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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Pijat Bayi 

1. Definisi Pijat Bayi 

Sentuhan adalah perasaan kita yang paling utama dan dikaitkan dengan bagian 

terbesar ditubuh manusia yaitu kulit. Dari semua indra untuk berkembang, sentuhan 

adalah yang pertama dan dimulai sebelum bayi lahir. Dalam beberapa bulan pertama 

kehidupan, sentuhan lebih sering digunakan daripada mendengar, melihat, atau 

mencium sebagai cara untuk belajar tentang fisik. Sentuhan adalah komunikator 

yang hebat, karena sering mencerminkan perasaan kita terhadap orang lain. Yang 

pada akhirnya bayi dapat merasakan bagaimana perasaan orangtua mereka 

terhadapnya dengan cara mereka disentuh (Cheng, 2011).  

Terdapat dua jenis sentuhan, sentuhan perawatan dan sentuhan pijat bayi. 

Sentuhan perawatan mencakup prosedur sehari-hari, seperti memberi makan, 

mengganti popok, dan pemeriksaan. Sentuhan pijat bayi adalah sentuhan yang lebih 

metodologis yang dimaksudkan untuk merangsang anak. ada beberapa metode yang 

berbeda, namun sebagian besar terdiri dari stimulasi taktil dan kinestetik (yaitu 

gesekkan dan serangkaian ekstensi ekstremitas (Leonard, 2008).  

Pijat adalah terapi sentuh paling tua dan paling populer yang dikenal manusia. 

Pijat adalah seni perawatan kesehatan dan pengobatan yang telah dipraktekkan sejak 

berabad-abad silam. Bahkan, diperkirakan ilmu ini telah dikenal sejak dari awal 

kehidupan manusia di dunia (Roesli, 2011). Di Cina, pijat menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dari kehidupan manusia. Pijat merupakan terapi luar yang sangat 
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mujarab dan sangat diandalkan dalam pengobatan berbagai penyakit. Pijat bayi di 

Cina berkembang dari metode pijat umum. Di Cina, telah banyak rumah sakit atau 

klinik bersalin yang menyediakan layanan khusus untuk bayi dan anak-anak. 

masyarakat Cina modern telah lebih dulu mengenal pijat bayi modern. Namun, 

Negara-negara didaratan Asia lain yang telah lama mengenal pijat sebagai seni dan 

terapi adalah Mesir kuno dan India. Sejarah sering menceritakan bahwa Mesir adalah 

pusat peradaban tua yang banyak dirunut oleh generasi sesudahnya (Subakti, et al,  

2008).  

Di Indonesia sendiri pijat bayi bukan suatu hal yang baru. Sejak zaman dahulu, 

di Jawa telah dikenal adanya „dukun bayi‟ yang mana mereka memiliki keahlian 

khusus untuk memijat dan mengurut bayi. Dimana orang-orang tua biasa 

menyarankan agar bayi dipijat kan paling tidak seminggu sekali. Namun pijat bayi 

yang dilakukan pada saat itu bukanlah terapi pijat „modern‟ yang dianjurkan oleh 

praktisi kesehatan anak dimasa kini. Jika pada zaman dahulu pijat bayi dilakukan 

dengan tenaga yang kuat, namun saat ini pijat bayi lebih dilakukan dengan gerakkan 

mengelus dan membelai (Pratyahara, 2012).  

2. Manfaat Pijat Bayi 

    Touch therapy (terapi sentuh) yang dilakukan oleh orangtua kepada bayinya 

merupakan salah satu cara orangtua menyatakan cinta terhadap bayinya. Dimana 

menurut dr. Hendratno Halim, spesialis anak dari RS Pantai Indah Kapuk terapi 

sentuh yang dilakukan secara rutin antara orangtua dan bayi dapat memberikan 2 

manfaat sekaligus, yaitu kehangatan fisik dan psikis. Touch therapy (terapi sentuh) 

atau massage (pemijatan) merupakan salah satu teknik yang mengombinasikan 

manfaat fisik sentuhan manusia dan emosional, seperti ikatan batin (bonding). 
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Pemijatan yang dilakukan orangtua pada bayinya dapat menimbulkan suatu kontak, 

yang membuat anak merasa nyaman (Pratyahara, 2012).  

