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ABSTRAK 

 
Salah satu masalah serius selama masa menyusui yaitu bendungan ASI. Berdasarkan survey awal 
di Desa Geger Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dari 18 ibu nifas terdapat 11(61,1%) ibu 

nifas mengalami bendungan ASI. Salah satu intervensi nonfarmakologi untuk mencegah, mengatasi 
bendungan ASI yaitu kombinasi stimulasi oksitosin dan endorphin massage.Tujuan penelitian 

untuk mengetahui efektifitas kombinasi stimulasi oksitosin dan endorfin massage terhadap kejadian 

bendungan ASI.  
Desain penelitian menggunakan desain Quasi eksperimental jenis post test only design-with non 
equivalent control group. Populasi semua ibu nifas primipara di Desa Geger Kecamatan Turi 

Kabupaten Lamongan sebesar 32 ibu nifas, metode sampling consecutive sampling. Data 
ditabulasi, diuji menggunakan one tailed independen t test. 

Hasil penelitian menunjukkan,sebagian besar ibu nifas yang dilakukan stimulasi oksitosin tidak 

mengalami bendungan ASI yaitu sebesar 56.3%. Hampir seluruhnya ibu nifas yang dilakukan 

kombinasi stimulasi oksitosin dan endorphin massage tidak mengalami bendungan ASI yaitu 
sebesar 87.5%. Hasil analisa didapatkan p value = 0,000 dimana tingkat signifikasi (2 tailed) p < 

0,05. Maka H1 diterima artinya perbedaan signifikan antara kelompok stimulasi oksitosin dan 

kelompok perlakuan kombinasi stimulasi oksitosin dan endorphin massage.  
Dari hasil penelitian, diharapkan selama masa nifas, bidan lebih intensif memberikan  bimbingan 

melakukan stimulasi oksitosin dan endorfin massage, sehingga dapat menurunkan kejadian 

bendungan ASI.  
 

Kata Kunci : Stimulasi Oksitosin, Endorfin Massage, Bendungan ASI 

 

PENDAHULUAN 

 
Kualitas pelayanan kesehatan dan 

derajat kesehatan masyarakat di suatu negara 

menurut WHO dapat dilihat dari dua hal yang 
menjadi indikator terhadap kualitas pelayanan 

kesehatan adalah Angka Kematian Ibu (AKI)  

dan Angka Kematian Bayi (AKB) atau. 
Angka kematian bayi di Indonesia hasil 

survey Demografi dan kesehatan Indonesia 

(SDKI) hingga tahun 2007 masih cukup tinggi 

yaitu 359/100 ribu kelahiranhidup, artinya 359 
bayi meninggal dalam setiap 100 ribu 

kelahiran. Bangsa Indonesia harus mampu 
menurunkan angka kematian bayi hingga 
17/1000 kelahiran hidup pada tahun 2015 

sesuai dengan Milleneum Developmnent 

Goals 4 (MDGs 4). Siaran pers dari UNICEF 
menjelaskan bahwa kematian sekitar 30 ribu 

anak indonesia setiap tahunnya dapat dicegah 
melalui pemberian ASI secara eksklusif 

selama 6 bulan sejak kelahiran bayi . 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 
merekomendasikan agar bayi baru lahir 

mendapat ASI eksklusif (tanpa tambahan 
apapun) selama enam bulan sebab ASI 
merupakan nutrisi alamiah terbaik bagi bayi 

dengan kandungan gizi paling sesuai untuk 

pertumbuhan optimal (Kristiyansari, Weni, 

2009).  
Proses laktasi merupakan suatu proses 

untuk memberikan ASI kepada sang buah hati 
(anak), karena ASI sebagai makanan alamiah 
yang terbaik yang dapat diberikan oleh 

seorang ibu kepada anak yang baru 

dilahirkannya, dimana proses laktasi ini 

memerlukan pembuatan dan pengeluaran air 
susu dari alveoli ke sistem duktus (Manuaba, 
2007). Menurut (Admin, 2007), masalah yang 

timbul selama menyusui dapat dimulai sejak 
sebelum persalinan (periode antenatal), masa 

pascapersalinan dini dan masa 

pascapersalinan lanjut. Salah satu masalah 
yang cukup serius selama masa menyusui 
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yaitu bendungan ASI. Bendungan ASI 

merupakan peningkatan aliran vena dari limfe 
pada payudara dalam rangka mempersiapkan 

diri untuk proses laktasi, bias juga karena 

adanya penyempitan duktus lactiferus pada 
payudara ibu dan dapat terjadi pula bila 
memiliki kelainan puting susu seperti puting 

susu datar dan terbenam.  

