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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Post partum (puerperineum) dimulai setelah kelahiran plasenta yang 

berakhir ketika alat-alat kandungan seperti kedaan semula sebelum hamil. 

Masa nifas (puerperineum) dimulai 2 jam setelah lahir plasenta hingga 

dengan 6 minggu (42 hari). Dalam bahasa latin, waktu dimulai tertentu 

setelah melahirkan anak ini disebut Puerperium dari Puer artinya bayi dan 

Parous melahirkan. Puerperium berarti masa setelah melahirkan bayi. 

Puerperium yaitu masa pulih kembali dimulai masa persalinan selesai hingga 

alat-alat kandungan kembali seperti sebelum hamil (Sunarsih, 2011). 

Secara biologis ibu post partum ada adaptasi menyusui. Air susu ibu 

(ASI) menjadi makanan pertama yang terbaik sehingga harus diberikan untuk 

bayi karena mengandung zat gizi yang sangat dibutuhkan dalam proses 

pertumbuhan kecerdasan anak (Prasetyo, 2012). Bayi yang baru lahir perlu 

mendapatkan perawatan yang optimal sejak lahir, salah satunya adalah 

makanan yang ideal. Bayi yang baru dilahirkan belum membutuhkan asupan 

lain selain ASI dari ibunya. Namun pada kenyataannya pemberian ASI 

eksklusif tidak semudah yang dibayangkan. Berbagai kendala bisa timbul 

dalam upaya memberikan ASI eksklusif selama enam bulan pertama 

kehidupan bayi.(Kholisotin 2019)  

Menurut Word Health Organization (WHO, 2015) merekomendasikan 

pemberian ASI pada bayi dilakukan 1 jam pertama setelah lahir dan 

melanjutkan usia 6 bulan pertama kehidupan bayi. Sehingga bayi dapat 

memenuhi nutrisi makanan yang memadai dengan menyusui hingga 2 tahun 

(Saputri 2019). 
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Berdasarkan data dari profil kesehatan Indonesia tahun 2017, cakupan 

presentasi bayi yang mendapat ASI eksklusif di Indonesia sebesar 61,33%. 

Pemerintah telah menargetkan pencapaian ASI Eksklusif di Indonesia sebesar 

80%,namun hal itu masih belum tercapai hingga saat ini. Upaya untuk 

meningkatkan cukupan ini dengan memberikan informasi benar dan tepat 

mengenai macam-macam manfaat tentang ASI eksklusif bagi ibu atau bayi 

hingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya ASI 

eksklusif pada bayi (Profil Kesehatan Indonesia, 2017).  

Dalam (Profil kesehatan Kabupaten,2017) kecukupan ASI eksklusif di 

Jawa Barat saat ini mecapai 53%. Menurut Kabupaten Kota, diperkirakan 

ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan hanya 20,34%. Sedangkan menurut (Pofil 

Kesehatan Cianjur pada tahun 2011 persentase bayi yang mendapat ASI 

eksklusif tahun 2011) sebesar 76,99% mengalami peningkatan dari tahun 

2010 sebesar 61,91% masih rendahnya pemberian ASI eksklusif dipengaruhi 

beberapa hal antara lain kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat 

pentingnya pemberian ASI eksklusif. 

Kendala ibu tidak menyusui pada hari pertama karena ketakutan ibu 

yang tidak memiliki cukup ASI, puting rata, payudara bengkak, abses pada 

payudara, puting lecet atau pecah-pecah (Sutanto, 2015). Menurut 

(Endah,2011 dalam Wulandari 2014) semua perempuan mempunyai potensi 

untuk memberikan ASI kepada anaknya, tetapi tidak semua ibu postpartum 

dapat mengeluarkan ASI. Pengeluaran ASI yaitu interaksi yang sangat 

kompleks antara rangsangan mekanik, syaraf dan bermacam-macam hormon 

yang mempengaruhi keluarnya oksitosin.  