    Banyak para pakar saat ini telah membuktikan secara ilmiah bahwa terapi sentuh 

terutama pijat bayi sangatlah bermanfaat. Terbukti dengan ada perubahan-perubahan 

fisiologis yang menguntungkan, yang dapat diukur secara ilmiah. Pengukuran secara 

ilmiah yang sudah pernah dilakukan diantaranya yaitu dengan cara mngukur kadar 

cortisol ludah, kadar cortisol plasma secara radioimmunoassay, kadar hormon stress 

atau catecholamine air seni, dan pemekriksaan EEG (electro encephalogram : 

gambaran gelombang otak). Penemuan-penemuan secara ilmiah ini sudah cukup 

membuktikan bahwa pijat bayi memiliki manfaat yang baik untuk bayi, maka dari itu 

pijat bayi sangat dianjuran umtuk dikerjakan sebagai upaya untuk mempertahankan 

kesehatan bayi pada umumnya (Roesli, 2008). Adapun manfaat pijat bayi sebagai 

berikut : 

a. Meningkatkan berat badan bayi 

 Bayi yang dipijat akan terjadi peningkatan tonus nervus vagus (saraf ke-

10). Dengan terjadinya peningkatan saraf nervus vagus menyebabkan terjadinya 

peningkatan pada produksi enzim penyerapan makanan seperti gastrin dan 

insulin sehingga penyerapan makanan pada bayi menjadi lebih baik. Kondisi 

inilah menyebabkan berat badan pada bayi yang dilakukan pemijatan terjadi 

peningkatan berat badan yang lebih banyak daripada bayi yang tidak dilakukan 

pemijatan (Roesli, 2008). Bahkan bayi yang mendapatkan perlakuan pijat bayi 

berat badannya bertambah 47% dibandingkan dengan bayi yang tidak diberi 

perlakuan pijat bayi (Pratyahara, 2012).  
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b. Meningkatkan daya tahan tubuh bayi 

 Pemijatan pada bayi akan menyebabkan peningkatan aktivitas 

neurotransmitter serotonin, yaitu meningkatkan glucocorticoid receptor-binding 

capaisity sehingga akan terjadi penurunan kadar hormon glucocorticoid seperti 

adrenalin atau hormone stres lain (Roesli, 2008). 

c. Mengurangi nyeri 

 Pijtan lembut yang diberikan pada bayi dapat membantu tubuh bayi 

melpaskan hormon oksitosin dan endorfin. Yang mana kedua hormon ini dapat 

membantu mengatasi ketidaknyamanan yang dirasakan bayi akibat nyeri tumbuh 

gigi, hidung tersumbat, dan tekanan emosi (Pratyahara, 2012). 

d. Meningkatkan produksi ASI 

 Pijatan pada bayi dapat membuat bayi merasa cepat lapar, ini akibat dari 

penyerapan makanan yang lebih baik. Sehingga bayi lebih sering menyusu. 

Semakin sering diisap, ASI yang diproduksi semakin banyak (Pratyahara, 2012). 

e. Membuat bayi tidur lebih lelap 

 Pijatan yang dilakukan pada bayi dapat mengubah gelombang otak 

sedemikian rupa, sehingga terjadi penurunan gelombang alpha dan peningkatan 

gelombang beta, dan tetha. Hal ini akan membuat bayi tidur lebih lelap dan 

ketika bayi terbangun akan berada dalam keadaan siaga (full alert). Dibuktikan 

oleh penemuan ilmiah yang dilakukan dengan menggunakan EEG (electro 

encephalogram, gambaran gelombang otak). 
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f. Melancarkan proses defekasi 

 Defekasi atau buang air besar terjadi ketika sfingter ani internus dan 

eksternus melemas dan isi feses terdorong keluar (Jurnalis, 2013). Terapi pijat 

dapat memicu respon saraf parasimpatik. Sinyal saraf parasimpatik ini dapat 

memperkuat gelombang peristaltik dan merelaksasikan sfingter ani internus, 

sehingga terjadi refleks defekasi yang kuat (Suarsyaf, 2015). 

3. Persiapan sebelum melakukan pijat bayi 

a. Lakukan disaat santai dan tidak tergesa-gesa, sehingga proses melakukan pijat 

bayi tidak terputus. Jangan memijat bayi sebelum atau setelah makan, atau ketika 

bayi sakit. Jangan membangunkan bayi untuk dipijat. 

b. Siapkan perlengkapan pijat seperti minyak untuk memijat seperti baby oil, 

minyak telon, atau minyak nabati lainnya, alas, popok bersih, dan pakain ganti. 

Minyak aromaterapi untuk orang dewasa tidak cocok untuk bayi.  

c. Jika ibu menggunakan perhiasan yang berada ditangan seperti gelang, cicin dan 

perhiasan lain, agar dilepaskan terlebih dahulu agar tidak menyakiti kulit bayi. 

d. Gelar alas atau handuk lembut diatas pemukaan datar dan lepaskan pakaian bayi.  

e. Hindari ruam, luka, atau daerah tempat mendapat suntikan vaksin.  

4. Gerakkan memijat 

a. Teknik usapan, teknik ini dapat menenangkan bayi. Pada bayi yang lesu dan 

malas bergerak, usapan dilakukan sedikit lebih bertenaga dan diarahkan ke 

jantung. Gerakkan usapan ini juga dapat merangsang aliran darah dan getah 

bening. Gerakkan usapan dapat dilakukan pada daerah punggung, tungkai, atau 

lengan. 



