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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

          Isu – isu ergonomi kesehatan semakin banyak diminati, mengingat setiap  

aktivitas kehidupan, mulai dari bangun tidur hingga istirahat pada semua orang 

akan melibatkan kerja tubuh. Kegiatan yang dilakukan secara rutinitas setiap hari 

akan berpotensi menimbulkan kelelahan ataupun keluhan muskuloskeletal, jika 

aktivitas tidak dijalankan secara ergonomis, termasuk kegiatan menyusui pada ibu 

post partum. 

Menyusui merupakan aktivitas yang sangat penting bagi ibu dan bayi.  

Dalam  proses menyusui terjadi hubungan yang erat dan dekat antara ibu dan bayi.        

Ibu menyusui melakukan pekerjaan rutin untuk bayi pada enam bulan pertama. 

Pemberian ASI dalam enam bulan pertama tertuang pada Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012, tentang Pemberian Air Susu Ibu 

secara Eksklusif. ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak 

dilahirkan selama 6 bulan tanpa menambahkan dan/ atau mengganti makanan atau 

minuman lain. 

        Pemberian air susu ibu pada bayi merupakan cara terbaik bagi peningkatan 

kualitas sumber daya manusia sejak dini yang akan menjadi penerus bangsa.     

ASI merupakan makanan paling sempurna bagi bayi. Pemberian ASI berarti 

memberikan zat-zat gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan 

saraf dan otak, memberikan kekebalan terhadap beberapa penyakit serta 

mewujudkan ikatan emosional antara ibu dan bayinya.   
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  Dari  delapan aspek ergonomi : gizi, pemanfaatan tenaga otot, sikap kerja, 

kondisi lingkungan, kondisi waktu, kondisi sosial, kondisi informasi dan interaksi 

manusia-mesin (Manuaba,2005), tiga aspek yang sangat kuat yang dikaji sangat 

mempengaruhi keberhasilan  ibu untuk menyusui bayi yaitu 1)  Ibu menyusui 

memerlukan tambahan nutrisi dalam  melaksanakan peran saat menyusui karena 

asupan gizi yang seimbang meningkatkan produksi ASI. Ibu menyusui 

memerlukan tambahan kebutuhan energi sebesar 800 kalori/hari pada 6 bulan 

pertama. Enam bulan selanjutnya 500 kalori/hari (Suherni,2009); 2) Pengasuhan 

yang dilakukan ibu pada bayi memerlukan kekuatan fisik dan psikis, karena bayi 

memerlukan pengasuhan terus menerus selama 24 jam setiap harinya;  3) Sikap 

ibu saat menyusui dapat  menyebabkan kelelahan, sikap menyusui yang benar 

sangat menguntungkan bagi ibu dan bayi.   

           Faktor terpenting bagi keberhasilan menyusui adalah kenyamanan saat 

menyusui, termaksud posisi dan cara  ibu saat menyusui. Pemberian ASI dengan 

posisi duduk,  dengan lama pemberian ASI 30 menit serta posisi tangan ibu yang 

menyangga  bayi menyebabkan  kelelahan ibu saat menyusui bayi. 

           Post partum adalah masa pulih kembali, mulai dari persalinan sampai alat-

alat kandungan pada ukuran seperti sebelum hamil. Lama masa nifas ini yaitu 

enam sampai delapan minggu ( Mochtar, 1998).  Sebagian besar waktu ibu post 

partum akan digunakan untuk menyusui bayinya, baik siang dan  malam hari  

selama beberapa bulan. Keberhasilan menyusui dipengaruhi oleh : usia ibu, 

pendidikan,  pekerjaan dan motivasi ibu untuk menyusui. 
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 Motivasi adalah  hasil dari kumpulan kekuatan internal dan eksternal yang 

menyebabkan orang memilih jalan untuk bertindak yang sesuai dan menggunakan 

prilaku tertentu (Newstrom, 2011 dalam Wibowo 2014). Motivasi seorang ibu dalam 

menyusui bayi dapat dari dalam diri  yang berupa kesadaran dan kemauan maupun 

dari luar yaitu dorongan keluarga, masyarakat dan tenaga kesehatan, yang berupa 

pemberian informasi. Ibu dengan motivasi rendah cenderung tidak memberikan ASI 

karena kurangnya motivasi dari dalam diri maupun dari luar. Sedangkan ibu yang 

memiliki motivasi tinggi, sebagian besar memberikan ASI secara eksklusif  karena 

ibu sadar akan manfaat dan keuntungan ASI bagi ibu maupun bayi, selain itu 

tersedianya sarana  dalam menyusui akan mendorong ibu untuk menyusui secara 

eksklusif.  

