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A BS T RA C T
Breastfeeding is an obligation that must be given to babies during their
growth period. Consistent breast milk production and confidence to
breastfeed are very necessary for the success of exclusive breastfeeding.
Hypnopressure is one method that can increaseand maintain breastmilk
production and breastfeeding confidence. The purpose of this project is
to analyze the effect of hypnopressure on breast milk production and
breastfeeding confidence. This study uses Quasy Eksperimental with
Pretest dan Posttest Controlled Group Design. There were 28
postpartum mothers who were divided into two groups and taken with
simple random sampling. Production of breast milk was measured by
electric breast pump and breastfeeding sel efficacy was measured
Breastfeeding Self Efficacy Scale (BSES). Data were analyzed using
paired and unpaired t-test. Primary outcomes of this study will be effect
of the intervention on breastmilk production and breastfeeding
confidence. We conclude that hypnopressure could improve breastmilk
production (p=0.00) and breasfeeding confidence (p=0.00) and
breastfeeding confidence (p=0.00). Result of this greater understanding
about increase breast milk production and confidence which influence
the success of breastfeeding by hypnopressure then be useful targets for
midwife intervention in post partum.

1. Pendahuluan
Masa bayi awal merupakan masa kritis perkembangan dan pertumbuhan di mana nutrisi
memiliki dampak penting pada jangka panjang kesehatan dan pembangunan [1]. Menyusui adalah
standar nutrisi yang terbaik bag bayi dan memberikan manfaat kesehatan jangka penden dan
panjang bagi bayi dan ibu [2]. Victora CG et al, 2016 menyatakan bahwa peningkatkan pemberian
ASI (Air Susu Ibu) di seluruh dunia hingga 50% dapat menyelamatkan kehidupan >800.000 bayi
dan anak, dan mencegah>20.000 ibu kematian akibat kanker payudara setiap tahun, serta
mengurangi ketimpangan sosial ekonomi. Keyakinan menyusui secara global sangat rendah dan
hampir kurang dari setengah populasi ibu menyusui di dunia tidak eksklusif dalam memberikan
ASI selama 6 bulan pertama di masa kehidupan bayi [2][3]. Di daerah pedesaan Cina, tingkat
pemberian ASI Eksklusif untuk bayi dalam enam bulan pertama hanya 28,7% [4].
Selain faktor sosial ekonomi dan budaya yang dapat mempengaruhi keputusan ibu untuk
menyusui. Kinerja laktasi juga dipengaruhi oleh ibu kondisi fisiologis dan psikologis, serta faktor
perilaku bayi [5]. Kepercayaan diri menyusui adalah salah satu poin utama dalam mensuksesksan
proses menyusui yang eksklusif. Dengan kepercayaan diri yang baik maka ibu akan berusaha
memberikan ASI yang terbaik kepada bayinya. Aspek psikososial yang berhubungan dengan
produksi ASI dan kepercayaan diri menyusui kurang di eksplorasi oleh para ibu, walaupun
menyusui adalah proses dinamis yang melibatkan sinyal kompleks dan perilaku negosiasi antara
ibu dan bayi [5][6]. Emosi ibu pada proses menyusui memiliki hubungan dengan produksi ASI dan
peningkatan saliva yang berhubungan dengan adanya peningkatan kadar hormon kortisol dan hal
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tersebut tidak ditemukan pada susu formula [7]. Kortisol plasma ibu memiliki korelasi dengan
gangguan psikologis dan kesulitan proses menyusui selama periode postpartum, dan sangat
berpengaruh dengan produksi ASI [8].
Di era pandemi COVID-19 banyak para ibu yang lebih merasa khawatir akan kesehatan
