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Abstrak 

 

Perawatan payudara merupakan suatu kebutuhan bagi ibu nifas.  Perawatan payudara 

akan sangat membantu pengeluaran ASI. Salah satunya adalah faktor rangsangan 

berupa perawatan payudara. Apabila seorang ibu nifas diberi rangsangan berupa 

metode breastcare dan pijat oksitosin secara rutin akan membantu memperlancar 

produksi ASI. Tujuan studi kasus ini adalah untuk meningkatkan produksi ASI pada 

ibu nifas atau post partum. Studi kasus ini menggunakan metode deskriptif dan 

mengobservasi kejadian yang sudah terjadi. Responden adalah ibu nifas hari pertama 

sampai hari ke tiga. Untuk responden diberikan breastcare 2x sehari (pagi dan sore) 

kemudian di observasi produksi ASI-nya pada hari pertama dan pijat oksitosin 

dilakukan pada pagi dan sore hari kemudian di observasi pada hari ke tiga. Hasil ; 

Hasil penelitian menunjukkan responden sebelum diberikan breastcare pengeluaran 

ASI nya kurang, kemudian setelah diberikan breastcare dan pijat oksitosin 

pengeluaran ASI nya banyak. Kesimpulan ; Breastcare dan pijat oksitosin post 

partum efektif meningkatkan produksi ASI pada ibu menyusui.  

Kata Kunci :  Ibu nifas, perawatan payudara, pijat oksitosin, produksi ASI 
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LATAR BELAKANG 

ASI adalah makanan yang terbaik 

bagi bayi pada 6 bulan pertama 

kehidupannya. Semua kebutuhan 

nutrisi yaitu protein, karbohidrat, 

lemak, vitamin, dan 6 bulan sebesar 

80% mineral sudah tercukupi dari ASI. 

ASI awal mengandung zat kekebalan 

tubuh dari ibu yang dapat melindungi 

bayi dari penyakit penyebab kematian 

bayi di seluruh dunia seperti diare, 

ISPA dan radang paru-paru. Di masa 

dewasa terbukti bahwa bayi yang 

diberi ASI memiliki risiko lebih 

rendah terkena penyakit degenerative 

seperti penyakit darah tinggi, diabetes 

tipe 2, dan obesitas. Sehingga WHO 

sejak 2001 merekomendasikan agar 

bayi mendapat ASI eksklusif sampai 

umur 6 bulan (Sandra dkk, 2015). 

Dalam Wolrd Health Assembly yang 

berlangsung 18 Mei 2001, WHO 

menyampaikan rekomendasi 

pemberian ASI eksklusif 6 bulan dan 

MPASI setelahnya dengan tetap 

memberikan ASI hingga 2 tahun. 

Keputusan tersebut telah diadopsi oleh 

pemerintah Indonesia pada tahun 2004 

melalui Kepmenkes RI No. 

450/Menkes/SK/IV dengan 

menetapkan target pemberian ASI 

eksklusif (Sandra dkk. 2015).  

Produksi ASI dapat meningkat 

atau menurun tergantung dari stimulasi 

pada kelenjar payudara. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi pembentukan 

produksi ASI antara lain faktor 

makanan ibu, faktor isapan bayi, 

frekuensi penyusuan, Riwayat 

penyakit, faktor psikologis, berat 

badan lahir, jenis persalinan, umur 

kehamilan saat melahirkan, konsumsi 

rokok, konsumsi alkohol, cara 

menyusui yang tidak tepat, rawat 

gabung, pol kontrasepsi dan perawatan 

payudara (Asmuji dkk, 2016). 

Perawatan payudara adalah suatu 

tindakan untuk merawat payudara 

terutama pada masa nifas untuk 

memperlancar pengeluaran ASI. 

Perawatan payudara dapat dilakukan 2 

kali sehari yaitu saat mandi pagi dan 

sore hari. Perawatan payudara 

memiliki beberapa manfaat, antara lain 

dapat memelihara kebersihan 

payudara, melenturkan dan 

menguatkan putting susu, mengurangi 

resiko luka saat bayi menyusu, 

merangsang kelenjar air suu sehingga 

produksi ASI menjadi lancar, dan 

mencegah penyumbatan pada 

payudara (Kumalasari, 2015). 

