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RINGKASAN 

 

 
Masa nifas merupakan masa transisi dimana banyak terjadi perubahan baik fisik 

maupun mental  yang berbeda pada setiap wanita. Upaya untuk mengatasi keluhan 

seperti luka perineum, masalah payudara bahkan depresi postpatum pada saat ini 

dengan memanfaatkan terapi komplementer yaitu penggunaan herbal, pemijatan 

dan aromaterapi. Bidan melakukan pelayanan komplementer untuk mengatasi 

keluhan tersebut dikarenakan para wanita cenderung lebih percaya pada terapi 

komplementer karena dirasakan lebih alami dan aman.  

 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang dilakukan di Praktik 

Mandiri Bidan wilayah Kabupaten Pringsewu pada bulan Desember 2020 - 

Januari 2021. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 21 bidan dengan 

menggunakan teknik accidental sampling. Analisis data menggunakan analisis 

univariat. 

 

Hasil penelitian didapatkan bahwa mayoritas Bidan berusia 36 - 45 tahun 

sejumlah 47,6%, berpendidikan Diploma tiga sejumlah 52,4%, lamanya praktik 

11 – 20 tahun sejumlah 42,9% dan keikutsertaan dalam pelatihan pelayanan 

komplementer sebagian bersar mengatakan pernah mengikuti pelatihan sejumlah 

52,4%. Sebanyak 19 (90,5%) bidan sudah memberikan pelayanan komplementer 

kepada pasien, yakni jenis pelayanan komplementer yang diberikan adalah pijat 

sebanyak  15 (71,4%), serta penerapan pelayanan komplementer untuk membantu 

pasien dalam memperlancar produksi ASI pada masa nifas sebanyak 18 (85.7%). 

 

 

Kata Kunci : Bidan, Nifas,  Pelayanan Komplementer 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masa nifas merupakan masa setelah ibu selesai bersalin sampai kembalinya 

alat-alat kandungan seperti sebelum hamil, lamanya masa ini sekitar 6-8 

minggu(Purwoastuti, 2015). Pada masa nifas wanita mengalami perubahan 

yang berbeda seperti perubahan fisik dan mental yang dapat mengganggu 

kegiatan mereka sehari – hari. Bentuk dari perubahan kesehatan yang sering 

terjadi adalah ketidaknyamanan pada payudara (82%), gatal pada bagian 

perut (40%), gatal pada bagian perineum (15%), keputihan (15%), dan 

kelelahan (78%).  cemas, stres, depresi, gangguan tidur, perdarahan, dan 

kesulitan berkemih. Oleh karena itu pelayanan berkualitas dibutuhkan untuk 

menangani keadaan ini(Huang K, Tao F, Liu L, 2012). 

 

Pemberian asuhan pada masa nifas berpedoman pada Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014, yang terdiri dari pelayanan kesehatan masa 

sesudah melahirkan meliputi: Pelayanan kesehatan bagi ibu dan pelayanan 

kesehatan bayi baru lahir. Pelayanan kesehatan bagi ibu  paling sedikit 3 

(tiga) kali selama masa nifas. Kegiatan pelayanan kesehatan ibu sebagaimana 

dimaksud meliputi: pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi dan suhu, 

pemeriksaan tinggi fundus uteri, pemeriksaan lokhia dan perdarahan, 

pemeriksaan jalan lahir, pemeriksaan payudara dan anjuran pemberian ASI 

Eksklusif, pemberian kapsul vitamin A, pelayanan kontrasepsi pasca 



2 

 

persalinan, konseling, dan penanganan risiko tinggi dan komplikasi pada 

nifas(Menteri Kesehatan, 2014). 

 

Pada saat ini pelayanan asuhan kebidanan mengkombinasikan atara 

pelayanan konvensional dan komplementer, yang dimana keduanya 

merupakan bagian yang erat dari praktik kebidanan(Harding, Debble & 

Foureur, 2009).
 
Terapi komplementer berarti suatu pengobatan yang dapat 

digunakan bersamaan dengan perawatan medis konvensional(Ayuningtyas, 

2019). Penyelenggaraan dan terapi komplementer di Indonesia belum diatur 

secara khusus namun secara umum telah di atur dalam Keputusan Menteri 

Kesehatan Nomor:1109/Menkes/Per/IX/2007 tentang pengobatan 

komplementer – alternatif (Kemenkes RI, 2007) Selain itu Keputusan 

Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik, No.HK.03.05/I/199/2010 Tentang 

pedoman kriteria penetapan metode pengobatan komplementer dan alternatif 

yang dapat terintegrasi pada fasilitas pelayanan kesehatan. Pelayanan 

kebidanan komplementer ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan 

kualitas dan keamanan(Keputusan Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik, 

2010). 

 

World Heath Organization (WHO) menyatakan  sebanyak 80% praktisi 

kesehatan di negara berkembang lebih memilih pengobatan alternatif 

dibandingkan pengobatan kimia(World Organization Health (WHO), 2012). 

Pelayanan kesehatan saat ini bukan sekadar semata-mata melakukan 
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pengobatan, tetapi juga menyentuh atau mengarah pada dimensi lain dalam 

diri pasien, meliputi kondisi emosi, psikologis, spiritual, hingga faktor 

lingkungan lainnya(Nur Alfi Fauziah, Yetty Dwi Fara, 2020). Wanita 

cenderung menggunakan terapi komplementer untuk menghindari efek 

samping farmakoterapi(Adams J, Lui CW, Sibbritt D, 2009) dan cenderung 

menganggap terapi komplementer lebih alami,  aman, dan seefektif perawatan 

konvensional(Kristina M. Deligiannidis , MD dan Marlene P. Freeman, 

2013). Pada masa nifas, wanita menggunakan terapi komplementer untuk 

mengobati depresi pasca melahirkan dan perawatan pembengkakan pada 

payudara(Antonia Zapantis, Jennifer G Steinberg, 2012; Lindeka Mangesi, 

2016). 