            Setiap ibu menyusui harus pada posisi tepat dan dalam kondisi yang 

nyaman, karena ini akan  memperngaruhi proses laktasi (Roesli,2009). Selama 

kegiatan menyusui, ibu dan bayi pada posisi tetap dan dalam waktu agar proses 

menyusui dapat berjalan lancar.  Ibu dalam posisi tetap selama 20-30 menit. 

Permasalahan yang terjadi pada ibu post partum adalah permasalahan terkait 

proses setelah persalinan dan  aktivitas  menyusui. Aktivitas menyusui yang 

dilakukan berulang-ulang dari hari ke hari sangat rentan bagi ibu mengalami 

kelelahan dan keluhan muskuloskeletal. Kelelahan dan keluhan muskuloskeletal 

ini dapat terjadi tidak saja pada jenis pekerjaan yang dilakukan berulang tetapi ada 

faktor lain yang dapat menyebabkannya, seperti cara kerja, kondisi kerja dan 

peralatan yang tidak ergonomis Kelelahan dan keluhan muskuloskeletal yang 

berkepanjangan, dan  akan membuat kesulitan bagi ibu  dalam merawat bayi.  



4 

 

 

 

          Berdasarkan hasil wawancara pada ibu  menyusui dalam posisi  duduk di 

kursi di RSU Puri Raharja, didapat hasil : dari 6 orang responden, menyatakan 

adanya  keluhan  pada muskuloskeletal sebanyak 66 % (4 orang). Dengan rincian 

keluhan berdasarkan areal tubuh sebagai berikut : pada bagian leher sebesar 66%, 

bagian bahu sebesar 66 %, pada lengan atas dan bawah sebesar 66 %, bagian 

punggung sebesar 83 %, bagian pinggang sebesar 66 %, pada kaki dan tumit 

sebesar 33 %. Keluhan terhadap kelelahan didapat hasil : dari 6 orang responden 

ibu mengalami kelelahan ringan sebesar: 50%. Meskipun tingkat kelelahan relatif 

ringan jika terjadi berulang-ulang berakibat pada kelelahan kronis yang mampu 

mengurangi kapasitas kerja dan ketahanan tubuh.  

             Cara dan lama menyusui bayi yang menyebabkan kelelahan pada ibu 

menyusui, ketegangan otot bahu  serta  rasa pegal/ kaku, bahkan  nyeri pada bahu 

terjadi  bila kondisi ini berlangsung terus-menerus. Permasalahan kelelahan terjadi 

pada ibu, selain karena cara dan lama menyusui juga karena tidak adanya alat 

bantu saat  ibu  menyusui, sehingga akhirnya ibu hanya mengandalkan anggota 

tubuhnya untuk menopang tubuh bayi saat menyusui, saat ini diperlukan alat 

bantu  yang ergonomis ketika ibu menyusui bayi.  

            Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Prihantara ( 2002 ), terhadap ibu 

yang pertama kali menyusui menunjukkan bahwa ibu yang pertama kali menyusui 

mempunyai keluhan  subjektif : tangan terasa pegal saat menopang bayi, 

punggung sakit akibat menbungkuk, badan terasa lelah akibat mengendong bayi, 

susah memposisikan mulut  bayi dengan puting, bayi sering menangis akibat 

posisi tidak nyaman, ASI tidak keluar. 
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             RSU Puri Raharja adalah Rumah Sakit yang terletak di Kota Denpasar, 

dimana salah satu pelayanan yang diberikan adalah pelayanan kebidanan mulai 

dari pemeriksaan kehamilan, persalinan hingga perawatan post partum. Yang 

penting diperhatikan didalam memberikan perawatan ibu nifas ( post partum ) 

adalah proses menyusui bayi, kamar bayi RSU Puri Raharja pada tahun 2005 

membuat satu bantal yang dipakai ibu saat  menyusui bayinya, seiring 

perkembangan waktu terjadi penurunan fungsi dari alat bantu ini. 