11 
 

b. Teknik remasan, teknik ini dapat membuat otot-otot bayi menjadi lebih kuat. 

Teknik remasan ini dilakukan dengan cara bagian tungkai atau lengan dipadatkan 

atau dimelarkan menggunakan sisi tangan bagian dalam dan sedikit gerakan 

memeras. 

c. Teknik kocokan, teknik ini dilakukan dengan cara menggulung. Tangan 

diletakkan sejajar dengan anggota badan sambil mengurut seperti menggulung 

sosis atau mengaduk adonan. Teknik ini bermanfaat untuk mengendurkan 

jaringan. 

d. Teknik melingkar. Pertama teknik ini dimulai dengan usapan, kemudian 

membuat bentuk lingkaran-lingkaran dengan kedua tangan. Dari lingkaran besar 

kemudian mengecil. Teknik ini akan menstimulasi pada permukaan jaringan, dan 

peredaran darah pun semakin meningkat atau lancar. Semua gerakkan diatas 

saling melengkapi satu sama lain. Untuk bayi yang masih berusia 0-1 bulan 

pijatan dilakukan dengan memberikkan usapan-usapan halus. Sebelum tali pusat 

lepas sebaiknya tidak melakukan pemijatan pada daerah perut. Untuk bayi usia 

1-3 bulan, pijatan dilakukan dengan gerakkan halus disertai tekanan ringan 

dalam waktu yang relatif singkat. Pemijatan sebaiknya dilakukan dari arah kaki, 

kemudian ke atas kebagian perut, kemudian dada, tangan, wajah, dan yang 

terakhir yaitu pada daerah punggung (Pratyahara, 2012). Adapun teknik memijat 

sebagai berikut : 

1) Kaki 

a) Perahan India 

Peganglah bagian pangkal paha bayi, kemudian gerakkan tangan ke arah 

pergelangan kaki secara bergantian, seperi memerah susu.  
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    Gambar 2.1 Gerakan Perahan India (Elma, 2008) 

b) Gerakan Peras dan Putar 

Dengan arah yang sama seperti perahan India, gunakan kedua tangan secara 

bersamaan untuk gerakkan seperti memeras, memijat, dan memutar kedua 

kaki bayi secara lembut.  

    Gambar 2.2 Gerakan Peras dan Putar (Elma, 2008) 
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c) Telapak Kaki 

Pijat telapak kaki menggunakan ibu jari dari arah tumit menuju jemari kaki 

secara bergantian. 

  Gambar 2.3 Gerakan Telapak Kaki (Elma, 2008) 

d) Gerakan Menarik Jari Kaki 

Tarik lembut jemari bayi dengan gerkan memutar satu persatu pada setiap 

jari kaki bayi. 

Gambar 2.4 Gerakan Menarik Jari Kaki (Elma, 2008) 
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e) Punggung kaki 

Tekan kedua ibu jari kita bergantian pada punggung kakinya, dari arah 

pangkal sampai jari-jari kaki bayi. 

Gambar 2.5 Gerakan Punggung kaki (Elma, 2008) 

2) Perut 

a) Gerakan Matahari 

Buat lingkaran dengan ujung-ujung jari tangan kanan, mulai dari bagian perut 

sebelah kanan bawah (daerah usus buntu) sesuai dengan arah jarum jam, 

kemudian kembali lagi ke daerah kanan bawah (seperti bentuk bulan sabit), 

diikuti dengan tangan kiri dengan arah membentuk lingkaran penuh (seperti 



15 
 

bentuk matahari). 

Gambar 2.6 Gerakan Matahari (Elma, 2008) 

 

b) Gerakan Kincir air 

Gerakan ini di mulai dari bagian bawah tulang rusuk bayi sampai ke bagian 

bawah perut bayi. Dengan gerakkan seperti mengayuh pada perut bayi, 

menggunakan sisi tangan kanan diikuti dengan tangan kiri secara bergantian. 

Pijat bayi dengan tekanan lembut namun tegas. 

Gambar 2.7 Gerakan Kincir air (Elma, 2008) 

c) Gerakan Ibu Jari ke samping 

Letakan kedua ibu jari disamping kanan dan kiri pusar, kemudian gerakan 

ibu jari ke arah samping kiri dan kanan secara bergantian. 



16 
 

Gambar 2.8 Gerakan Ibu Jari ke samping (Elma, 2008) 

d) Gerakan I Love You 

Untuk gerakan “I” pijat perut bayi mulai dari perut bagian kiri atas kebagian 

kiri bawah menggunakan jari-jari tangan kanan, seperti membentuk huruf 

“I”. Kemudian untuk gerakan “Love”, bentuklah huruf “L” terbalik, dengan 

arah pemijatan dari bagian kanan atas perut bayi ke kiri atas perut bayi, 

kemudian dar arah kiri atas menuju ke arah kiri bawah perut bayi. Untuk 

gerakan “You”, mirip seperti membentuk huruf “U” terbalik, mulailah dari 

arah kanan bawah perut bayi (daerah usus buntu), di tarik ke atas, kemudian 

dari bagian kanan atas perut bayi pijat ke arah kiri atas, kemudian dari kiri 

atas tarik ke bawah, dan berakhir perut bagian kiri bawah.  