 

Saat ini, di seluruh dunia, sudah banyak bidan yang menggunakan terapi 

komplementer dalam profesi kebidanan dibandingkan praktisi medis lainnya. 

Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang mengemukakan bahwa pelayanan 

komplementer dalam praktek kebidanan merupakan kombinasi yang sifatnya 

konvensional dan komplementer. Sehingga praktik komplementer ini 

merupakan bagian penting dalam praktek kebidananan saat ini(Gurjeet S 

Birdee, Kathi J Kemper, Russell Rothman, 2014). Bidan biasanya 

menggunakan satu atau lebih terapi komplementer seperti terapi pijat, obat-

obat herbal, teknik relaksasi, suplemen nutrisi, aromaterapi, homeoterapi, dan 

akupuntur. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh peneliti 

pelaksanaan pelayanan kebidanan komplementer di Indonesia dilakukan lebih 

banyak dijumpai pada sektor swasta termasuk di Praktik Mandiri Bidan di 
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kabupaten Pringsewu. Pelayanan terapi komplementer ini hanya sebatas 

pilihan dan dianggap tidak bernakna secara konvensional namun 

kenyataannya saat ini bahwa pengobatan komplementer khususnya dalam 

pelayanan kebidanan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti 

Bagaimana”Pelaksanaan pelayanan komplementer pada masa nifas di Praktik 

Mandiri Bidan Kabupaten Pringsewu”. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Teori 

1. Terapi Komplementer  

a. Definisi terapi komplementer 

Terapi Komplementer merupakan bidang ilmu kesehatan yang 

mempelajari cara-cara menangani berbagai penyakit menggunakan 

teknik tradisional. Pengobatan dalam terapi ini menggunakan berbagai 

jenis obat herbal dan komersial. 

Dasar hukum jenis terapi komplementer yaitu Permenkes Nomor: 

1109/Menkes/Per/IX/2007, antara lain: 

1. Pelayanan pengobatan alternative meliputi akupuntur, akupresure, 

naturopati, homeopati, aromaterapi, dan ayurweda. 

2. Intervensi tubuh dan pikiran (mind and body interventions), 

meliputi praktik hipnoterapi, mediasi, penyembuhan spiritual dan 

yoga. 

3. Pengobatan manual, meliputi praktik kiropraktik, healing touch, 

pemijatan, shiatsu, dan osteopati. 

4. Pengobatan farmakologi dan biologi, meliputi jamu, obat herbal, 

gurah dan laiinya. 

5. Pengaturan pola makan dan nutrisi untuk pencegahan dan 

pengobatan meliputi diet makro nutrient dan diet mikro nutrient 



6 

 

6. Terapi lain berdasarkan diagnosis dan pengobatan, meliputi terapi 

hiperbarik, dan lain-lain. 

b. Komplementer pada masa nifas 

Setelah proses persalinan, ibu memasuki masa nifas yang lamanya 

lebih kurang 40 hari. Selama masa ini, tubuh menjalani proses 

pemulihan seperti kembalinya ukuran rahim seperti semula, keluarnya 

cairan dari vagina serta kelelahan setelah proses persalinan yang 

panjang. Beberapa ibu mungkin juga mengalami stres dan emosi yang 

naik turun (postpartum depression) berkaitan dengan perubahan 

hormon setelah melahirkan. Selama masa nifas terdapat beberapa 

terapi komplementer seperti pemijatan, aromaterapi, dan herbal.  

1. Pemijatan selama masa nifas 

Pemijatan setelah melahirkan dapat memberikan beberapa 

manfaat dan efektif membantu pemulihan ibu dalam masa nifas. 

Beberapa manfaat tersebut antara lain meredakan beberapa titik 

kelelaan pada tubuh, melepaskan ketegangan otot, memperbaiki 

peredaran darah, dan meningkatkan pergerakan sendi serta 

peremajaan tubuh. Jika ibu menjalani operasi ceasar, sebaiknya 

tunggu hingga luka bekas operasi sembuh. Pemijatan biasanya 

dilakukan dari telapak kaki, paha, bagian pantat, punggung, 

sampai panggul. Tujuannya untuk menghindari kelelahan fisik 

pada bagain-bagian tersebut baik karena melahirkan maupun 

menyusui. Tambahan minyak pijat dapat memberikan perasaan 

rileks. 
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c. Manfaat pijat pada masa nifas 

1. Proses persalinan dapat meregangkan tubuh ibu, terutama bagian 

perut, punggung, dan panggul. Pemijatan lembut, selain 

meredakan beberapa titik nyeri dan melepaskan tegangan pada 

otot, juga dapat meningkatkan aliran darah dan oksigen ke dalam 

otot. Selain itu dapat meredakan nyeri atau pegal-pegal pada 

tubuh. 

2. Gerakan meremas, mengusap, dan tekanan saat pijat dapat 

membantu pengencangan bagian perut dan membantu pemulihan 

tubuh. 

3. Membantu pelepasa hormon endorfin di otak ynag merupakan 

mereda nyeri alami. 

4. Membantu melepaskan hormon oksitosin yang merangsang 

pengeluaran ASI dan memudahkan proses menyusui. Pijatan pad 

payudara akan membantu membuka saluran kelenjar susu yang 

tersumbat, sehingga mengurangi resiko radang kelenjar pada 

payudara (mastitis). 

d. Tahap-Tahap Pemijatan pada Masa Nifas 

1. Teknik pemijatan yang digunakan harus sederhana dan 

menyenangkan. Pemijatan menggunakan telapak tangan dengan 

gerakan terarah, dimulai dari arah belakang ke arah depan, dan 

kemudian memutar dengan searah jarum jam. 

