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Abstrak 

Produksi ASI dapat dipengaruhi psikis ibu, cemas, kurang percaya diri.  

Ketegangan emosional akan menurunkan volume ASI bahkan akan berhenti. 

Penurunan produksi ASI setelah melahirkan terjadi karena berkurangnya 

rangsangan hormone prolactin dan oksitosin yang berperan dalam Produksi ASI. 

Masa Pandemi Covid-19 berimbas pada banyak hal termasuk tingkat 

keberhasilan menyusui di seluruh negara. Upaya yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan produksi ASI adalah Pijat Laktasi.  

Tujuan Penelitian: mengetahui efektivitas pijat laktasi terhadap produksi 

ASI di Masa Pandemi Covid 19 pada ibu nifas di Puskesmas Purwanegara 1 

Kabupaten Banjarnegara. Desain penelitian: Quasy Eksperimen. Populasi 

penelitian: semua ibu nifas yang melahirkan di Puskesmas Purwanegara 1 

sejumlah 30. Sampel penelitian berjumlah 30 ibu nifas hari pertama sampai hari 

ketujuh dengan teknik purposive sampling. Variable dependen yaitu Produksi ASI 

pada Ibu Nifas hari pertama sampai hari ketujuh. Variable independen yaitu Pijat 

Laktasi. Pengumpulan data menggunakan lembar observasi. Teknik pengolahan 

data menggunakan  Editing, Coding, Tabulating, uji statistik menggunakan Uji 

Wilcoxon signed rank test dan Uji Mann Withney test. 

Hasil Penelitian didapatkan dari 30 responden. Sebelum dilakukan Pijat 

Laktasi produksi ASI tidak lancar 14 orang (93,3%) dan cukup lancar 1 orang 

(6,7%), sesudah dilakukan Pijat Laktasi produksi ASI lancar 12 orang (80%) dan 

cukup lancar 3 orang (20%). Hasil uji Wilcoxon menunjukkan kelompok 

intervensi nilai p value 0,000<0,05 dan kelompok kontrol nilai p value 0,001< 

0,05. Hasil uji Mann Whitney  nilai p value 0,000 < 0,05 sehingga H1 diterima. 

Kesimpulannya Pijat Laktasi sangat Efektivitas dilakukan pada ibu nifas di masa 

pandemi covid 19 di Puskesmas Purwanegara 1, Kabupaten Banjarnegara. 
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Abstract 

THE EFFECTIVENESS OF LACTATION MASSAGE  

ON PRODUCTION OF BREAST MILK IN PANDEMIC TIME COVID 19 IN 

PUBLIC WOMEN AT PUSKESMAS PURWANEGARA 1 BANJARNEGARA 

 

Breast milk production can be psychologically influenced by the mother. If 

the mother is anxious, lacking self-confidence and various emotional tensions, it 

will reduce the breast milk volume and even stop milk production. The decrease 

in milk production on the first day after delivery is due to lack stimulation of the 

hormone prolactin and the hormone oxytocin, which play a role in the smooth 

production of breast milk and milk ejection. Especially during the Covid-19 

Pandemic it had an impact on many things including the success rate of 

breastfeeding in almost all countries in the world. Therefore, lactation massage 

can be done to make the breast milk production increase. 

The purpose of this study was to determine the effectiveness of lactation 

massage on milk production during the Covid 19 pandemic in postpartum mothers 

at Puskesmas Purwanegara 1, Banjarnegara Regency. The design of this research 

is Quasy Experiment. The population of this study were all postpartum mothers 

who had given birth at Puskesmas Purwanegara 1 that is 30 postpartum mothers. 

The sample of this research was 30 postpartum mothers from the first day to the 

seventh day using nonprobability sampling technique with purposive sampling 

technique. The dependent variable is the production of breast milk in the first day 

to seventh day of the postpartum mother. The independent variable is Lactation 

Massage. Data collection using the observation sheet. Data processing techniques 

used editing, coding, tabulating and statistical tests using the Wilcoxon signed 

rank test and the Mann Withney test.  