Perawatan payudara merupakan upaya 

untuk merangsang sekresi hormone 

oksitosin untuk menghasilkan ASI 

sedini mungkin dan memegang 

peranan penting dalam menghadapi 

masalah menyusui. tehnik pemijatan 

dan rangsangan pada putting susu yang 

dilakukan pada perawatan payudara 

merupakan latihan semacam efek 

hisapan bayi sebagai pemicu 

pengeluaran ASI (Rosita, 2017) 

Pijatan atau rangsangan pada 

tulang belakang akan merangsang 

hipofise posterior mengeluarkan 

hormone oksitosin, selanjutnya akan 

merangsang kontraksi sel mioepitel di 

payudara untuk mengeluarkan air susu. 

Pijatan ini juga akan memberikan efek 

relaksasi, menghilangkan ketegangan 

dan stress sehingga hormone oksitosin 

keluar dan akan membantu 

pengeluaran ASI. Kegagalan dalam 

pemberian ASI seringkali terjadi 

akibat ketegangan dan stress karena 



nyeri saat persalian dan setelahnya 

(Tuning Sagianti, Bhakti Hendra 

Kusuma, 2018). 

Pijat oksitosin merupakan salah 

satu solusi untuk mengatasi 

ketidaklancaran produksi ASI. Pijat 

oksitosin adalah pemijatan pada 

sepanjang tulang belakang (vertebrae) 

sampai tulang costae kelima keenam 

dan merupakan usaha untuk 

merangsang hormone prolaktin dan 

oksitosin setelah melahirkan (Yusri 

Asih, 2017). Dampak yang terjadi jika 

produksi ASI kurang, bayi tidak akan 

memperoleh semua kebutuhan zat gizi 

dalam ASI, seperti kalori, vitamin, 

mineral dan mikro nutrient. 

Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan (Hesti, dkk, 2017) dalam 

Jurnal Keperawatan Belitung yang 

berjudul “Effect of Combination of 

Breast Care and Oxytocin Massage on 

Breast Milk Secretion in Postpartum 

Mothers” menunjukkan bahwa ada 

peningkatan yang signifikan sekresi 

ASI pada kelompok eksperimen dan 

control dengan p-value 0,000 (<0,05). 

Pada kelompok eksperimen terjadi 

penigkatan sekresi ASI dari 17,09 

menjadi 220, 91 cc, dan pada 

kelompok kontrol juga terjadi 

peningkatan dari 17,09 menjadi 72,00 

cc. Dapat dikatakan sekresi ASI pada 

kelompok eksperimen lebih baik 

daripada sekresi pada kelompok 

kontrol. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terjadi peningkatan sekresi ASI 

yang signifikan setelah dilakukan 

perawatan payudara dan pijat 

oksitosin. Ini membuktikan bahwa 

kombinasi intervensi tersebut 

menunjukkan pengaruh yang 

signifikan terhadap sekresi ASI. 

Faktanya sekresi ASI pada kelompok 

eksperimenlebih tinggi daripada 

sekresi pada kelompok kontrol. 

Berdasarkan latar belakang diatas, 

dapat disimpulkan bahwa penerapan 

breastcare dan pijat oksitosin efektif 

untuk ibu post partum terhadap 

produksi ASI. Dalam hal ini penulis 

tertarik untuk melakukan asuhan 

keperawatan yang dituangkan dalam 

bentuk Karya Tulis Ilmiah dengan 

judul “Asuhan Keperawatan dengan 

Penerapan Breastcare dan Pijat 

Oksitosin pada Ibu Post Partum dalam 

Meningkatkan Produksi ASI” 

 

METODE STUDI KASUS 

 Studi kasus ini untuk 

mengeksplorasi masalah asuhan 

keperawatan ibu postpartum dalam 

pemenuhan kebutuhan nutrisi dan 

cairan : menyusui tidak efektif. Subjek 

yang digunakan adalah pasien post 

partum yang masuk dalam periode 

Early post partum atau post partum 

yang berlangsung selama 24 jam-1 

minggu dalam peningkatan ASI. Fokus 

studi dalam studi kasus ini adalah 

pemenuhan kebutuhan aman dan rasa 

nyaman pada pasien post partum 

dalam peningkatan produksi ASI. 