Gambar 2.9 Gerakan I Love You (Elma, 2008) 

e) Gerakan Bulan dan Matahari 
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Mulai dengan tangan kiri, buat lingkaran searah dengan jarum jam, seperti 

membuat lingkaran matahari. Kemudian diikuti dengan tangan kanan, 

dimulai dari bagian atas perut bayi kearah bawah dengan membentuk 

setengah lingkaran, seperti bentuk bulan sabit. 

Gambar 2.10 Gerakan Bulan dan Matahari (Elma, 2008) 

3) Dada 

a) Gerakan open book 

Mulai gerakan dari tengah dada bayi, kemudian tarik ke atas sampai ke 

bawah leher bayi . 

Gambar 2.11 Gerakan open book (Elma, 2008) 
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b) Gerakan butterfly  

Dalam gerakan ini dimulai dari tangan kanan yang berada ditengah dada 

kemudian gerak menyilang ke bagian atas bahu bayi bagian kanan. Dilanjut 

kan tangan kiri kearah bagian bahu kiri bayi. Pola gerakan ini menyilang.  

Gambar 2.12 Gerakan butterfly (Elma, 2008) 

4) Tangan  

a) Perahan India 

Pegang lengan bayi pada bagian pundak dengan tangan kanan ibu, kemudian 

tangan kiri memegang pergelangan tangan bayi. Gerakan tangan kanan mulai 

dari bagian pundak kearah pergelangan tangan, kemudian gerakkan tangan 
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kiri dari pundak ke pergelangan tangan. Begitu seterus nya. 

Gambar 2.13 Gerakan Perahan India (Elma, 2008) 

b) Gerakan Peras dan Putar 

Mulailah gerakan dari lengan atas bayi, dengan tangan ibu membentuk huruf  

“C”, mulailah peras dan putar lengan bayi dengan lembut kearah pergelangan 

tangan. 

 

Gambar 2.14 Gerakan Peras dan Putar (Elma, 2008) 

c) Gerakan Membuka Tangan 

Pijat telapak tangan bayi dengan menggunakan kedua ibu jari, dari arah 

pergelangan tangan sampai jari-jari bayi. 
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Gambar 2.15 Gerakan Perahan India (Elma, 2008) 

 

d) Gerakan Pijat Jari-Jari  

Pijatlah jari-jari bayi dengan gerakan memutar lembut pada setiap jari, dari 

pangkal jari-jari bayi sampai ujung jari-jari bayi. 

Gambar 2.16 Gerakan Pijat Jari-Jari (Elma, 2008) 

 

e) Gerakan Lingkaran pada Pergelangan Tangan 

Pijat pergelangan tangan bayi dengan membuat lingkaran pada pergelangan 
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tangan bayi. 

 

Gambar 2.17 Gerakan Lingkaran pada Pergelangan Tangan (Elma, 2008) 

 

f) Perahan Swedia 

Mulai gerakan dari pergelangan tangan bayi kearah pangkal lengan bayi, 

dengan gerakan seperti memerah susu sapi. 

 

Gambar 2.18 Gerakan Perahan Swedia (Elma, 2008) 

5) Punggung  

a) Gerakan Maju Mundur 

Kedua tangan berada diatas punggung bayi, gerakan maju mundur dari 
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bawah leher sampai ke bokong bayi. 

Gambar 2.19 Gerakan Maju Mundur (Elma, 2008) 

 

b) Mengusap Punggung ke Bawah 

Pegang bokong bayi dengan tangan kanan, kemudian usap punggung bayi 

menggunakan tangan kiri, usap dengan tekanan yang lembut sampai ke 

bawah leher bayi. 

Gambar 2.20 Mengusap Punggung ke Bawah (Elma, 2008) 

c) Mengusap Punggung sampai Kaki 

Pegang telapak kaki bayi menggunakan satu tangan. Usap dengan tekanan 

yang lembut dari punggung bayi sampai ke kaki. 

 

Gambar 2.21 Mengusap Punggung sampai Kaki (Elma, 2008) 
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d) Lingkaran kecil pada Punggung 

Gunakan ujung jari untuk memijat. Buat gerakan lingkaran-lingkaran kecil di 

sekitar tulang belakang bayi sampai bokong.  