            Upaya untuk meningkatkan kenyamanan saat menyusui dilakukan dengan 

penggunaan  alat bantu saat ibu menyusui bayinya. Menurut BorgStein dan Dugan 

(2007; dalam Robert 2011) setelah dilakukan pengestimasian secara virtual 

kepada seluruh wanita menyusui, sakit pada punggung adalah kejadian paling 

umum yang dikeluhkan oleh ibu menyusui dengan persentasi sebesar 50%, untuk 

permasalahan ibu menyusui ini diperlukan alat bantu,  kondisi menyusui yang 

nyaman bagi ibu dan bayi akan meningkatkan keberhasilan pada proses menyusui.   

              Dengan menggunakan alat bantu menyusui yang ergonomis akan mampu 

membuat rasa nyaman saat  menyusui, baik ibu maupun bayi,  sehingga 

memberikan manfaat saat menyusui bayi. Alat bantu yang ada belum maksimal 

saat digunakannya dimana posisi lengan ibu masih tergantung saat menyusui, jika 

lama menyusui 20-30 menit, maka ada tahanan beban pada lengan selama ini, 

kondisi ini menyebabkan keluhan rasa lelah pada ibu. Oleh karena itu perlu 

dilakukan rancangan perbaikan pada alat bantu yang ada. 

            Rancangan perbaikan alat bantu untuk menyusui, perancangannya dibuat 

dengan pengukuran antropometri, antropemetri adalah ilmu yang berkaitan 
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dengan pengukuran dimensi dan cara untuk mengaplikasikan karakteristik tertentu 

untuk tubuh manusia (Roebuck, 1994; dalam Wardani 2004). Pengukuran dimensi 

tubuh, tujuan pengukuran ini adalah untuk memberikan posisi yang nyaman saat 

ibu menyusui. Dari 6 orang ibu menyusui dengan posisi duduk menggunakan 

bantal menyusui lama, dimana tinggi badan ibu menyusui antara 150 cm sampai  

dengan 160 cm, ibu merasa nyaman menyusui dengan  penambahan ukuran tinggi 

bantal sekitar 10 cm sehingga tinggi bantal secara keseluruhan 22 cm. 

            Berdasarkan uraian tersebut  di atas dipandang perlu dilakukan evaluasi 

penggunaan  redesign bantal  menyusui agar sesuai dengan kaidah-kaidah 

ergonomi  sehingga faktor risiko akibat posisi yang tidak ergonomi selama 

menyusui dapat berkurang. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

            Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang diangkat 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah  penggunaan redesain bantal menyusui meningkatkan motivasi  

ibu untuk  menyusui  bayi?. 

2. Apakah  penggunaan redesain bantal menyusui meningkatkan kepuasan  

bayi menyusui?. 

3. Apakah penggunaan redesain bantal menyusui dapat mengurangi 

kelelahan pada  ibu menyusui?. 

4. Apakah penggunaan redesain bantal menyusui dapat mengurangi keluhan 

muskuloskeletal pada  ibu menyusui?. 
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1.3 Tujuan Penelitian. 

1.3.1 Tujuan Umum. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  manfaat  dari penerapan 

ergonomi pada  bantal menyusui bagi ibu menyusui  di RSU Puri Raharja. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui apakah penggunaan redesain bantal menyusui 

meningkatkan motivasi  ibu untuk  menyusui  bayi. 

2. Untuk mengetahui apakah penggunaan redesain bantal menyusui 

menyusui meningkatkan kepuasan  bayi menyusui. 

3. Untuk mengetahui apakah penggunaan redesain bantal menyusui dapat 

mengurangi kelelahan pada  ibu menyusui. 

4. Untuk mengetahui apakah penggunaan redesain bantal menyusui dapat 

mengurangi keluhan muskuloskeletal pada  ibu menyusui. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Praktis 

       Manfaat dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Hasil Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar menyampaikan saran 

kepada ibu menyusui dalam upaya menciptakan kondisi menyusui yang 

ergonomis. 

2. Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi landasan dalam  meningkatkan 

motivasi ibu untuk menyusui. 
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3. Menjadi pedoman Rumah Sakit untuk mendesain ulang bantal menyusui. 

1.4.2  Manfaat Akademis 

       Manfaat secara akademis dari penelitian penggunaan alat bantu menyusui 

adalah : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran 

dalam penggunaan bantal menyusui. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran 

dalam mendesain ulang bantal menyusui. 


