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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kongres World Health Organization (WHO) tentang pengobatan tradisional

(complementary and alternative medicine) tahun 2008 di Beijing

memberikan resolusi agar mengembangkan pelayanan kesehatan tradisional

sesuai kondisi negaranya masing-masing. Pengobatan tradisional merupakan

gabungan dari pengetahuan, keterampilan, dan praktek berdasarkan teori,

keyakinan, dan pengalaman turun temurun yang digunakan untuk

pemeliharaan kesehatan. Contoh pengobatan tradisional diantaranya

akupuntur, yoga, pijat, dan terapi spiritual (WHO, 2000).

Pijat bayi adalah terapi sentuhan tertua dan terpopuler yang dikenal manusia

dan diwariskan turun temurun khususnya di Indonesia. Sentuhan dan pijat

pada bayi setelah kelahiran dapat memberikan jaminan adanya kontak tubuh

berkelanjutan yang dapat mempertahankan perasaan aman pada bayi. Adat

istiadat yang dipegang teguh dan berkembang secara turun temurun menjadi

penyebab masyarakat masih memercayakan pijat bayi pada dukun bayi yang
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mendapatkan keterampilan secara turun temurun walaupun dukun bayi tidak

mengetahui batasan yang diperbolehkan (Roesli, 2010).

Setiap negara mempunyai kriteria waktu dimulainya pemijatan pada bayi.

Di India, pijat bayi dilakukan setelah 12 jam bayi lahir (Kulkarni et al,

2010), sedangkan di Indonesia pijat bayi dilakukan setelah masa bedong

bayi, yakni selama 40 hari (Subakti & Anggraini, 2008). Tidak ada aturan

baku yang menentukan waktu awal pemberian pijat bayi dan lamanya

pelaksanaan pijat bayi tersebut, tetapi banyak penelitian yang

mengalokasikan lama waktu pemijatan selama 15 menit (Pratiwi, 2013).

Terdapat beberapa penelitian tentang manfaat pijat bayi diantaranya adalah

penelitian yang dilakukan oleh Inal dan Yildiz (2012). Hasil penelitian

tersebut menyatakan bayi sehat lahir cukup bulan yang mendapatkan

tindakan pijat bayi mengalami perkembangan mental-motor lebih tinggi

dibandingkan dengan kelompok yang tidak mendapat tindakan. Penelitian

lain yang dilakukan oleh Merineherta (2009) mendapatkan hasil yaitu

terdapat pengaruh pijat bayi terhadap peningkatan berat badan bayi usia 3-6

bulan. Selain itu, pijat bayi pada bayi prematur dapat meningkatkan berat

badan bayi lebih cepat daripada bayi prematur yang tidak dipijat sehingga

rawat inap di rumah sakit lebih singkat (Field, 2010).

Tradisi pijat bayi di Indonesia telah menjadi budaya bagi masyarakat

Indonesia sebagai salah satu cara pengobatan tradisional. Dokter sebagai
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tenaga kesehatan dapat turut mendukung pengobatan tradisional pijat bayi

yang menjadi bagian dari kompetensi budaya. Kompetensi budaya

merupakan salah satu kemampuan tenaga kesehatan yang dibutuhkan pada

pelayanan asuhan ibu dan anak (Vidiawati, 2015). Kompetensi budaya

merupakan sebuah instrumen yang penting demi kepuasan pasien dan

keselamatan serta hasil kesehatan yang lebih baik (Kodjo, 2009).

Dewasa ini, hasil penelitian kedokteran justru cenderung mencari terapi

yang bersifat alami dan pijat bayi menjadi salah satu terapi yang diteliti. Hal

ini mengakibatkan ibu-ibu modern mulai memijatkan bayinya karena sudah

mengetahui manfaat pijat bayi dalam meningkatkan kualitas kesehatan bayi

dan merasa aman dilakukan oleh ahlinya (Subakti & Anggraini, 2008).

Manfaat-manfaat dari pijat bayi yang telah diteliti seharusnya menjadi

pemicu dilakukannya pemijatan pada bayi. Pijat bayi saat ini belum menjadi

program rutin di pelayanan kesehatan dan belum banyak petugas kesehatan

yang melakukan pijat bayi mengakibatkan pemberian pijat bayi yang tidak

merata. Di Kota Bandar Lampung sendiri belum ada bidan yang melakukan

pijat bayi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

mengenai faktor deteminan ibu yang berhubungan dengan pemberian pijat

bayi di Kecamatan Pondok Melati, Bekasi.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas terdapat suatu

masalah, yakni ”Apakah faktor deteminan ibu yang berhubungan dengan

pemberian pijat bayi di Kecamatan Pondok Melati, Bekasi?”.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui faktor determinan ibu yang berhubungan dengan

pemberian pijat bayi di Kecamatan Pondok Melati, Bekasi.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Hubungan pengetahuan Ibu dengan pemberian pijat bayi di

Kecamatan Pondok Melati, Bekasi.

2. Hubungan sikap Ibu dengan pemberian pijat bayi di

Kecamatan Pondok Melati, Bekasi.

3. Hubungan tradisi Ibu dengan pemberian pijat bayi di

Kecamatan Pondok Melati, Bekasi.

4. Hubungan dukungan keluarga terhadap Ibu dengan pemberian

pijat bayi di Kecamatan Pondok Melati, Bekasi.

5. Hubungan dukungan petugas kesehatan terhadap Ibu dengan

pemberian pijat bayi di Kecamatan Pondok Melati, Bekasi.
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1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti adalah sebagai studi ilmiah dan

mengkolaborasikan ilmu-ilmu yang didapat dalam melakukan suatu

studi ilmiah.

1.4.2 Bagi Akademik

Manfaat bagi akademik adalah sebagai bukti ilmiah tentang pijat

bayi, meningkatkan sumber dasar teori, pengembangan keilmuan,

dan sebagai dasar untuk pertimbangan aplikasi dari teori yang ada.

1.4.3 Bagi Institusi Pemerintah

Manfaat bagi institusi pemerintah dapat menjadi dasar dalam

pertimbangan untuk melakukan strategi yang tepat dalam

pelaksanaan pijat bayi sebagai salah satu bentuk stimulasi terhadap

bayi.

1.4.4 Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat adalah mendapatkan informasi tentang

pijat bayi.