nya dan bayinya termasuk pada pemberian ASI eksklusif. Hasil penelitian terbaru COVID-19 di
Inggris menunjukkan adanya peningkatan rasa cemas, takut pada ibu hamil, bersalin dan menyusui
di era pandemic COVID-19. Hal tersebut juga terjadi pada Turki yang menunjukkan terjadi
peningkatan depresi post partum sebesar 34 persen [9][10]. Ketakutan dapat mempengaruhi
keyakinan pada pemberian ASI dan menentukan kesehatan ibu dan bayi, baik jangka pendek
maupun jangka panjang.
Hasil penelitian Kruth E (2011) bahwa adanya korelasi positif antara kadar kortisol plasma
ibu dengan kortisol ASI. Hal ini menunjukkan bahwa kadar kortisol dari plasma ibu di transfer ke
air susu [13]. Sebaliknya, tangisan bayi yang terus menerus memiliki hubungan dengan depresi
pada ibu [13]. Faktor ibu dan bayi sangat erat kaitannya dalam menentukan kesuksesan pemberian
ASI.Produksi ASI dipengaruhi juga oleh waktu pengambilan ASI, strategi peningkatan ASI yang
dilakukan, dan tahapan laktasi [11].
Upaya yang efektif dan sederhana dapat diterapkan untuk meningkatkan kesehatan dan
kelangsungan hidup bayi baru lahir adalah menyusui segera setelah melahirkan yaitu inisiasi
menyusui dini (IMD), dan pemberian ASI eksklusif. Konsistensi dari produksi ASI yang lancar
akan meningkatkan kenyaman dalam menyusui dan memenuhi kebutuhan nutrisi bayi [12].
Kombinasi terapi hipnoterapi dan akupresur atau hypnopressure merupakan intervensi yang secara
holistik dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ketidakpercayaan diri pada menyusui dan
produksi ASI.Intervensi ini memperhatikan tubuh, pikiran dan jiwa. Pelaksanaan ilmu kesehatan
secara holistik harus memperhatikan aspek psikoneuro, endokrin dan imuno karena
ketidakseimbangan antara pikiran dan jiwa akan mengakibatkan gangguan keseimbangan antara
sistem saraf, hormon dan kekebalan tubuh [13].
Hypnopressure dapat membantu ibu untuk memastikan bahwa ibu menyusui dapat terus
memberikan ASI, setidaknya secara eksklusif selama enam bulan pertama, terutama jika ibu
menyusui harus kembali bekerja. Dukungan untuk menyusui di Indonesia dirasa masih kurang,
oleh karena itu ibu menyusui harus selalu berusaha menciptakan kondisi positif baginya untuk terus
bisa menyusui. Hypnopressure merupakan teknik relaksasi untuk membantu kelancaran proses
menyusui. Cara memasukkan afirmasi positif yang membantu proses menyusui saat ibu sedang
santai atau sangat berkonsentrasi pada sesuatu. Dasar hypnopressure adalah relaksasi yang dicapai
ketika tubuh dan jiwa dalam kondisi tenang [14].
Sebuah tinjauan sistematis melaporkan bahwa hypnopressure selama menyusui dapat
bermanfaat bagi ibu dan meningkatkan kepercayaan diri menyusui sehingga mengurangi stres ibu
dan meningkatkan volume ASI [15]. Pada Esfahani et al, 2015 dalam sebuah penelitian tentang
adanya pengaruh akupunktur pada menyusui ibu dengan meningkatkan sekresi hormon prolaktin.
Penelitian Rahayu D tentang peningkatan produksi ASI melalui penekanan titik akupresur, hasilnya
menunjukkan bahwa akupresur bersama pijat laktasi efektif pada produksi dan pengeluaran ASI
[17].
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh pemberian
hypnopressure terhadap produksi ASI dan kepercayan diri pada proses menyusui. Hal ini bertujuan
untuk mengurangi tekanan ibu dengan mempromosikan relaksasi melalui Hypnopressure selama
menyusui melalui penggunaan terapi relaksasi dan akupressure dalam uji coba terkontrol secara
acak.