Gambar 2.22 Lingkaran kecil pada Punggung (Elma, 2008) 

e) Gerakan Menggaruk Punggung 

Leakan tangan pada punggung bayi dengan keadaan jari-jaring yang 

meregang. Tekan dengan lembut dengan gerakan menggaruk dari leher 

sampai bokong bayi. 
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Gambar 2.23 Gerakan Menggaruk Punggung (Elma, 2008) 

6) Wajah  

a) Dahi 

Mulai gerakan dari bagian tengah dahi bayi, gerakan seperti membuka buku. 

Tarik gerakan dengan tekanan lembut hingga ke daerah pelipis. 

 

Gambar 2.24 Gerakan Dahi  (Elma, 2008) 

b) Alis 

Letakan ibu jari pada alis bayi, berikan gerakan dengan tekanan dan gerakan 
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yang lembut pada alis. 

 

Gambar 2.25 Gerakan Alis (Elma, 2008) 

 

 

c) Hidung 

Letakan kedua ibu jari pangkal alis, kemudian Tarik dengan tekanan lembut 

kearah bawah melalu tepi hidung.  

 

Gambar 2.26 Gerakan Hidung (Elma, 2008) 

d) Mulut 
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Letakan kedua ibu jari diatas bibir bagian tengah, kemudai Tarik dengan 

lembut sampai ke pipi. Begitu pula pada bagian bawah bibir. Gerakan ini 

seperti membuat senyuman pada wajah bayi. 

Gambar 2.27 Gerakan Mulut (Elma, 2008) 

 

e) Lingkaran Kecil Sekitar Rahang 

Buat gerakan lingkaran kecil di sekitar rahang bayi menggunakan 2 jari 
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telunjuk dan jari tengah. 

Gambar 2.28 Gerakan Lingkaran Kecil Sekitar Rahang (Elma, 2008) 

f) Belakang Telinga dan Bawah Dagu 

Mulai gerakan dari belakang telinga, tekan dengan lembut sampai ke bawah 

dagu. 

Gambar 2.29 Gerakan Belakang Telinga dan Bawah Dagu (Elma, 2008) 

 

 

B. Konstipasi 

Defekasi merupakan proses pengeluaran feses dari dalam rektum. Pola buang 

air besar berbeda-beda pada setiap orang. Tergantung pada fungsi organ, susunan 

saraf, pola makan, serta usia (suwarsyaf, 2015). Pada orang dewasa, buang air besar 

normal terjadi antara tiga kali setiap minggu. Sedangkan pada anak-anak bervariasi, 

berdasarkan pada usia dan konsumsi makanan nya. Sedangkan pada bayi memiliki 

frekuensi yang bermacam-macam, dari 8-10 kali perhari, dengan rata-rata 1-2 kali 
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per hari. Menilai pola defekasi anak yang berarti menilai frekuensi defekasi dan 

konsistensi feses anak. 

Pada bayi yang mngkonsumsi ASI eksklusif mayoritas memiliki konsistensi 

lembek cair, kecuali pada hari pertama kelahiran, dan tidak pernah terjadi konsistensi 

yang keras. Pada bulan pertama kelahiran bayi memiliki frekuensi defekasi paling 

tinggi, yaitu dengan rentang 1-10x /hari, dengan rata-rata frekuensi yaitu 3,16x /hari, 

kemudian akan berkurang seiring bertambahnya usia bayi (Tunc, et al, 2008). 

Sedangkan pada anak yang mengkonsumsi susu formula tidak pernah mengalami 

defekasi dengan feses yang lembek dan cair. Konsistensi feses anak yang 

mengkonsumsi susu fomula memiliki feses yang keras (Benjasuwantep, et al, 2009). 

Anak usia >6 bulan frekuensi defekasinya rata-rata 1,63x /hari dan 

kebanyakan memiliki konsistensi feses yang lembut (Rochsitasari, et al, 2011). 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi frekuensi defekasi dan konsisitensi feses 

yaitu jenis susu (ASI-PASI), MP-ASI (konsistensi berserat atau tidak). Konstipasi 

atau defekasi dengan bentuk feses yang cair atau sangat lunak biasanya terjadi saat 

bayi mendapatkan makanan tambahan yaitu usia >6 bulan (Salwan, et al, 2010).  

 

1. Definisi Konstipasi  

Konstipasi merupakan suatu keadaan dimana feses tertahan didalam usus 

besar dalam waktu yang cukup lama, karena kesulitan dalam pengeluarannya. 

Hal ini diakibatkan tidak adanya gerakan peristaltik pada usus, sehingga tidak 

teraturnya buang air besar (Akmal, 2010). Konstipasi ditandai dengan konsistensi 

feses keras, ukuran besar, dan penurunan frekuensi buang air besar (Suarsyaf, 

2015). 
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Konstipasi biasanya menimbulkan gejala berupa rasa cemas saat defekasi 

akibat dari nyeri yang dirasakan, nyeri perut yang berulang, sampai keadaan 

penurunan nafsu makan dan gangguan pertumbuhan (Croffie, 2008). 

