
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Sectio caesarea merupakan salah satu metode persalinan yang banyak 

dikenal pada masa kini. Sectio caesarea adalah suatu tindakan pembedahan 

dengan cara memberikan sayatan pada dinding depan uterus untuk membantu 

proses persalinan (Febiantri & Machmudah, 2021). Persalinan dengan metode 

sectio caesarea dinilai lebih aman sehingga banyak diminati oleh ibu hamil yang 

akan melakukan persalinan.  World Health Organization telah menetapkan bahwa 

capaian kejadian persalinan dengan metode sectio caesarea ditargetkan mencapai 

angka 10-15% pada tiap negara . Namun angka capaian tindakan sectio caesarea 

di dunia melebihi target yang ditentukan. 

Tindakan sectio caesarea telah banyak dilakukan di seluruh negara.Data 

dari World Health Organization menunjukkan 1 dari 5 bayi (21%) di dunia lahir 

dengan tindakan Section Caesaria (Laura Keenan, 2021).  Data Riset Kesehatan 

Dasar menunujukkan bahwa pada tahun 2018, capaian angka persalinan dengan 

tindakan sectio caesarea mencapai angka 17,6% (Riset Kesehatan Dasar, 2018). 

Provinsi bali merupakan provinsi tertinggi dalam capaian tindakan persalinan 

dengan sectio caesarea di Indonesia yakni mencapai angka 30,2%(Riset 

Kesehatan Dasar, 2018). Data registri pasien ruang post natal RS TK II Udayana 

menunjukkan tindakan persalinan dengan menggunakan metode sectio caesarea 

pada tahun 2021 mencapai 265 kasus.   



2 

 

Sebagai salah satu tindakan persalinan, tindakan sectio caesareamemiliki 

efek samping. Salah satu efek samping yang ditimbulkan adalah tidak adanya 

produksi ASI pada 24-48 jam setelah tindakan sectio caesarea(Ralista, 2020). 

Terdapat beberapa faktor penyebab yang memicu terjadinya keluhan produksi 

ASI terhambat pada ibu post sectio caesarea, salah satunya adalah akibat adanya 

nyeri post operasi .Nyeri yang timbul saat post operasi dapat menghambat 

produksi oksitosin sehingga ASI tidak akan diproduksi(Pujiati et.al, 2019). 

Kondisi ini akan mempengaruhi pemberian ASI, ketika ibu melakukan gerakan 

untuk memberikan ASI akan menimbulkan nyeri. Hal tersebut dapat 

menyebabkan ibu menjadi enggan untuk memberikan ASI  pada bayi sehingga 

dapat menyebabkan masalah penurunan status gizi pada bayi (Arifin, 2017). 

Salah satu masalah keperawatan yang dapat muncul akibat produksi ASI 

dalam jumlah yang minimal adalah Menyusui Efektif. Luaran yang dapat 

digunakan menurut Standar Luaran Keperawatan Indonesia adalah status 

menyusui(PPNI, 2018c). Untuk mencapai luaran yang ada, menurut Standar 

Intervensi Keperawatan Indonesia terdapat 2 intervensi utama yang dapat 

dilakukan yaitu Edukasi Laktasi dan Konseling Laktasi(PPNI, 2018b).  

Teknik pijat oksitosin merupakan salah satu terapi nonfarmakologi dalam 

mengatasi masalah Menyusui Efektif. Teknik pijat oksitosin adalah tindakan 

pijatan pada bagian tulang belakang mulai dari servikalis ketujuh hingga ke kosta 

5-6 yang akan mempercepat kerja saraf parasimpatis untuk mengirimkan perintah 

ke bagian belakang otak untuk menghasilkan oksitosin(Purnamasari, 2020). 