2. Pemijatan dimulai dari punggung bagian bawah dan atas 

kemudian ke arah bahu, dan diulangi beberapa kali. 
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3. Pada pemijatan bagian kaki dan paha, cara yang sama di atas 

dapat digunakan. Bagian ini merupakan salah satu yang 

membutuhkan perhatian ekstra karena biasanya paling tegang dan 

kaku. 

4. Pada bagian akhir pemijatan dilakukan pengurutan (pengusapan) 

menggunakan minyak esensial secara menyeluruh untuk memberi 

kenyamanan. 

5. Pemijatan pada bagian wajah dengan lembut dan menyeluruh juga 

bisa ditambahkan agar ibu lebih rileks dan wajahnya menjadi 

segar. 

2. Aromaterapi Selama Masa Nifas 

Penggunaan aromaterapi selama masa nifas bertujuan untuk mengurangi 

kelelahan fisik dan juga depresi postpartum. Ibu dapat memilih salah satu 

jenis minyak aromaterapi yang disukai atau meminta saran bidan untuk 

memilihkan yang paling tepat bagi kebutuhannya. 

Untuk campuran minyak pijat dianjurkan memakai 2,5% campuran. 

Misalnya 25 tetes campuran minyak lavender dicampur dengan 50 ml 

minyak pembawa, seperti minyal almond. Minyal esensial dapat juga 

langsung dihirup dengan memercikkannya 1-3 tetes pada tisu atau sapu 

tangan lulu hirup dalam-dalam secara teratur. 

3. Herbal Selama Masa Nifas 

Berbagai herbal yang berasal dari ramuan rempah dan tanaman oat 

berkhasiat untuk keseatan tubuh, termasuk untuk ibu selama masa nifas. 

Herbal yang umum direkomendasikan selama masa nifas antara lain 
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ramuan kunyit asam, beras kencur, jamu daun pepaya, juga ramuan jahe, 

dan kayu manis. Rasa dari herbal tidak akan mengganggu ASI, terutama 

apabila bahan-bahan pemuatnya segar dan pengolahannya baik.  

a. Pemanfaatan herbal untuk  Luka Perineum ((Kinarum, 2019)) 

Robekan perineum terjadi pada hampir semua persalinan dan tak 

jarang juga pada persalinan  berikutnya meskipun persalinan dan 

kelahiran merupakan kejadian fisiologis.. Penggunaan herbal dalam 

perawatan luka perineum dapat menjadi salah satu alternative yang 

dikembangkan di Indonesia.   

1. Cara pemanfaatan Aloe vera pada luka perineum: 

a) Cara pertama: cuci bersih daun Aloe vera, potong menjadi 

dua bagian atau iris menyimpang, kerok bagian dalam Aloe 

vera, ambil gelnya. Gel Aloe vera tersebut dibalurkan di 

daerah perineum yang mengalami perlukaan.  

b) Cara kedua: cuci bersih daun Aloe vera, potong menjadi dua 

bagian. Masukan Aloe vera yang sudah dipotong tadi ke 

dalam baskom b erisi air bersih, rendam sekitar 30 menit. Air 

rendaman tersebut dapat digunakan saat cebok sekaligus 

membersihkan bagian perineum yang mengalami perlukaan.  

2. Cara pemanfaatan kayu manis (Cinnamomum burmanni Nees ex 

BI.) 

Sejauh ini belum ada studi penelitian yang secara langsung 

membuat ramuan menggunakan kayu manis dan dioleskan ke 

bagian luka perineum. Hal tersebut berhubungan dengan 
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kekhawatiran terjadi infeksi perineum yang akan diperoleh ibu 

jika ada pemberian obat luar yang secara invasive diberikan. Oleh 

karena itu, pada sub pembahasan cara penyajian kayu manis 

hanya dianjurkan menggunakan salep berbahan dasar kayu manis 

yang telah diproduksi terstandar secara steril dan higienis.  

b. Pemanfaatan herbal untuk meningkatkan produksi ASI 

Laktasi adalah proses produksi, sekresi dan pengeluaran ASI. Laktasi 

menggambarkan sekresi ASI dari kelenjar susu dan merupakan 

periode waktu memberikan makanan bagi bayi. Proses ini terjadi pada 

semua wanita dalam masa postpartum. ASI adalah makanan alami, 

dapat diperbaharui, berfungsi sebagai sumber gizi lengkap bagi bayi 

selama enam bulan pertama kehidupan. ASI dalah makanan terbaik 

bayi dan memiliki keseimbangan nutrsi tepat, tersedia secara 

bisiologis, mudah dicerna, melindungi baik ibu, dan anak dari 

penyakit, dan memiliki sifat antiinflamasi. ASI merupakan cairan 

komplek yang terdiri dari berbagai komponen kimia dan seluler. ASI 

adalah satu jenis makanan yang  mencukupi seluruh unsure kebutuhan 

bayi, baik fisik, psikologi, sosial dan spiritual.  

1. Daun  Kelor 

Daun kelor dapat disajikan dalam berbagai macam cara antara 

lain sayur bening, ditumis, direbus, atau diurap.  Sayur Bening 

Daun  Kelor Bahan-bahan: 

• 200 g daun  kelor (untuk  1 porsi makan) 

• 1 jagung  dipipil  (opsional) 
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• 2 siung bawang  merah  iris tipis-tipis 

• 2 siung bawang  putih  iris tipis-tipis 

• 1/2 jari temu kunci 

• secukupnya  air 

• secukupnya  gula garam 

2. Daun Katuk (Sauropus androgynus (L.) Merr) 

Cara Penyajian Daun Katuk 

Daun katuk dapat disajikan dengan berbagai macam cara yaitu 

dengan dibuat jus, lalapan, urap, sayur bening, direbus, ditumis.  

