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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perempuan merupakan salah satu makhluk yang mendapat anugerah 

dari Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat mengandung, melahirkan, dan 

menyusui, dimana kodrat dari perempuan ini ditandai oleh perangkat 

reproduksi yang dimilikinya yakni rahim dan semua bagiannya untuk tempat 

tumbuh kembang janin selama di kandungan, dan payudara untuk dapat 

menyusui anak ketika ia sudah dilahirkan. Semua perempuan berpotensi 

untuk menyusui anaknya (Perinasia, 2010). Fenomena yang terjadi sekarang 

ini pada ibu melahirkan adalah ibu mengalami masalah menyusui dengan 

ditandai ketikdalancaran ASI, selain itu masalah  lain yang sering timbul pada 

bayi adalah menolak menyusui, puting yang lecet sehingga tidak memberikan 

ASI. Sering diartikan bahwa ASI yang kurang produksinya dan tidak enek 

menjadi penyebab dihentikannya proses menyusui (Maliha dk, 2011). 

Di Indonesia sendiri cakupan dalam pemberian ASI eksklusif masih 

sangat sedikit dan jauh dari target nasional sebesar 80%. Hasil Survei 

Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2013 menunjukan bahwa 

cakupan pemberian ASI eksklusif bayi usia 0-6 bulan hanya sebesar 42% 

(Depkes RI, 2013). Besarnya manfaat ASI tidak diimbangi oleh peningkatan 

perilaku pemberian ASI sehingga bayi tidak mendapatkan ASI dengan baik. 

Beberapa faktor penyebab hal tersebut yaitu faktor pengetahuan ibu. 
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Keengganan ibu menyusui karena rasa sakit saat menyusui, faktor kelelahan, 

serta kekhawatiran ibu mengenai perubahan payudara setelah menyusui. 

Faktor sosial budaya, kurangnya dukungan keluarga dan lingkungan dalam 

proses menyusui juga berpengaruh terhadap proses pemberian ASI. 

Kurangnya pendidikan kesehatan mengenai faktor-faktor yang dapat 

meningkatkan produksi ASI turut berpengaruh terhadap ibu primipara dalam 

meningkatkan volume ASI (Budiharjo, 2003; Lubis 2010). 

Sesuai yang tertuang dalam Al-Qur’an yang memerintahkan untuk 

menyusui anak dan menyapihnya selama dua tahun yaitu Qur’an surat Al-

Baqarah Ayat 233, yang berbunyi: 

 
َضاَعَة ۚ َوَعلَى اْلَموْ  لُوِد لَُه ِرْزقُُهنَّ َواْلَوالَِداُت ُيْرِضْعَن أَْوََلَدُهنَّ َحْولَْيِن َكاِملَْيِن ۖ لَِمْن أََراَد أَْن ُيتِمَّ الرَّ

ْْث ُُ ُتَكلَُّف َنْفٌس إَِلَّ ُوْسَعَها ۚ ََل ُتَضارَّ َوالَِدةٌ بَِولَِدَها َوََل َمْولُوٌد لَُه بَِولَِدِه ۚ َوَعلَى اْلَواِرِث مِ َوِكْسَوُتُهنَّ بِاْلَمْعُروِف ۚ ََل 
لَِك ۗ َفإِْن أََراَدا فَِصاَلا َعْن َتَراٍض ِمْنُهَما َوَتَشاُوٍر َفََل ُجَناَح َعلَْيِهَما ۗ َوإِْن أََرْدُتْم أَْن َتسْ  َتْرِضُعوا أَْوََلَدُكْم َفََل ُجَناَح َذَٰ

َ بَِما َتْعَملُوَن بَ  َ َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ قُوا َّللاَّ ِصيرٌ َعلَْيُكْم إَِذا َسلَّْمُتْم َما آَتْيُتْم بِاْلَمْعُروِف ۗ َواتَّ  
 

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban 

ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. 

Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 

Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang 

ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila 

keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 

permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin 

anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu 

memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada 

Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan 

(QS. Al-Baqarah:233)” 

 

Ayat di atas menerangkan bahwa seorang ibu yang telah melahirkan di 

perintahkan untuk menyusui anaknya kurang lebih 2 tahun, yang dimana 

dalam proses menyusui merupakan proses yang komplek, banyak manfaat 
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yang didapat anak dan ibu dalam proses menyusui tersebut, serta kandungan 

yang baik terdapat dalam ASI. 

Tidak semua ibu post partum mengeluarkan ASI secara langsung 

sesaat setelah melahirkan, produksi ASI sendiri merupakan suatu interaksi 

yang sangat komplek antara rangsangan mekanik, saraf, dan bermacam-

macam hormon yang berpengaruh terhadap pengeluaran oxytocin. 

Pengeluaran hormon oxytocin selain dipengaruhi oleh reseptor yang terletak  

pada sistem duktus, juga dipengaruhi oleh isapan bayi. Bila duktus melebar 

atau menjadi lunak maka secara reflektoris dikeluarkan oxytocin oleh hipofise 

yang berperan untuk memeras air susu dari alveoli (Soetjiningsih, 2004).  

Penurunan produksi ASI juga dialami oleh ibu yang melahirkan 

dengan operasi seksio sesarea sehingga ibu mengalami kesulitan pada saat 

menyusui bayinya (Soraya, 2006). Hal ini sesuai dengan penelitian Chertox 

dan Shoham Vardi (2008) yang menunjukan bahwa ibu-ibu yang melahirkan 

dengan seksio sesarea berisiko 3 kali lebih besar untuk mengalami hambatan 

dalam proses menyusui dibandingkan lahir normal karena ibu pasca bedah 

sesar masih membutuhkan pengawasan, kondisi ibu masih lemah serta bayi 

masih membutuhkan observasi setelah lahir. Selain itu, beberapa rumah sakit 

masih banyak ibu yang melahirkan mengalami proses menyusui yang 

tertunda karena tidak didukung oleh kebijakan rumah sakit untuk melakukan 

IMD termasuk pada ibu pasca bedah sesar. Mardiyaningsih et al, (2011) 

menyatakan bahwa pijat oxytocin berpengaruh terhadap pengeluaran 

kolostrum pada ibu post partum. 
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Berdasarkan uraian permasalahan diatas dan dari beberapa penelitian 

yang ada, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai 

“Pengaruh Pemberian Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS) 

dan Oxytocin Massage Terhadap Peningkatan Produksi ASI Ibu Post Partum 

Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar” 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh pemberian Transcutaneus Electrical Nerve 

Stimulation (TENS) dan oxytocin massage terhadap peningkatan produksi 

ASI ibu post partum di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar? 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh pemberian Transcutaneus Electrical Nerve 

Stimulation (TENS) dan oxytocin massage terhadap peningkatan 

produksi ASI ibu post partum di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 

Karanganyar. 

2. Tujuan Khusus 

Mengetahui adanya peningkatan produksi ASI ibu post partum di 

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar setelah diberikan 

Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS) dan oxytocin 

massage..  
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana ilmiah dan 

menambah pengetahuan serta wawasan dalam dunia keilmuan Fisioterapi 

mengingat penelitian mengenai kasus Obstetri dan Ginekologi jarang 

dilakukan. 

2. Manfaat Praktisi 

a. Bagi ibu post partum 

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan 

masyarakat dalam melakukan Oxytocin Massage. 

b. Bagi fisioterapi  

Hasil penelitian ini dapat menambah informasi dan motivasi 

Fisioterapi dalam mengedukasi ibu post partum. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penilitian ini dapat digunakan 

sebagai bahan dasar acuan/refrensi untuk mengembangkan penelitian 

selanjutnya sehubungan dengan pengaruh Transcutaneus Electrical 

Nerve Stimulation (TENS) dan Oxytocin Massage terhadap pengaruh 

ASI ibu post partum. 

 

 


