
Study Program of Nursing Diploma Three Program 

Faculty of Health Science 

University of Kusuma Husada Surakarta 

2021 

 

NURSING OF POSTPARTUM PATIENTS IN THE FULFILLMENT OF 

NUTRITION AND FLUIDS NEEDS  

 

Zadha Amadhea   

Student of Diploma Three Nursing Study Program, University of Kusuma Husada Surakarta 

zadhaamadheaaa@gmail.com 

Mutiara Dewi Listiyanawati, S.Kep., M.Si, Med 

Lecturer of  Nursing Study Program Diploma Three, University Kusuma Husada  Surakarta 

mutiaradewi@ukh.ac.id  

 

ABSTRACT 

Ineffective breastfeeding is a condition where the mother and baby experience 

dissatisfaction or difficulty in breastfeeding. The cause of breastfeeding can be 

caused by several factors, one of which is an inadequate supply of breast milk, 

and the symptoms are slightly protruding nipples, milk does not drip, and the baby 

is difficult to latch on. One of the nursing interventions that can be done to 

overcome the problem of ineffective breastfeeding is by doing endorphin 

massage. The purpose of this case study is to carry out nursing care for 

postpartum patients in meeting nutritional and fluid needs, with endorphin 

massage actions at Ungaran Hospital. Data collection methods used were 

interviews, observations, physical examinations, and documentation studies. The 

characteristics of the subjects in this study were patients with ineffective 

breastfeeding with an assessment of the LATCH score, with a score of 6, namely 

breastfeeding was not effective, endorphin massage was carried out 2 times a day 

in the morning and evening for 20 minutes. The results of this case study showed 

that endorphin massage can make patients more relaxed and express their milk. 

The conclusion of nursing care from the case study results that endorphin massage 

is effective for ineffective breastfeeding. The recommendation is that it requires 

patients' patience for endorphin massage in 3 x 24 hours in order to get maximum 

results. 
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ABSTRAK 

Menyusui Tidak Efektif adalah kondisi dimana ibu dan bayi mengalami 

ketidakpuasan atau kesukaran pada proses menyusui. Penyebab menyusui dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya ketidakadekuatan suplai ASI, dan 

tanda gejalanya putting sedikit menonjol, ASI tidak menetes, dan bayi sukar 

melakukan perlekatan. Salah satu intervensi keperawatan yang dapat dilakukan 

untuk mengatasi permasalahan menyusui tidak efketif yaitu dengan melakukan 

pemijatan endorphin. Tujuan studi kasus ini untuk melaksanakan asuhan 

keperawtan pada pasien postpartum dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi dan 

cairan, dengan tindakan pemijatan endorphin di RSUD Ungaran. Metode 

pengumpulan data yang dilakukan menggunakan wawancara, observasi, 

pemeriksaan fisik, dan studi dokumentasi. Karakteristik subyek pada penelitian ini 

adalah pasien dengan menyusui tidak efektif dengan penilaian skor LATCH, 

dengan skor 6 yaitu menyusui tidak efektif, tindakan pemijatan endorphin 

dilakukan 2 kali sehari pada pagi dan sore hari selama 20 menit. Hasil studi kasus 

ini menunjukan bahwa pemijatan endorphin dapat membuat pasien lebih rileks 

dan dapat mengeluarkan ASInya. Kesimpulan asuhan keperawatan dari hasil studi 

kasus bahwa pemijatan endorphin efektif untuk menyusui tidak efektif. 

Rekomendasi diperlukan kesabaran perawata untuk pemijatan endorphin dalam 3 

x 24 jam agar mendapatkan hasil yang maksimal. 
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PENDAHULUAN 

Post partum adalah masa 

sesudah persalinan dapat juga disebut 

masa nifas (puerperium) yaitu masa 

sesudah persalinan yang diperlukan 

untuk pulihnya kembali alat 

kandungan yang lamanya 6 minggu. 

Persalinan dan kelahiran normal 

adalah proses pengeluaran janin yang 

terjadi pada kehamilan cukup bulan 

(37-42 minggu, lahir spontan dengan 

presentasi belakang kepala, tanpa 

komplikasi baik ibu maupun janin. 

Ada beberapa teori tentang mulainya 

persalinan yaitu penurunan kadar 

progersteron, teori oksitosin , 

peregangan otot-otot uterus yang 

berlebihan, pengaruh janin (Sukarni, 

2015). 