3. Biji kelabet 

Di Eropa  biji kelabet digunakan sebagai pelancar ASI, simplisia 

klabet mengandung minyak lemak 20-30%, lender, trigonelin 

sebagai kuaterner, nikotinamida, khloin dan saponin.  

4. Jantung Pisang Batu (Musa balbisiana Colla) 

Di Indonesia M. balbisiana dikenal dengan beberapa nama lokal/ 

kultivar, yaitu: Pisang Batu atau Pisang Klutuk (Jawa Tengah), 

Unti Batu (Sulawesi Selatan) dan Cau Manggala/Batu (Jawa 

Barat). Di India dikenal dengan nama Bhimkol dan Elavazhai, 

serta di Filipina dikenal dengan nama Abuhon dan di Thailand 

dikenal dengan nama Kluai Tani. 

Cara Penyajian  Jantung  Pisang  Batu 

Pada dasarnya, semua jantung pisang dapat meningkatkan 

produksi ASI, tetapi jantung pisang batu memiliki rasa yang enak, 

tidak sepat seperti jantung pisang lainnya, dan empuk. Berikut ini 
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adalah cara penyajian jantung pisang batu: 

5. Kapas (Gossypium herbaceum L.) 

Cara Penyajian  Kapas 

Bagian kapas yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

produksi ASI adalah pada bagian biji dan akar. Berikut ini resep 

yang dapat digunakan dalam penyajian akar kapas untuk 

meningkatkan produksi ASI. 

Teh Madu Akar Kapas  

Bahan-bahan: 

 Segenggam  akar kapas 

 1 sdm madu 

 150 ml air putih 

6. Temulawak (Curcumin xanthiorrhiiza Roxb.) 

Cara Penyajian/  Konsumsi  Temulawak 

Temulawak dapat dikonsumsi dengan berbagai macam bahan-

bahan dapur lainnya. Biasanya tukang jamu sering mencampur 

temulawak dengan temu ireng, temu putih, daun katuk, dan 

empon-empon lainnya. Berikut ini adalah resep minuman 

temulawak yang dapat dibuat sendiri. 

Temulawak Madu Segar 

Bahan-bahan dan alat: 

 20 g rimpang  segar temulawak 

 200 ml air 

 sdm madu 
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c. Pemanfaatan herbal untuk bendungan payudara 

Selama 24 hingga 48 jam pertama sesudah terlihatnya sekresi 

lakteal, payudara  sering  mengalami  distensi  menjadi  keras  dan  

berbenjol- benjol. Keadaan  ini  yang  disebut  dengan  bendungan  

air  susu  atau caked breast, sering menyebabkan rasa nyeri yang 

hebat dan bisa disertai dengan kenaikan suhu. Kelainan tersebut 

menggambarkan aliran darah vena normal yang berlebihan dan 

penggembungan limfatik dalam payudara, yang merupakan 

prekusor regular untuk terjadinya laktasi. Keadaan ini bukan 

merupakan overdistensi sistem lakteal oleh air susu. Bendungan 

ASI adalah terjadinya pembengkakan pada payudara karena 

peningkatan aliran vena dan limfe sehingga menyebabkan 

bendungan ASI dan rasa nyeri dan kadang-kadang disertai dengan 

kenaikan suhu badan. 

1. Daun Kubis (Brassica oleracen var. capitata L.) 

Cara Penaggulangan Bendungan Payudara Menggunakan Kubis 

Penggunaan daun kubis sebagai penanganan dan pencegahan 

pembengkakan payudara adalah sebagai berikut:  

Kompres Kubis Dingin  

Bahan-bahan: daun kubis 6 lembar 

Langkah-langkah: 

 Dinginkan daun kubis ke dalam freezer sekitar 20-30 menit. 

 Setelah didinginkan dalam freezer, daun kubis tersebut 

ditempatkan ke dalam bra selama 30 menit. 
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 Dilakukan dua kali sehari selama tiga hari. 

 Daun kubis dapat mengurangi pembengkakan payudara tanpa 

efek samping dan dapat meningkatkan durasi pemberian ASI. 

Kompres Kubis  Tumbuk Dingin 

Bahan-bahan: 

 Daun kubis 61embar 

Langkah-langkah: 

• Dinginkan  daun  kubis ke dalam  freezer  sekitar 20-30 

menit. 

• Setelah didinginkan dalam freezer, daun kubis dingin tersebut 

ditumbuk. 

• Kompres payudara dengan menggunakan kubis tumbuk 

selama 30 menit. 

d. Tanaman herbal untuk melancarkan darah pada masa nifas 

1. Temu  Hitam/Temu  Ireng   

Cara Penyajian Temu Hitam 

Temu hitam dapat disajikan dengan cara dibuat minuman hangat. 

Berikut langkah-langkah: 

Bahan-bahan dan alat: 

 2 jari tangan temu hitam 

 Secangkir air panas 

 1 buah saringan  

Langkah-langkah 

 Cuci temu hitam, lalu buang kulitnya 
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 Tumbuk sampai halus, tambahkan setengah cangkir air panas, 

lalu aduk merata 

 Setelah dingin, saring dengan sepotong kain dan minum 

sekaligus 

 Lakukan selama tiga hari setelah melahirkan 

2. Temu Putih (Curcuma zedoaria [Berg.] Rosc.) 

Cara Penyajian Temu Putih  

Bahan-bahan dan alat: 

 2 jari tangan temu putih 

 Secangkir air panas 

 1 buah saringan 

Langkah-langkah:  

 Cuci temu putih lalu buang kulitnya 

 Tumbuk sampai halus, tambahkan setengah cangkir air panas 

lalu aduk merata 

 Setelah dingin, saring dengan sepotong kain dan minum 

sekaligus 

 Lakukan selama tiga hari setelah melahirkan  

Herbal untuk masa nifas juga diproduksi dalam beberapa bentuk yang harus 

dikonsumsi selama 40 hari pasca melahirkan.  