Berdasarkan survey awal yang 
dilakukan di Desa Geger Kecamatan Turi 

Kabupaten Lamongan dari 18 ibu nifas yang 

diperiksa terdapat 11 (61,1%) ibu nifas yang 
mengalami bendungan ASI, 6 (54,5%) orang 
diantaranya terjadi pada hari ke 3-4 

postpartum dan 5 (45,5%) orang pada hari ke 

7 postpartum. Dari data di atas disimpulkan 
bahwa masih ada ibu nifas yang mengalami 

bendungan ASI.  
Adapun penyebab bendungan ASI ini 

beragam mulai dari ; menyusui dengan 

dijadwal, bayi kurang disusukan, hisapan bayi 

yang tidak adekuat, pengosongan mammae 
yang tidak sempurna serta teknik menyusui 

yang tidak benar (Bahiyatun, 2009). Faktor 

psikologis ibu juga dapat menghambat reflek 
let down atau reflek pengeluaran ASI 
diantaranya stress, seperti: keadaan bingung 

atau pikiran kacau, takut dan cemas. Keadaan 

psikologis ibu yang cemas dan pikiran yang 
strees, bingung, kacau dapat menghambat 

proses impuls ke hipotalamus untuk 
menghasilkan hormone oksitosin reflek let 
down atau reflek pengeluaran ASI. Produksi 

ASI terus berlangsung, tetapi pengeluaran 

terhambat, sehingga dapat menyebabkan 

bendungan ASI (Prasetyono, 2009). Masalah 
bendungan ASI ini, apabila ASI tetap tidak 
disusukan kepada bayi secara adekuat hal ini 

bisa mengakibatkan mastitis, kondisi ini 
resiko tinggi pada ibu yang mengalami puting 

susu lecet pascapersalinan dan komplikasi 

lanjutan dari mastitis ini adalah abses 

payudara karena semakin meluasnya 
peradangan pada payudara tersebut 

(Bahiyatun, 2009).  

Berbagai macam upaya yang dapat 
dilakukan untuk mencegah terjadinya 

bendungan ASI. Salah satunya dengan 

memberikan stimulasi reflek oksitosin atau 
reflek let down dengan cara memijat pada 
daerah punggung sepanjang kedua sisi tulang 

belakang sehingga menjadi ibu rileks dan 

tidak kelelahan setelah melahirkan akan 
hilang. Jika ibu rileks dan tidak kelelahan 

dapat membantu merangsang pengeluaran 

hormon oksitosin. Oksitosin dapat diperoleh 
dengan berbagai cara baik melalui oral, intra-

nasal, intra-muscular, maupun dengan 

pemijatan yang merangsang keluarnya 
hormon oksitosin. Perawatan pemijatan 
berulang bisa meningkatkan produksi hormon 

oksitosin. Efek dari stimulasi pijat oksitosin 

itu sendiri bisa dilihat reaksinya setelah 6-12 
jam pemijatan. Pijat oksitosin adalah suatu 

tindakan pemijatan tulang belakang mulai dari 

nervus ke 5 - 6 sampai scapula yang akan 
mempercepat kerja saraf parasimpatis untuk 
menyampaikan perintah ke otak bagian 

belakang sehingga oksitosin keluar (Millan, 

Dewey & Escamilla (2008). 
Selain itu salah satu cara mengurangi 

kejadian bendungan ASI secara 
nonfarmakologis dengan endorfin massage. 
Endorfin Massage merupakan sebuah terapi 

sentuhan serta pijatan ringan. Hal ini 

disebabkan karena pijatan merangsang tubuh 
untuk melepaskan senyawa endorfin yang 

dapat menormalkan denyut jantung dan 

tekanan darah, mengurangi rasa sakit, 
mengendalikan perasaan stres dan 
menciptakan perasaan nyaman serta 

meningkatkan kondisi rileks dalam tubuh ibu 

dengan memicu perasaan nyaman melalui 
permukaan kulit. Terbukti dari hasil 

penelitian, teknik ini dapat meningkatkan 
pelepasan zat oksitosin, sebuah hormon yang 
memfasilitasi dalam proses pengeluaran ASI 

dan membantu proses pengecilan rahim pasca 

persalinan (Prasetyono, 2009).  