Saat selesai melakukan 

persalinan setiap ibu harus segera 

mempersiapkan untuk menyusui 

anaknya yang baru lahir. Hal ini 

dikarenakan, bayi baru lahir hanya 

dapat diberikan air susu ibu (Nisman 

et al, 2011). Namun yang sering 

terjadi ibu mengalami 

ketidakefektifan proses menyusui 

akibat produksi dan keluarnya ASI 

dalam beberapa hari setelah 

melahirkan (Widiastuti et al, 2015). 

Pemberian ASI eksklusif 

merupakan salah satu program yang 

dicanangkan oleh pemerintah untuk 

mengurangi angka kematian bayi. 

Penelitian epidemologi menyatakan 

bahwa ASI dapat melindungi bayi 

dan anak dari penyakit infeksi, 

seperti diare, otitis media dan infeksi 

saluran pernafasan akut bagian 

bawah. Kolosterum ASI 

mengandung zat kekebalan 10-17 

kali lebih banyak dari susu matang 

(Andayani, Emilia, & Ismail, 2017). 

Secara nasional cakupan bayi 

mendapat ASI eksklusif tahun 2018 

yaitu sebesar 68,74%. Sedangkan 

Indonsesia khususnya kementrian 

kesehatan memiliki target pemberian 

ASI eksklusif sebesar 80%. 

Prosentase tertinggi cakupan 

pemberian ASI eksklusif terdapat 

pada provinsi Jawa Barat (90,79%), 

pada presntase Jawa Tengah 

(45,21%) menempati urutan ke 4 

terendah dari 26 provinsi di 

Indonesia (Kementrian RI, 2018). 

Kegagalan dalam proses 

menyusui sering disebabkan karena 

timbulnya beberapa faktor, antara 

lain faktor ibu, faktor bayi, faktor 

psikologis, faktor tenaga kesehatan, 



faktor sosial budaya. Faktor ibu yang 

menjadi masalah dalam pemberian 

ASI adalah pengeluaran ASI. 

Produksi ASI sangat dipengaruhi 

oleh kejiwaan ibu yang selalu dalam 

keadaan tertekan, sedih, kurang 

percaya diri, dan berbagai bentuk 

ketegangan emosional yang dapat 

menurunkan volume ASI bahkan 

produksi ASI berhenti sama sekali, 

(Gunawan, 2017). 

Penatalaksanaan pada pasien 

dengan masalah pengeluaran ASI 

masa setelah melahirkan dapat 

dilakukan dengan beberapa 

pengobatan yaitu pengobatan 

farmakologis dan pengobatan non 

farmakologis. Penulis ingin 

menggunakan metode pengobatan 

non farmakologis dengan pemijatan 

yang dapat diberikan kepada pasien 

postpartum salah satunya yaitu 

Endorphine Massage. 

Berdasarkan latar belakang yang 

telah dijelaskan maka penulis 

mengambil judul “ Asuhan 

keperawatan pada pasien postpartum 

dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi 

dan cairan Di Ruang Flamboyan 

RSUD Ungaran”. 

 

METODE STUDI KASUS 

Studi kasus ini adalah untuk 

mengeksplorasi masalah asuhan 

keperawatan pada pasien PostPartum 

dengan menyusui tidak efektif dalam 

pemenuhan kebutuhan nutrisi dan 

cairan. Data dikumpulkan dari hasil 

wawancara, observasi, pemeriksaan 

fisik, studi dokumentasi, studi 

kepustakaan dan Penilaian LATCH. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. Berdasarkan hasil pengkajian 

yang dilakukan dari data subjektif 

pasien mengatakan ASInya tidak 

dapat memancar/ keluar, lalu untuk 

data objektif pasien tampak 

berbaring lemah dengan hasil tanda-

tanda vital dengan tekanan darah 

120/70 mmHg, respirasi 20 kali 

permenit, nadi 85 kali permenit, suhu 

36oC, SPO2 99%, dan pemeriksaan 

fisiknya untuk bagian payudara 

bentuk simetris, Putting sedikit 

menonjol, tidak ada bendungan ASI, 

tidak ada nyeri tekan, tidak ada 

benjolan pada payudara, tidak ada 

kemerahan pada payudara, 

perlekatan bayi belum baik, dan ASI 

tidak keluar. Lalu untuk pemeriksaan 

fisik abdomen involusi uterus keras, 



TFU 3 jari dibawah pusat, terdapat 

kontraksi, posisi ditengah, 

pemeriksaan fisik pada genetalia 

vulva bersih, perineum utuh, tidak 

terdapat tanda REEDA, lochea 

(rubra, cair, berbau anyir), adaptasi 

psikologis pasien mengatakan ia 

sedikit cemas karena suaminya tidak 

menemani setelah proses persalinan.  