2. Metode
Penelitian ini merupakan penelitian ekspremintal observasional dengan pendekatan
esperimen semu. Design penelitian yang digunakan pretest-posttest controlled group design.
Penelitian dilakukan mulai 04 April-18 Agustus 2021 di Klinik Dini Lubuk Pakam Kabupaten Deli
Serdang. Sampel penelitian ini adalah seluruh ibu nifas post partum hari pertama yang sesuai
dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Subjek pada penelitian ini dikumpulkan dengan teknik simple
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random sampling dengan jumlah 28 responden dan dibagi menjadi dua kelompok 14 ibu
dimasukan ke dalam kelompok intervensi dan 14 lainnya dimasukkan ke dalam kelompok kontrol.
Kelompok intervensi akan diberikan hypnopressure (hypnosis dan acupressure). Kelompok kontrol
diberikan standar asuhan kebidanan post partum normal.
Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah ibu nifas pada hari pertama post partum, ibu
primigravida dan multigravida tanpa komplikasi pada ibu dan bayi, tidak mengkonsumsi boster
ASI, tidak memiliki kelainan putting, tidak mengalami gangguan pernapasan. Penelitian ini
dilakukan selama 7 hari dimulai pada hari kedua post partum hingga hari ke 8 post partum. Pada
kelompok intervensi dilakukan hypnopressure selama 40 menit.Kedua intervensi diberikan 1 kali
sehari sebanyak 7 kali tindakan selama 7 hari.Pada hari ke 8 dilakukan pengukuran produksi ASI
dan kepercayaan diri ibu setelah dilakukan intervensi. Pengumpulan data dilakukan dengan
melakukan pengukuran terhadap produksi ASI pada hari pertama post partum dengan
menggunakan pompa asi elektrik dan menyebarkan kuesioner Breastfeeding Self Efficacy Scale
(BSES) Short Form untuk menilai kepercayaan diri menyusui sebelum diberikan intervensi.
Variabel produksi ASI diukur dengan menggunakan pompa asi elektrik untuk menilai
jumlah ASI yang dihasilkan selama pemberian intervensi sedangkan variabel kepercayaan diri
menyusui diukur dengan menggunakan kuesioner Breastfeeding Self Efficacy Scale (BSES) Short
Form yang telah diakui validitas dan rehabilitasnya. Analisa data menggunakan uji t independen
dan uji t dependen.
Penelitian ini telah lulus uji etik dari Komite Etik Fakultas Keperawatan Universitas
Sumatera Utara dengan nomor 2300/VI/SP/2021.

3. Hasil dan Diskusi
Tabel 1. Karakteristik Responden Pada Kelompok Kontrol dan Intervensi
Karakteristik
Responden

Kelompok
Intervensi (Hypnopressure)

Usia
< 20 tahun
20-35 tahun
>35 tahun
Pendidikan
SD
SMP
SMA
PT
Pekerjaan
Bekerja
Tidak Bekerja
Jumlah persalinan
Primigravida
Multigravida
IMT
< 18.5
17-22.9
>23

Kontrol

n

%

n

%

3
5
6

21.42
35.71
42.85

2
7
5

14.28
50
35.71

0
2
8
4

0
14.28
57.14
28.57

1
4
7
3

7.14
21.42
50
21.42

5
9

35.71
64.28

6
8

42.85
57.14

9
5

64.28
35.71

10
4

71.42
21.42

2
6
6

14.28
42.85
42.85

1
7
6

7.14
50
42.85

Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar ibu nifas berusia 20-35 tahun sebanyak 12
responden, sebagian besar berpendidikan SMA sebanyak 15 responden, sebagian besar ibu tidak
bekerja sebanyak 17 responden dan sebagian besar ibu primigravida sebanyak 19 responden, Tidak
terdapat perbedaan rerata usia dan indeks masa tubuh antara kelompok kontrol dan intervensi
(Tabel 1).

Diah Evawanna Anuhgera dan Elsaria Sembiring (Pengaruh Hypnopressure terhadap Produk Air Susu Ibu (ASI) dan…)

e-ISSN 2615-0441
p-ISSN 2527-9548

145

Jurnal Riset Hesti Medan Akper Kesdam I/BB Medan
Vol. 6, No. 2, Desember 2021, pp. 142-148

Hasil penelitian ini sejalan dengan Rahayu (2015) menunjukkan rerata karakterisitik umur
26-35 tahun responden pada kelompok perlakuan dan kontrol paling banyak sebesar 62,5% [17].
Hasil penelitian ini diperkuat oleh hasil penelitian Bryan R.A (2013) menyatakan bahwa ibu yang
berusia 20-35 tahun mengalami kenaikan kadar hormon prolaktin dan produksi ASI yang lebih
tinggi dari rata-rata dibandingkan ibu yang berusia >35 tahun.Usia merupakan faktor tidak
langsung yang mempengaruhi produksi ASI. Usia reproduksi < 35 tahun merupakan usia terbaik
untuk menghasilkan produksi ASI yang lebih banyak dibandingankan ibu yang sudah tua [20].
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ku, C (2010) yangmenyatakan
tidak ada hubungan antara paritas dengan praktik menyusui pada ibu post partum normal. Informasi
menyusui pada ibu nifas diperkirakan mempengaruhi pada proses menyusui [6].
70
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0
Pretest