The results of this study were obtained from 15 respondents. Before 

Lactation Massage, most of the respondents who produced breast milk were not 

smooth, namely as many as 14 people (93.3%) and 1 person (6.7%) quite fluent. 

and quite fluent as many as 3 people (20%). The Wilcoxon test results showed 

that the intervention group obtained a p value of 0.000 <0.05 and the control 

group obtained a p value of 0.001 <0.05. The results of the Mann Whitney test 

obtained a p value of 0.000 <0.05 so that H1 was accepted. The conclusion is that 

Lactation Massage is very effective for post-partum mothers, especially during the 

Covid 19 pandemic at Purwanegara 1 Puskesmas, Banjarnegara. 
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PENDAHULUAN 

Berdasarkan Data Riskesdas 

yang diambil dari tahun 2014 - 2018 

cakupan ASI eksklusif di Indonesia 

pada tahun 2014 sebesar 37,3%, 

2015 sebesar 55,7%, tahun 2016 

sebesar 54%, tahun 2017 sebesar 

61,33%, dan pada tahun 2018 

mengalami penurunan yang 

signifikan yaitu sebesar 37,3%. Jika 

dibandingkan dengan target yang 

ditetapkan oleh Kemenkes RI yaitu 

80%  maka, capaian ASI eksklusif 

di tingkat Indonesia masih belum 

memenuhi target (Riskesdas, 2018). 

Pemberian ASI Eksklusif pada bayi 

usia 0-6 bulan tahun 2018 sebesar 

61,0% meningkat dibanding tahun 

2017 yaitu sebesar 55,4%. 

Permasalahan terkait pencapaian 

cakupan ASI Eksklusif seperti masih 

banyak perusahaan yang 

mempekerjakan perempuan tidak 

memberikan kesempatan bagi ibu 

yang memiliki bayi 0-6 bulan untuk 

memberikan ASI Eksklusif, sikap 

dan perilaku ibu menyusui untuk 

memberikan ASI Eksklusif, dan 

belum semua desa ada kelas ibu 

menyusui (Dinkes Banjarnegara, 

2018). 

ASI tidak keluar adalah 

kondisi tidak diproduksinya ASI 

atau sedikitnya produksi ASI yang 

disebabkan oleh hormon oksitosin 

yang kurang bekerja sebab 

kurangnya rangsangan isapan bayi 

yang mengaktifkan kerja hormon 

oksitosin (Asih, 2017). Bila ibu 

menyusui mengalami stress atau 

ketidaknyamanan, maka akan terjadi 

hambatan dari refleks let down 

sehingga akan menurunkan produksi 

ASI. Refleks let down yang tidak 

sempurna akan berakibat bayi yang 

haus menjadi tidak puas, dan bayi 

akan menangis ketika disusui. 

Ketidakpuasan ini akan 

menyebabkan pemicu stress dan 

ketidaknyamanan bagi ibu dan akan 

semakin menurunkan produksi 

hormon oksitosin. Bayi yang haus 

dan tidak puas menyusui ini 

berusaha untuk mendapatkan ASI 

yang cukup dengan cara menambah 

kuat hisapannya sehingga bisa 

menimbulkan lecet pada puting yang 

bisa menyebabkan ketidaknyamanan 

pada ibu (Rahayu & Yunarsih, 

2018). 

Penelitian yang dilakukan 

Jahriani (2019) mengatakan usaha 

untuk merangsang hormone 

prolaktin dan hormone oksitosin 

pada ibu setelah melahirkan selain 

dengan memompa ASI dapat 

dilakukan juga pijat laktasi. Pijat 

Laktasi adalah salah satu metode 

perawatan payudara tanpa rasa sakit 

yang dapat menstimulasi kekuatan 

otot payudara untuk meningkatkan 

produksi ASI dan dapat membuat 

payudara menjadi elastis yang dapat 

memudahkan bayi menghisap ASI. 