Menurut Gunawan (2017), 

kegagalan dalam proses menyusui 

sering disebabkan karena timbulnya 

beberapa faktor, antara lain faktor 

ibu, faktor bayi, faktor psikologis, 

faktor tenaga kesehatan, faktor sosial 

budaya, Produksi ASI sangat 

dipengaruhi oleh kejiwaan ibu yang 

selalu dalam keadaan tertekan, sedih, 

kurang percaya diri, dan berbagai 

bentuk ketegangan emosional yang 

dapat menurunkan volume ASI 

bahkan produksi ASI berhenti sama 

sekali. 

Produksi ASI sangat dipengaruhi 

oleh kejiwaan ibu yang selalu dalam 

keadaan tertekan, sedih, kurang 

percaya diri, dan berbagai bentuk 

ketegangan emosional yang dapat 

menurunkan volume ASI bahkan 

produksi ASI berhenti sama sekali. 

Pada kasus Ny. S ia mengatakan 

ASInya tidak dapat keluar karena ia 

merasa tidak nyaman dan sedikit 

cemas dan hal tersebut menyebabkan 

ia sulit mengeluarkan ASInya. 

2. Hasil dari data subjektif dan 

objektif pada pengkajian maka 

didapatkan diagnosa keperawatan 

yaitu menyusui tidak efektif 

berhubungan dengan 

ketidakadekuatan suplai ASI ditandai 

dengan ASI tidak menetes atau 

memancar.  

Menurut Tim Pokja SDKI PPNI 

2017, Menyusui Tidak Efektif adalah 

kondisi dimana ibu dan bayi 

mengalami ketidakpuasan atau 

kesukaran pada proses menyusui.  

Berdasarkan studi kasus diatas 

jika dikaitkan dengan salah satu 

etiologi yaitu faktor hormone dapat 

disimpulkan bahwa Ny. S memiliki 

permasalahan utama dengan 

menyusui maka penulis mengangkat 

diagnosa keperawatan menyusui 

tidak efektif.  

3. Hasil intervensi dari masalah 

keperawatan yang muncul menyusui 

tidak efektif berhubungan dengan 

ketidakadekuatan suplai ASI 

dilakukan tindakan keperawatan 

keperawatan selama 3 kali 24 jam 



masalah status menyusui klien dapat 

membaik dengan kriteria hasil 

sebagai berikut, tetesan / pancaran 

asi meningkat, suplai asi adekuat 

meningkat, intake bayi meningkat, 

produksi ASI meningkat, hisapan 

bayi meningkat dan mampu 

menggunakan teknik non 

farmakologi dengan melakukan 

intervensi sesuai dengan SIKI. 

Intervensi yang ditentukan penulis 

adalah mengajarkan dan melakukan 

pemijatan endorfin. 

Menurut Aprillia, 2010, 

Endorphin massage atau biasa 

disebut dengan pemijatan endorphin 

adalah suatu metode sentuhan ringan 

yang digunakan untuk mengelola 

rasa sakit. Teknik ini bisa dipakai 

untuk mengurangi rasa tidak nyaman 

selama proses persalinan dan 

meningkatkan relaksasi dengan 

memicu perasaan nyaman melalui 

permukaan kulit . 

Berdasarkan studi kasus, 

pemijatan endorfin dapat dilakukan 

pada pasien postpartum dengan 

menyusui tidak efektif menurut 

dengan pengukuran LACTH (L= 

Lacth-On/ Perlekatan; A= audible 

swallowing/ bunyi menelan; T= type 

or shape of the nipple/ tipe atau 

bentuk putting; C=comfort level/ 

tingkat kenyamanan ibu saat 

menyusui; H=hold positioning/ 

posisi bayi) dapat dilakukan selama 3 

hari dengan 2 kali pemijatan pada 

pagi dan sore hari sekitar 20 menit 

setiap pemijatan, agar mendapatkan 

hasil yang maksimal. 