Posttest
Kontrol

Intervensi

Gambar 1. Rerata Produksi ASI Sebelum dan Sesudah pada Kelompok
Kontrol dan Intervensi

Gambar 1 menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan pada rerata produksi ASI
sebelum dan sesudah intervensi (p=0.00) pada kelompok kontrol dengan perbedaan mean
30.91±12.71. Dan terdapat perbedaan yang signifikan rerata produksi ASI sebelum dan sesudah
pada kelompok intervensi (pemberian hypnopressure) dengan perbedaan mean 52.66±11.71 dan
nilai p=0.00. Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa ada pengaruh hypnopressure terhadap
produksi ASI antara kelompok intervensi dan kontrol dengan nilai p=0.00 (Gambar 1).
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Gambar 1. Kepercayaan Diri Menyusui Sebelum dan Sesudah pada Kelompok
Kontrol dan Intervensi

Kepercayaan diri menyusui meningkat secara signifikan sebelum dan sesudah terapi pada
kelompok intervensi dengan nilai p=0.00 dan perbedaan mean sebesar 19.83±8.37, namun tidak
terdapat perbedaan skor kepercayaan menyusui pada kelomok kontrol (Gambar 2). Terdapat
perbedaan yang signifikan pada rerata skor kepercayaan diri menyusui antara kelompok kelompok
intervensi dengan pemberian hypnopressure dan kelompok kontrol dengan nilai p=0.00. Hal ini
sejalan dengan hasil penelitian Shukri et al (2019) bahwa pemberian hipnoterapi dan akupresur
dapat mempengaruhi perilaku menyusui dan volume ASI serta penurunan hormone kortisol dimana
terjadi penurunan hormone stress pada kelompok intervensi sehingga ibu dapat memberikan ASI
dengan rileks, nyaman dan menghasilkan ASI yang berkualitas bagi bayinya [23].

