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Abstrak 

Sectio Caesarea merupakan salah satu tindakan medis dimana dilakukan suatu pembedahan 

guna melahirkan anak lewat insisi pada dinding abdomen dan uterus. Ibu post sectio caesarea 

mengalami nyeri luka setelah operasi, semakin tinggi tingkat nyeri yang dialami oleh pasien 

maka semakin tinggi tingkat kecemasan pasien tersebut yang dapat mengganggu pengeluaran 

oksitosin dalam merangsang reflek aliran ASI dan efek anastesi. Upaya yang bisa dilakukan 

untuk membantu memperbanyak pengeluaran produksi ASI pada ibu diawal menyusui adalah 

pijat oksitosin. Studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui produksi ASI yang dihasilkan 

pada ibu post partum sectio caesarea. Subjek dalam kasus ini adalah ibu post partum sectio 

caesarea. Tindakan keperawatan yang dilakukan adalah dengan pemberian pijat oksitosin 

yang dilakukan selama 20 – 30 menit selama sehari disepanjang tulang belakang (vertebrae) 

sampai tulang costae kelima atau keenam. Didapatkan hasil bahwa terdapat peningkatan 

produksi ASI dari 0ml menjadi ± 80ml. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian tindakan 

pijat oksitosin dapat berpengaruh terhadap peningkatan pada produksi ASI.    

 

Kata kunci : Nutrisi dan Cairan, Pijat oksitosin, Sectio Caesarea 
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Abstract 

Sectio Caesareais a medical procedure in which a surgery is performed to give birth to a 

child through anincision in the abdominal walland uterus. Post sectio caesarea mothers 

experience wound pain after surgery, the higher the pain level experienced by the patient, the 

higher the patient's level of anxiety which may interfere with there lease of oxytocin in 

stimulating the milk flow reflex and the anesthetic effect. Efforts that can be made to help in 

crease the production of breast milk in mothers at the beginning of breast feeding are 

oxytocin massage. This case study aims to know the production of breast milk produced in 

post partum sectio caesarea. The subject in this case was a post partum sectio caesarea 

mother. The nursing action taken was bygiving oxytocin massage which was carried out for 

20 – 30  minutes for a day along the spine (vertebrae) to the fifth or six thrib. The results 

showed that there was an increase in breast milk production from 0ml to ± 80ml. This shows 

that the administration of oxytocin massage can affect thein crease in breast milk production.    

 

Key Words : Nutrition and Fluids, Oxytocin massage, Sectio Caesarea 
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PENDAHULUAN 

 Postpartum atau puerperium atau 

masa nifas adalah jangka waktu antara 

lahirnya bayi dan plasenta lepas dari rahim 

sampai kembalinya organ – organ  

reproduksi ke keadaan normal seperti 

sebelum melahirkan. Masa nifas 

berlangsung selama enam minggu 

(Lowdermilk, 2013). Saat masa nifas, ibu 

akan mengalami beberapa perubahan, 

salah satunya perubahan pada payudara. 

Payudara pada ibu nifas akan menjadi 

lebih besar, keras dan menghitam disekitar 

puting, ini menandakan dimulainya proses 

menyusui (Ambarwati & Wulandari, 

2010). 

 Menyusui merupakan hal yang 

sangat penting bagi seorang ibu untuk 

buah hatinya, karena ASI mempunyai 

banyak nutrisi yang berguna untuk 

kecerdasan bayi. Menurut Widyasih 

(2013), semua zat yang terkandung dalam 

ASI seperti zat putih, lemak, karbohidrat, 

vitamin, mineral, zat kekebalan, hormon, 

enzim dan sel darah putih sangat 

dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan 

berkembang, selain itu, ASI juga 

bermanfaat membantu melindungi bayi 

dari penyakit – penyakitseperti diare, 

demam, kematian mendadak dan 

melindungi terhadap alergi makanan 

(Khasanah, 2017). Kegagalan dalam 

proses menyusui sering disebabkan karena 

timbulnya beberapa masalah, baik masalah 

pada ibu ataupun pada bayinya. Pada 

sebagian ibu yang tidak paham masalah 

ini, kegagalan menyusui sering dianggap 

masalah yang diakibatkan oleh anaknya 

saja. Masalah menyusui dapat juga 

diakibatkan karena keadaan khusus, selain 

itu ibu sering mengeluh bayi menangis 

atau menolak menyusu sehingga ibu 

beranggapan bahwa ASInya tidak cukup, 

atau ASInya tidak enak, tidak baik, 

sehingga sering menyebabkan ibu 

mengambil keputusan untuk menghentikan 

menyusui (Maryunani, 2015). 