4. Hasil Implementasi yang 

dilakukan pada Ny. S dengan 

melakukan pemijatan endorfin 

adalah sebagai berikut pada hari 

pertama pukul 09.00 WIB 

melakukan pemijatan ASInya belum 

keluar dan rasanya sedikit tidak 

nyaman, skor LATCH 5. Pukul 16.00 

WIB melakukan pemijatan endorfin, 

ASI keluar walaupun sedikit sekitar 

50cc dalam sehari, skor LATCH 7. 

Hari kedua pukul 08.42 WIB 

penulis melakukan pemijatan 

endorfin, hasilnya ASI keluar 

walaupun sedikit sekitar 80cc, skor 

LATCH 8. Pukul 16.00 WIB penulis 

melakukan pemijatan endorfin, 

hasilnya ASI keluar lumayan banyak 

sekitar 110cc dalam sehari, skor 

LATCH 9. 

Pada hari ke tiga pukul 08.00 

WIB penulis melakukan melakukan 



pemijatan endorfin, hasilnya ASI 

sudah keluar dengan lancar 300cc, 

skor LATCH 10. Pukul 16.00 WIB 

penulis melakukan pemijatan 

endorfin, hasilnya ASI keluar dengan 

jumlah 400 cc dalam sehari, skor 

LATCH 10. 

Pemijatan endorfin merupakan 

suatu metode sentuhan ringan yang 

mendukung teknik relaksasi dalam 

membentuk ikatan anatara ibu, 

suami, dan janin, molekul protein 

yang diproduksi sel-sel dari system 

syaraf dan beberapa bagian tubuh 

yang berguna untuk bekerja sama 

reseptor sadativa untuk melepas 

hormone endorphin membantu dalam 

meningkatkan rasa rileks serta 

mengurangi rasa sakit sehingga dapat 

membantu terjadinya produksi ASI. 

(Wulandari, 2020). 

Pada kasus Ny. S setelah 

dilakukannya tindakan pemijatan 

endorfin selama 3 hari dengan 2 kali 

pemijatan pada pagi dan sore hari 

sekitar 20 menit dapat disimpulkan 

bahwa adanya pengaruh terhadap 

tingkat produksi ASI dan skor 

LATCH dari skor 5 hingga skor 10. 

5. Hasil Evaluasi pertama 

setelah dilakukan tindakan 

keperawatan pada Ny. S penulis 

melakukan evaluasi pada hari 

pertama tanggal 17 Februari 2021 

dengan data, ASI keluar walaupun 

sedikit sekitar 50 cc ditambah 

dengan 4 kali menyusui dalam 

sehari, Masalah menyusui tidak 

efektif belum teratasi. Dan 

melanjutkan pemijatan endorphin 

pada pagi dan sore hari.  

Evaluasi pada hari kedua pada 

tanggal 18 Februari 2021 didapatkan 

data sebagai berikut. Pasien 

melakukan pompa pada payudara 

pada pukul 19.00 WIB ASI keluar 

lumayan banyak sekitar 110cc 

ditambah dengan menyusui 6 kali 

dengan 2 kali pemijatan dalam 

sehari. Masalah menyusui tidak 

efektif belum teratasi. Melanjutkan 

pemijatan endorphin pada pagi dan 

sore hari. 

Evaluasi pada hari ketiga pada 

tanggal 19 Februari 2021 didapatkan 

data sebagai berikut, Pasien 

melakukan pompa pada payudara 

pada pukul 19.00 WIB, ASI keluar 

sekitar ±400 cc ditambah dengan 

menyusui 6 kali dengan 2 kali 

pemijatan dalam sehari. Masalah 



menyusui tidak efektif teratasi. 

Hentikan intervensi. 

Setelah dilakukan intervensi 

serta implementasi dengan pemijatan 

endorphin untuk mengatasi menyusui 

tidak efektif pada pasien postpartum 

sesuai dengan hasil penelitian dari 

Masning, dkk ( 2017 ) maka penulis 

melakukan evaluasi keperawatan 

pada Ny.S bahwa pasien yang 

mengalami menyusui tidak efektif di 

rumah sakit yang telah 

diimplementasikan membuktikan 

setelah dilakukan tindakan pemijatan 

endorphin terdapat kefektifan 

menyusui. Setelah beberapa kali 

dilakukan pemijatan pada pasien 

postpartum terdapat perbedaan pada 

skor LATCH dan jumlah produksi 

ASI hari pertama hingga pada hari 

terakhir, yaitu skor 5 dengan 

produksi ASI yang belum dapat 

keluar hingga skor 10 dengan 

produksi ASI keluar ± 400cc dalam 

sehari.  