Bentuk-bentuk herbal selama masa nifas antara lain: 

a. Pil atau bubuk 

Pil biasanya berbentuk butiran kecil berwarna gelap. Manfaat dari 

ramuan herbal ini antara lain membersihkan pengeluaran darah setelah 
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melahirkan, mempercepat rahim kembali ke ukuran semula, serta 

mempercepat penyembuhan luka. Ibu denga gangguan organ hati atau 

oiver, dan melahirkan secara caesar tidak diasarkan meminum ramuan 

herbal karena dikhawatirkan terjadi komplikasi, seperti kontraksi pada 

perut dan metabolisme tubuh yang terganggu. 

b. Pilis 

Teskturnya berupa bubuk  padat, umumnya mengandung tanaman 

ganthi, kencur, kunyit, mint, dan kenanga. Pilis berfungsi melancarkan 

peredaran darah di kepala, mengurangi pusing, mencegah naiknya, 

darah ke kepala terlalu cepat, dan untuk meningkatkan kesehatan mata. 

Cara penggunaannya adalah dengan melarutkan butiran pilis dengan 

sedikit air hangat sampai mengental, lalu ditempelkan pada dahi dan 

diiamkan sampai kering. Pilis memberikan efek dingin di dahi dan 

aromanya bisa membuat ibu rileks. 

c. Tapel 

Tapel biasanya berupa bubuk padat kering dan terbuat ramuan tepung 

beras, kencur, adas, pulosari, bangle, dan klabet jahe, dan kayu manis. 

Fungsinya untuk mengecilkan, mengencangkan dan menghangatkan 

perut pasca melahirkan. Penggunaannya adalah dengan mencampur 

tapel dengan air kapur sirih dan perasan jeruk nipis, lalu dibalurkan di 

perut. Setelah itu perut ditutup denga kain yang dibebat ketat (gurita, 

bengkung/stagen). 

d. Parem 

Manfaat parem bagi bu nifas antara lain, peredaran darah jadi lebih 
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lancar, menguatkan ginjal, melancarkan ASI, menghilangkan pegal-

pegal, dan membuat tubuh lebih fresh. Parem digunakan pada tangan, 

kaki, dan betis dengan cara dibalurkan. Setelah kering, lalu bersihkan 

dengan air hangat. 

4. Pelayanan Kesehatan 

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan, meningkatkan dan 

menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, 

keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat yang diselenggarakan sendiri 

atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi disebut pelayanan 

kesehatan (Depkes RI, 2009).  

5. Faktor Yang Mempengaruhi Pelayanan Kesehatan 

Pelaksanaan pelayanan kesehatan juga akan lebih berkembang atau 

sebaliknya akan terhambat karena dipengaruhi oleh beberapa faktor 

(Hidayat,2008) , yaitu: 

a. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Baru  

Pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan dapat dipengaruhi oleh ilmu 

pengetahuan dan teknologi baru, mengingat perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, maka akan diikuti oleh perkembangan 

pelayanan kesehatan atau juga sebagai dampaknya pelayanan 

kesehatan jelas lebih mengikuti perkembangan dan teknologi seperti 

dalam pelayanan kesehatan untuk mengatasi masalah penyakit-

penyakkit yang sulit dapat digunakan penggunaan alat seperti laser, 

terapi perubahan gen dan lain-lain. Berdasarkan itu, maka pelayanan 

kesehatan membutuhkan biaya yang cukup mahal dan pelayanan akan 
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lebih profesional dan butuh tenaga-tenaga yang ahli dalam bidng 

tertentu. 

b. Pergeseran Nilai Masyarakat 

Berlangsungnya sistem pelayanan kesehatan juga dapat dipengaruhi 

oleh nilai yang ada dimasyarakat sebagai penggunaan jasa pelayanan, 

dimana dengan beragamnya masyarakat, maka dapat menimbulkan 

pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan yang berbeda. Masyarakat yang 

sudah maju dengan pengetahuan yang tinggi, maka akan memiliki 

kesadaran yang lebih dalam penggunaan atau pemanfaatan pelayanan 

kesehatan, demikian juga sebaliknya pada masyarakat yang memiliki 

pengetahuan yang kurang akan memiliki kesadaran yang rendah 

terhadap pelayanan kesehatan, sehingga kondisi demikian akan sangat 

mempengaruhi sistem pelayanan kesehatan. 

c. Aspek Legal dan Etik  

Dengan tingginya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan atau 

pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan, maka akan semakin tinggi pula 

tuntutan hukum da etik dalam pelayanan kesehatan, sehingga pelaku 

pemberi pelayanan kesehatan harus dituntut untuk memberikan 

pelayanan kesehatan secara profesional dengan memperhatikan nilai-

nilai hukum dan etika yang ada dimasyarakat.  

d. Ekonomi dan Politik 

Pelaksanaan pelayanan kesehatan akan dipengaruhi oleh tingkat 

ekonomi di masyarakat. Semakin tinggi ekonomi seseorang, pelayanan 

kesehatan akan lebih diperhatikan dan mudah dijangkau, demikian juga 
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sebaliknya apabila tingkat ekonomi seseorang rendah, maka akan sulit 

menjangkau pelayanan kesehatan mengingat biaya dalam jasa 

pelayanan kesehatan membutuhkan biaya yang cukup mahal. Keadaan 

ekonomi ini yang akan dapat mempengaruhi dalam sistem pelayanan 

kesehatan. Kebijakan pemerintah melalui sistem politik yang ada akan 

sangat berpengaruh sekali dalam sistem pemberian pelayanan 

kesehatan. Kebijakan-kebijakan yang ada dapat memberikan pola 

dalam sistem pelayanan. 
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BAB III 

TUJUAN DAN MAFAAT PENELITIAN 

 
 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui distribusi frekuensi karakteristik responden. 