Volume ASI yang diproduksi oleh 

kelenjar payudara berbeda 

berdasarkan factor – factor yang 



mempengaruhinya. Produksi ASI 

yang akan dihasilkan ibu pada 

kelenjar payudara tidak sama setiap 

waktunya, apabila penghisapan 

putting susu cukup adekuat, maka 

akan menghasilkan 10-100 ml ASI 

(Wulandari, 2019). 

Pijat Laktasi merupakan 

salah satu metode perawatan 

payudara tanpa rasa sakit yang dapat 

menstimulasi kekuatan otot 

payudara untuk meningkatkan 

produksi ASI dan dapat membuat 

payudara menjadi elastis yang dapat 

memudahkan bayi menghisap ASI. 

Efektivitas Pijat laktasi akan 

memberikan rasa nyaman dan lega 

bagi ibu dan meningkatkan kualitas 

produksi ASI. Pijat laktasi efektif 

dilakukan dua kali dalam sehari 

yaitu pada pagi dan sore hari selama 

15-30 menit (Jahriani, 2019). 

Pandemi Covid-19 

berimbas pada banyak hal termasuk 

tingkat keberhasilan menyusui di 

hampir seluruh negara di dunia. 

Maka dari itu, Pekan Menyusui 

Sedunia tahun 2020 yang 

berlangsung hingga tanggal 7 

Agustus memberikan pesan 

pentingnya menyusui bagi 

keberlangsungan dan kesehatan 

bumi serta generasi di masa 

mendatang (Manafe, 2020). 

Berdasarkan pemaparan 

yang telah disampaikan pada latar 

belakang maka penting dilakukan 

penelitian tentang Efektivitas Pijat 

Laktasi terhadap Produksi ASI di 

Masa Pandemi Covid 19 pada Ibu 

Nifas di kabupaten Banjarnegara 

tepatnya di Puskesmas Purwanegara 

1. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Waktu Penelitian 

dilaksanakan pada bulan Agustus – 

September 2020 di wilayah kerja 

Puskesmas Purwanegara 1 

Banjarnegara. Jenis Penelitian yang 

digunakan adalah penelitian 

kuantitatif dengan metode 

penelitian  secara observasional 

dengan pendekatan Quasi 

Eksperimen. Teknik sampling yang 

dalam penelitian ini yaitu 

nonprobability sampling dengan 

teknik purposive sampling. Dalam 

hal ini, peneliti mengambil sampel 

sebanyak 30 responden dibagi 

menjadi 2 yaitu 15 responden 

intervensi dan 15 responden 

kontrol. Teknik pengolahan data 

menggunakan  Editing, Coding, 

Tabulating, Penelitian ini 

menggunakan uji statistik Uji 

Wilcoxon signed rank test dan 

Uji Mann Withney test. 

 

TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Data yang dikumpulkan 

dalam penelitian ini merupakan 

data primer. Data primer adalah 

secara langsung diambil dari objek 

atau subjek peneliti perorangan 

maupun organisasi. Peneliti harus 

mampu meyakinkan partisipan atau 



responden bahwa pijat laktasi dapat 

meningkatkan produksi ASI pada 

ibu nifas sehingga partisipan atau 

responden bersedia menjadi 

partisipan atau responden dalam 

penelitian. 

Lembar observasi yang 

digunakan dalam penelitian ini 

yaitu  

1. Lembar Informed Consent yang 

merupakan lembar persetujuan 

serta merupakan data demografi 

responden, meliputi: nama ibu, 

umur, riwayat persalinan, 

pendidikan terakhir dan 

pekerjaan 

2. Lembar observasi dari hari 

pertama sampai hari ketujuh 

masa nifas yang dinilai dari 

point a sampai f sebelum dan 

sesudah diberikan Pijat Laktasi. 