Maka jika dilakukan pemijatan 

terus menerus pasien akan merasakan 

rasa nyaman pada tubuhnya dan 

melepaskan hormone endorphin yang 

dapat membantu meningkatkan 

produksi ASI pada ibu menyusui, 

dan setelah beberapa kali dilakukan 

pemijatan pada pasien terdapat 

perbedaan pada skor LATCH dan 

jumlah produksi ASI hari pertama 

hingga pada hari terakhir, yaitu skor 

5 dengan produksi ASI yang belum 

dapat keluar hingga skor 10 dengan 

produksi ASI keluar ± 400cc dalam 

sehari 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

a. Kesimpulan  

Pada bab ini penulis akan 

menyimpulkan proses 

keperawatan mulai dari 

pengkajian, penentuan diagnosa, 

intervensi, implementasi, dan 

evaluasi tentang asuhan 

keperawatan postpartum pada 

Ny. S dalam pemenuhan 

kebutuhan nutrisi dan cairan di 

RSUD Ungaran dengan 

mengaplikasikan hasil studi 

kasus pemberian pemijatan 

endorphin sebagai upaya untuk 

mengatasi menyusui tidak 

efektif pada pasien postpartum 

spontan. Evaluasi pada hari 

ketiga pada tanggal 19 Februari 

2021 pukul 07.30 WIB 

didapatkan data sebagai berikut, 



data subjektif pasien 

mengatakan ASI sudah dapat 

memancar. Data objektif pasien 

melakukan pompa pada 

payudara pada pukul 19.00 WIB, 

pasien menyusui bayinya 6 kali, 

bayi sudah dapat melakukan 

perlekatan dengan reflek 

menghisap, terdengar suara 

menelan dan bunyi menelan 

terdengar sering, putting 

menonjol, tidak ada kemerahan 

pada payudara, pasien dapat 

memegang bayinya sendiri tanpa 

membutuhkan bantuan penulis, 

dan ASI keluar sekitar ±400 cc 

ditambah dengan menyusui 6 

kali dengan 2 kali pemijatan 

dalam sehari. Assesment 

masalah menyusui tidak efektif 

teratasi. Planning (perencanaan) 

hentikan intervensi. 

Endorphin massage adalah 

suatu metode sentuhan ringan 

yang digunakan untuk 

mengelola rasa sakit. Teknik ini 

bisa dipakai untuk mengurangi 

rasa tidak nyaman selama proses 

persalinan dan meningkatkan 

relaksasi dengan memicu 

perasaan nyaman melalui 

permukaan kulit (Aprillia, 

2010). 

b. Saran 

Setelah penulis melakukan 

asuhan keperawatan pasa pasien 

postpartum, maka penulis akan 

memberikan usulan dan 

masukan yang positif khusunya 

dibidang kesehatan antara lain : 

1) Bagi Penulis 

Diharapkan penulis selalu 

belajar dan juga menggali 

informasi lebih lanjut untuk 

pengobatan nonfarmakologis 

guna membantu pasien 

postpartum dengan masalah 

menyusui tidak efektif 

2) Bagi Tenaga Kesehatan 

Perawat 

Diharapkan selalu 

berkoordinasi dengan tim 

kesehatan lainnya dalam 

memberikan tindakan 

keperawtan nonfarmakologis 

yaitu pemijatan endorfin bisa 

diaplikasikan sebagai 

tindakan alternatif untuk 

pasien dengan menyusui 

tidak efektif dan agar klien 

juga merasa nyaman, 

perawat diaharapkan 



memberikan pelayanan 

profesional dan 

komperhensif. 

3) Bagi rumah sakit 

Rumah sakit menyusun SOP 

(Standart Operasional 

Prosedur) mengenai 

pemjiatan endorfin guna 

membantu pasien 

postpartum untuk 

melancarkan keefektifan 

menyusui. 

4) Bagi Institusi Pendidikan 

Dapat mengajarkan dan 

menambah informasi kepada 

mahasiswa keperawatan 

khususnya untuk 

mempelajari bagaimana cara 

melakukan pemijatan 

endorfin pada pasien 

menyusui tidak efektif 

khususnya pasien 

postpartum.  

5) Bagi klien 

Klien dapat melakukan 

pemijatan endorphin sesuai 

dengan yang telah diajarkan 

dan masalah menyusui tidak 

efektif dapat teratasi 
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