 Pencapaian ASI  Eksklusif  di 

Indonesia belum mencapai 80%. 

Berdasarkan Tim Pokja SDKI PPNI tahun 

2013 pencapaian ASI eksklusif adalah 

42%.  Sedangkan, berdasarkan laporan 

dari Dinas Kesehatan Provinsi tahun 2014, 

cakupan pemberian ASI 0 – 6 bulan 

hanyalah 54,3%, (Pusdatin, 2015). 

Persentase bayi yang mendapat ASI 

eksklusif untuk umur bayi dibawah 6 

bulan sebesar 41%, ASI eksklusif pada 

bayi umur 4 – 5 bulan sebesar 27%, dan 

melanjutkan menyusui sampai anak umur 

2 tahun sebesar 55% (Kementerian 

Kesehatan RI, 2015). Data Susenas 

Provinsi Sumatera Utara cakupan ASI 

ekskusif tahun 2013 sebesar 56,6%. 

Berdasarkan profil dinas kesehatan medan 

diperoleh pada bulan Agustus 2013 dari 39 

Puskesmas yang ada di Medan terdapat 

174 (4,08%) bayi yang diberi ASI 



eksklusif dan terdapat 4089 (95,9%) bayi 

yang tidak diberi ASI eksklusif sementara 

target yang harus dicapai adalah sebesar 

80% (Dinkes Sumut.Prov, 2013).  

 Upaya yang bisa dilakukan untuk 

membantu memperbanyak pengeluaran 

produksi ASI pada ibu diawal menyusui 

adalah pijat oksitosin (Hanindita, 2018). 

Menurut Roesli (2014), pijat oksitosin 

merupakan salah satu solusi yang tepat 

untuk mempercepat dan memperlancar 

produksi ASI, pijatan tersebut dapat 

memberikan kenyamanan pada ibu dan 

merangsang hormon oksitosin. Melalui 

pemijatan pada tulang belakang, 

neurotransmitter akan merangsang 

medulla oblongata langsung mengirim 

pesan ke hipotalamus untuk mengeluarkan 

oksitosin. Sedangkan menurut Wulandari 

(2014), pijat oksitosin merupakan salah 

satu terapi yang efektif untuk mengurangi 

ketidaknyamanan fisik serta memperbaiki 

mood. Pijat oksitosin yang berfungsi untuk 

refleks let down dan memberikan 

kenyamanan pada ibu, mengurangi 

bengkak pada payudara (engorgement), 

mengurangi sumbatan Air Susu Ibu (ASI), 

merangsang pengeluaran hormon 

oksitosin, dan mempertahankan produksi 

ASI ketika ibu dan bayi sakit (Delima M, 

dkk, 2016). 

 Berdasarkan latar belakang diatas 

penulis tertarik untuk menyusun Karya 

Tulis Ilmiah dengan judul “Asuhan 

Keperawatan pada pasien Post Partum 

Sectio Caesarea Dalam Pemenuhan 

Kebutuhan Nutrisi dan Cairan”. 

 

METODE STUDI KASUS 

 Jenis penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif dengan desain studi 

kasus, subjek penelitian yang diteliti 

sebanyak 1 orang subjek dengan kriteria 

pasien Menyusui tidak efektif dengan 

pemenuhan kebutuhan nutrisi dan cairan di 

Ruang Sakura RST Dr.Asmir Salatiga 

pada tanggal 15 Februari – 27 Februari 

2021, pengumpulan data yang digunakan 

adalah wawancara, observasi, dan 

pemeriksaan fisik serta studi dokumentasi, 

instrumen studi kasus ini menggunakan 

lembar observasi sebelum tindakan dan 

setelah tindakan. Sebelum dilakukan 

tindakan, subjek dilakukan pengukuran 

awal atau pre test untuk menentukan nilai 

awal pengeluaran ASI dengan tindakan 

pijat oksitosin. Kemudian dilakukan 

intervensi dengan memberikan terapi pijat 

oksitosin , setelah dilakukan tindakan 

maka dilakukan kembali pengukuran 

pengeluaran ASI atau post test dengan 

pijat oksitosin. Dilakukannya pre test dan 

post test ini untuk menunjukkan apakah 

ada peningkatan pengeluaran ASI pada 

pasien post partum sectio caesarea dengan 

diagnosa menyusui tidak efektif. Pijat 

oksitosin ini dilakukan sebanyak 1 kali 

sehari dalam 3 hari.  