Karya Tulis Ilmiah ini telah disusun di 

ruang Wijaya Kusuma L3 Rumah 

Sakit Umum Daerah Kota Salatiga. 

Pengambilan kasus ini dimulai tanggal 

19 Februari 2021 sampai 20 Februari 

2021. Studi kasus ini telah 

dilaksanakan selama 2 hari dengan 

waktu pelaksanaan setiap hari berturut-

turut di pagi dan sore hari. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 



 Studi kasus ini di pilih 1 orang 

sebagai subyek studi kasus yaitu 

pasien post partum hari kedua, ibu post 

partum dengan keluhan sulit 

mengeluarkan ASI, ibu post partum 

yang mampu berkomunikasi dengan 

baik, ibu yang bersedia menjadi 

responden dan sesuai dengan kriteria 

yang ditetapkan subjek berusia 26 

tahun pendidikan terakhir sarjana dan 

pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga. 

 Pengkajian di peroleh mencakup 

data subjektif dan data objektif. Data 

subjektif pasien yaitu Ny. I 

mengatakan sejak pukul 20.00 WIB 

mengalami kenceng-kenceng, 

kemudian oleh suaminya dibawa ke 

RSUD Salatiga untuk melahirkan anak 

pertamanya. Umur kehamilannya 40 

minggu dan setelah melahirkan Ny. I 

mengatakan ASInya belum keluar, Ny. 

I mengatakan bingung karena ASInya 

belum keluar, Ny. I mengatakan 

anaknya rewel, sedangkan data 

objektif pasien yaitu ASI tidak keluar 

saat putting dipencet, payudara Ny. I 

tampak kosong. TTV= TD: 

110/80mmHg, RR: 20x/menit, Nadi: 

80x/menit, Suhu: 36◦C, SPO2: 98%, 

GCS: E4V5M6. BB sebelum 

postpartum : 82 kg, BB setelah 

postpartum : 70 kg, tinggi badan : 155 

Cm. untuk pengkajian Head to toe = 

bentuk kepala mesosephal tidak ada 

benjolan, ekspresi muka pucat, mata 

simetris konjungtiva ananemis, hidung 

simetris tidak ada polip, telinga 

simetris tidak ada serumen, mulut 

tidak ada stomatitis mukosa bibir 

lembab, giginya rapih, tidak ada 

pembesaran kelenjar tyroid dileher, 

tidak ada bunyi tambahan dijantung, 

bentuk payudara simetris, putting susu 

datar, payudara tampak kosong, ASI 

tidak keluar saat putting dipencet. 

Sudah tidak terjadi kontraksi diuterus, 

untuk fundus uterus sebelum 

postpartum: 31 cm dan setelah 

postpartum : 12 cm, untuk kebersihan 

genetalianya bersih, termasuk lokhea 

rubra yaitu terdiri dari darah segar sisa 

selaput ketuban. Berdasarkan uraian 

diatas, masalah yang dialami oleh 

responden sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Wulan dan 

Gurusinga (2012) bahwa “salah satu 

masalah yang terjadi karena kurangnya 

perawatan payudara adalah penurunan 

produksi ASI”, selain kurangnya 

perawatan payudara, ada beberapa 

faktor lain yang memperngaruhi 

produksi ASI. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi produksi ASI antara 

lain faktor makanan, faktor isapan 

bayi, frekuensi penyusuan, riwayat 

penyakit, faktor psikologis, berat 

badan lahir, jenis persalinan, umur 

kehamilan saat melahirkan, dan cara 

menyusui yang tidak tepat. 