Hasil studi pendahuluan melalui 
wawancara yang dilakukan pada 5 bidan desa 
Geger Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan 

mengatakan tidak pernah melakukan stimulasi 
oksitosin dan endorfin massage pada saat 

memberikan asuhan kebidanan pada ibu post 

partum. Baik untuk merangsang kontraksi 

uterus, mengatasi perdarahan, maupun 
merangsang keluarnya ASI. Mereka lebih 

cenderung memberikan terapi breast care dan 

terapi farmakologi seperti oksitosin 
intramuskular. Jadi metode untuk mencegah 

dan mengatasi bendungan ASI serta 

mempercepat involusi uterus pasca persalinan 
melalui terapi non-farmakologi seperti terapi 
stimulasi oksitosin dan endorfin massage 

belum pernah diterapkan. 

Dari latar belakang di atas, maka 
penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
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lebih lanjut tentang efektifitas kombinasi 

stimulasi oksitosin dan endorfin massage 
terhadap kejadian bendungan ASI pada ibu 

post partum. 

 

METODE PENELITIAN 

 
Desain atau rancangan penelitian ini 

menggunakan desain Quasi eksperimental 
jenis post test only design. Sampel diambil 

dari populasi yang memenuhi kriteria inklusi, 
kemudian dibagi dalam kelompok kontrol dan 

perlakuan sebesar 32 ibu nifas. Perlakuan 
diberikan intervensi stimulasi oksitosin dan 

endorfin massage pada hari ke 2-3 pasca 

persalinan, untuk selanjutnya dilakukan 
mandiri oleh ibu post partum dirumah. 
Observasi posttest dilakukan saat kunjungan 

(home visite) minggu ke 1, pascasalin untuk 
observasi kejadian bendungan ASI. 

Sedangkan kelompok kontrol hanya diberikan 

stimulasi oksitosin. Setelah data terkumpul 

ditabulasi kemudian dianalisa menggunakan 
Uji Paired Sample T Test. Pengumpulan data 

dalam penelitian ini dilakukan dengan 

Standar Operational Prosedur (SOP) dan 
lembar observasi..  

  

HASIL PENELITIAN 

 

1. Data Umum 
Tabel 1  Distribusi responden berdasarkan 

umur pada kelompok perlakuan 

stimulasi oksitosin 

No Umur F % 

1 

2 

3 

≤20 tahun 

21-35 tahun 

>35 tahun 

3 

12 

11 

18,8 

75 

6,2 

Total  16 100 

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden berumur 21-
35 tahun yaitu sebanyak 12 responden (75%) 

dan sebagian kecil berusia <20 tahun yaitu 
sebanyak 3 responden (18,8%). 

 
Tabel 2  Distribusi responden berdasarkan 

umur pada kelompok perlakuan 

kombinasi stimulasi oksitosin dan 
endorfin massage 

No Umur F % 

1 

2 
3 

≤20 tahun 

21-35 tahun 
>35 tahun 

0 

16 
0 

0 

100 
0 

Total  16 100 

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan 

bahwa seluruh responden berumur 21-35 
tahun yaitu sebanyak 16 responden (100%). 

 

Tabel 3 Distribusi Responden Berdasarkan 
Pendidikan Pada Kelompok Perlakuan 
Stimulasi Oksitosin 

No Pendidikan F % 

1 
2 

3 
4 

SD 
SMP 

SMA 
Diploma/PT 

0 
7 

9 
0 

0 
43,8 

56,2 
0 

Total  16 100 

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden tingkat 
pendidikannya adalah SMA sebanyak 9 

responden (56.2%) dan hampir setengahnya 
pendidikan responden adalah SMP 7 

responden (43.8%). 

