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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan angka

kematian ibu dan bayi tertinggi. Angka kematian ibu sebesar 19.500 sampai

dengan 20.000 orang setiap tahun nya atau terjadi setiap 26–27 menit.

Penyebab kematian ibu adalah pendarahan 30,5%, infeksi 22,5%,

preeklampsia/eklampsia 17,5% dan anestesis 2%, sedangkan kematian bayi

sebesar 110.000 meningkat menjadi 280.000 atau dalam18-20 menit terjadi

kematian bayi dengan penyebab kematian bayi karena BBLR 15/1000

kelahiran hidup (Manuaba, 2012).

Kesepakatan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa - Bangsa

(PBB) yang tertuang dalam “Transforming Our World: The 2030 Agenda for

Sustainable Development” tanggal 2 Agustus 2015, pengesahan 17 SDGs

menjadi tonggak baru komitmen masyarakat internasional pada agenda

pembangunan global untuk meneruskan pencapaian Millenium Development

Goals (MDGs) yaitu target nasional untuk menurunkan angka kematian bayi

pada 2030, mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah, dengan

berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per

1.000 KH dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000 KH (Kemenkes, 2015).

Menurut WHO diperkirakan bahwa data BBLR tahun 2015 sebanyak

20 juta kasus yang terjadi pada bayi baru lahir setiap tahunnya diseluruh

dunia dengan kejadian terbanyak di negara-negara berkembang dengan

sosial ekonomi rendah. Statistik menunjukkan 95% kejadian BBLR

didapatkan di negara berkembang dengan angka kematiannya mencapai 45
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kali lebih tinggi dibanding pada bayi dengan berat lahir sama dengan atau

lebih dari 2500 gram (WHO, 2016).

Hasil Riskesdas tahun 2017 menyatakan bahwa persentase balita (0-

59 bulan) dengan BBLR sebesar 10,2%. Persentase BBLR tertinggi terdapat

di Provinsi Sulawesi Tengah (16,8%) dan terendah di Sumatera Utara (7,2%)

sedangkan untuk Kalimantan Selatan persentase BBLR sebanyak 10,1 %

(Riskesdas, 2017).

Data yang didapat dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan

(Kalsel) tahun 2017 mencatat kasus kematian bayi tahun 2016 ada 811

kasus kematian bayi dan terdapat ada 67 kasus (33,2%) kematian bayi

dengan BBLR dari 202 bayi dengan BBLR (Dinkes, 2017).

WHO menyebutkan semua bayi baru lahir dengan berat kurang dari

2500 gram disebut Low Birth Weight Infants. Kematian perinatal pada bayi

BBLR 8 kali lebih besar daripada bayi lahir dengan berat badan lahir normal

(Proverawati, 2012).

Bayi baru lahir tidak dapat mengatur temperatur tubuhnya secara

memadai dan dapat dengan cepat kedinginan jika kehilangan panas tidak

segera dicegah. Bayi yang mengalami kehilangan panas (hipotermia)

berisiko tinggi untuk jatuh sakit atau meninggal jika bayi dalam keadaan

basah dan tidak diselimuti mungkin akan mengalami hipotermia meskipun

berada dalam ruangan yang relatif hangat. Bayi prematur atau berat badan

rendah sangat rentan terhadap terjadinya hipotermia (Agnes, 2014).

BBLR memiliki masalah sistem pengaturan suhu tubuh dimana bayi

dengan BBLR sering mengalami suhu yang tidak stabil yang disebabkan

karena kehilangan panas karena perbandingan luas permukaan kulit dengan

berat badan lebih besar dan kurangnya lemak badan sehingga bayi akan

lebih beresiko untuk terjadinya penurunan suhu tubuh sehingga setiap orang
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tua akan diajarkan teknik perawatan dengan metode kanguru (RS Betha

Medika, 2017).

Salah satu metode alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi

masalah termoregulasi pada bayi BBLR adalah Perawatan Metode Kanguru

(PMK). Perawatan metode ini dikatakan lebih ekonomis karena hanya

membutuhkan kulit ibu sebagai media penghantar panas. Selain untuk

menjaga kestabilan suhu tubuh. PMK juga dapat memberikan bonding

antara ibu dan bayi, melatih ibu dalam pemberian ASI (breastfeeding) dan

melatih ibu agar memberikan kehangatan tubuhnya secara alami kepada

bayi. Sehingga bayi tidak perlu terus menerus menggunakan incubator untuk

menjaga kehangatan tubuhnya Kehangatan tubuh ibu ternyata merupakan

sumber panas yang efektif untuk bayi dengan BBLR. Selain untuk menjaga

kehangatan bayi, metode kanguru juga dapat menjadikan tidur bayi lebih

nyenyak dan meningkatkan kepercayaan diri pada ibu. Beberapa manfaat

tersebut tidak diperoleh bayi jika bayi hanya di letakkan di incubator (Silvia,

2015).

Di Indonesia sendiri, dalam Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS),

perawatan metode kanguru menjadi perawatan yang dianjurkan untuk

digunakan pada bayi BBLR. Metode ini adalah metode perawatan yang

menggunakan skin to skin contact, dimana bayi dalam keadaan telanjang

(hanya memakai popok dan topi), diletakkan secara vertikal pada dada ibu

diantara kedua payudara ibu kemudian diselimuti (Depkes RI, 2017).