Diagnosa keperawatan yang 

masuk dalam prioritas utama yaitu 

Menyusui Tidak Efektif berhubungan 

dengan ketidakadekuatan suplai ASI 

ditandai dengan ASI tidak menetes dan 

payudara terlihat kosong(D.0029) Data 

subjektif pasien yaitu Ny. I 

mengatakan ASInya belum keluar, 

Ny.I mengatakan bingung karena 

ASInya belum keluar, Ny. I 

mengatakan anaknya rewel. TTV = TD 

110/80 mmHg, RR :20x/menit, Nadi: 

80x/menit, Suhu : 36◦C, sedangkan 

data objektif pasien yaitu ASI tidak 

keluar saat putting dipencet, payudara 

Ny. I tampak kosong. Berdasarkan 

pengkajian tersebut sejalan dengan 



teori yang ada diagnosa keperawatan 

yang telah ditentukan sesuai dengan 

masalah yang dialami pasien. Batasan 

karakteristik dari diagnosa menyusui 

tidak efektif sesuai dengan keluhan 

yang dialami pasien yaitu pasien 

mengeluh ASI nya belum keluar. 

Intervensi keperawatan yang dapat 

disusun pada Ny.I dengan masalah 

Menyusui Tidak Efektif berhubungan 

dengan ketidakadekuatan suplai ASI 

ditandai dengan ASI tidak menetes, 

maka penulis akan membahas rencana 

dan tujuan kriteria hasil yang mana 

setelah dilakukan intervensi 

keperawatan 2X24 jam diharapkan 

Status Menyusui dapat membaik 

(L.03029) dengan kriteria hasil ASI 

keluar tanpa memencet payudara, 

Payudara terasa penuh atau tegang 

sebelum menyusui, ASI segera keluar 

setelah bayi mulai menyusui, payudara 

terasa kosong/ lembek setelah 

menyusui, ASI masih menetes setelah 

menyusui, setelah menyusui bayi akan 

tertidur tenang selama 2-4 jam, feses 

bayi berwarna kekuningan, Ibu dapat 

mendengar suara menelan yang pelan 

saat bayi menelan ASI. Intervensi 

keperawatan yaitu Edukasi Menyusui 

(I.12393) tindakan yang dilakukan 

dalam pengkajian nyeriyaitu 

identifikasi keinginan menyusui, 

dukung ibu meningkatkan kepercayaan 

diri dalam menyusui, ajarkan 

perawatan payudara dengan 

mengkompres dengan kapas yang telah 

diberikan baby oil, ajarkan perawatan 

payudara post partum( teknik 

breastcare dan pijat oksitosin). 

Intervensi yang paling diutamakan 

yaitu teknik breastcare dan pijat 

oksitosin yang dilakukan untuk 

memperbaiki sirkulasi darah, merawat 

putting payudara agar bersih dan tidak 

mudah lecet, serta memperlancar 

produksi ASI, sehingga diharapkan 

produksi ASI meningkat, terapi ini 

dilakukan sehari 2x pagi dan sore hari, 

dan bisa dilakukan secara ,mandiri dan 

untuk pijat oksitosin bisa dibantu oleh 

keluarga misal suaminya karena itu 

pemijatan diarea punggung belakang. 

Tindakan tersebut dilakukan kurang 

lebih selama 15 menit. Pada masa 

nifas perawatan payudara merupakan 

suatu tindakan yang sangat penting 

untuk merawat payudara terutama 

untuk memperlancar pengeluaran ASI. 

Perawatan payudara sangat penting 

dilakukan selama hamil sampai 

menyusui. Hal ini karena payudara 

merupakan satu-satunya penghasil ASI 

yang merupakan makanan pokok bagi 

bayi yang baru lahir sehingga harus 

dilakukan sedini mungkin. Dimana 

tujuan perawatan payudara setelah 

melahirkan, salah satunya untuk 

meningkatkan produksi ASI dengan 

merangsang kelenjar-kelenjar air susu 

melalui pemijatan (Wulan dan 

Gurusinga, 2012). Tindakan 

Breastcare adalah pemeliharaan 

payudara yang dilakukan untuk 

memperlancar pengeluaran ASI 

dengan melakukan pemijatan. 

perawatan payudara sangat penting 

dilakukan selama hamil sampai 

menyusui. Breastcare mempengaruhi 

letdown reflex karena ada rangsangan 

dalam putting susu. sedangkan pijat 

oksitosin merupakan salah satu cara 

untuk mengatasi ketidaklancaran 

produksi ASI. Pijat oksitosin adalah 

pemijatan yang dimulai pada tulang 

belakang servikal (servical vertebrae) 



sampai tulang belakang torakalis dua 

belas dan merupakan usaha untuk 

merangsang hormone prolaktin dan 

oksitosin setelah melahirkan (Latifah 

dkk, 2015). 