 

HASIL  

Berdasarkan hasil yang telah 

dikumpulkan dan diolah berikut ini 

akan dibahas hasil penelitian yang 

berjudul “Efektivitas Pijat Laktasi 

Terhadap Produksi Asi Di Masa 

Pandemi Covid 19 Pada Ibu Nifas 

Di Puskesmas Purwanegara 1 

Banjarnegara” dengan besar sampel 

30 ibu nifas hari pertama sampai 

hari ke tujuh dengan kriteria 1. Ibu 

nifas hari pertama sampai hari ke 

tujuh, 2. Ibu nifas yang berusia 20-

35 tahun, 3. Bersedia untuk 

dijadikan responden, 4. Ibu tidak 

minum atau tidak mengkonsumsi 

obat pelancar ASI, 5. Lokasi tempat 

tinggal berada di wilayah kerja 

Puskesmas Purwanegara 1 

Banjarnegara. Berikut ini akan di 

bahas hasil penelitiannya: 

 

 

 

 

1. Analisis Univariat 
Tabel 4.1 

Karakteristik umur responden (n=15) 

 

Variabel N Mean Modus Median 
Std. 

Deviasi 
Min-Max 

Kelompok 

Intervensi 
15 25 26 26 2,35 20-29 

Kelompok 

Kontrol 
15 25 25 25 3,28 21-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.2 

Distribusi frekuensi pendidikan responden (n=15) 

 

Pendidikan 

Kelompok 

Intervensi Kontrol 

F % F % 

SMP 0 0% 4 26,7% 

SMA 10 66,7% 7 46,7% 

D3 0 0% 1 6,7% 

S1 5 33,3% 3 20% 

Jumlah 15 100% 15 100% 

 

Tabel 4.3 

Distribusi frekuensi pekerjaan responden (n=15) 

Pekerjaan 

Kelompok 

Intervensi Kontrol 

F % F % 

IRT 6 40% 6 40% 

Pedagang 4 26,7% 4 26,7% 

Guru 4 26,7% 3 20% 

Polisi wanita 1 6,7% 0 0% 

Karyawan 0 0% 1 6,7% 

Petani 0 0% 1 6,7% 

Jumlah 15 100% 15 100% 

 

Tabel 4.4 

Produksi ASI ibu nifas di masa pandemi covid 19 sebelum dilakukan pijat 

laktasi di Puskesmas Purwanegara 1 Kabupaten Banjarnegara (n=15) 

Produksi ASI 

Kelompok 

Intervensi Kontrol 

F % F % 

Lancar 0 0% 0 0% 

Cukup 1 6,7% 1 6,7% 

Tidak Lancar 14 93,3% 14 93,3% 

Jumlah 15 100% 15 100% 

 

Tabel 4.5 

Produksi ASI ibu nifas di masa pandemi covid 19 setelah dilakukan pijat 

laktasi di Puskesmas Purwanegara 1 Kabupaten Banjarnegara (n=15) 

Produksi ASI 

Kelompok 

Intervensi Kontrol 

F % F % 

Lancar 12 80% 0 0% 

Cukup  3 20% 12 80% 

Tidal Lancar 0 0% 3 20% 

Jumlah 15 100% 15 100% 

 

 

 

 

 

 

 



2. Analisis Bivariat 

Tabel 4.6 

Pijat laktasi efektiv terhadap Produksi ASI ibu nifas di masa pandemi covid 

19 setelah dilakukan pijat laktasi di Puskesmas Purwanegara 1 Kabupaten 

Banjarnegara (n=15) 

Variabel Kelompok 

Kelompok Z P 

Produksi ASI (pre dan 

post) 

Intervensi -3,557b 0,000 

Produksi ASI (pre dan 

post) 

Kontrol -3,317b 0,001 

 