 
Tabel 4 Distribusi Responden Berdasarkan 

Pendidikan Pada Kelompok Perlakuan 
kombinasi stimulasi oksitosin dan 
endorfin massage 

No Pendidikan F % 

1 
2 
3 

4 

SD 
SMP 
SMA 

Diploma/PT 

0 
7 
9 

0 

0 
43,8 
56,2 

0 

Total  16 100 

Berdasrkan tabel 4, menunjukkan 
bahwa hampir seluruhnya pendidikan 

responden adalah SMA yaitu sebesar 13 

responden (81.3%) dan sebagian kecil tingkat 

pendidikan responden diploma/PT yaitu 
sebesar 1 responden (6.2%). 

 

2. Data Khusus 
Tabel 5 Distribusi Kejadian Bendungan ASI 

pada Kelompok Perlakuan Stimulasi 

Oksitosin 

No Pendidikan F % 
1 

2 

Ya 

Tidak 

7 

9 

43,7 

56,3 

Total  16 100 

Berdasarkan tabel 5, di atas diperoleh 
data sebagian besar ibu nifas yang dilakukan 

stimulasi oksitosin tidak mengalami 

bendungan ASI yaitu sebesar 9 responden 
(56.3%) dan hampir setengahnya ibu nifas 

mengalami bendungan ASI yaitu 7 responden 

(43.7%). 
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Tabel 6  Distribusi Kejadian Bendungan ASI 

pada Kelompok Perlakuan kombinasi 
stimulasi oksitosin dan endorfin 

massage 

No Pendidikan F % 

1 
2 

Ya 
Tidak 

2 
14 

12,5 
87,5 

Total  16 100 

Berdasarkan tabel 6, diatas diperoleh 
data hampir seluruhnya ibu nifas tidak 
mengalami bendungan ASI yaitu sebesar 14 

responden (87.5) dan sebagian kecil ibu nifas 

mengalami bendungan ASI yaitu sebesar 2 
responden (12.5%). 

 
Tabel 7 Pengaruh Efektifitas Kombinasi 

Stimulasi Oksitosin dan Endorfin 
Massage Terhadap Kejadian 

Bendungan ASI Pada Ibu Post Partum 

Primipara 

No Kelompok Bendungan ASI Total 

Ya Tidak 

F % F % F % 

1 
Stimulasi 

Oksitosin 
7 23,7 9 56,3 16 100 

2 

Kombinasi 

oksitosin & 

endorphin 

2 12,5 14 87,5 16 100 

Total 9 28,1 23 71,9 32 100 

Berdasarkan tabel 7, di atas diperoleh 

bahwa dari seluruh ibu nifas dilakukan 

perlakuan stimulasi oksitosin didapatkan 
sebagian besar tidak mengalami bendungan 

ASI yaitu sebesar 9 responden (56.3%) dan 

ibu yang mendapat perlakuan kombinasi 
stimulasi oksitosin dan endorphin massage 
hamper seluruhnya 14 responden (87.5) tidak 

mengalami bendungan ASI. 

 

3. Analisa Data 
Berdasarkan hasil uji dengan 

menggunakan program SPSS 16.0 for 
windows dengan Paired Sample Test 

didapatkan nilai probabilitas yakni sig 

(2tailed) adalah sebesar 0.000 dimana p< 
0.05, sehingga H0 diterima, maka terdapat 

perbedaan signifikan antara kelompok 

stimulasi oksitosin dan kelompok perlakuan 
kombinasi stimulasi oksitosin dan endorphin 
massage. 

 

 
 

 

PEMBAHASAN 

 
Berdasakan hasil analisa data 

penelitian menunjukkan bahwa sesuai dengan 

hasil uji dengan menggunakan program SPSS 
16.0 for windows dengan Paired Sample Test 
didapatkan nilai probabilitas yakni sig 

(2tailed) adalah sebesar 0.000 dimana p< 

0.05, sehingga H1 diterima, maka terdapat 
perbedaan signifikan antara kelompok 

stimulasi oksitosin dan kelompok perlakuan 
kombinasi stimulasi oksitosin dan endorphin 

massage. Berdasarkan hasil analisa tersebut 
dapat disimpulkan bahwa pemberian 

kombinasi stimulasi oksosin dan endorphin 

massage lebih efektif untuk mencegah 
terjadinya bendungan ASI pada ibu menyusui 
dibandingkan hanya dilakukan stimulasi 

oksitosin. 
Kejadian bendungan ASI sering 

terjadi pada minggu pertama setelah 

kelahiran, dapat dimulai sejak hari ketiga 

sampai keenam setelah persalinan. Beberapa 
faktor yang dapat menyebabkan bendungan 