Implementasi pada tanggal 19 

Februari 2021 yaitu pada pukul 09.45 

WIB mengidentifikasi keinginan 

menyusui didapatkan data subjektif 

pasien mengatakan bahwa ia ingin 

menyusui anaknya secara intensif data 

objektif pasien terlihat serius. Pukul 

10.00 WIB mengajarkan perawatan 

payudara dengan mengkompres 

dengan kapas yang telah diberikan 

baby oil didapatkan data subjektif Ny. 

I mengatakan ASInya belum keluar, 

didapatkan data objektif ASI tidak 

keluar saat putting dipencet. Pukul 

10.10 WIB Mengajarkan perawatan 

payudara post partum (teknik 

Breastcare dan pijat oksitosin). 

Didapatkan data subjektif Ny. I 

mengatakan masih sedikit bingung, 

data objektif  Ny.I tampak bingung. 

Pukul 16.00 WIB mengajarkan 

perawatan payudara post partum 

(teknik Breastcare dan pijat oksitosin). 

Didapatkan data subjektif Ny. I 

mengatakan lebih paham dan rileks, 

data objektif ASI tampak belum 

keluar.  

Pada tanggal 20 Februari 2021 

yaitu pada pukul 07.15 WIB 

mendukung ibu meningkatkan 

kepercayaan diri dalam menyusui 

didapatkan data subjektif pasien 

mengatakan bahwa dirinya sudah 

percaya diri karena ASI yang 

dikeluarkan sudah banyak, data 

okjektif Ny.I terlihat lebih tenang. 

Pada pukul 07.20 WIB mengajarkan 

perawatan payudara dengan 

mengkompres dengan kapas yang telah 

diberikan baby oil didapatkan data 

subjektif Ny.I mengatakan ASI nya 

sudah keluar dan data objektif ASI 

keluar saat putting dipencet. Pada 

pukul 07.30 WIB mengajarkan 

perawatan payudara post partum 

(teknik Breastcare dan pijat oksitosin) 

didapatkan data Ny.I mengatakan 

ASInya  terasa penuh dan tegang dan 

datayudara tampak tegang. Pada pukul 

16.35 WIB mengajarkan perawatan 

payudara dengan mengkompres 

dengan kapas yang telah diberikan 

baby oil didapatkan data subjektif Ny.I 

mengatakan ASI lancar dan data 

objektif ASI tampak keluar tanpa 

memencet putting susu. Pada pukul 

16.45 WIB mengajarkan perawatan 

payudara post partum (teknik 

Breastcare dan pijat oksitosin) 

didapatkan data subjektif Ny.I 

mengatakan setelah diBreastcare dan 

dipijat oksitosin ASInya lancar dan 

data objektif ASI tampak menetes saat 

diBreastcare. 

Pada tanggal 19 Februari 2021 

pukul 16.25 WIB didapatkan hasil 

evaluasi pada masalah keperawatan 

menyusui tidak efektif sebagai berikut 

: 10.00 WIB di dapatkan hasil evaluasi 

pada masalah keperawatan 

ketidaknyamanan pasca partum 

sebagai berikut: data subyektif Ny. I 

mengatakan ASInya belum lancar, 

data objektif ASI tidak keluar saat 

putting dipencet. Analisa data yang 

didapatkan pada masalah menyusui 

tidak efektif belum teratasi. Intervensi 

dilanjutkan ajarkan perawatan 

payudara post partum (teknik 

Breastcare dan pijat oksitosin). 