2. Untuk mengetahui distribusi pelayanan komplementer pada masa nifas 

yang dilakukan oleh bidan. 

Dengan tujuan tersebut diharapkan bidan dapat memberikan pelayanan 

komplementer kepada masyarakat sebagai pelengkap dari pelayanan yang sudah 

diberikan sebelumnya. Selain itu bidan juga dapat memberikan pendidikan 

kesehatan kepada masyarakat dalam memanfaatkan komplementer pada masa 

nifas sesuai dengan standar yang safety. 
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BAB IV 

METODELOGI PENELITIAN 

 
4.1 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian desktiptif 

merupakan penelitian yang digunakan untuk mengetahui keberadaan 

variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat 

perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain (variabel mandiri 

adalah variabel yang berdiri sendiri, bukan variabel independen karena jika 

independen selalu dipasangkan dengan variabel dependen)”. (Sugiyono, 

2014) 

4.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Praktik Mandiri Bidan Di Wilayah Kerja 

Kabupaten Pringsewu pada bulan Desember 2020 – Januari 2021. 

4.3 Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian adalah seluruh Bidan yang meiliki Praktik Mandiri 

Bidan di wilayah Kabupaten Pringsewu. Sampel dalam penelitian ini yaitu 

Bidan yang memiliki Praktik Mandiri Bidan di wilayah kerja Kabupaten 

Pringsewu sebanyak 21 orang. Teknik pengampilan sampel ini dengan 

menggunakan accidental sampling dengan kriteria sampel yaitu bidan yang 

memiliki PMB di Wilayah Kerja Kabupaten Pringsewu dan mengisi google 

form. 
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4.4 Teknik Pengumpulan data 

Beberapa tahapan dari prosedur teknis yang dilakukan adalah: 

a. Mengajukan izin penelitian kepada Kesbangpol dan Kepala Dinas 

Kesehatan Pringsewu. 

b. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan google form 

c. Sebelum penelitian dilakukan, peneliti memperkenalkan diri, 

menjelaskan maksud dan tujuan penelitian dan meminta 

persetujuan kepada responden melalui google form. 

d. Responden yang bersedia mengisi google form. 

e. Mengumpulkan hasil pengambilan data untuk selanjutnya diolah dan 

dianalisis. 

4.5 Analisis Data 

Analisis dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan 

penjelasan tentang karakteristik responden dan kebutuhan pelayanan 

suportif pasien kanker ginekologi yang menjalani terapi. Uji statistik yang 

digunakan dalam analisis seperti pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 

Analisis Univariat 
 

No Variabel Skala Uji Statistik 

1 Umur Ordinal Distribusi Frekuensi (Presentase) 

2 Pendidikan Ordinal Distribusi Frekuensi (Presentase) 

3 Lama Praktik Ordinal Distribusi Frekuensi (Presentase) 

4    Pelatihan Nominal Distribusi Frekuensi (Presentase) 

5 Pelaksanaan 
komplementer 

Nominal Distribusi Frekuensi (Presentase) 

6 Jenis pelayanan 
Komplementer 

Ordinal Distribusi Frekuensi (Presentase) 

7 Pemanfaatan 
komplementer pada masa 
nifas 

Ordinal Distribusi Frekuensi (Presentase) 
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BAB V 

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 

 
5.1 Hasil Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan pelayanan komplementer 

yang diberikan oleh Bidan Praktik mandiri saat memberikan asuhan pada 

masa nifas kepada ibu. Penelitian ini dilakukan di Prakrik Mandiri Bidan Wilayah 

Kerja Kabupaten Pringsewu. Hasil penyajian data menggunakan analis univariat 

1. Karakteristik Responden 

 

Gambaran karakteristik bidan terlihat pada  tabel 5.1 

 
Tabel 5.1 Distribusi Frekuensi berdasarkan 

Karakteristik Responden (n=21) 

 
Variabel Frekuensi (n) Presentase (%) 

Usia  Bidan 

26 -35 Tahun 

36 – 45 Tahun 

46 – 55 Tahun 

 

7 
10 
4 

 

33.3 

47.6 
19.0 

Pendidikan 

Diploma tiga 

Diploma Empat 

Magister 

Lama Praktik 

≤10 Tahun 

11 - 20 tahun 

21 – 30 Tahun 

 

11

4 
6 
 
7 
9 
5 

 

52.4 
19.0 
28.6 

 
33.3 
42.9 
23.8 

Pelatihan 

Tidak Pernah 

Pernah  

 

10 

11 
 

 

47.6 

52.4 
 

 

Berdasarkan tabel 5.1 diketahui bahwa dari 21 bidan mayoritas 

berusia 36 - 45 tahun sejumlah 10 bidan (47,6%), berpendidikan 

Diploma tiga sejumlah 11 bidan (52,4%), lamanya praktik 11 – 20 

tahun sejumlah 9 bidan (42,9%), dan keikutsertaan  dalam pelatihan 

pelayanan komplementer sebagian besar mengatakan pernah 

mengikuti pelatihan sejumlah 11 bidan (52,4%). 
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2. Pelayanan Komplementer Pada Masa Nifas 

a. Pelaksanaan pelayanan komplementer pada masa nifas 

Tabel 5.2 

Pelaksanaan Pelayanan Komplementer Pada Masa Nifas Di 

Praktik Mandiri Bidan Di Wilayah Kerja Kabupaten Pringsewu 

Variabel Frekuensi (n) Presentase (%) 

Pelaksanaan Pelayanan Komplementer Pada Masa Nifas 

Tidak Melakukan 2 9.5 

Melakukan 19 90.5 

Total 21 100 

 

Berdasarkan tabel 5.2 terlihat bahwa sejumlah 19 (90,5 %) bidan 

sudah melakukan pelayanan komplementer pada masa nifas. 