Beberapa penelitian menunjukkan dampak yang positif setelah dilakukan pijat 
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oksitosin pada ibu yang mengalami post section caesaria. Penelitian yang 

dilakukan oleh Purnamasari & Hindiarti (2021) menunjukkan bahwa terdapat 

peningkatan jumlah produksi asi setelah dilakukan pijat oksitosin pada ibu 

dengan post sectio caesarea. Hasl yang sama ditemukan pada Triansyah et al 

(2021) yaitu terdapat perbedaan yang signifikan pada kelompok control yang 

telah mendapatkan pijat oksitosin terhadap jumlah produksi ASI (p= 0,0016). 

Pemberian terapi pijat oksitosin telah memberikan dampak yang positif 

pada ibu yang mengalami masalah hambatan dalam pemberian ASI. Berdasarkan 

studi pendahuluan yang dilakukan di ruang rawat inap kebidanan RS TK II 

Udayana ditemukan ibu post sectio caesareayang mengalami masalah Menyusui 

Efektif. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menulis Karya Ilmiah Akhir Ners  

mengenai “Asuhan Keperawatan Menyusui Efektif pada Pasien Post Sectio 

Caesarea di RS TK II Udayana dengan pemberian intervensi Pijat Oksitosin”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka dapat 

dirumuskan masalah “Bagaimana Asuhan Keperawatan Menyusui Efektif pada 

Ny R Post Sectio Caesarea dengan pemberian intervensi Pijat Oksitosindi RS TK 

II Udayana?”  

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum Penelitian 

Tujuan umum dari penulisan Karya Ilmiah Akhir Ners ini adalah untuk 

mengetahui gambaran Asuhan Keperawatan Menyusui Efektif pada 
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PasienPost Sectio Caesarea dengan pemberian intervensi Pijat Oksitosindi RS 

TK II Udayana  

2. Tujuan Khusus Penelitian 

Adapun tujuan khusus dari penyusunan Karya Ilmiah Akhir Ners ini  

adalah: 

a. Mampu melakukan pengkajian pada pasien Post Sectio Caesarea 

dengan Menyusui Efektifdengan pemberian intervensi Pijat 

Oksitosindi RS TK II Udayana 

b. Mampu mengidentifikasi diagnosis keperawatan pada pasien Post 

Sectio Caesarea dengan Menyusui Efektifdengan pemberian intervensi 

Pijat Oksitosindi RS TK II Udayana 

c. Mampu mendeskripsikan rencana keperawatan pada pasien  Post 

Sectio Caesarea dengan Menyusui Efektifdengan pemberian intervensi 

Pijat Oksitosindi RS TK II Udayana 

d. Mampu melakukan  implementasi keperawatan  pada pasien Post 

Sectio Caesarea dengan Menyusui Efektifdengan pemberian intervensi 

Pijat Oksitosindi RS TK II Udayana 

e. Mampu mendeskripsikan evaluasi keperawatan yang telah dilakukan 

pada pasien Post Sectio Caesarea dengan Menyusui Efektif dengan 

pemberian intervensi Pijat Oksitosin di RS TK II Udayana 

f. Mampu menganalisis pemberian intervensi inovasi pijat oksitosin pada 

pasien Post Sectio Caesarea dengan Menyusui Efektif dengan 

pemberian intervensi Pijat Oksitosin di RS TK II Udayana 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pelayanan 

Dapat menjadi acuan perawat untuk melakukan tindakan 

keperawatan mandiri dalam melakukan Asuhan Keperawatan Menyusui 

Efektif pada Ny R dengan post Sectio Caesarea dengan pemberian 

intervensi Pijat Oksitosin 

b. Bagi Keilmuan 

Dapat menjadi bahan evaluasi mengenai sejauh mana perawat 

menggunakan keilmuannya dalam melakukan asuhan keperawatan pada 

pasien Asuhan Keperawatan Menyusui Efektif pada Ny R dengan post 

Sectio Caesarea dengan pemberian intervensi Pijat Oksitosin 

2. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Penelelitian 

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber data dan perbandingan 

bagi peneliti berikutnya, khususnya yang terkait dengan asuhan 

keperawatan pada pasien Asuhan Keperawatan Menyusui Efektif pada Ny 

R dengan post Sectio Caesarea dengan pemberian intervensi Pijat Oksitosi
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