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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

AKN (angka kematian neonatal), AKB (angka kematian bayi) dan 

AKABA(angka kematian balita) dapat diturunkan melalui upaya pemeliharaan 

kesehatan anak dengan mempersiapkan generasi yang sehat, cerdas dan 

berkualitas seerta upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak janin 

masih didalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan sampai usia  18 tahun 

(Depkes, 2014)  

Resiko neonatus meninggal pada 28 hari pertama yaitu bayi yang dapat 

menyusu 2-23 jam 41% resiko meninggal lebih rendah dibanding yang dapat 

menyusu diatas 24 jam sebanyak 79% (WHO, 2017). WHO 2017 

mempromosikan, melindungi dan mendukung fasilitas program menyusui pada 

ibu dan bayi baru lahir. Early skin to skin contac (SSC) and early initiation of 

breastfeeding merupakan dua tindakan yang sangat dekat untuk menghasilkan 

keuntungan yang optimal. Early dan interrupted SSC dapat merangsang bayi 

baru lahir untuk mencari puting dan menghisap puting susu ibu sendiri. SSC 

dapat mengurangi resiko hipotermia pada bayi baru lahir atau lebih dikenal IMD. 

Upaya penurunan angka kematian neonatal (0-28 hari) sangat penting 

karena kematian neonatal menjadi kontribusi terhadap 59% kematian bayi. 

Berdasarkan hasil survey demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 

angka kematian neonatus (AKN) sebesar 19 per 1000 kelahiran hidup. Untuk 

mencapai penurunan angka AKB pada 2015 yaitu sebesar 23 per 100 kelahiran 

hidup maka peningkatan akses dan kualitas pelayanan bayi baru Iahir (neonatal) 

menjadi prioritas utama. 

Kontak kulit ibu dan kulit bayi serta ASI pertama (kolostrum) dapat 

menstimulasi sistem kekebalan tubuh bayi. ASI mengandung zat gizi dan zat 

protektif yang bermanfaat untuk daya tahan tubuh bayi sehingga jarang sakit 
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(Tatiana, 2010). Pelaksanaan IMD dapat menurunkan angka kematian bayi baru 

Iahir. IMD dapat menurunkan resiko kematian bayi usia 2-28 hari akibat infeksi 

saluran nafas akut dan diare. 22% kematian bayi baru lahir dapat dicegah bila 

bayi menyusu pada ibunya dalam satu jam pertama. (Edmond, 2014) 

Upaya pemerintah untuk mengurangi angka kematian pada neonatus 

yaitu adanya kebijakan 10 langkah keberhasilan menyusu (10 LMKM). 

Langkah ke 4 dari LMKM 2018 memfasilitasi uninterrupted skin to skin contac 

segera setelah bayi lahir dan early breastfeeding segera setelah bayi Iahir di 

rumah sakit pada ibu baik pada persalinan pervagina dan perabdominal (Sectio 

Caesarea/SC). UNICEF 2009 merekomendasikan untuk semua bayi baru Iahir 

harus diberi akses SSC segera setelah persalinan pervaginam, dan ibu dengan 

sectio sesaria dapat dilakukan SSC segera apabila ibu menggunakan anastesi 

spinal atau epidural mungkin dilakukan karena ibu dalam keadaan sadar tetapi 

apabila sectio dilakukan pada pembiusan umum bayi diletakan skin to skin 

setelah ibu sadar dan merespon (Depkes, 2014). 

Skin to skin contac (SSC) atau kontak kulit ke kulit dini (KKKD) 

menurut UNICEF 2011 yaitu menggambarkan bayi telanjang memakai popok 

atau topi, di dada ibu yang terbuka, punggung bayi ditutupi selimut. 

Hasil penelitian Kristina dan Ocean Berg 2011 pada bayi Iahir dengan 

sectio sesaria yang di lakukan skin to skin contac memungkinkan dilakukan pada 

pasien dengan sectio sesaria tidak dengan komplikasi mengalami peningkatan. 

