 2016) Perawatan payudara pada ibu menyusui begitu 

penting karena manfaatnya yaitu untuk melancarkan air susu ibu yang merupakan 

makanan pokok pada bayi melalui pengurutan, sehingga tidak menghambat proses 

menyusui (Huriah, 2018).        

      Dampak negatif yang terjadi apabila tidak melakukan perawatan payudara 

adalah timbulnya masalah payudara dalam menyusui pada ibu postpartum seperti 

puting susu terbenam, bendungan ASI dan mastitis (Ambarwati & Wulandari, 

2010). The American Society memperkirakan 241.240 wanita Amerika Serikat 

mengalami masalah payudara karena payudara yang kurang bersih, sedangkan 
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jumlah wanita yang mengalami masalah dengan kebersihan payudara di Kanada 

sebanyak 24.600 orang dan di Australia sebanyak 14.791 orang (Anasari & 

Sumarni, 2014). Perkiraan jumlah ibu yang mengalami masalah dengan kebersihan 

payudara di Indonesia diperkirakan berjumlah 876.655 orang (Prawita & Salima, 

2018). 

      Menurut data WHO (2015), terjadi peningkatan prevalensi ibu nifas yang 

mengalami bendungan ASI dari tahun 2014 hingga 2015 yaitu sebanyak 7198 di 

tahun 2014 meningkat menjadi 8242 ibu. Menurut data ASEAN tahun 2015 

disimpulkan bahwa prevalensi ibu nifas yang mengalami bendungan ASI yaitu 

tercatat sebanyak 76.543 ibu, hal tersebut diakibatkan oleh perawatan payudara 

yang kurang dan kejadian mastitis sebanyak 55% yang disebabkan karena 

perawatan payudara yang tidak benar (Prawita & Salima, 2018). Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan di Riau pada tahun 2017 dengan menggunakan 67 orang 

responden mendapatkan responden yang mengalami bendungan ASI adalah 

sebanyak 47 orang (70,1%), sedangkan responden yang tidak mengalami 

bendungan ASI hanya 20 orang (29,9%) (Yanti, 2017) 

      Menurut penelitian yang dikemukakan oleh Rosyati dan Sari pada tahun 2016 

mengenai pengetahuan ibu nifas tentang perawatan payudara di Jakarta Timur, 

dikemukakan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi perawatan payudara adalah 

umur ibu, pendidikan, paritas, pekerjaan, sumber informasi dan pengetahuan ibu 

(Rosyati & Sari, 2016). Pengetahuan merupakan hasil dari seseorang yang telah 

tahu atau mendapatkan informasi setelah orang tersebut melakukan pengamatan 

atau penginderaan terhadap suatu objek tertentu (Novita & Franciska, 2012). 



4 
 

      Organiasasi kesehatan dunia tahun 2015 memperkirakan lebih dari 1,4 juta 

orang tidak mengerti mengenai perawatan payudara (WHO, 2015). Diperkirakan di 

Indonesia pada tahun 2014 sebanyak 876.665 ibu tidak mengerti sama sekali 

mengenai perawatan payudara dan di Sumatera Utara berkisar 40-60% (Anasari & 

Sumarni, 2014).  

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Jakarta dengan menggunakan 40 

orang responden ibu nifas mengenai perawatan payudara, didapatkan hasil bahwa 

sebagian kecil dari responden berpengetahuan baik yaitu sebanyak 22,5%, 

berpengetahuan cukup 25,0%, sementara untuk ibu nifas yang berpengetahuan 

kurang yaitu sebanyak 52,5%. Kurangnya pengetahuan ibu nifas mengenai 

perawatan payudara disebabkan oleh status pendidikan ibu, status pekerjaan ibu 

yang hanya menjadi ibu rumah tangga serta kurangnya informasi yang didapat oleh 

ibu mengenai perawatan payudara (Elvira & Panjaitan, 2017). Penelitian yang 

dilakukan di Jakarta Timur didapatkan bahwa pengetahuan tentang perawatan 

payudara pada ibu nifas masih rendah sebesar 61,4%, sedangkan yang memiliki 

pengetahuan baik sebesar 38,6%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ibu nifas 

yang tidak mengetahui tentang perawatan payudara mengenyam pendidikan 

terakhir SMA sebanyak 57,0% (Rosyati & Sari, 2016).  