Kendala dalam pemberian ASI secara 



dini yaitu dikarenakan produksi dan 

ejeksi ASI lebih sedikit pada hari 

pertama setelah melahirkan. Ibu yang 

tidak menyusui bayinya pada hari 

pertama menyusui disebabkan oleh 

kecemasan dan ketakutan ibu akan 

kurangnya produksi ASI serta 

kurangnya pengetahuan ibu tentang 

proses menyusui. Ibu-ibu berhenti 

menyusui bayinya pada bulan pertama 

post partum disebabkan karena putting 

lecet, payudara bengkak, kesulitan 

dalam melakukan perlekatan yang 

benar serta persepsi mereka tentang 

ketidacukupan produksi ASI, sehingga 

ibu tidak yakin bisa memberikan ASI 

pada bayinya (Utami dkk, 2017)  

Semakin banyak anak yang dilahirkan 

akan mempengaruhi produktifitas ASI, 

karena sangat berhubungan dengan 

status kesehatan ibu dan kelelahan 

serta asupan gizi. Kelahiran 

diperkirakan ada kaitannya dengan 

pencarian informasi dalam pemberian 

ASI. hal ini dihubungkan dengan 

pengaruh pengalaman sendiri maupun 

orang lain, bahwa pengalaman ibu 

berpengaruh dalam mengurus anak 

serta berpengaruh pula terhadap 

pengetahuan tentang ASI 

(Soetjiningsih, 2013). Bila dilihat dari 

hasil penelitian ASI keluar tanpa 

memencet payudara Ny. I semakin 

meningkat. Sebelum di Breastcare, 

ASI Ny. I tidak keluar saat dipencet 

payudaranya, kemudian setelah 

dilakukan Breastcare pada hari ke 2 

ASI nya keluar. kemudian dilihat dari 

frekuensi BAK bayi, yang sebelumnya 

bayi BAK kurang dari 8x, setelah di 

breastcare dan pijat oksitosin bayi 

BAK sekitar 8 kali sehari, hal ini 

menunjukkan bahwa bayi akan sering 

kencing ketika bayi mendapatkan 

nutrisi. Hal ini merupakan indikator 

bayi cukup mendapatkan nutrisi. 

Berdasarkan hasil penelitian 

didapatkan hasil ukuran payudara dan 

kondisi payudara Ny. I berubah-ubah 

setiap hari. Payudara Ny. I yang 

semula nampak kosong  semakin hari 

semakin membesar dan berisi. Pada 

hari pertama kelahiran ASI tidak 

keluar ketika putting dipencet, tetapi 

setelah diberikan tindakan pada Ny. I 

ASI menetes ketika putting susu 

dipencet.   

 

Tabel 1.1 Tabel evaluasi produksi ASI 

pada Ny. I sesudah dilakukan 

Breastcare dan Pijat Oksitosin (tabel 

ini berapa pada di Bab 4 dan 

merupakan tabel pertama ) 

Tgl Produksi ASI setelah dilakukan 

Breastcare dan Pijat Oksitosin 

19/2/ 

2021 

Pengeluaran ASI kurang  

1. Payudara terasa penuh atau 

tegang sebelum menyusui 

2. Feses bayi berwarna 

kekuningan  

3. Ibu dapat mendengar suara 

menelan yang pelan saat bayi 

menelan ASI  

20/2/ 

2021 

Pengeluaran ASI banyak  

1. ASI keluar tanpa memencet 

payudara 

2. Payudara terasa penuh atau 

tegang sebelum menyusui 

3. ASI segera keluar setelah bayi 

mulai menyusui 

4. Payudara terasa kosong/ 

lembek setelah menyusui 

5. ASI masih menetes setelah 

menyusui 

6. Setelah menyusui bayi akan 

tertidur tenang selama 2-4 jam  

7. Feses bayi berwarna 

kekuningan 

8. Ibu dapat mendengar suara 



menelan yang pelan saat bayi 

menelan ASI  

Evaluasi dilakukan pada tanggal 

20 Februari 2021 pukul17.05 WIB 

yang diberikan kepasien dengan 

masalah keperawatan menyusui tidak 

efektif sebagai berikut: data subjektif 

Ny. I mengatakan ASInya sudah 

lancar, bayi menyusu dengan kuat, dan 

bayi tidak rewel, data obyektif 

payudara ibu semakin berisi, ASI 

tampak menetes lebih banyak tanpa 

memencet putting. Analisa yang di 

dapatkan pada masalah keperawatan 

menyusui tidak efektif teratasi. 

Intervensi tetap bisa dilakukan jika 

pasien ingin meningkatkan produksi 

ASI lebih lancar lagi.  