2. Prevalensi 

3%-5% anak-anak yang berobat ke klinik pediatrik dan 25% anak-anak 

yang berobat ke klinik pediatrik gastroenterohepatologi mengalami konstipasi. 

Di perkirakan 0,3%-28% anak-anak diseluruh dunia mengalami konstipasi. 

Dengan rata-rata 90% anak mengalami konstipasi bersifat fungsional tanpa ada 

kelainan organik, dan 40% diantaranya diawali sejak usia 1-4 tahun, hanya 

sekitar 5%-10% yang mempunyai kelainan penyebab organik. Sebanyak 3% 

anak usia prasekolah dan 1%-34% anak usia sekolah mengalami konstipasi. 

3. Etiologi  

a. Aupan serat 

Berat feses berhubungan dengan serat makanan yang dikonsumsi. Waktu 

singgah feses melalui saluran pencernaan lebih cepat bila mengkonsumsi 

banyak serat.  

 

b. Riwayat konstipasi 

Penyebab tersering konstipasi pada anak yaitu menahan defekasi akibat 

pngalaman nyeri saat proses defekasi sebelumnya. Hal ini menyebabkan anak 

menahan feses saat ada hasrat untuk defekasi karena merasakan nyeri saat 

defekasi. Kebiasaan menahan inilah menyebabkan peregangan rektum, 

kemudian kolon sigmoid menampung feses. Feses yang berada dikolon akan 

terus mengalami reabsorbsi air dan elektrolit. Proses ini akan terus berulang 
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dengan sendirinya, akhirnya konsistensi feses menjadi semakin keras dan 

besar menjadi lebih sulit dikeluarkan.  

c. Aktivitas fisik anak 

Berkurangnya aktivitas fisik , yang sebelumnya aktif kemudian menjadi 

pasif, misalnya akibat sakit, paska bedah, kecelakaan, atau gaya hidup yang 

bermalas-malasan. Stres dan perubahan aktivitas rutin sehari-hari juga dapat 

mempengaruhi pola defekasi, seperti liburan, ketersediaan toilet, dan masalah 

psikososial dapat menyebabkan konstipasi (Jurnalis, 2013). 

4. Patofisiologi 

Defekasi terjadi, ketika feses masuk ke rektum, distensi dinding rektum 

menimbulkan sinyal aferen yang akan menyebar melalui pleksus mienterikus 

untuk menimbulkan gelombang peristaltik didalam kolon desendens, sigmoid, 

rektum, dan mendorong feses kea rah anus. Saat gelombang peristaltik 

mendekati anus, sfingter ani internus akan direlaksasi oleh sinyal penghambat 

dari pleksus mienterikus kemudian sfingter eksternus dalam keadaan sadar 

berelaksasi secara volunter dan terjadilah defekasi. Jadi sfingter akan melemas 

ketika rektum teregang. Sebelum tekanan yang melemaskan sfingter ani eksernus 

tercapai, defekasi volunter dapat dicapai dengan secara volunter melemaskan 

sfingter ekstenus dan mengonstraksikan otot-otot abdomen (mengejan). Defekasi 

sendiri merupakan suatu refleks spinal yang dengan sadar dapat dihambat dengan 

cara menjaga sfingter eksternus tetap berkontraksi atau melemaskan sfingter dan 

mengontraksikan otot abdomen. Stimulus dari pleksus mienterikus masih lemah 

untuk berperan sebagai refleks defekasi, sehingga diperlukan refleks lain, yaitu 

refleks defekasi parasimpatik.  
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Apabila ujung saraf dalam rektum terangsang kemudian sinyal akan 

dihantarkan ke medula spinalis, kemudian refleks akan kembali ke kolon 

desendens, sigmoid, rektum, dan anus melalui serabut parasimpatik pelvikus. 

Sinyal parasimpatik ini akan memperkuat gelombang peristaltik dan merelaksasi 

sfingter ani internus, sehingga merubah refleks defekasi intrinsik menjadi proses 

defekasi yang kuat. Hal ini juga akan menimbulkan efek lain, seperti mengambil 

nafas dalam, penutupan glotis, kontraksi otot dinding abdomen, yang akan 

mendorong isi feses dari kolon turun ke bawah dan saat yang bersamaan juga 

dasar pelvis mengalami relaksasi dan menarik keluar cincin anus mengeluarkan 

feses (Kadim, 2010). 

Rektum merupakan organ yang mengawali proses defekasi. Tekanan 

pada dinding rektum akan merangsang sistem saraf intrinsik rektum dan 

menyebabkan relaksasi sfingter ani internus, kemudian sfingter ani eksternus 

relaksasi dan feses dikeluarkan mengikuti peristaltik kolon melalui anus. Apabila 

relaksasi sfingter ani internus lemah, maka sfingter ani eksternus akan 

berkontraksi secara reflek, yang selanjutnya akan sesuai keinginan. Otot 

puborektal akan membantu sfingter ani eksternus untuk konstriksi, apabila 

konstriksi sfingter ani eksternus berlangsung lama, maka refleks sfingter ani 

internus akan menghilang. Sehingga keinginan defekasi juga menghilang 

(Baucke, 2006).  