 Pengetahuan sangatlah penting untuk ibu nifas dalam menerapkan sikap 

dilakukannya perawatan payudara, khususnya untuk primipara karena belum 

adekuatnya pengalaman yang dimiliki. Apabila ditunjang dengan pengetahuan 

yang baik, maka akan memengaruhi sikap ibu untuk melakukan perawatan 

payudara secara baik, benar dan teratur (Elvira & Panjaitan, 2017). Apabila ibu 

nifas memiliki rasa ketertarikan atau minat yang besar untuk mencari informasi 
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mengenai perawatan payudara dan memahami tentang tujuan payudara maka 

dengan didorong informasi yang didapatkan ibu pasti akan lebih termotivasi untuk 

melakukan perawatan payudara dikarenakan telah memahami tentang pentingnya 

perawatan payudara (Elvira & Panjaitan, 2017). 

 Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti tahun 2019 di 

RSUD Wangaya Denpasar, didapatkan jumlah pasien ibu post partum dari tahun 

2016 sampai 2018 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 berjumlah 646 pasien, 

pada tahun 2017 berjumlah 818 pasien dan pada tahun 2018 berjumlah 836 pasien. 

Jumlah ibu postpartum primipara di Ruang Dara RSUD Wangaya pada tahun 2018 

dari Bulan Agustus sampai Bulan Desember terhitung sebanyak 115 ibu. Pada tiga 

tahun terakhir dari tahun 2017 sampai dengan 2019 di RSUD Wangaya didapatkan 

data ibu yang mengalami puting susu terbenam yaitu sebanyak 26 orang dan ibu 

yang mengalami kolostrum yang tidak keluar yaitu sebanyak 14 orang, dimana 10 

ibu yang mengalami kolostrum yang tidak keluar adalah ibu yang sedang dirawat 

di ruang Dara RSUD Wangaya. 

      Studi pendahuluan yang dilakukan di RSUD Wangaya belum ada penelitian 

mengenai gambaran asuhan keperawatan pada ibu post partum primipara dengan 

defisit pengetahuan tentang perawatan payudara, mengingat di Indonesia presentase 

pengetahuan ibu postpartum masih rendah mengenai perawatan payudara, sehingga 

peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut di RSUD Wangaya, selain itu juga 

RSUD Wangaya merupakan rumah sakit rujukan kedua setelah RSUP Sanglah 

sehingga banyak masyarakat wilayah Denpasar yang menggunakan jasa pelayanan 

RSUD Wangaya termasuk ibu postpartum. 
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 Berdasarkan studi pendahuluan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti 

lebih dalam mengenai “Gambaran Asuhan Keperawatan Ibu Postpartum Primipara 

Dengan Defisit Pengetahuan Tentang Perawatan Payudara di Ruang Dara RSUD 

Wangaya Tahun 2019”  

 

 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah Bagaimanakah Gambaran Asuhan Keperawatan Ibu Postpartum Primipara 

Dengan Defisit Pengetahuan Tentang Perawatan Payudara di Ruang Dara RSUD 

Wangaya Tahun 2019? 

 

 Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan ibu 

postpartum primipara dengan defisit pengetahuan tentang perawatan payudara. 

2. Tujuan khusus 

a. Menggambarkan pengkajian dan analisis data ibu postpartum primipara dengan 

defisit pengetahuan tentang perawatan payudara. 

b. Menggambarkan perumusan diagnose keperawatan ibu postpartum primipara 

dengan defisit pengetahuan tentang perawatan payudara. 

c. Menggambarkan rencana asuhan keperawatan ibu postpartum primipara 

dengan defisit pengetahuan tentang perawatan payudara. 

d. Menggambarkan implementasi keperawatan ibu postpartum primipara dengan 

defisit pengetahuan tentang perawatan payudara. 
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e. Menggambarkan evaluasi keperawatan ibu postpartum primipara dengan defisit 

pengetahuan tentang perawatan payudara.   

 

 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Bagi ilmu pengetahuan dan teknologi 

      Dapat digunakan sebagai masukan dalam pengembangan ilmu keperawatan 

serta bahan pertimbangan dalam memberikan asuhan keperawatan pada ibu 

postpartum primipara dengan defisit pengetahuan tentang perawatan payudara. 

b. Bagi peneliti selanjutnya 

Dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan pembelajaran untuk peneliti 

selanjutnya mengenai perawatan payudara. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi masyarakat 

Memberikan pengetahuan sehingga dapat lebih mengetahui tentang pentingnya 

informasi mengenai perawatan payudara untuk ibu postpartum. 

b. Bagi tenaga kesehatan 

Dapat dijadikan pertimbangan dalam dasar memberikan KIE mengenai perawatan 

payudara pada ibu postpartum primipara. 