Early SSC di kamar operasi dan di ruang pemulihan. Intervensi 3 bulan pertama 

pada seluruh bayi yang sehat lahir dengan sectio sesaria meningkat dari 20% 

menjadi 68%. Bayi yang tidak mendapatkan SSC 4 jam pertama pasca persalinan 

menurun 40% menjadi 9%, 9 bulan setelah SSC setelah diintervensi 60% pasca 

persalinan sectio pada 70% subjek yang menjalani 90 menit pertama SSC di 

kamar operasi mengalami penurunan penggunaan susu formula sebanyak 33%. 

Bayi yang mendapatkan SSC 90 menit pertama tetapi bukan di kamar operasi 

sebanyak 42%. Bayi yang tidak mendapatkan SSC dalam 90 menit pertama 

membutuhkan susu formula lebih tinggi sebanyak 70%. Penelitian ini 
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membuktikan SSC sangat memungkinkan dilakukan di kamar operasi pasca 

sectio sesaria tentunya dengan dukungan tenaga kesehatan terutama perawat, 

bidan, dokter kandungan, dokter anak dan dokter anastesi. 

Dalam Desmawati (2013), inisiasi Menyusu Dini (IMD) di rumah 

sakit harus dapat dilakukan dengan baik pada persalinan pervagina maupun 

pada SC. Jumlah persalinan SC di Indonesia meningkat dari tahun ketahun. 

Riskesdas tahun 2013 yang menjelaskan persalinan SC mengalami 

peningkatan dari 6,8% pada tahun 2007 dan 9,8% pada tahun 2013 (Riskesdes, 

2013). Persalinan SC sekarang cenderung dilakukan tanpa indikasi medis, 

tetapi hanya berdasarkan faktor sosial dan pemahaman pasien yang salah. 

Desmawati, tahun (2013) menjelaskan bahwa pengeluaran ASI pada 

ibu post partum normal lebih cepat dibanding dengan ibu post SC dengan nilai 

rata-rata waktu pengeluaran ASI pada ibu post partum normal adalah 3,9 dan 5,9 

sehingga terdapat perbedaan yang bermakna antara kedua kelompok lebih 

tersebut. Penelitian Pillegi et al, 2008 menjelaskan dampak pengobatan anastesi 

pada SC mempengaruhi IMD tetapi bukan kontraindikasi IMD, sehingga ibu 

post SC layak mendapatkan simulasi awal untuk merangsang keluarnya ASI 

sebelum dilakukan beberapa tindakan penunjang lainnya. 

WHO 2013 menjelaskan ASI ekslusif adalah pemberian ASI sejak bayi 

usia 0 hari  sampai usia 6 bulan tanpa tambahan cairan apapun atau makanan 

lain. ASI ekslusif  adalah pemberian ASI tanpa tambahan cairan seperti susu 

formula, jeruk, madu, air the, air putih, dan tanpa tambahan makanan padat 

seperti pisang, papaya, bubur susu, biskuit, bubur nasi, dan tim (Roesli, 2009). 

Di Indonesia pemberian ASI untuk mendukung program penurunan 

angka kematian bayi diatur oleh Undang-Undang No 36 tahun 2009 pasal 128 

ayat 2 dan 3 menjelaskan bahwa selama pemberian ASI, pihak keluarga, 

pemerintah daerah dan fasilitas khusus harus mendukung secara penuh dengan 

menyediakan waktu dan fasilitas khusus. 
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Operasi sectio sesaria di ruang kamar operasi di RS X swasta Jakarta 

yang melakukan IMD intra operasi sectio sesaria yaitu sebanyak 43.6% dari 

600 atau sebanyak 21 setiap bulannya ibu yang melakukan sectio sesaria di 

tahun 2016, yang melakukan IMD intra operasi sectio sesaria sebanyak 38.9 % 

dari 687 atau sebanyak 22.2 setiap bulannya ibu yang melakukan IMD pada 

operasi sectio sesaria di tahun 2017. Jumlah ibu post section yang melakukan 

IMD dan tidak melakukan IMD tetapi melakukan pemberian ASI ekslusif di 

ruang perawatan perbulan sebanyak 67% atau sebanyak 14 ibu dengan post 

section yang melakukan pemberian ASI ekslusif. 