ASI diantaranya jika ibu dalam proses 

penyusuan kurang efektif misalnya karena 
cara menyusui yang salah sehingga payudara 

tidak terkosongkan dengan sempurna, yang 

kemudian dapat menyebabkan terbendungnya 
saluran ASI. Sehingga payudara terisi 
bertambah penuh dengan ASI dan cairan 

jaringan, aliran vena limpatik tersumbat, 

aliran susu menjadi terhambat dan tekanan 
pada saluran ASI dengan alveoli meningkat, 

payudara menjadi bengkak, merah dan 
mengkilat (Bahiyatun, 2009). Hal tersebut 
dapat terjadi karena beberapa faktor 

predisposisi yang dapat mempengaruhi 

diantaranya paritas. Dalam penelitian ini 

100% ibu primipara yaitu ibu yang 
melahirkan anak yang pertama kali. Semakin 

tinggi paritas akan mempengaruhi proses 
selama laktasi pada masa nifas. Wanita yang 
melahirkan anak pertama akan mempengaruhi 

proses persalinan dan nifas. Pada ibu 

primipara, proses adaptasi nifas dan menyusui 

berlangsung lebih lama, karena belum ada 
pengalaman pada kehamilan yang lalu 
termasuk dalam hal menyusui. Pada ibu yang 

melahirkan lebih dari satu kali, produksi ASI 
pada hari keempat setelah melahirkan lebih 

tinggi dibanding ibu yang melahirkan pertama 

kali. 
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Selain itu faktor umur dapat 

mempengaruhi terjadinya bendungan ASI. 
Pada hasil penelitian tabel 4.1 menunjukkan 

masih didapatkan kehamilan, persalinan 

wanita usia < 20 tahun yaitu 18.8 %. Dalam 
kesehatan reproduksi usia remaja 
menggambarkan bahwa fungsi organ 

reproduksi belum matang, sehingga bila 

terjadi kehamilan dan persalinan mempunyai 
resiko lebih tinggi dibandingkan dengan usia 

reproduksi aman yaitu pada usia 20-35 tahun. 

Pada ibu menyusui usia remaja tetapi dengan 
gizi baik, intake ASI dapat mencukupi 
kebutuhan bayi. Menurut Arini, H (2012), 

factor demografik, seperti faktor usia yang 

terlalu muda atau terlalu tua dapat 
mempengaruhi pengalaman proses kehamilan 

dan persalinan. Latar belakang psikososial 
wanita yang bersangkutan seperti tingkat 
pendidikan, status perkawinan, kehamilan 

yang tidak diinginkan, riwayat kejiwaan 

sebelumnya, sosial ekonomi serta 
keadekuatan dukungan social dari 

lingkungannya (suami, keluarga dan teman) 

dapat mempengaruhi proses selama nifas. 
Selain itu budaya juga mempengaruhi 

pola menyusui, dalam mesyarakat masih 

sering dijumpai orang-orang yang tidak 

nyaman dengan keberadaan ibu nmenyusui 
dan masih banyak melontarkan pertanyaan-

pertanyaan yang negative seputar menyusui 
dan ASI. Adanya mitos serta persepsi yang 
salah mengenai ASI dan media yang 

memasarkan susu formula, serta kurangnya 

dukungan masyarakat menjadi hal-hal yang 

dapat mempengaruhi ibu dalam menyusui. Ibu 
bekerja serta kesibukan social juga 
mempengaruhi keberlangsungan pemberian 

ASI (Kristiyansari, Weni, 2009). 
Tingkat pendidikan ibu atau suami 

juga dapat mempengaruhi proses lakstasi 

masa nifas. Menurut Perinansia (2011), 

pengetahuan ibu yang minim tentang 
menyusui dan kadang dipengaruhi oleh 

anggapan yang salah tentang payudara dari 

segi sexual. Disinilah ibu butuh banyak 
dorongan dan dukungan positif. Karena 

dengan tanggapan negative dapat menggangu 

kenyamanan dan rasa percaya diri ibu akan 
ASI dan menyusui. 