Tabel 4.7 

Pijat laktasi efektiv terhadap produksi ASI ibu nifas di masa pandemi covid 19 

setelah dilakukan pijat laktasi di puskesmas purwanegara 1 kabupaten 

banjarnegara (n=15) 

 

Variabel Kelompok P 

Prodeksi ASI post 

test 

Intervensi 0,000 

Kontrol 

 

PEMBAHASAN 

1. Produksi ASI ibu nifas di masa 

pandemi covid 19 sebelum 

dilakukan pijat laktasi di 

Puskesmas Purwanegara 1 

kabupaten banjarnegara 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa mayoritas 

produksi ASI ibu nifas di masa 

pandemi sebelum dilakukan 

tindakan pijat laktasi pada 

kelompok intervensi yaitu 

produksi ASI tidak lancar 

sebanyak 14 orang (93,3%) dan 

pada kelompok kontrol 

mayoritas tanpa pemberian 

tindakan laktasi yaitu produksi 

ASI tidak lancar yaitu sebanyak 

14 orang (93,3%). Jadi terdapat 

masing masing 14 ibu dari 15 

ibu di kelompok intervensi dan 

kelompok  kontrol yang 

memiliki produksi ASI yang 

tidak lancar.  

Hasil analisa data dan 

sumber yang didapat peneliti 

menyimpulkan bahwa mayoritas 

responden sebelum dilakukan 

pijat laktasi memiliki jumlah 

ASI yang tidak lancar yaitu 

masing masing sejumlah 14 

orang. Kurangnya produksi ASI 

disebabkan oleh rangsangan bayi 

waktu menghisap dan stress 

pada ibu terutama pada masa 

pandemi yang menyebabkan 

peningkatan kecemasan pada ibu 

post partum. Bila ibu menyusui 

mengalami stress atau 

ketidaknyamanan, maka akan 

terjadi hambatan dari refleks let 

down sehingga akan 

menurunkan produksi ASI. 



Refleks let down yang tidak 

sempurna akan berakibat bayi 

yang haus menjadi tidak puas, 

dan bayi akan menangis ketika 

disusui. Ketidakpuasan ini akan 

menyebabkan pemicu stress dan 

ketidaknyamanan bagi ibu dan 

akan semakin menurunkan 

produksi hormon oksitosin. Bayi 

yang haus dan tidak puas 

menyusui ini berusaha untuk 

mendapatkan ASI yang cukup 

dengan cara menambah kuat 

hisapannya sehingga bisa 

menimbulkan lecet pada puting 

yang bisa menyebabkan 

ketidaknyamanan pada ibu 

(Rahayu & Yunarsih, 2018). 

2. Produksi ASI ibu nifas di masa 

pandemi covid 19 setelah 

dilakukan pijat laktasi di 

Puskesmas Purwanegara 1 

Kabupaten Banjarnegara 
Hasil penelitian setelah 

dilakukan intervensi pijat laktasi 

menunjukan bahwa mayoritas 

produksi ASI ibu nifas pada 

kelompok intervensi yaitu produksi 

ASI lancar yaitu sebanyak 12 orang 

(80%) dan 3 (20%) lainnya 

memiliki produksi ASI yang cukup. 

Produksi ASI pada ketiga 

responden tersebut tergolong cukup 

karena responden merupakan 

primipara dan masih kaku dalam 

pemberian ASI. Sedangkan pada 

kelompok kontrol mayoritas tanpa 

pemberian tindakan laktasi yaitu 

produksi ASI cukup yaitu sebanyak 

12 orang dan 3 responden lainnya 

masih memiliki jumlah produksi 

ASI yang tidak lancar.  

Pijat laktasi yang dilakukan 

ibu menyusui akan merangsang 

otot-otot dan pembuluh darah di 

dalam payudara untuk 

memproduksi ASI sehingga dapat 

meningkatkan volume ASI ibu. 