HASIL PENELITIAN 

 Hasil penelitian yang dilakukan 

didapatkan data subjektif pasien 

mengatakan ASI tidak metetes / 

memancar, data objektif menunjukkan 

bahwa keadaan umum baik, tekanan darah 

118 / 72 mmHg, nadi 88 kali per menit, 

respirasi 22 kali per menit suhu 36ºC, ASI 

tampak tidak keluar, intake bayi tidak 

adekuat, bayi rewel saat disusui . 

 Berdasarkan data fokus yang ada 

dan disesuaikan dengan teori Tim Pokja 

SDKI PPNI (2017) di dapatkan masalah 

keperawatan yaitu Menyusui tidak efektif 

berhubungan dengan ketidakadekuatan 

suplai ASI ditandai dengan ASI tidak 

menetes / memancar (D.0029). 

 Intervensi dilakukan selama 3 x 24 

jam, diharapkan status menyusui membaik 

(L.03029) dengan kriteria hasil tetesan / 

pancaran ASI meningkat, suplai ASI 

adekuat meningkat, kecemasan maternal 

membaik, bayi rewel membaik. 

 Intervensi yang dibuat berdasarkan 

Tim Pokja SIKI PPNI (2017) edukasi 

menyusui (I.12393) perencanaan yang 

pertama yaitu identifikasi tujuan atau 

keinginan menyusui misalnya : ASI 

meningkat, bayi rewel membaik. 

Perencanaan kedua yaitu menyediakan 

materi dan media pendidikan kesehatan 

misalnya : pasien mengatakan paham 

tentang keuntungan menyusui dini. 

Perencanaan ketiga yaitu ajarkan 

perawatan payudara post partum (pijat 

oksitosin) misalnya : pengeluaran ASI 

meningkat. 

 Berdasarkan hasil evaluasi 

keperawatan selama 3 hari, hari pertama 

sebelum dilakukan tindakan pijat oksitosin 

didapatkan data hari pertama 0ml 

meningkat menjadi ± 30ml, hari kedua ± 

35ml menjadi ± 50ml, hari ketiga ± 60 ml 

menjadi ± 80 ml. 

 

 

Diagram 1 Nilai Peningkatan Produksi 

ASI 

 

PEMBAHASAN 

 Berdasarkan tahap proses 

keperawatan, langkah pertama yang harus 

dilakukan pada pasien post partum sectio 

caesarea adalah pengkajian. Dalam studi 

kasus ini pengkajian awal yang dilakukan 

berfokus dalam pemenuhan kebutuhan 

fisiologis. Hasil pengkajian didapatkan 

data keluhan utama, pasien mengatakan 

ASI tidak keluar. Data objektif yaitu 



putting menonjol, tidak ada ruam, 

melembek karena ASI belum keluar. 

 Hasil pengkajian yang dilakukan 

penulis pada Ny. R didapatkan data 

subyektif yaitu pasien mengatakan ASI 

tidak metetes / memancar. Data objektif 

menunjukkan bahwa keadaan umum baik, 

tekanan darah 118 / 72 mmHg, nadi 88 

kali per menit, respirasi 22 kali per menit 

suhu 36ºC, ASI tampak tidak keluar, 

intake bayi tidak adekuat, bayi rewel saat 

disusui. Berdasarkan data fokus yang ada 

dan disesuaikan dengan teori Tim Pokja 

SDKI PPNI (2017) di dapatkan masalah 

keperawatan yaitu Menyusui tidak efektif 

berhubungan dengan ketidakadekuatan 

suplai ASI ditandai dengan ASI tidak 

menetes / memancar (D.0029). Tanda 

mayor objektif yaitu bayi tidak mampu 

melekat pada payudara ibu, ASI tidak 

menetes / memancar. Dengan tanda minor 

subjektif yaitu intake bayi tidak adekuat, 

bayi menghisap tidak terus – menerus, 

bayi menangis saat disusui. 

 Berdasarkan fokus diagnosa 

keperawatan Menyusui tidak efektif 

berhubungan dengan ketidakadekuatan 

suplai ASI ditandai dengan ASI tidak 

menetes / memancar (D.0029), maka 

penulis menyusun rencana keperawatan 

dengan tujuan setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 3 x 24 jam, 

diharapkan status menyusui membaik 

(L.03029) dengan kriteria hasil tetesan / 

pancaran ASI meningkat, suplai ASI 

adekuat meningkat, kecemasan maternal 

membaik, bayi rewel membaik. 

