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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Angka kematian bayi merupakan indikator yang lazim digunakan untuk 

menentukan derajat kesehatan masyarakat, baik pada tatanan provinsi 

maupun nasional. Kesehatan bayi baru lahir di Indonesia harus terus 

ditingkatkan, karena sampai saat ini angka kematian bayi khususnya angka 

kematian bayi baru lahir (neonatus) yang merupakan indikator status 

kesehatan bayi masih sangat tinggi dibandingkan dengan angka kematian bayi 

di ASEAN lain. Menurut Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia 2002-

2003, angka kematian bayi pada tahun 2002-2003 sebesar 35 per 1000 

kelahiran hidup, dan angka kematian neonatus sebesar 20 per 1000 kelahiran 

hidup. Mayoritas  angka kematian neonatus tersebut terjadi pada minggu 

pertama kehidupannya. Angka ini jika diterjemahkan ke dalam jumlah 

absolut berarti dari 4.608.000 bayi yang lahir di Indonesia setiap tahunnya, 

100.454 bayi meninggal pada masa neonatus. Perhitungan untuk setiap 

harinya, 275 kematian neonatus terjadi pada setiap hari di Indonesia, yang 

berarti 12 kematian neonatus setiap jamnya, atau ada satu neonatus 

meninggal setiap lima menit (DepKes, 2006).  

Neonatus adalah bayi yang berusia 0 (nol) sampai 28 hari. Bayi yang 

baru mengalami proses kelahiran harus menyesuaikan diri dari kehidupan 

intrauterin ke kehidupan ekstrauterin (Hidayat, 2008). Beberapa saat pertama 

kehidupan ekstrauteri adalah waktu yang paling dinamis dalam seluruh siklus 
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kehidupan. Ketika lahir, bayi baru lahir mengalami perubahan dari 

ketergantungan penuh menjadi mandiri secara fisiologi sepanjang masa 

transisi, masa yang dimulai ketika bayi keluar dari perut ibu hingga bulan 

pertama kehidupan (Kribe & Carolyn, 2009). 

Infeksi masih menjadi penyebab utama kesakitan dan kematian pada 

periode neonatus. Di Negara berkembang hampir sebagian besar neonatus 

yang di rawat mempunyai kaitan dengan masalah infeksi (Aminullah, 2006). 

Periode neonatus mengandung resiko yaitu terjadinya infeksi terutama pada 

tali pusat yang merupakan luka basah dan dapat menjadi pintu masuknya 

kuman tetanus yang sangat sering terjadi menjadi penyebab kematian bayi 

baru lahir. Tali pusat merupakan jalan masuk infeksi, yang dapat dengan 

cepat menyebabkan sepsis. Teknik perawatan yang bersih pada saat 

mengklem, memotong dan mengikat tali pusat selanjutnya merupakan prinsip 

utama yang sangat penting untuk mencegah terjadinya sepsis karena infeksi 

tali pusat (Widowati, 2003).  

Perawatan pada bayi baru lahir yang sering diajarkan oleh petugas 

kesehatan pada ibu sebelum pulang salah satunya adalah perawatan tali pusat. 

Pada minggu-minggu pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan 

tali pusat dari pangkal sampai ujungnya. Perawatan pada bayi baru lahir 

memerlukan kehati-hatian, perhatian dan kecermatan. Hal ini dimaksudkan 

untuk mengurangi kesakitan atau keadaan yang lebih buruk akibat intervensi 

keperawatan (Huliana, 2003). 
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Perawatan tali pusat yang tidak baik mengakibatkan tali pusat menjadi 

lama lepas. Resiko bila tali pusat lama lepas adalah terjadinya infeksi tali 

pusat  dan tetanus neonatorum. Adapun tanda-tandanya antara lain suhu 

tubuh bayi panas, bayi tidak mau minum, tali pusat bengkak, merah dan 

berbau. Sehingga perawatan tali pusat perlu diperhatikan (Saifuddin, 2008). 