Peningkatan volume ASI tersebut 

akan meningkatkan produksi ASI 

ibu pada saat bayi akan menyusu 

(Jahriani, 2019). 

3. Efektivitas pijat laktasi terhadap 

Produksi ASI ibu nifas di masa 

pandemi covid 19 setelah 

dilakukan pijat laktasi di 

Puskesmas Purwanegara 1 

Kabupaten Banjarnegara. 
Hasil penelitian 

menunjukkan nilai p value 0,000 < 

0,05 sehingga terdapat perbedaan 

peningkatan produksi ASI lebih 

berpengaruh pada kelompok 

intervensi dengan tindakan pijat 

laktasi dibandingkan dengan tanpa 

pemberian tindakan pijat laktasi 

pada kelompok kontrol. Pijat laktasi 

memiliki manfaat diantaranya 

adalah menenangkan pikiran ibu, 

membuat tubuh rileks, 

menormalkan aliran darah, 

mencegah sumbatan saluran ASI, 

menolong payudara yang engorged 

dan meningkatkan suplai ASI (Rini, 

2017). 

 

SIMPULAN 

Setelah dilakukan 

penelitian tentang efektivitas pijat 



laktasi terhadap produksi ASI di 

masa pandemi Covid 19 pada ibu 

nifas di Puskesmas 1 Purwanegara 

Kabupaten Banjarnegara, dapat 

disimpulkan bahwa : 1. Produksi 

ASI di masa pandemi covid 19 

pada ibu nifas di Puskesmas 

Purwanegara 1, Kabupaten 

Banjarnegara berdasarkan 

karakteristik sampel meliputi usia, 

pendidikan terakhir dan pekerjaan. 

Sebelum dilakukan pijat laktasi 

sebanyak 14 orang (93,3%) 

responden dengan produksi ASI 

kurang. 2. Produksi ASI di masa 

pandemi covid 19 pada ibu nifas di 

Puskesmas Purwanegara 1, 

Kabupaten Banjarnegara 

berdasarkan karakteristik sampel 

meliputi usia, pendidikan terakhir 

dan pekerjaan. Setelah dilakukan 

pijat laktasi sebanyak 12 responden 

(80%) dan 3 responden lainnya 

(20%) memiliki produksi ASI yang 

cukup. 3. Pijat Laktasi efektiv 

dilakukan pada ibu nifas apalagi di 

masa pandemi covid 19 di 

Puskesmas Purwanegara 1, 

Kabupaten Banjarnegara, dengan 

nilai p value 0,000 < 0,05 atau 

terdapat perbedaan peningkatan 

produksi ASI pada kelompok 

intervensi dengan pijat laktasi 

dibandingkan tanpa pemberian 

tindakan pijat laktasi pada 

kelompok control. Dari hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa 

Pijat Laktasi sangat Efektivitas 

dilakukan pada ibu nifas di masa 

pandemi covid 19 di Puskesmas 

Purwanegara 1, Kabupaten 

Banjarnegara. 

Adapun saran bagi 

Pelayanan Kesehatan: penelitian ini 

diharapkan di Puskesmas 

Purwanegara 1 Banjarnegara 

diadakan pelayanan Pijat Laktasi 

sebagai upaya untuk meningkatkan 

produksi ASI pada Masa Nifas. 

Bagi Institusi Pendidikan 

memperbanyak referensi atau buku 

tentang Produksi ASI. Bagi 

Mahasiswa Kebidanan dapat 

memberikan asuhan secara 

continuity of care atau 

berkelanjutan pada masa kehamilan 

sampai masa nifas khususnya 

terhadap produksi ASI di masa 

Pandemi covid dengan Pijat 

Laktasi. Dan bagi Penelitian 

Selanjutnya dapat mengembangkan 

inovasi baru dalam meningkatkan 

Produksi ASI pada Ibu Nifas 

dengan variabel lain. 
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