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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan terbaik bagi bayi karena mengandung 

komposisi gizi yang paling lengkap dan ideal untuk pertumbuhan dan 

perkembangan bayi. ASI dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi selama 6 bulan 

pertama. Pertumbuhan dan perkembangan bayi sangat ditentukan oleh jumlah ASI 

yang dikonsumsi termasuk energi dan zat gizi lainnya yang terkandung di dalam 

ASI tersebut. ASI mengandung semua nutrisi yang diperlukan bayi untuk bertahan 

hidup pada 6 bulan pertama, meliputi hormon, antibodi, faktor kekebalan sampai 

antioksidan. Berdasarkan data Word Health Organization (WHO) pada tahun 2016 

tentang cakupan ASI eksklusif di dunia hanya sebesar 39%. Capaian tersebut masih 

dibawah target cakupan ASI eksklusif yang ditetapkan oleh WHO yaitu sebesar 

50%. Menurut data Riskesdas yang diambil dari tahun 2018 cakupan ASI eksklusif 

di Indonesia pada tahun 2014 sebesar 37,3%, 2015 sebesar 55,7%, tahun 2016 

sebesar 54%, tahun 2017 sebesar 61,33%, dan pada tahun 2018 mengalami 

penurunan yang signifikan yaitu sebesar 37,3%. Jika dibandingkan dengan target 

yang ditetapkan oleh Kemenkes RI yaitu 80% maka, capaian ASI eksklusif di 

tingkat Indonesia masih belum memenuhi target. 

Salah satu tugas bidan adalah mempersiapkan ibu mulai dari saat hamil, 

bersalin, sampai masa nifas 42 hari dengan tetap memberikan penyuluhan dan 

konseling agar ibu siap baik secara fisik maupun mental (Kemenkes, 2017). Salah 

satu proses pentingnya masa nifas adalah laktasi atau menyusui, dan ASI penting 

diberikan kepada bayi. Laktasi atau menyusui dimulai dengan persiapan fisik, 
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mental, dan motivasi ibu sejak masa kehamilan. Pada pemeriksaan kehamilan ibu 

harus diberi penjelasan tentang Inisiasi Menyusui Dini (IMD). IMD merupakan 

bayi mulai menyusu sendiri setelah lahir. Tenaga kesehatan juga menyampaikan 

informasi IMD kepada orang tua dan keluarga dan sebelum melakukan IMD 

dianjurkan untuk menciptakan suasana yang tenang, nyaman dan penuh kesabaran 

(Roesli, 2013). 

Data Riskesdas tahun 2018 dari ibu post partum yang ingin segera menyusui 

anaknya 58.2%.  Inisiasi Menyusui Dini (IMD) adalah  salah satu faktor yang 

meningkatkan keberhasilan menyusui di masa datang (Nia, 2014).  Ada banyak hal 

yang dapat mempengaruhi keberhasilan pemberian ASI  pada ibu setelah 

melahirkan, namun pemberian ASI di jam pertama kelahiran tidak dapat dilakukan 

oleh ibu yang memiliki masalah pada persalinannya, misalnya untuk ibu Sectio 

Caesarea/SC (Eko, 2011). 

Keberhasilan IMD akan membawa keberhasilan menyusui dan membangun 

motivasi ibu untuk menyusui bayinya sampai pada masa nifas berlangsung. Namun 

pada ibu post SC yang tidak bisa IMD memulai waktu pertama menyusui setelah 

ibu bisa mobilisasi. Faktor nyeri, ketidaknyamanan dan efek anastesi merupakan 

faktor yang menghambat proses menyusui ibu post SC (Desmawati, 2013).  

Persentase perempuan menyusui di Amerika Serikat yang mengalami 

bendungan ASI rata-rata mencapai 87,05 % atau sebanyak 8242 ibu nifas dari 

12.765 orang, pada tahun 2014 ibu yang mengalami bendungan ASI sebanyak 7198 

orang dari 10.764 orang dan pada tahun 2015 terdapat ibu yang mengalami 

bendungan ASI sebanyak 6543 orang dari 9.862 orang (WHO, 2015). Presentase 

cakupan kasus bendungan ASI tahun 2013 pada ibu nifas tercatat 107.654 ibu nifas, 
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pada tahun 2014 terdapat ibu nifas yang mengalami bendungan ASI sebanyak 

95.698 orang, serta pada tahun 2015 ibu yang mengalami bendungan ASI sebanyak 

76.543 orang (ASEAN, 2013). Menurut Data Survey Demografi dan Kesehatan 

Indonesia tahun 2015 menyebutkan bahwa terdapat ibu nifas yang mengalami 

bendungan ASI sebanyak 35.985 atau (15,60%) ibu nifas, serta pada tahun 2016 

ibu nifas yang mengalami bendungan ASI sebanyak 77.231 atau (37,12%) ibu nifas. 

Dampak dari masalah bendungan ASI pada ibu yaitu terjadinya oedema pada 

payudara, tegang merah dan demam, dan pada bayi akan menimbulkan ikterus 

sehingga akan meningkatkan kejadian ikterus pada bayi karena tidak mendapatkan 

asupan ASI (Perinasia, 2011). Bayi yang diberi minum ASI lebih awal dengan 

efektif dan pemberian kolostrum diyakini dapat mengurangi kejadian 

hiperbilirubinemia fisiologis. Kejadian ini akan menambah hari perawatan bayi 

disamping bayi akan mendapat tindakan lebih lanjut dan pengobatan sesuai protap 

yang berlaku. Penyebab kematian bayi terbesar saat ini adalah Berat Badan Lahir 

Rendah (BBLR), Asfiksia, Infeksi, masalah pemberian minum dan Diare (Depkes 

RI, 2010).  

Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Kabupaten Badung merupakan 

pusat rujukan tingkat Kabupaten wilayah Badung baik rujukan dari Puskesmas 

maupun Praktek Mandiri Bidan (PMB) atau lainnya. Data dari tahun 2019 jumlah 

persalinan normal 956 dan persalinan dengan tindakan seksio sesaria 718,  tahun 

2020 jumlah ibu melahirkan normal 747 dan seksio sesaria 540. Dari data tersebut 

semua ibu post partum dengan tindakan SC dirawat di ruang nifas dengan lama 

perawatan antara tiga sampai lima hari perawatan.  
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Berdasarkan data pada Januari 2021 di ruang Nifas RSD Mangusada bahwa  

jumlah persalinan normal  sebanyak 43 dan jumlah  persalinan dengan  SC sebanyak 

33.  Penulis melakukan observasi, dari 10 ibu post partum dengan tindakan SC yang 

dirawat di ruang Nifas empat orang (40%) ibu belum mengetahui dan belum pernah 

melakukan perawatan payudara saat hamil sampai pada masa nifas berlangsung, 

empat orang lagi (40%) belum memberikan ASI atau baru menyusui setelah 6 jam 

post SC dikarenakan ibu merasa nyeri dan lelah. Suami dan keluarga yang tidak 

sepenuhnya memahami tentang ASI,mengatakan ASI tidak keluar dan meminta 

pemberian susu formula,namun dibatalkan setelah diedukasi dan dilarang oleh 

bidan jaga. Dari 10 orang ibu nifas post SC yang dirawat terdapat 3 orang yang 

mengalami bendungan ASI yang terjadi pada perawatan hari ke 3.  Dengan keadaan 

seperti ini tidak jarang ibu yang terlambat menyusui bayinya menimbulkan keadaan 

seperti bengkak pada payudara dan proses menyusui tidak berjalan dengan 

seutuhnya.  

Surat Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Badung No 853 tahun 2017 

tentang Kebijakan mengenai pemberian ASI termasuk IMD dan Surat Keputusan 

Direktur No 896 tahun 2017 tentang Kebijakan membantu ibu menyusui sedini 

mungkin dalam setengah jam pertama setelah lahir. Surat Keputusan Direktur 

RSUD Kabupaten Badung No 868 tahun 2017 tentang Kebijakan penerapan 

sepuluh langkah menuju keberhasilan menyusui dan semua kebijakan tersebut 

sudah sesuai dengan diterbitkannya Standar Operasional Prosedur (SPO). Pada 

peraturan tersebut, sangatlah penting pemberian edukasi dan motivasi pemberian 

ASI lebih awal pada ibu post SC dan membantu ibu menyusui untuk 
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mempertahankan laktasi, sehingga kegagalan dalam proses menyusui yang 

disebabkan beberapa masalah seperti bendungan ASI tidak terjadi. 

Hasil pengamatan penulis, didapatkan dari 10 ibu post SC ada 3 orang yang 

mengalami bendungan ASI pada hari ke 3. Hal ini menarik bagi penulis untuk 

meneliti  hubungan waktu pertama menyusui pada ibu post SC dengan kejadian 

bendungan ASI di ruang Nifas RSD Mangusada Kabupaten Badung tahun 2021. 

 

B. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan  masalah sebagai berikut: “Apakah 

ada hubungan waktu pertama menyusui pada ibu post SC dengan kejadian 

bendungan ASI di ruang Nifas RSD Mangusada Kabupaten Badung Tahun 2021?” 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan umum  

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan waktu pertama 

menyusui pada ibu post SC dengan kejadian bendungan ASI di ruang Nifas RSD 

Mangusada Kabupaten Badung tahun 2021.  

2. Tujuan khusus  

Tujuan khusus penelitian ini adalah :  

a. Mengidentifikasi waktu pertama mulai menyusui pada ibu post SC. 

b. Mengidentifikasi kejadian bendungan ASI pada ibu post SC .  

c. Menganalisa hubungan antara waktu pertama menyusui dengan kejadian 

bendungan ASI.  
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D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis  

a. Memberi pengertian pada ibu nifas post SC, suami serta keluarga tentang waktu 

pertama menyusui, dan pentingnya motivasi atau dukungan untuk ibu untuk 

menyusui awal. 

b. Dapat digunakan sebagai sumber dan bahan dalam memberikan penyuluhan 

tentang pentingnya pemberian ASI secara dini pada ibu post SC. 

2. Manfaat praktis  

a. Ibu post SC tahu dan mau serta mampu menyusui lebih awal dengan dukungan 

suami dan keluarga. 

b. Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai masukan bagi bidan, perawat dan 

petugas kesehatan lainnya yang bertugas di ruang bersalin, ruang nifas, poliklinik 

kebidanan, poliklinik anak untuk meningkatkan informasinya dan memberikan 

motivasi serta konseling pada ibu hamil maupun ibu nifas tentang pentingnya 

menyusui segera dan perawatan payudara selama hamil dan menyusui.  

c. Mengurangi kejadian bendungan ASI pada ibu nifas post SC yang dirawat di 

ruang Nifas RSD Mangusada Kabupaten Badung atas kerjasama dan dukungan 

semua pihak seperti, pasien, tenaga kesehatan sebagai pemberi layanan dan 

keluarga serta rumah sakit sebagai pendukung dalam memfasilitasi kegiatan 

menyukseskan manajemen laktasi. 

 

 

 

 