Fenomena perawatan tali pusat pada bayi masih beragam dalam 

penggunaan bahan. Ada yang menggunakan kasa alkohol dan ada yang 

menggunakan kasa steril. Penggunaan kasa yang dibasahi dengan alkohol dan 

melilitkannya pada tali pusat dianggap metode yang paling efektif untuk 

membunuh kuman disekitar tali pusat sehingga mempercepat pelepasan tali 

pusat. Sedangkan yang menggunakan kasa steril mengatakan bahwa 

perawatan tali pusat menggunakan kasa alkohol yang digunakan untuk 

melilitkan pada tali pusat akan merusak flora normal disekitar tali pusat 

karena yang tertinggal pada saat alkohol dililitkan pada tali pusat hanya air 

sehingga keadaan tali pusat yang sudah lembab bila dililitkan kasa yang 

dibasahi alkohol menjadi lebih lembab yang dapat memperlambat pelepasan 

tali pusat. Alkohol tidak dipergunakan lagi dalam melilitkan tali pusat bayi, 

yang digunakan melilitkan tali pusat yaitu kasa steril. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di Desa 

Bowan Kecamatan Delanggu pada tahun 2009 tercatat jumlah kelahiran tiap 

tahun 100 bayi dengan jumlah pasangan usia subur (PUS) yaitu 286. Di Desa 

Bowan tidak terdapat Rumah Sakit atau Puskesmas, yang ada hanya klinik 

bidan desa yang menangani masalah kesehatan masyarakat sekitar. Bayi yang 
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lahir di bidan biasanya dirawat satu hari setelah itu dibawa pulang. Dari 

fenomena diatas  menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti “Perbedaan 

Lama Lepas Tali Pusat Perawatan Dengan Menggunakan Kasa Steril 

Dibandingkan Kasa Alkohol di Desa Bowan Kecamatan Delanggu”. 

  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut “Apakah ada perbedaan lama 

lepas tali pusat perawatan dengan menggunakan kasa steril dibandingkan 

dengan menggunakan kasa alkohol?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui perbedaan lama lepas tali pusat perawatan menggunakan 

kasa steril dibandingkan kasa alkohol. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui lama lepas tali pusat bayi dengan perawatan 

menggunakan kasa steril. 

b. Mengetahui lama lepas tali pusat bayi dengan perawatan 

menggunakan kasa alkohol. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Menambah wawasan, pengetahuan, serta bahan kajian mahasiswa 

tentang waktu lepas tali pusat bayi. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Bidan Desa 

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dalam 

mengaplikasikan  perawatan tali pusat bayi baru lahir. 

b. Bagi Masyarakat 

Diharapkan masyarakat dapat menerapkan perawatan tali pusat 

yang paling tepat atau efektif pada bayi baru lahir. 

c. Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai bahan referensi bagi perpustakaan dan dapat menjadi bahan 

masukan mengenai perawatan tali pusat serta dapat digunakan 

sebagai bahan masukan penelitian lainnya. 

d. Bagi Peneliti  

Menambah wawasan ilmu pengetahuan, pengalaman dan 

perkembangan pribadi terutama dari segi ilmiah menerapkan ilmu 

yang telah diperoleh. 
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E. Keaslian Penelitian 

Menurut pengetahuan peneliti, penelitian dengan variabel tali pusat 

dengan variabel kasa belum pernah ada yang meneliti tetapi salah satu 

variabelnya sudah pernah dilakukan yaitu sebagai berikut : 