 Perencanaan intervensi 

keperawatan yaitu dengan Edukasi 

Menyusui (I.12393) yaitu identifikasi 

tujuan atau keinginan menyusui, sediakan 

materi dan media pendidikan kesehatan, 

dan ajarkan perawatan payudara 

postpartum yaitu pijat oksitosin. Terapi 

non farmakologi yang diterapkan dalam 

studi kasus ini adalah pemberian terapi 

pijat oksitosin. Tindakan pijat oksitosin ini 

dilakukan dengan cara memijat 

disepanjang tulang belakang (vertebra), 

sebanyak 1 siklus sehari dalam 3 hari, 

setiap 1 siklusnya terdiri dari 20 – 30 

menit. 

 Setelah menetapkan intervensi 

keperawatan maka dilakukan implementasi 

keperawatan. Tindakan implementasi 

keperawatan yang dilakukan pada Ny. R, 

hari pertama Kamis, 18 Februari 2021 jam 

14.00 WIB yaitu memberikan teknik 

nonfarmakologi yaitu terapi pijat oksitosin. 

Hasil observasi respon subjektif pasien 

mengatakan ASI tidak memancar / 

menetes, respon objektif pasien tampak 

kooperatif dan merasa sedikit nyaman, 

bersedia diberikan terapi pijat oksitosin 

selama 20 – 30 menit. Dengan hasil 

sebelum dilakukan tindakan sebanyak 0 ml 

dan stelah tindakan meningkat menjadi  ± 

30 ml. 



 Hari kedua Jum’at 19 Februari 

2021 jam 09.25 WIB memonitor produksi 

ASI. Hasil observasi pasien mengatakan 

ASI tidak memancar / menetes. Jam 09.30 

diberikan teknik nonfarmakologi yaitu 

terapi pijat oksitosin. Hasil observasi 

respon subjektif pasien mengatakan 

bersedia diberikan terapi pijat oksitosin 

dan objektif pasien kooperatif dan merasa 

nyaman, bersedia diberikan terapi pijat 

oksitosin selama 20 – 30 menit. Dengan 

hasil sebelum dilakukan tindakan produksi 

ASI sebanyak ± 35 ml dan setelah 

tindakan produksi ASI meningkat menjadi 

± 50 ml. 

 Hari ketiga Sabtu, 20 Februari 

2021 jam 09.40 WIB memonitor produksi 

ASI. Hasil observasi pasien mengatakan 

ASI tidak memancar / menetes. Jam 09.45 

diberikan teknik nonfarmakologi yaitu 

terapi pijat oksitosin. Hasil observasi 

respon subjektif pasien mengatakan 

bersedia diberikan terapi pijat oksitosin 

dan objektif pasien kooperatif dan merasa 

nyaman, bersedia diberikan terapi pijat 

oksitosin selama 20 – 30 menit. Dengan 

hasil sebelum dilakukan tindakan produksi 

ASI sebanyak ± 60 ml dan setelah 

tindakan produksi ASI meningkat menjadi 

± 80 ml. 

 Evaluasi atau catatan 

perkembangan pada diagnosa keperawatan 

Menyusui tidak efektif berhubungan 

dengan ketidakadekuatan suplai ASI 

ditandai dengan ASI tidak menetes / 

memancar (D.0029).  

 Hasil evaluasi pertama pada 

tanggal 18, Februari 2021 jam 13.00 WIB 

hasil evaluasi pasien mengatakan ASI 

tidak menetes / memancar, produksi ASI ± 

30 ml, keadaan umum baik, tekanan darah 

118 / 72 mmHg, nadi 88 kali per menit, 

respirasi 22 kali per menit, suhu 36ºC. 

Hasil assessment menunjukkan masalah 

keperawatan Menyusui tidak efektif 

berhubungan dengan ketidakadekuatan 

suplai ASI belum teratasi. Oleh karena itu, 

direncanakan untuk melanjutkan intervensi 

monitor produksi ASI, ajarkan teknik 

nonfarmakologi terapi pijat oksitosin. 

 Hasil evaluasi hari kedua Jum’at, 

19 Februari 2021 jam 09.30 WIB 

memberikan teknik nonfarmakologi terapi 

pijat osktosin. Hasil observasi respon 

pasien mengatakan bersedia diberikan 

terapi pijat oksitosin, pasien tampak 

nyaman dan mendengarkan arahan dari 

perawat, produksi ASI ± 50 ml, keadaan 

umum baik, tekanan darah 124 / 75 

mmHg, nadi 85 kali per menit, respirasi 22 

kali per menit, suhu 36ºC. Hasil 

assessment menunjukkan masalah 

keperawatan Menyusui tidak efektif 

berhubungan dengan ketidakadekuatan 

suplai ASI belum teratasi. Oleh karena itu, 

direncanakan untuk melanjutkan intervensi 

monitor produksi ASI, ajarkan teknik 

nonfarmakologi terapi pijat oksitosin. 