Cara mengatasi ketidakefektifan menyusui salah satunya dengan cara 

pijat oksitosin. Pijat oksitosin yaitu pemijatan dimulai dari sepanjang tulang 

bekakang (vertebrae) hingga tulang costae kelima-keenam dan hingga usaha 

untuk merangsang prolaktin dan oksitosin setelah melahirkan. Pijat oksitosin 

adalah salah satu cara untuk mengatasi ASI yang tidak lancar,mengurangi 

bengkak, serta mengurangi penyumbatan ASI.  Pijat oksitosin bisa untuk 
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meningkatkan hormon oksitosin yang bisa menenangkan ibu,dengan seperti 

itu ASI pun dapat keluar. 

Secara fisiologis pijat oksitosin melalui neurotransmitter akan 

merangsang medulla oblongata dengan mengirim pesan ke hypotalamus di 

hipofise posterior hal tersebut merangsang reflek oksitosin atau reflek let 

down untuk mensekresi hormon oksitosin ke dalam darah. Dengan diberikan 

pijat oksitosin akan lebih memperlancar produksi ASI pada ibu menyusui dan 

juga memberikan kenyamanan pada ibu (Zulfia,dkk 2016). 

Berdasarkan penelitian (Delima, dkk 2016), Pengaruh Pijat Oksitosin 

Terhadap Peningkatan Produksi ASI Ibu Menyusui Di Puskesmas Plus 

Mandiangin dengan melakukan pijat oksitosin akan memberikan rileks, 

tenang, dan nyaman sehingga akan meningkatkan hormon oksitosin sehingga 

akan meningkatkan pengeluaran ASI. Hasil penelitian jurnal terbukti ibu yang 

memproduksi ASI nya tidak lancar, setelah dilakukan pemijatan produksi ASI 

nya meningkat dab ASI nya menjadi lebih banyak. 

Penulis tertarik untuk mengaplikasikan pijat oksitosin di wilayah kerja 

puskesmas pusakasari kabupaten cianjur karena memiliki minat dan sangat 

tertarik dengan penelitian tersebut, karena faktor ketertarikan akan sangat 

mempengaruhi hasil penelitian. 

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka penulis tertarik melakukan 

penelitian tentang “Aplikasi Pijat Oksitosin terhadap Menyusui Tidak Efektif 

Pada Ibu Post Partum Primipara”.  

 

1.2 Tujuan  

Memahami dan mengaplikasikan Tindakan Aplikasi Pijat Oksitosin Terhadap 

Keefektifan Menyusui Pada Ibu Post Partum Primipara Di Wilayah Kerja 

Puskesmas Pusakasari Kabupaten Cianjur. 

 

1.3 Pengumpulan Data 

1.3.1 Metode Observasi 
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Observasi adalah cara pengumpulan data dengan observasi secara 

langsung yang akan dilakukan langsung kepada klien untuk mencari 

perubahan. Penulis melakukan metode observasi langsung kepada 

klien (Widoyoko, 2014). 

1.3.2 Metode Wawancara 

Wawancara adalah metode dalam pengumpulan data dengan cara 

menanyakan atau dilakukan  secara langsung antar peneliti dengan 

klien. Wawancara digunakan untuk mencari data kepada klien 

mengenai Keefektifan ASI. Penulis melakukan wawancara secara 

langsung kepada klien (Riyanto, 2012). 

1.3.3 Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data dan mencatat data yang 

ada. Penulis melakukan dokumentasi langsung dari klien (Riyanto, 

2012). 

 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Diharapkan dari penelitian ini dapat menyambung atau masukan 

pengembangan ilmu keperawatan matenitas tentang pengaruh pijat 

oksitosin. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Institusi Pendidikan 

Digunakan sebagai bahan bacaan atau bahan pengembangan 

ilmu untuk meneruskan penelitian lebih lanjut khususnya di 

keperawatan maternitas tentang pijat oksitosin terhadap 

pengeluaran ASI. 

b. Bagi Perawat 

Sebagai informasi pengetahuan lebih dalam memberikan 

asuhan keperawatan khususnya keperawatan maternitas tentang 

pijat oksitosin untuk pengeluaran ASI. 

c. Bagi Klien dan Keluarga 
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Dapat menambah pengetahuan keluarga tentang pijat oksitosin 

ini. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat menjadi referensi selanjutnya untuk diteliti lebih lanjut 

atau lebih jauh lagi tentang pijat oksitosin untuk pengeluaran ASI.
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