Pada kasus konstipasi, feses yang menumpuk di rektum didalam waktu 

yang lama akan menyebabkan dilatasi rektum. Hal ini akan menurunkan aktivitas 

peristaltik yang mendorong feses keluar, sehingga dapat menyebabkan retensi 

feses yang lebih banyak. Peningkatan volume feses pada rektum ini akan 
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menyebabkan kemampuan sensorik rektum berkurang, akibatnya retensi feses 

akan semakin mudah terjadi (Rahhal, 2008). 

5. Manifestasi klinis 

Pada anamnesis ditemukan riwayat BAB yaitu berkurangnya frekuensi 

defekasi, konsistensi feses yang keras. Gejala lain yaitu munculnya nyeri dan 

distensi abdomen (Damayanti, 2010).  Anak yang mengalami konstipasi biasanya 

juga mengalami anoreksia dan kurangnya peningkatan berat badan, hal ini akan 

membaik ketika konstipasi teratasi.  

Pada pemeriksaan fisik massa feses terasa pada palpasi abdomen kiri. 

Fisura ani sera ampula rekti yang besar dan lebar. Inkontinensia urin dan infeksi 

saluran kemih seringkali terjadi pada anak yang mengalami konstipasi, hal ini 

disebabkan feses yang berada lama direktum, sehingga lebih banyak bakteri yang 

berkolonisasi diperineum akibatnya dapat meningkatkan resiko infeksi saluran 

kemih (Jurnalis, 2013).  

6. Pemeriksaan penunjang 

Pemeriksaan penunjang digunakan untuk menegakkan diagnose konstipasi 

dan mencari penyebabnya. Pemeriksaannya diantara lain : 

a. Pengukuran kadar tiroksin dan Thyroid Stimulating Hormon (TSH) untuk 

menyingkirkan hipotiroid. 

b. Pemeriksaan foto polos abdomen, untuk melihat caliber kolon dan massa 

tinja dalam kolon (pemeriksaan ini dilakukan apabila pemeriksaan colok 

dubur tidak dapat dilakukan atau pada pemeriksaan colok dubur tidak teraba 

adanya distensi rektum oleh massa tinja). 

c. Barium enema untuk screening penyakit Hirchsprung. 
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d. Manometri anorektal untuk mendiagnosis Hirchprung disease atau akalasia 

anal, dengan karakeristik tidak adanya relaksasi sfingter ani interna pada 

rektum yang distensi (pemeriksaan ini juga memberikan informasi sensasi 

rektum, sfingter ani pada saat istirahat dan saat defekasi, apakah normal atau 

anismus).  

e. Pemeriksaan transi marker radiopaque untuk mendiagnosis inersia kolon atau 

abnormalitas transit pada kolon.  

f. Pemeriksaan ultrasonografi dan MRI untuk mencari penyebab organik lain 

pada konstipasi.  

7. Komplikasi 

Salah satu ciri konstipasi yaitu terjadinya nyeri perut, namun nyeri peru 

atau rektum dan enkoporesis juga merupakan komplikasi konstipasi pada anak. 

komplikasi lainnya yaitu dilatasi kolon distal, sehingga dapat meningkatkan 

frekuensi infeksi saluran kmih dan obstruksi ureter kiri. Terjadinya dilatasi kolon 

distal dapat menyebabkan terjadinya invaginasi, yang dapat menyebabkan 

prolapse rekti setelah defekasi. Prolaps kolon ringan, namun berlangsung lama 

dapat menyebabkan ulkus iskemik pada dinding mukosa rektum (ulkus soliter), 

yang secara klinis tampak sebagai tinja yang berlendir dan berdarah apapun 

konsistensi tinjanya (Damayanti, 2010). 

8. Pengobatan 

a. Farmakologi 

Pengobatan peroral menggunakan mineral oil (paraffin liquid) dengan 

dosis 15-30 ml/tahun umur (maksimal 240ml/hari) kecuali pada bayi. Dan 

larutan polietilen glikol (PEG) 20 ml/jam/kgBB/jam (maksimum 1000 
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ml/jam) diberikan dengan selang nasogastrik selama 4 jam/hari. Apabila obat 

perrektel menggunakan enema fosfat hipertonik (3 ml/kgBB, 2 kali sehari, 

maksimum 6 kali), dan menggunakan enema garam fisiologis (600-1000 ml), 

atau 120 ml mineral oil. Pada bayi menggunakan supositoria atau enema 

gliserin 25 ml (Liem, et al, 2007). 

b. Non-Farmakologi 

1) Perbaikan jenis makanan 

Anak dianjurkan untuk banyak minum, mengkonsumsi karbohidrat, dan 

serat. Serat dapat didapat kan dari buah papaya, semangka, melon, 

bengkuang, yang mana buah-buahan tersebut juga mengandung air yang 

lebih banyak, sehingga dapat digunakan untuk melunakan tinja.  