 Hasil evaluasi hari ketiga Sabtu, 20 

Februari 2021 jam 09.45 WIB memberikan 

teknik nonfarmakologi terapi pijat 

osktosin. Hasil observasi respon pasien 

mengatakan bersedia diberikan terapi pijat 

oksitosin, pasien tampak nyaman dan 

mendengarkan arahan dari perawat, 

produksi ASI ± 80 ml, keadaan umum 

baik, tekanan darah 121 / 75 mmHg, nadi 

85 kali per menit, respirasi 22 kali per 

menit, suhu 36ºC. Hasil assessment 

menunjukkan masalah keperawatan 

Menyusui tidak efektif berhubungan 

dengan ketidakadekuatan suplai ASI 

teratasi. Oleh karena itu, hentikan 

intervensi. 

 Berdasarkan hasil studi kasus 

diketahui bahwa setelah dilakukan 

pemberian terapi pijat oksitosin selama 3 

hari yang dilakukan sebanyak 1 kali sehari 

maka tingkatan produksi ASI pada pasien 

meningkat. Adanya perubahan produksi 

ASI setelah dilakukan tindakan. Produksi 

ASI pada pasien pada hari pertama yaitu 0 

ml meningkat menjadi ± 30 ml, pada hari 

kedua yaitu ± 35 ml  meningkat menjadi ± 

50 ml, pada hari ketiga yaitu ± 60 ml 

meningkat menjadi ± 80 ml. 

 

KESIMPULAN 

 Pengelolaan asuhan keperawatan 

pada pasien post partum sectio caesarea 

dengan pemenuhan kebutuhan nutrisi 

dan cairan dengan masalah keperawatan 

menyusui tidak efektif tindakan yang 

dilakukan adalah pemberian terapi pijat 

oksitosin dengan durasi 20 – 30 menit 

selama 1 kali sehari dalam 3 hari 

didapatkan hasil terjadi peningkatan 

saturasi oksigen dari 0ml menjadi ± 

80ml. 

SARAN 

 1. Bagi Perawat 

Hasil penulisan karya tulis 

ilmiah ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan 

masukan untuk profesi perawat 

dalam meningkatkan kualitas 

perawat dalam memberikan 

asuhan keperawatan secara 

komperhensif dan 

profesionalisme perawat untuk 

berperan aktif dalam 

memberikan asuhan 

keperawatan pasien post partum 

sectio caesarea dalam 

pemenuhan kebutuhan nutrisi 

dan cairan dengan pemberian 

terapi pijat oksitosin. 

 2. Bagi Rumah Sakit 

 Hasil penulisan karya tulis 

ilmiah ini diharapkan menjadi 

bahan masukan bagi pengelola 

rumah sakit dalam rangka 

meningkatkan mutu pelayanan 

kesehatan di rumah sakit 

khususnya pasien post partum 

sectio caesare dengan 



pemberian terapi pijat oksitosin 

yang bermanfaat untuk 

meningkatkan produksi ASI. 

 3. Bagi Institusi Pendidikan 

  Hasil penulisan karya tulis 

ilmiah ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan kajian 

sumber informasi dan referensi 

ilmu dalam pemberian asuhan 

keperawatan pasien post partum 

sectio caesare dalam 

pemenuhan kebutuhan nutrisi 

dan cairan dengan menggunakan 

intervensi terapi pijat oksitosin. 

 4. Bagi Penulis 

 Memberikan pengetahuan 

dan pengalaman  tentang  konsep 

penyakit penatalaksanaannya 

dalam aplikasi langsung melalui 

proses keperawatan dengan basis 

ilmu keperawatan dalam memberi 

asuhan keperawatan pasien post 

partum sectio caesarea dalam 

pemenuhan kebutuhan nutrisi dan 

cairan dengan menggunakan 

intervensi terapi pijat oksitosin. 

 5. Bagi Klien dan Keluarga  

 Hasil penulisan karya tulis 

ilmiah bagi klien dan keluarga 

yaitu supaya pasien dan keluarga 

dapat mengetahui gambaran 

umum tentang masalah post 

partum sectio caesarea beserta 

perawatan yang benar bagi klien 

agar penderita mendapat 

perawatan yang tepat dalam 

keluarganya dengan 

menggunakan terapi pijat 

oksitosin. 
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