Untuk mendukung program pemerintah dan meningkatkan pelayanan 

dalam mengurangi angka kematian pada neonatal dan kesuksesan pemberian 

ASI pada bayi sehat yang dilakukan kontak kulit ke kulit dini (KKKD), maka 

peneliti tertarik untuk meneliti "Hubungan kontak kulit ke kulit dini dengan sikap 

ibu dalam pemberian ASI ekslusif di ruang perawatan RS swasta X Jakarta "  

 

            

B. Perumusan Masalah 

Pelaksanaan kontak kulit ke kulit dini (KKKD) tidak hanya untuk 

persalinan post partum pervaginam tetapi juga dapat dilakukan pada ibu post 

partum dengan sectio sesaria. Pelaksanaan SSC di awal diharapkan dapat 

mempercepat pengeluaran ASI pada ibu setelah sectio sesaria dan ibu post sectio 

sesaria dapat memberikan ASI ekslusif. 

Dari uraian di atas, makan peneliti berkeinginan untuk meneliti adakah 

hubungan antara kontak kulit ke kulit dini dengan sikap ibu dalam memberikan 

ASI ekslusif pada ibu post sectio sesaria di ruang perawatan RS swasta X 

Jakarta. 
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C. Tujuan penelitian 

1. Tujuan umum 

Diketahui hubungan kontak kulit ke kulit dini dengan sikap ibu dalam 

memberikan ASI ekslusif di ruang perawatan RS swasta X Jakarta 

2. Tujuan khusus 

a. Diketahui karakteristik (usia, pendidikan, pengalaman dan paritas) 

ibu post sectio sesaria yang melaksanakan kontak kulit ke kulit dini 

di RS swasta X Jakarta 

b. Diketahui pelaksanaan kontak kulit ke kulit dini ibu post sectio 

sesaria di RS swasta X Jakarta. 

c. Diketahui sikap ibu dalam memberikan ASI Eksklusif pada ibu post 

sectio sesaria di RS swasta X Jakarta 

d. Diketahui hubungan pelaksanaan kontak kulit ke kulit dini dengan 

menyusui eksklusif di RS swasta X Jakarta. 

 

D. Manfaat penelitian 

1. Institusi pendidikan ST1K Sint Carolus 

Menambah informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya dan 

memperkaya bahan pustaka 

2. Peneliti 

Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penelitian 

terkait hubungan kontak kulit ke kulit dini pada ibu post sectio sesaria 

dengan sikap ibu dalam memberikan ASI ekslusif 

3. Pelayanan di RS swasta X Jakarta 

Memberikan masukan dan meningkatkan pelayanan kesehatan terkait 

dengan kontak kulit ke kulit dini pada ibu post sectio sesaria dengan 

keberhasilan menyusu ekslusif. 
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E. Ruang lingkup penelitian 

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan pelaksanaan 

kontak kulit ke kulit dini pada ibu post sectio sesaria dengan menyusui 

ekslusif. Penelitian ini dilakukan di RS swasta X Jakarta di ruang operasi 

dan di ruang perawatan post partum. Populasi penelitian ini adalah ibu 

dengan operasi sectio sesaria yang melakukan kontak kulit ke kulit dini 

yang menyusui ekslusif di ruang perawatan post partum. Sampel di ambil 

dengan menggunakan total sampling yang sesuai dengan kriteria insklusi 

dan ekslusi. Penelitian akan dilakukan pada bulan April - Juli 2018. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriftif korelatif dengan metode 

kuantitatif dengan menggunakan pendekatan cross sectional dimana 

pengumpulan data menggunakan kuesioner sikap ibu dalam memberikan 

ASI ekslusif dan observasi ibu post sectio yang memberikan ASI ekslusif 

di ruang perawatan post partum. Dilakukan penelitian ini adalah karena 

masih adanya bahwa ibu yang melahirkan dengan sectio sesaria tidak dapat 

melakukan kontak kulit ke kulit dini, sehingga ibu post sectio sesaria 

banyak mengalami kesulitan dalam menyusui dan mempengaruhi produksi 

ASI.  
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