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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehamilan merupakan masa yang menggembirakan bagi calon orang 

tua dan keluarga. Calon orang tua terutama calon ibu perlu memiliki 

pengetahuan dan kesiapan untuk hamil, melahirkan dan menyusui anak. 

Dalam era pembangunan ini menyusui bayi mempunyai arti ekonomi yang 

besar, dari 214  juta jiwa penduduk Indonesia terdapat kurang lebih 15 juta 

jiwa anak-anak usia dibawah dua tahun. Bila seluruh bayi disusukan sampai 

usia dua tahun, maka jumlah ASI (Air Susu Ibu) yang dihasilkan oleh 15 juta 

ibu yang menyusukan kurang lebih 15 juta per liter per hari (Ronald, 2011). 

Manfaat Air Susu Ibu adalah hak asasi bayi dan memberikan Air Susu 

Ibu kewajiban ibu, namun tidak semua bayi mendapat Air Susu Ibu. 

Pemberian Air Susu Ibu secara esklusif sampai saat ini mengalami persoalan 

dan masih sangat rendah dari jumlah ibu yang melahirkan. Prosentase pola 

menyusui pada bayi usia 0-6 bulan di Indonesia yang diberikan Air Susu Ibu 

esklusif sebesar 15,3% (Kemenkes RI, 2010). Cakupan Air Susu Ibu esklusif 

di daerah Klaten jawa tengah pada tahun 2010 sebesar 35,28% sedangkan 

cakupan Air Susu Ibu Esklusif di daerah Karangdowo sebesar 30,91% yaitu 

sebanyak 1.256 bayi dari 4.064 (Dinkes Kabupaten Klaten, 2012). 

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran perawatan kesehatan 

masyarakat adalah kelompok masyarakat yang memiliki resiko tinggi terhadap 
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masalah kesehatan misal ibu hamil, ibu setelah melahirkan, ibu menyusui, ibu 

nifas, bayi, balita dan usia lanjut. Pada periode antenatal, ibu hamil harus 

dipersiapkan baik secara fisik maupun psikologis untuk merawat bayinya. 

Perawatan antenatal yang baik yaitu dengan memberikan perhatian yang 

khusus pada persiapan payudara seeta putting susu dalam mengantisipasi 

permasalahan pemberian Air Susu Ibu pada bayi. Terdapat kesulitan 

psikologis maupun kesulitan fisik yang mencegah ibu menyusukan bayinya. 

Persiapan pesikologis ibuk untuk menyusui pada saat kehamilan sangat 

berarti, karena keputusan atau sikap ibu yang positif harus sudah ada pada saat 

kehamilan atau bahkan jauh sebelumnya. Sikap ibu dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, antara lain adat/ kebiasaan atau kepercayaan menyusui didaerah 

masing-masing., pengalaman menyusui sebelumnya, pengetahuan tentang 

manfaat Air Susu Ibu, kehamilan diinginkan atau tidak. Dukungan dari 

perawat atau petugas kesehatan, teman atau kerabat dekat sangat dibutuhkan 

terutama pada ibu yang pertama kali hamil. Cara terbaik dalam 

mempersiapkan pemberian Air Susu Ibu adalah keadaan kejiwaan ibu yang 

sedapat mungkin tenang dan tidak menghadapi banyak masalah 

(Soetjiningsih, 2006). 

Kesulitan yang dapat timbul selama proses laktasi yaitu puting yang 

retak-retak, puting yang masuk ke dalam, mastitis infektif dan laktasi yang 

tidak memadahi oleh karena banyak sekali masalah yang dapat timbul selama 

proses menyusui, maka perlu dilakukan perawatan antenatal yang baik karena 

Air Susu Ibu berperan penting untuk membuat bayi sehat dan kuat. Kesulitan-
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kesulitan yang timbul selama proses menyusui dapat dicegah lewat perawatan 

antenatal yang baik, yaitu dengan memberikan perhatian  yang khusus pada 

persiapan payudara serta putting susu dalam mengantisipasi secara positif 

pemberian Air Susu Ibu pada bayi (Farrer, 2001). 