Perawatan metode kanguru dilakukan dengan syarat bayi berat badan

kurang dari 2.500 gram tidak terdapat kelainan atau penyakit yang

menyertai, reflek dan kordinasi isap menelan yang baik, suhu tubuh yang

stabil (36,5oC – 37,5oC) (Pantiawati, 2012).
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Penelitian yang dilakukan oleh Silitonga Junika (2013) terkait

“Gambaran Pengetahuan Ibu Post Partum tentang Perawatan Bayi Metode

Kanguru di Rumah Sakit Pirngadi Medan” menunjukkan bahwa mayoritas

responden berpengetahuan cukup yaitu sejumlah 17 orang (56,7%),

pengetahuan kurang sejumlah 11 orang (36,6%) dan minoritas

berpengetahuan baik sejumlah 2 orang (6,7%). Penelitian yang selanjutnya

dilakukan oleh Bekti Sri (2014) terkait “Gambaran Pengetahuan Ibu Nifas

dengan BBLR tentang PMK di Kabupaten Pekalongan tahun 2014”. Hasil

penelitian menunjukkan sebanyak 30 ibu (60%) berpengetahuan cukup dan

20 ibu (40%) berpengetahuan kurang tentang perawatan metode kanguru.

Pengetahuan ibu yang masih rendah tentang PMK dikarenakan perawatan

metode kanguru dirasa masih awam oleh para ibu. Mereka belum pernah

mendapatkan informasi terkait perawatan metode kanguru.

Studi pendahuluan yang dilakukan penulis pada tanggal 01 Februari

2018 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin dan dipilih

sebagai lokasi penelitian karena RSUD Ulin merupakan rumah sakit negeri

tipe A yang menjadi tempat rujukan kedua dan menampung pelayanan

rujukan dari berbagai daerah baik dari daerah Banjarmasin maupun daerah

lainnya.

Berdasarkan data mengenai kasus terbanyak di RSUD Ulin dari

tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 BBLR merupakan kasus tertinggi di

RSUD Ulin Banjarmasin. Berdasarkan hasil rekapitulasi data pada laporan

tahun 2014 di RSUD Ulin Banjarmasin didapatkan data ibu nifas sebanyak

3.126 dan ibu nifas yang melahirkan BBLR sebanyak 15 bayi (0,23%), tahun

2015 didapatkan data ibu nifas sebanyak 5.951 dan ibu nifas yang

melahirkan BBLR sebanyak 35 bayi (0,54%), hasil rekapitulasi data pada

tahun 2016 didapatkan data ibu nifas sebanyak 3.204 dan ibu nifas yang
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melahirkan BBLR sebanyak 184 bayi (5,6%) dan tahun 2017 didapatkan

data ibu nifas 3.840 dan ibu nifas yang melahirkan BBLR sebanyak 376 bayi

(10,9%). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kejadian BBLR pada

ibu nifas mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai dengan tahun

2017. Berdasarkan tanya jawab dengan 5 ibu nifas yang melahirkan bayi

dengan BBLR tentang pengertian, manfaat dan cara melakukan metode

kanguru dengan hasil seluruh ibu mengetahui tentang metode kanguru dan

cara melakukan metode kanguru namun tidak mengetahui manfaat

melakukan metode kanguru walaupun sebelumnya telah dijelaskan oleh

petugas di ruangan tetapi seluruh ibu lupa dengan manfaat melakukan

metode kanguru.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan

suatu penelitian yang berjudul “Gambaran Pengetahuan Ibu Nifas Tentang

Metode Kanguru Pada BBLR di RSUD Ulin Banjarmasin”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan

masalah penelitian “Bagaimana Gambaran Pengetahuan Ibu Nifas Tentang

Metode Kanguru Pada BBLR di RSUD Ulin Banjarmasin ?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui Gambaran Pengetahuan Ibu Nifas Tentang Metode Kanguru

Pada BBRL di RSUD Ulin Banjarmasin
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2. Tujuan Khusus

a. Mengidentifikasi karakteristik ibu yang melahirkan BBLR di RSUD

Ulin Banjarmasin berdasarkan umur, pendidikan, pekerjaan dan

paritas

b. Mengidentifikasi pengetahuan ibu nifas tentang metode kanguru di

RSUD Ulin Banjarmasin

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi RSUD Ulin Banjarmasin

Menambah bahan referensi mengenai metode kanguru dan

meningkatkan pengetahuan, wawasan serta mutu pelayanan dalam

penanganan metode kanguru pada BBLR.

2. Bagi AKBID Sari Mulia Banjarmasin

Menambah referensi dan wawasan mengenai ilmu kesehatan terutama

mengenai metode kanguru pada BBLR.

3. Bagi Peneliti

Menambah wawasan ilmu kesehatan khususnya mengenai metode

kanguru pada BBLR serta merupakan pengalaman yang baik bagi

peneliti sebagai dasar untuk mengembangkan ilmu dimasa akan datang.