Jumlah serat yang dianjurkan dikonsumsi oleh anak adalah 19-25 

gram/hari. Sedangkan pada kasus anak yang mengalami konstipasi 

dianjurkan mengonsumsi serat yaitu 25-38 gram/hari  

2) Toilet Training  

Yaitu segera setelah makan pagi dan malam, anak dianjurkan untuk 

buang air besar. Tidak perlu terburu-buru, karena jika terburu-buru dapat 

membuat anak semakin tertekan. Berikan waktu 10-15 menit bagi anak untuk 

buang air besar. 

C. Bristol stool chart 

Bristol stool chart merupakan skala yang dirancang untuk menentukan 

konsistensi feses. Bristol stool chart dikembangkan di Inggris oleh tim kecil ahli 

gastroenterology di University of Bristol. Bristol stool chart membagi konsistensi 

feses menjadi 7 tipe, yaitu :  
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1. Tipe 1 

Bentuknya keras, mirip kacang. Dimeternya berkisar 1-2 cm, dan sangat 

menyakitkan ketika dikeluarkan, karena bentuknya yang sangat keras, ada 

kemungkinan dapat menyebabkan pendarahan anorektal. Pada tipe 1 ini tidak 

terdapat kembung karena fermentasi serat tidak terjadi. 

2. Tipe 2 

Bentuknya seperti sosis, dan menggumpal. Tipe ini merupakan kombinasi 

dari tipe 1 yang berkumpul menjadi satu akibat komponen serat dan beberapa 

bakteri. Diameternya 3-4 cm. Tipe ini dapat merusak lubang apical anal 

(diameter lubang 3,5 cm) karena ukurannya mendekati atau melebihi lubang 

apikal anal. Karena bentuknya ini dapat menyebaban terjadinta laserasi kanal 

anus, prolapse wasir, atau divertikulosis. Pada tipe ini biasanya feses berada di 

usus besar setidaknya selama beberapa minggu. Hal ini dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor diantaranya nyeri anorektal, ambeien, fisura dubur, menahan 

atau menunda buang ar besar, dan riwayat konstipasi kronis. Seseorang yang 

mengalami tipe ini memungkinkan terjadinya sindrom iritasi usus besar karena 

tekanan teru menerus oleh feses yang besar pada dinding usus. Kemungkinan 

penyumbatan usus keciil karena usus besar terisis penuh dengan feses. 

Menambahkan konsumsi serat pada kondisi ini sebaiknya jangan dilakukan, 

karena serat yang dikonsumsi tidak memiliki tempat untuk dituju dan dapat 

menyebabkan hernia obstruksi, atau perforasi usus besar. 

3. Tipe 3 
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Bentuknya seperti sosis dengan permukaan berbentuk retakan. Bentuk ini 

memiliki karakteristik tipe 2, namun waktu transit lebih cepat. Diameternya 2-3,5 

cm.  

4. Tipe 4 

Seperti sosis atau ular, dengan konsistensi halus dan lembut. Bentuk ini 

normal untuk seseorang yang defekasi satu hari satu kal. Diameternya 1-2 cm. 

diameter yang lebih besar menunjukkan waktu transit yang lebih lama. 

5. Tipe 5 

Seperti gumpalan, namun konsistensi lembut mudah dikeluarkan. Bentuk 

gumpalan dengan tepi yang dipotong jelas dengan bentuk yang ideal. Bentuk ini 

biasanya dimiliki oleh seseorang yang defekasi dua kali atau tiga kali sehari, 

setelah makan besar, diameternya 1-1,5 cm. 

6. Tipe 6 

Permukaan halus, mudah cair, sangat mudah dikeluarkan. Tipe ini 

biasanya menunjukan kelebihan kalium makanan, atau dehidrasi mendadak atau 

lonjakan tekanan darah yang berkaitan stress (hal ini menyebabkan pelepasan air 

secara cepat dan potassium dari plasma darah ke dalam rongga usus). Hal ini 

juga dapat mengindikasikan pribadi yang hipersensitif yang rentan terhadap 

stres, terlalu banyak konsumsi rempah, minum air dengan kandungan mineral 

tinggi, atau penggunaan obat pencuci mulut.  

7. Tipe 7  
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Tipe ini tidak memiliki bentuk, hanya berupa cairan. Tipe ini adalah tipe 

pada kondisi diare. Kandungan cairan usus halus 1,5-2 liter setiap hari 

(Gastroenterologists at the University of Bristol) 

Gambar 2.30 Bristol stool chart 