4. Pembahasan
Produksi ASI pada wanita dengan kelompok intervensi lebih tinggi dari kelompok kontrol
karena dengan intervensi hypnopressure dapat menurunkan tingkat kortisol pada post partum. Hal
ini dapat merangsang produksi hormon prolaktin yang mempengaruhi jumlah ASI [12]. Dengan
melakukan hypnopressure yang merupakan gabungan dari teknik hipnoterapi dan akupresur pada
titik ST15,ST 16 ,ST 18, CV 17, SP 18, SI 1 dan ST 36 dapat merangsang produksi ASI. Area titik
akupresur sebagaian besarsberpusat pada area payudara tepatnya satu titik di atas putting susu,
sejajar putting dan di bawah putting, namun ada 1 titik berada di area leher dan 1 titik berada pada
area lutut kaki. Intervensi hypnopressure ini memberikan rangsangan pada titik titik meridian untuk
memberikan fungsi kerja maksimal terhadap organ target tepatnya di payudara [15].
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Masruroh N (2017) menunjukkan
bahwa hypnolactation pada ibu menyusui dapat meningkatkan pengeluaran kolostrum pada ibu
primipara [18]. Didukung oleh Yu J, 2019 yang menyatakan hipnoterapi itu meningkatkan
kenyamanan hingga 62% pada setiap tindakan dan Bryant RA menyatakan bahwa hipnoterapi
dapat meningkatkan hormon oksitosinyang memberikan efek pengeluaran ASI yang lebih cepat
serta meningkatkan kenyamanan di dalam tubuh sebesar 56% [12,19].
Namun, hypnopressure memberikan efek sedatif dan relaksasi yang mengubah gelombang
otak beta menjadi teta atau gamma (kondisi bawah sadar).Pada saat gelombang otak teta atau
gamma, otak menghasilkan hormon serotonin, endorfin dan meningkatkan aktivitas saraf
parasimpatik pada tubuh menjadi lebih nyaman dan meningkatkan kepercayaan diri melalui sugesti
yang diberikan ketika melakukan hypnopressure [19].Menurut Bryant Brckway
(2013)hypnopressure dapat merangsang oksitosin dalam tubuh, yang mengarah pada berkurangnya
kecemasan tentang sosial situasi, perilaku dan peningkatan kepercayaan diri. Selain itu, pada saat
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hypnopressure, tubuh diperbaiki melalui sinyal kognitif yang dikirim ke otak untuk menutup pintu
mekanisme rasa sakit di sistem pusat neuron [20,21].
Penelitian Sari (2017) menyatakan bahwa intervensi kombinasi hypnobreastfeeding
mampu meningkatkan produksi ASI 2,5 kali lipat dibandingkan tidak diberikan intervensi [22].
Apabila intervensihypnobreastfeeding tidak berproses dengan baik maka terapi akupresur dapat
membantu melalui cara kerja akupresur. Akupresur mampu merangsang serabut saraf Aβ, Aδ, dan
C, pada tingkat segmental merangsang sekresi opioid endogen dan serotonin, sehingga
menghalangi proses rasa sakit dan mengaktifkan kembali fungsi organ dari masing-masing titik
meridian terstimulasi untuk menghasilkan energi yang cukup [16].
Setelah intervensi, skor kepercayaan diri menyusui semakin meningkat dan sangat yakin
untuk dapat menyusui bayinya hingga 6 bulan secara eksklusif. Temuan ini konsisten dengan teori
efikasi diri menyusui [16] dan menunjukkan bahwa pencapaian kinerja langsung dan respons
fisiologis merupakan sumber informasi keefektifan yang kuat dan memengaruhi persepsi
kemampuan ibu untuk menyusui.Hasil dari penelitian ini mendukung temuan Dennis dan Faux,
yang juga mengidentifikasi hubungan yang signifikan antara self-efficacy menyusui pada periode
postpartum langsung dan hasil menyusui pada 6 minggu postpartum [24].
Penelitian ini juga mampu meningkatkan kepercayaan diri menyusui karena adanya
kombinasi intervensi dari dua metode yaitu hipnoterapi dan akupresur secara bergantian yang
memiliki mekanisme kerja yang sama untuk produksi ASI. Responden yang dilakukan akupresur
akan merasa nyaman karena ketika dilakukan stimulasi pada titik ST15,ST 16 ,ST 18, CV 17, SP
18, SI 1 dan ST 36 akan meningkatkan hormon serotonin dan dopamine dan menurunkan
norepineprin serta kortisol [17,24] Akibat penurunan norepineprin dan kortisol, ibu merasa tenang
dan meningkatkatkan pengeluaran ASI. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa akupresur
memiliki efek analgesik degan melepaskan peptide sehingga mengurangi aktivitas simpatoadrenal
yang akan aktif ketika dalam kondisi stress [16].
Asumsi peneliti bahwa faktor psikologi pada masa post partum akan dapat mempengaruhi
produksi dan keyakinan dalam pemberian ASI. Dengan metode yang diberikan pada penelitian ini,
peneliti dapat mencegah perubahan psikologi yang buruk seperti tidak yakin memiliki ASI yang
cukup, nyeri saat menyusui, payudara bengkak dengan memberikan afirmasi positif pada saat
melakukan hypnopressure sehingga ibu meyakini dirinya mampu memberikan ASI, menghasilkan
ASI yang cukup bagi bayinya. Setelah hypnosis maka ibu akan mendapat intervensi akupresur.
Stimulasi akupresur menyebabkan perubahan fisiologi lokal pada tubuh guna menghasilkan
keseimbangan tubuh dimana area payudara yang dilakukan stimulasi akan meningkatkan otot-otot
payudara bekerja lebih cepat sehingga aliran ASI lebih cepat keluar. Peneliti berasumsi bahwa
hypnopressure mempengaruhi keyakinan ibu berupa fokus perhatian akan menyusui bayinya
dengan teratur dan dapat mengurangi efek stress serta mempengaruhi aksi hormon ASI (prolaktin
dan oksitosin) di dalam tubuhnya.

5. Kesimpulan
Hypnopressure mampu meningkatkan produksi ASI dan kepercayaan diri menyusui
sehingga intervensi ini dapat dipertimbangkan untuk diberikan kepada ibu nifas dan menyusui dari
awal kelahiran untuk dapat mensukseskan pemberian ASI eksklusif dengan kepercayaan diri yang
tinggi.Hypnopressure juga dapat diaplikasikan dalam praktik Asuhan Kebidanan di perkuliahan
dan di masyarakat dengan membantu para ibu nifas dalam melakukan hypnopressure.
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