Faktor psikologis ibu juga dapat 

menghambat reflek let down atau reflek 

pengeluaran ASI diantaranya stress, seperti: 
keadaan bingung atau pikiran kacau, takut dan 

cemas. Keadaan psikologis ibu yang cemas 

dan pikiran yang strees, bingung, kacau dapat 
menghambat proses impuls ke hipotalamus 

untuk menghasilkan hormone oksitosin reflek 

let down atau reflek pengeluaran ASI. 
Produksi ASI terus berlangsung, tetapi 
pengeluaran terhambat, sehingga dapat 

menyebabkan bendungan ASI (Manuaba, 

2007). 
Salah satu intervensi nonfarmakologi 

untuk mencegah, mengatasi bendungan ASI 

dengan penerapan stimulasi oksitosin. Dengan 
pijat oksitosin merupakan salah satu solusi 
untuk mengatasi ketidaklancaran pengeluaran 

ASI. Pijat oksitosin merupakan pemijatan 

pada sepanjang tulang belakang (vertebrae) 
sampai tulang costae kelima-keenam dan 

merupakan usaha untuk merangsang hormone 
prolaktin dan oksitosin setelah melahirkan. 
Pijatan ini berfungsi untuk meningkatkan 

hormone oksitosin yang dapat menenangkan 

ibu, membantu pengeluaran ASI sehingga ASI 
otomatis keluar (Suherni, Hesti, Anits 2009). 

Pijat oksitosin ini dilakukan untuk 

merangsang reflek oksitosin atau reflek let 
down. Selain untuk merangsang reflek let 
down manfaat pijat oksitosin adalah 

memberikan kenyamanan pada ibu, 

mengurangi bengkak (engorgement), 
mengurangi sumbatan ASI, merangsang 

pelepasan hormone oksitosin, 
mempertahankan produksi ASI ketika ibu dan 
bayi sakit (Depkes RI, 2012). Pikiran, 

perasaan, dan sensasi seorang ibu akan sangat 

mempengaruhi reflek oksitosin. Perasaan ibu 

dapat meningkatkan dan juga menghambat 
pengeluaran oksitosin. Hormon oksitosin akan 
menyebabkan sel-sel otot yang mengelilingi 

saluran pembuat susu mengerut atau 
berkontraksi sehingga ASI terdorong keluar 

dari saluran produksi ASI dan mengalir siap 

untuk dihisap oleh bayi. 

Berdasarkan hasil uji penelitian, 
menunjukkan bahwa pemberian kombinasi 

stimulasi oksitosin dan endorphin massage 

lebih efektif menurunkan kejadian bendungan 
ASI dibandingkan hanya pemberian stimulasi 

oksitosin saja. Hal ini dikarenakan endorphin 

massage dilakukan oleh pasangan (suami) 
sehingga akan memberikan efek secara 
psikologis lebih rileks dan membuat ibu 

nyaman melalui permukaan kulit merasa 

hubungannya dengan pasangan menjadi lebih 
dekat. Endorfin massage dilakukan melalui 
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sentuhan (pijatan) ringan untuk merangsang 

hormon prolaktin, oksitosin setelah 
melahirkan. Selain itu pijatan merangsang 

tubuh untuk melepaskan senyawa endorphin 

yang mengendalikan perasaan stres, 
menenangkan psikologis, menciptakan 
perasaan nyaman melalui permukaan kulit 

serta meningkatkan kondisi rileks ibu, 

sehingga ASI pun otomatis keluar 
(Kristiyansari, Weni, 2009). 

Menurut Partiwi (2009), endorphin 

diproduksi oleh tubuh manusia sendiri, maka 
endorphin dianggap sebagai zat penghilang 
rasa sakit terbaik. Tubuh akan memproduksi 

secara alami hormone endorphin terutama 

pada saat ada rangsangan seksual atau dengan 
berhubungan seksual, kehamilan, melahirkan 

dan menyusui. Dengan endorphin massage 
yang berarti memberikan sentuhan ringan 
yang dilakukan terutama oleh pasangan yang 

bertujuan agar tubuh menghasilkan 

endorphin. Teknik ini dapat menguatkan 
hubungan dengan pasangan. Teknik ini dapat 

meningkatkan pelepasan zat oksitosin. 