Berdasarkan tabel hasil tindakan 

di atas dapat dilihat bahwa responden 

mengalami peningkatan produksi ASI, 

hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Wijayanti dan 

Setyaningsih (2016) bahwa Breastcare 

dan pijat oksitosin efektif 

meningkatkan produksi ASI pada ibu 

menyusui. Perawatan payudara setelah 

melahirkan bertujuan agar dapat 

memelihara kebersihan payudara, 

melenturkan dan menguatkan putting 

susu, mengeluarkan putting susu yang 

masuk ke dalam atau datar, 

mempersiapkan produksi ASI, 

mencegah pembendungan ASI, 

meningkatkan hygine payudara. 

Meningkatkan produksi ASI banyak 

ibu yang mengeluh bayinya tidak mau 

menyusu, bisa jadi ini disebabkan oleh 

faktor teknis seperti putting susu yang 

masuk atau posisi yang salah. Selain 

faktor teknis ini tentunya air susu ibu 

juga dipengaruhi oleh asupan nutrisi 

dan kondisi psikologis ibu (Indriyani 

dan Asmuji, 2017). Berdasarkan 

paparan diatas dapat disimpulkan 

bahwa ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi produksi ASI, salah 

satunya adalah perawatan payudara. 

Sebelum dilakukan perawatan 

payudara produksi ASI ibu kurang dan 

sesudah dilakukan perawatan payudara 

produksi ASI ibu banyak, sehingga 

Breastcare dan pijat oksitosin terbukti 

efektif untuk melancarkan produksi 

ASI pada ibu post partum, hal ini 

sesuai dengan teori yang dikemukakan 

oleh Nilamsari, Wagiyo, dkk (2014) di 

dalam penelitiannya. 

 

KESIMPULAN 

Pemberian terapi breastcare 

memberikan dampak positif pada ibu 

post partum dalam pemenuhan 

kebutuhan aman dan rasa nyaman pada 

pasien post partum dalam peningkatan 

produksi ASI. Diharapkan rumah sakit 

dapat menerapkan breastcare dalam 

upaya meningkatkan kesehatan pasien 

terutama pada pasien postpartum. 

 

SARAN 

Bagi Rumah Sakit Diharapkan 

rumah sakit khususnya RSUD Kota 

Salatiga dapat memberikan pelayanan 

kesehatan dan mempertahankan 

hubungan kerja  sama baik antara 

tim kesehatan maupun pasien serta 



keluarga pasien.  Dapat 

melengkapi saran dan prasarana yang 

sudah ada secara optimal dalam 

pemenuhan asuhan keperawatan 

dengan Menyusui Tidak Efektif pada 

ibu post partum dengan peningkatan 

produksi ASI.  

Bagi Tenaga Kesehatan 

Khususnya Perawat Perawat memiliki 

tanggung jawab dan skill yang 

mumpuni dan selalu  berkoordinasi 

dengan tim kesehatan lain dalam 

pemberian asuhan keperawatan 

khususnya pada pasien post partum 

dan melakukan tindakan keperawatan 

sesuai dengan standart operasional 

prosedur (SOP) yang sudah 

ditentukan.     

Bagi Institusi Pendidikan Dapat 

meningkatkan mutu pelayanan 

Pendidikan yang lebih berkualitas 

sehingga tercipta perawat yang 

kompeten, kreatif, terampil, inovatif 

dan bermutu tinggi serta memberikan 

asuhan keperawatan secara benar dan 

berdasarkan kode etik keperawatan 

serta meningkatkan sarana dan 

prasarana sesuai dengan kemajuan 

teknologi dibidang kesehatan.  

Bagi Pasien dan Keluarga Pasien 

dapat mengatur dan membagi waktu 

secara baik sehingga dapat melakukan 

penerapan breastcare secara maksimal 

dan mandiri. Bagi keluarga dapat 

menerapkan breastcare kepada 

keluarga yang mengalami kesulitan 

dalam produksi ASI. 

Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat 

memodifikasi dengan metode lain dan 

memanfaatkan pengetahuan, 

keterampilan dan waktu seefektif 

mungkin, sehingga dapat memberikan 

asuhan keperawatan kepada pasien 

seoptimal mungkin. 
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