 

b. Jenis Pelayanan Komplementer Yang Diberikan Pada Masa 

Nifas  

Tabel 5.3 

Jenis Pelayanan Komplementer Yang di Berikan Pada Masa 

Nifas Di Praktik Mandiri Bidan Di Wilayah Kerja Kabupaten 

Pringsewu 

Variabel Frekuensi (n) Presentase (%) 

Jenis Pelayanan Komplementer Pada Masa Nifas 

Tidak Melakukan 2 9.5 

Pijat 

Obat 

herbal/ramuan 

15 

4 

71.4 

19.0 

Total 21 100 

 

Berdasarkan tabel 5.3 menunjukkan bahwa sejumlah 15 

(71,4%) bidan melakukan pelayanan komplementer pada masa 

nifas dengan pijat. 
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c. Penerapan Pelayanan Komplementer Pada Masa Nifas   

Tabel 5.4 

Penerapan Pelayanan Komplementer Yang di Berikan Pada 

Masa Nifas Di Praktik Mandiri Bidan Di Wilayah Kerja 

Kabupaten Pringsewu 

Variabel Frekuensi (n) Presentase (%) 

Penerapan Pelayanan Komplementer Pada Masa Nifas 

Penyembuhan Luka Perineum 3 14.3 

Memperlancar Produksi Asi 18            85.7 

Total 21 100 

 

Berdasarkan tabel 5.4 menunjukkan bahwa sejumlah 18 (85,7%) 

bidan menerapkan pelayanan komplementer pada masa nifas untuk 

membantu pasien dalam memperlancar produksi ASI. 

 

 
5.2 Pembahasan  

Berdasarkan tabel 5.1 diketahui bahwa dari 21 bidan mayoritas berusia 36 - 

45 tahun sejumlah 10 bidan (47,6%), berpendidikan Diploma tiga sejumlah 

11 bidan (52,4%), lamanya praktik 11 – 20 tahun sejumlah 9 bidan (42,9%), 

dan keikutsertaan  dalam pelatihan pelayanan komplementer sebagian besar 

mengatakan pernah mengikuti pelatihan sejumlah 11 bidan (52,4%). 

 

Berdasarkan tabel 5.1 menunjukkan bahwa mayoritas usia bidan 36 - 45 

tahun (47,6%). Usia 36 – 40 tahun tersebut merupakan usia 

produktif(Departemen Kesehatan RI, 2007). produktif sangat erat kaitanya 

dengan keampuan kerja, aktif dan produktif dalam bidangnya. Pengambilan 

keputusan dalam memberikan layanan ditentukan juga oleh tingkat 

kedewasaan yang baik (Usia Produktif) (Gurjeet S Birdee, Kathi J Kemper, 
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Russell Rothman, 2014). Mayoritas responden memiliki pendidikan diploma 

tiga (52%). Pendidikan tinggi berkaitan dengan pengetahuan yang diperoleh. 

Hal ini berarti bahwa orang dengan pendidikan tinggi akan memiliki 

pengetahuan yang baik(Fauziah & Praselia, 2017), pernyataan ini tidak 

menggambarkan hasil penelitian ini, dikarenakan pendidikan mayoritas 

pendidikan diploma tiga. Namun pada keanyataanya bahwa responden yang 

melakukan pelayanan komplementer memiliki pendidikan diploma tiga. Hal 

ini dikarenakan dapat dikaitkan dengan pengetahuan yang diperoleh oleh 

responden melalui pelatihan yang telah diikuti.  

 

Lama praktik respnden mayoritas 11- 20 tahun. Pengalaman berkaitan dengan 

lama bekerja bidan yang berarti orang yang telah lama bekerja memiliki 

pengalaman yang lebih(Rivai, V., & Mulyadi, 2010). Bidan yang 

memberikan pelayanan komplementer dikarenakan sudah memiliki 

pengalaman yang diperoleh melalui pelatihan hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian bahwa mayoritas responden sudah mengikuti pernah mengikuti 

pelatihan sebanyak (52,4%). Didalam pelaksanaan pelatihan didapatkan 

pengalaman belajar dan informasi baru dalam bekerja yang dikembangkan 

akan memberikan pengetahuan dan keterampilan professional(Riyanto, 

2013). Keikutsertaan bidan dalam pelatihan pelatihan praktik komplementer 

khususnya kebidanan sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan 

praktik kebidanan komplementer(Ranny, 2019). 

 

Berdasarkan tabel 5.2 terlihat bahwa mayoritas responden sudah melakukan 
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pelayanan komplementer pada masa nifas yaitu sebanyak 19 (90,5%). 