1. Triningsih (2003) yang meneliti tentang “Perbedaan Kejadian 

Hipotermi dan Lama Lepas Tali Pusat antara Neonatus yang Mandi 

Rendam dan Mandi Seka Di Ruang Perinatal RS Dr. Sardjito 

Yogyakarta”. Rancangan penelitian ini adalah menggunakan metode 

eksperimen semu/quasi eksperimental dengan subyek penelitian adalah 

neonatus yang lahir di RS Dr. Sardjito Yogyakarta. Penelitian 

dilaksanakan pada bulan September sampai dengan Desember 2002 

yang memenuhi kriteria inklusi sebanyak 56 responden masing-masing 

30 responden kelompok mandi rendam dan 26 responden kolompok 

mandi seka. Data tentang waktu pelepasan tali pusat didapatkan 25 

responden yang terdiri dari 11 kelompok mandi rendam dan 14 

kelompok mandi seka. Alat ukur yang digunakan adalah lembar 

observasi, thermometer digital dan thermometer air. Data yang telah 

didapatkan dianalisa menggunakan uji  t. Hasil penelitian didapatkan 

perbedaan rata-rata suhu tubuh setelah mandi rendam dan setelah mandi 

seka adalah sama, dengan demikian tidak terjadi perbedaan hipotermi 

antara mandi cara rendam dan mandi cara seka, ada perbedaan rata-rata 

lama lepas tali pusat antara mandi cara rendam dan mandi cara seka 

tetapi secara statistik tidak signifikan, perbedaannya adalah ± 12 jam. 
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2. Widowati T (2003) dengan judul “Efektifitas Dan Keamanan 

Kolostrum Untuk Perawatan Tali Pusat”, merupakan suatu uji klinis 

acak terkendali yang dilakukan secara prospektif. Data yang telah 

didapatkan dianalisa menggunakan uji X². Hasil rerata waktu pelepasan 

tali pusat lebih cepat pada kelompok kolostrum dibandingkan alkohol 

(mean 133,5 ± 38,0 jam dibandingkan 188,0 ± 68,8 jam, p=0,003). 

Beda mean waktu pelepasan tali pusat kedua kelompok penelitian 54,5 

jam (Interval kepercayaan 95% 13,6-64,8). Terjadinya infeksi lokal tali 

pusat tidak berbeda antara kelompok kolostrum (1/40 bayi) dibanding 

kelompok alkohol (4/42 bayi) dengan p=0,22. Kesimpulan penelitian 

kolostrum aman dan efektif untuk perawatan tali pusat pada bayi cukup 

bulan yang sehat. Kolostrum mudah diperoleh, steril dan dapat 

memberikan kepusan psikologis bagi ibu dalam merawat bayinya. 

3. Safique, M. S., et all (2006) yang berjudul “Alcohol Application versus 

Natural Drying of Umbilical Cord”. Penelitian ini untuk 

membandingkan pemisahan tali pusat dengan tingkat infeksi dengan 

menggunakan alkohol terhadap pengeringan tali pusat pada bayi berat 

lahir rendah. Rancangan penelitian ini adalah menggunakan quasi 

eksperimental dengan subyek penelitian adalah bayi berat lahir rendah 

di RS Militer dan RS Militer Gabungan di Rawalpindi, Pakistan. Bayi 

berat lahir rendah di RS Militer dan RS Militer Gabungan di 

Rawalpindi dikelompokkan menjadi dua kelompok, kelompok A 

dengan alkohol 70% sebanyak 47 responden dan kelompok B dengan 
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non antiseptik sebanyak 43 responden. Hasil penelitian didapatkan 

perbedaan waktu pemisahan tali pusat antara alkohol dengan non 

antiseptik yaitu 1,71 hari lebih cepat alkohol. 

Sedangkan penelitian ini merupakan penelitian descriptive 

comparative  yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan waktu lepas 

tali pusat pada perawatan menggunakan kasa steril dengan perawatan 

menggunakan kasa alkohol. Menggunakan postest only control group 

design yaitu rancangan mengetahui pengaruh perlakuan pada kelompok 

eksperimen dengan cara membandingkan kelompok tersebut. Satu 

kelompok diberi perlakuan dengan menggunakan kasa steril dan satu 

kelompok diberi perlakuan dengan menggunakan kasa alkohol. Subyek 

dalam penelitian ini adalah bayi yang lahir di Desa Bowan Kecamatan 

Delanggu pada tanggal 27 September-16 Oktober 2010 yang memenuhi 

kriteria yaitu bayi yang lahir pada tanggal 27 September-16 Oktober 

2010  lahir, ibu bersedia bayinya dijadikan sampel penelitian. Alat ukur 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi yang 

berisi waktu lepas tali pusat bayi dalam hari. Sebelum dilakukan analisa 

data, terlebih dahulu dilakukan uji kenormalan data. Uji kenormalan 

data dilakukan menggunakan teknik uji Kolmogorov-smirnov pada taraf 

signifikansi 5%. Jika data berdistribusi normal, maka teknik uji yang 

digunakan adalah t test sedangkan jika data tidak normal, maka teknik 

uji yang digunakan non parametrik adalah uji Mann Whitney test 


