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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, pertanyaan penelitian, hipotesis dan manfaat penelitian dari kajian 

literatur.  

1.1 Latar Belakang 

Terdapat dua refleks dalam proses laktasi pada ibu yang sangat penting yaitu 

refleks prolaktin dan refleks aliran yang timbul akibat perangsangan puting susu 

oleh hisapan bayi (Kristiyanasari, 2009). Refleks prolaktin terjadi saat bayi 

menyusu, ujung saraf peraba yang terdapat pada puting susu terangsang, 

rangsangan tersebut oleh serabut afferent dibawa ke hipotalamus di dasar otak, 

lalu memicu hipofise anterior untuk mengeluarkan hormon prolaktin ke dalam 

darah, melalui sirkulasi prolaktin memacu sel kelenjar (alveoli) untuk 

memproduksi air susu (Kristiyanasari, 2009).  

Refleks aliran (let-down reflex) merupakan rangsangan yang ditimbulkan oleh 

bayi saat menyusu selain mempengaruhi hipofise posterior untuk mengeluarkan 

hormon oksitosin, dimana setelah oksitosin dilepaskan kedalam darah akan 

memacu otot-otot polos yang mengelilingi alveoli dan ductus berkontraksi 

sehingga memeras air susu dari alveoli, ductus dan sinus menuju puting susu 

(Kristiyanasari, 2009).  
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Reflex let-down dapat dirasakan sebagai sensasi apapun, tanda dari let-down 

adalah tetesan pada payudara lain yang sedang dihisap oleh bayi, reflex ini 

dipengaruhi oleh kejiwaan ibu (Kristiyanasari, 2009). Produksi pengeluaran ASI 

dipengaruhi oleh dua hormon yaitu prolaktin dan oksitosin, di mana prolaktin 

mempengaruhi jumlah produksi ASI sedangkan oksitosin mempengaruhi proses 

pengeluaran ASI (Ambarwati & Wulandari, 2008). 

ASI (Air Susu Ibu) merupakan makanan paling ideal baik secara fisiologis 

maupun biologis yang harus diberikan kepada bayi di awal kehidupannya, hal ini 

di karenakan selain mengandung gizi yang cukup tinggi ASI juga mengandung 

zat kekebalan tubuh yang akan melindungi dari berbagai jenis penyakit yang 

dapat menghambat pertumbuhan bayi tersebut (Syarif DR dkk, 2011). ASI 

merupakan makanan terbaik untuk bayi yang mengandung sel darah putih, protein 

dan zat kekebalan yang cocok untuk bayi, selain itu ASI juga membantu 

pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal serta melindungi terhadap 

penyakit (Wijkosastro, 2010).  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012, 

Pemberian ASI dimulai sejak bayi dilahirkan selama 6 bulan, tanpa 

menambahkan dan atau mengganti dengan makanan dan minuman lain. Menurut 

Riskesdas (2013), menyusui sejak dini mempunyai dampak yang positif bagi ibu 

maupun bayinya. Bagi bayi, menyusu mempunyai peran penting untuk 

menunjang pertumbuhan, kesehatan, dan kelangsungan hidup bayi karena ASI 

kaya dengan zat gizi dan antibodi (Riskesdas, 2013). Bagi ibu, menyusui dapat 



3 
 

mengurangi morbiditas dan mortalitas karena proses menyusui akan merangsang 

kontraksi uterus sehingga mengurangi pendarahan pasca melahirkan (postpartum) 

(Riskesdas, 2013). Data yang diperoleh penulis dari salah satu Rumah Sakit 

Swasta di Indonesia Tengah, jumlah ibu yang melakukan persalinan section 

caesarea dan normal dari Januari 2017-Maret 2018 sebanyak 443 ibu (100%). 

Dari data tersebut jumlah ibu yang memberikan ASI eksklusif 388 ibu (87,5%), 

memberikan ASI dan susu formula 46 ibu(10,3%), dan jumlah yang memberikan 

susu formula saja sebanyak 8 ibu (1,8%).  

Menurut Head Nurse Maternity pijat oksitosin pernah di lakukan di rumah 

sakit ini tetapi hanya memberikan edukasi kepada pasien sehingga tidak ada data 

khusus untuk pijat oksitosin. Penulis juga tidak menemukan jurnal literatur 

dengan tema yang sama dengan yang penulis buat pada sumber database yang 

penulis gunakan dalam rentang waktu 2008-2018. Oleh sebab itu penulis tertarik 

untuk melakukan kajian literatur dengan judul “KEEFEKTIFAN TEKNIK 

PIJAT OKSITOSIN KEPADA IBU POSTPARTUM UNTUK 

PENINGKATAN JUMLAH PRODUKSI ASI”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Penulis berpendapat bahwa pemberian ASI pada usia 0-6 bulan adalah hal 

yang sangat penting bagi para ibu untuk lakukan, karena ASI bisa diibaratkan 

sebagai satu-satunya sumber makanan pokok bagi bayi. Selain itu banyak 

kandungan nutrisi dalam ASI yang sangat membantu dalam tumbuh kembang 
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yang tentunya sangat berpengaruh bagi kehidupannya kelak hingga dewasa. Pada 

tahun 2012 pencapaian ASI eksklusif hanya 42% dan pada tahun 2013 terjadi 

peningkatan sedikit dalam pencapaian ASI eksklusif menjadi  54,3% padahal 

target Indonesia dalam pencapaian pemberian ASI eksklusif adalah 80%. Oleh 

sebab itu penulis ingin membuat kajian literatur mengenai keefektifan teknik pijat 

oksitosin kepada ibu postpartum pada peningkatan jumlah produksi ASI.  

1.3 Tujuan Penelitian 

Kajian literatur ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas teknik pijat 

oksitosin kepada ibu postpartum pada peningkatan jumlah produksi ASI dari 

berbagai sumber artikel. 

1.4 Pertanyaan Penelitian dan Hipotesis 

Berdasarkan perumusan masalah maka pertanyaan penelitian ini adalah 

“Apakah teknik pemijatan oksitosin efektif dalam peningkatan jumlah produksi 

ASI kepada ibu postpartum?” 

Adapun hipotesa dari penelitian ini yaitu: 

1.4.1 Hipotesis nihil (Ho): Teknik pijat oksitosin tidak berpengaruh pada 

jumlah produksi ASI ibu postpartum. 

1.4.2 Hipotesis alternative (Ha): Teknik pijat oksitosin berpengaruh pada 

jumlah produksi ASI ibu postpartum. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Rumah Sakit (RS) 
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Hasil kajian literatur ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

bagi para perawat maupun bidan yang bertugas di ruang maternitas guna 

membantu ibu-ibu postpartum dalam meningkatkan produksi jumlah 

ASI. 

1.5.2 Bagi Mahasiswa 

Hasil kajian literatur ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dalam bidang maternitas khususnya dalam hal melakukan teknik pijat 

oksitosin kepada ibu postpartum guna meningkatkan jumlah produksi 

ASI. Hasil kajian literatur ini juga diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan bagi rekan-rekan atau teman-teman mahasiswa Universitas 

Pelita Harapan untuk membantu ibu-ibu postpartum dalam 

meningkatkan produksi ASInya menggunakan teknik pijat oksitosin. 

1.5.3 Pengembangan Penelitian 

Hasil kajian literatur ini diharapkan menjadi sumber untuk 

melakukan penelitian empiris. 

 

 

 

 