Perawatan payudara merupakan salah satu bagian penting yang harus 

diperhatikan sebagai persiapan untuk menyusui nantinya, hal ini dikarenakan 

payudara merupakan organ esensial penghasil Air Susu Ibu pada bayi, 

masalah utama dan prinsip yaitu bahwa ibu-ibu membutuhkan bantuan dan 

informasi serta dukungan agar merawat payudara pada saat hamil untuk 

mempersiapkan Air Susu Ibu saat melahirkan sehingga menambah keyakinan 

bahwa mereka dapat menyusukan bayinya dengan baikserta mengetahui 

fungsi manfaat perawatan payudara pada saat hamil (Ronald, 2011). 

Perawatan payudara sebaiknya dilakukan selama masa kehamilan yaitu pada 

usia kehamilan 18 minggu sampai usia kehamilan 40 minggu (Trimester II 

dan III) dan bukan sesudah persalinan (Geniofan,  2010). 

Berdasarkan studi pendahuluan di Puskesmas  Karangdowo dari bulan 

Januari sampai Maret 2012 terdapat 120 ibu primigravida. Hasil wawancara 

pada tanggal 15 Maret 2012 kepada 10 ibu primigravida, ada 6 ibu 

primigravida mengetahui tentang perawatan payudara selama kehamilan, yaitu 

dengan cara  memberikan mengkompres payudara dengan  handuk yang telah 

dibasahi air hangat, dan memijat  payudra, namun frekuensi dalam waktu 

dalam pemijatan tidak selalu sama, artinya  ibu tidak melakukan pemijatan 

payudara setiap hari. Terdapat  4 ibu tidak mengetahui perawatan payudara 



4 
 

selama kehamilan,  oleh sebab  keempat ibu tersebut hanya membersihan 

paydara pada saat mandi dan tidak melakukan pemijatan seperti menarik 

putting dan dipijat. Berdasarkan hasil wawancara terhadap 10 ibu 

primigravida menggambarkan pengetahuan ibu tentang manfaat pijat payudara 

selama kehamilan masih kurang, demikian juga tindakan pemijatan payudara 

juga masih belum dilakukan secara baik dan benar. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti: 

“Hubungan antara tingkat pengetahuan ibu primigravida dengan perilaku 

perawatan payudara pada saat hamil di wilayah kerja Puskesmas Karangdowo 

Klaten?”. 

 
C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuaan Umum 

Mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan ibu primigravida dengan 

perilaku perawatan payudara pada saat hamil di wilayah kerja Puskesmas 

Karangdowo Klaten. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu primigravida tentang 

perawatan payudara pada saat hamil 

b. Untuk mengetahui perilaku ibu primigravida tentang perawatan 

payudara pada saat hamil. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, 

memberikan masukan bagi dunia ilmu pengetahuan terutama ilmu 

keperawatan khususnya di bidang KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) terutama 

masalah perawatan payudara selama kehamilan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pendidikan 

Diharapkan dapat menambah informasi tentang KIA (Kesehatan Ibu 

dan Anak) terutama masalah kesehatan payudara. 

b. Bagi Puskesmas 

Memberikan acuan kepada Puskesmas Karangdowo dalam hal 

peningkatan pengetahuan dan wawasan dalam melakukan perawatan 

payudara. 

c. Bagi Ibu Hamil 

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam 

melakukan perawatan payudara karena sangat banyak manfaatnya. 

 
E. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, penulis menemukan beberapa 

penelitian  yang berkaitan dengan hubungan antara tingkat pengetahuan ibu 

primigravida dengan perilaku perawatan payudara selama hamil di wilayah 

kerja Puskesmas Karangdowo, penelitian yang pernah dilakukan, antara lain: 
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1. Dahlia (2010), Perilaku Ibu Hamil dalam Melakukan Perawatan Payudara 

di Klinik Sally Kecamatan Medan Tembung. Desain penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan cross 

sectional analisa data univariat dengan besar sampel sebanyak 46 orang 

dengan metode pengambilan total sampling. 

2. Dwijayanti (2009), Hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang perawatan 

payudara dengan kejadian dendungan ASI ibu post partum di RSUD 

Dr.Moewardi Surakarta. Penelitian ini menggunakan desain penelitian 

deskreptif analitik dengan pendekatan cross sectional. Teknik 

pengambilan sample adalah acidental sampling. Analisa data 

menggunakan Chi-square. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