Sehingga pada perlakuan kombinasi hormone 
oksitosin yang diproduksi ibu lebih banyak 
dan ASI keluar lebih lancar.  

Ibu menyusui harus dalam keadaan 

rileks. Kondisi psikologis ibu menyusui 
sangat menentukan keberhasilan ibu 

pemberian ASI. Menurut hasil penelitian > 80 
%, kegagalan ibu dalam menyusui adalah 
faktor psikologis ibu menyusui. Pikiran ibu 

yang banyak tekanan akan merangsang maka 

pada saat yang bersamaan ratusan sensor pada 

otak akan memerintahkan hormone oksitosin 
(pengeluaran ASI) untuk bekerja lambat dan 
akan memicu bendungan ASI. Disinilah peran 

besar ayah (suami) sangat dibutuhkan. Jika 
sang suami mendukung, maka ASI akan 

lancar. Mendukung bisa dengan berbagai cara 

mulai dari menyemangati istri hingga hal-hal 

lain seperti menyendawakan bayi setelah 
menyusu, menggendong bayi untuk disusukan 

ke ibunya termasuk memberikan endorphin 

massage . Ibu menyusui butuh suasana dan 
lingkungan yang supportif, kondusif yang 

mendukung ibu dari berbagai keraguan dan 

kritikan demi SURYA Vol. 08, No. 03, 
Desember 2016 keberhasilan menyusui. 
Bantuan atau dukungan suami sangat 

diperlukan untuk mengatasi masalah selama 

menyusui. Faktor psikologis yang 
mempengaruhi kurangnya produksi ASI 

antara lain adalah ibu yang berada dalam 

keadaan stress, kacau, marah dan sedih, 
kurang dukungan dan perhatian keluarga serta 

pasangan kepada ibu. Selain itu ibu juga 

khawatir bahwa ASInya tidak mencukupi 
untuk kebutuhan bayinya serta adanya 
perubahan maternal attainment, terutama pada 

ibu-ibu yang baru pertama kali mempunyai 

bayi atau primipara. Ibu-ibu dengan 
postpartum blues juga dapat mempengaruhi 

produksi ASI (Millan, Dewey & Escamilla 

(2008). 
Sehingga kombinasi stimulasi 

oksitosin dan endorfin massage merupakan 

sebuah terapi sentuhan serta pijatan ringan 

yang cukup efektif untuk mencegah terjadinya 
bendungan ASI. Hal ini disebabkan karena 

pijatan merangsang tubuh untuk melepaskan 
senyawa endorfin yang dapat menormalkan 
denyut jantung dan tekanan darah, 

mengurangi rasa sakit, mengendalikan 

perasaan stres dan menciptakan perasaan 
nyaman serta meningkatkan kondisi rileks 

dalam tubuh ibu dengan memicu perasaan 

nyaman melalui permukaan kulit. Terbukti 
dari hasil penelitian, teknik ini dapat 
meningkatkan pelepasan zat oksitosin, sebuah 

hormon yang memfasilitasi dalam proses 

pengeluaran ASI dan membantu proses 
pengecilan rahim pasca persalinan 

(Prasetyono, 2009). 
 

KESIMPULAN 

 
Berdasarkan hasil penelitian, 

pembahasan, dan tujuan penelitian, maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1) Sebagian besar ibu nifas yang dilakukan 

stimulasi oksitosin tidak mengalami 

bendungan ASI yaitu sebesar 9 responden 
(56.3%). 

2) Hampir seluruhnya ibu nifas yang 
dilakukan kombinasi stimulasi oksitosin 
dan emendapat perlakuan kombinasi 

stimulasi oksitosin dan endorphin massage 

tidak mengalami bendungan ASI yaitu 

sebesar 14 responden (87.5%). 
3) Terdapat perbedaan signifikan antara 

kelompok stimulasi oksitosin dan 

kelompok perlakuan kombinasi stimulasi 
oksitosin dan endorphin massage 
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