Pemberian layanan kesehatan dipengaruhi salah satunya dipengaruhi oleh 

pergeseran nilai dalam masyarakat. Hal ini dapat diartikan masyarakat yang 

sudah maju dengan pengetahuan yang tinggi, maka akan memiliki kesadaran 

yang lebih dalam penggunaan atau pemanfaatan pelayanan 

kesehatan(Hidayat, 2008). Saat ini, di seluruh dunia, sudah banyak bidan 

yang menggunakan terapi komplementer dalam profesi kebidanan 

dibandingkan praktisi medis lainnya. Peayanan komplementer dalam praktek 

kebidanan merupakan kombinasi yang sifatnya konvensional dan 

komplementer(Gurjeet S Birdee, Kathi J Kemper, Russell Rothman, 2014). 

Sehingga praktik komplementer ini merupakan bagian penting dalam praktek 

kebidananan saat ini. selain itu masyarakat atau ibu nifas saat ini menganggap 

terapi komplementer lebih alami, dan aman sehingga banyak saat ini Praktik 

Mandiri Bidan yang memerikan pelayanan komplementer(Fauziah et al., 

2020). 

 

Berdasarkan tabel 5.3 menunjukkan bahwa jenis pelayanan komplementer 

yang diberikan pada masa nifas oleh bidan adalah pijat sebanyak  15 (71,4%). 

Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Gita yang menyatakan  jenis pelayanan 

komplementer paling banyak diberikan oleh bidan adalah pijat (80%) (Gita, 

2015). Pemijatan setelah melahirkan dapat memberikan beberapa manfaat dan 

efektif membantu pemulihan ibu dalam masa nifas. (buku).  Beberapa 

manfaat tersebut antara lain meredakan beberapa titik kelelaan pada tubuh, 

melepaskan ketegangan otot, memperbaiki peredaran darah, dan 
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meningkatkan pergerakan sendi serta peremajaan tubuh.  Pijat merupakan 

jenis pelayanan komplementer yang paling mudah  untuk diberikan kepada 

ibu, karena ibu atau keluarga dapat mengulang kembali gerakan pijat 

dirumah(Fauziah et al., 2019). 

 

Berdasarkan tabel 5.4 menunjukkan bahwa bidan menerapkan  pelayanan 

komplementer untuk membantu pasien dalam memperlancar produksi ASI 

pada masa nifas sebanyak 18 (85.7%). Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Gurjeet bahwa complementary alternative medicine pada 

masa nifas digunakan untuk mendukung proses menyusui. Menyusui(Gurjeet 

S Birdee, Kathi J Kemper, Russell Rothman, 2014). Laktasi adalah proses 

produksi, sekresi dan pengeluaran ASI. Laktasi menggambarkan sekresi ASI 

dari kelenjar susu dan merupakan periode waktu memberikan makanan bagi 

bayi. Proses ini terjadi pada semua wanita dalam masa postpartum. Selama 

24 hingga 48 jam pertama sesudah terlihatnya sekresi lakteal,Bendungan 

ASI dapat terjadi. Bendungan ASI adalah terjadinya pembengkakan pada 

payudara karena peningkatan aliran vena dan limfe sehingga 

menyebabkan bendungan ASI dan rasa nyeri dan kadang-kadang disertai 

dengan kenaikan suhu badan. Oleh sebab itu pelayanan komplementer 

yang banyak diberikan bidan kepada pasien adalah untuk mendukung 

proses menyusui. Pelayanan yang dilakukan yaitu pijat oksitosin dan 

pijat mermet untuk memperlancar pengeluaran ASI serta pemanfaatan 

herbal untuk memperlancar dengan mengkonsumsi daun katuk dan 

daun kelor.  
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5.3 Luaran yang dicapai 

Luaran hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan 

referensi dan masukan bagi tenaga kesehatan untuk meningkatkan pelayanan 

yang komplementer yang saat ini telah dilakukan terutama pada saat 

pemberian asuhan pada masa nifas. hal ini dikarenakan pada masa nifas 

terdapat perubahan baik fisik maupun psikologis seperti masalah meyusui dan 

luka perineum yang dapat mempengaruhi aktifitas pasien. selain itu adanya 

pemikiran dari masyarakat bahwa penggunaan herbal lebih aman dan mudah 

digunakan untuk menangani keluhan pada masa nifas. Oleh sebab itu dengan 

adanya pendidikan kesehatan mengenai pemenfaatan komplementer pada 

masa nifas, ibu nifas dapat menggunakan komplementer secara terstandar dan 

aman untuk digunakan.  
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BAB VI 

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

 
 

Rencana tahapan berikutnya dari penelitian ini adalah peningkatan pelaksanaan  

pelayanan komplementer yang mudah dan aman untuk diaplikasikan kepada 

pasien melalui pendidikan kesehatan pada saat kunjungan nifas. Selain itu rencana 

lainnya adalah pengenalan pelaksanaan komplementer yang dapat diterapkan pada 

masa nifas kepada kader-kader kesehatan di masyarakat guna membantu 

penyampaian informasi mengenai pemanfaatan komplementer pada masa nifas 

untuk disebarluaskan kepada masyarakat sehingga ibu nifas dapat menerapkan 

komplementer untuk mengatasi keluhan pada masa nifas secara aman. 
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BAB VII  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan penelitian ini didapatkan bahwa sebagian besar bidan sudah 

memberikan pelayanan komplementer kepada pasien pada masa nifas sebanyak 19 

(90,5%) dan jenis pelayanan komplementer yang diberikan pada masa nifas oleh 

bidan adalah pijat sebanyak  15 (71,4%) serta penerapan pelayanan komplementer 

untuk membantu pasien dalam memperlancar produksi ASI pada masa nifas 

sebanyak 18 (85.7%). 

 

Adapun saran pada penelitian ini adalah hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai dasar pengembangan pelayanan komplementer pada masa nifas, sehingga 

bidan dapat memberikan pelayanan jenis kompelementer yang lain yang aman dan 

bisa dilakukan oleh ibu nifas dirumah. 
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