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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah masa depan bagi ibu, orangtua, keluarga dan bangsa.

Sejak dalam kandungan, seorang ibu akan selalu mengharapkan yang

terbaik untuk menentukan dan mengarahkan masa depan anak.

Kehadiaran seorang anak merupakan suatu karunia Tuhan dan dinantikan

kehadirannya oleh orang tua dan keluarga. Tentunya dengan anak yang

lahir sehat dan normal.

World Health Organization atau WHO (2012) mencatat bahwa

angka kejadian kelahiran prematur di Indonesia pada tahun 2010 terdapat

15,5 per 100 kelahiran hidup dan menempatkan Indonesia diposisi ke-9

tertinggi dari 184 negara. Angka ini cukup besar jika di bandingkan

dengan negara Belarus yang menempati urutan terakhir dengan jumlah

kelahiran prematur sebesar 4,1 per 100 kelahiran hidup.

Menurut departemen kesehatan RI (2013), bayi baru lahir normal

adalah bayi yang lahir dengan umur kehamilan 37 minggu sampai 42

minggu dan berat lahir 2500 gram sampai 4000 gram.

Bayi merupakan individu yang berusia 0-12 bulan yang ditandai

dengan pertumbuhan dan perkembangan yang cepat disertai dengan

perubahan dalam kebutuhan zat gizi (Wong, 2009).

Neonatus merupakan masa kehidupan pertama diluar rahim

sampai dengan usia 28 hari. Dalam masa tersebut terjadi perubahan yang

sangat besar dari kehidupan yang awalnya di dalam rahim serba

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR STIMULASI OROMOTOR PADA... CHRISTIN CYNTIA S



2

Program Studi D3 Fisioterapi

Stimulasi Oromotor pada Bayi Prematur dengan
Gangguan Sucking

bergantung pada ibu menjadi di luar rahim yang harus hidup secara

mandiri. Pada masa ini terjadi pematangan organ hampir pada semua

sistim. Bayi yang berusia lebih dari satu bulan memiliki risiko lebih tinggi.

Berbagai masalah kesehatan dapat muncul sehingga tanpa adanya

penanganan yang tepat, bisa berakibat fatal (Kemenkes, 2013).

Berat badan merupakan gambaran status nutrisi secara umum.

Berat badan pada prematur yang lahir aterm (kehamilan cukup), 75% dari

berat badannya tersusun oleh cairan tubuh. Berat badan akan berubah

sesuai dengan perubahan umur. Perubahan berat badan pada prematur

beberapa hari pasca kelahiran cenderung mengalami penurunan

(Kemenkes, 2013).

Bayi prematur sering terjadi refleks sucking yang belum adekuat,

sehingga asupan ASI tidak mencukupi akan kebutuhan nutrisi. Jika nutrisi

yang kurang akan berpengaruh pada motilitas usus yang tidak optimal.

Kurang matangnya perkembangan menghisap pada bayi prematur

ditandai dengan munculnya permasalahan oral feeding yang akan

menyebabkan keterlambatan dalam menyusui, berat badan rendah dan

dehidrasi selama minggu awal pasca kelahiran. Kelemahan menghisap ini

dikaitkan dengan kematangan struktur saraf bayi dan kekuatan otot-otot

mulut (Kemenkes, 2013).

Air susu ibu (ASI) yang berasal dari ibu yang melahirkan bayi

kurang bulan, mengandung tinggi lemak dan protein, serta rendah laktosa

dibanding ASI yang berasal dari ibu yang melahirkan bayi cukup bulan.

Pada saat penyapihan kadar lemak dan protein meningkat seiring
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bertambah banyaknya kelenjar payudara. Walaupun kadar protein, laktosa

dan nutrien yang larut dalam air sama pada setiap kali periode menyusui,

tetapi kadar lemak meningkat. Jumlah total produksi ASI dan asupan ke

bayi bervariasi untuk setiap waktu menyusui, dengan jumlah berkisar

antara 450 –1200 ml dengan rerata antara 750-850 ml per hari.

Banyaknya ASI yang berasal dari ibu yang mempunyai status gizi buruk

dapat menurun sampai jumlah 100 –200 ml per hari (Hendarto, 2013).

Proses pembentukan urine oleh ginjal dan ekresi melalui tractus

urinarius merupakan proses output cairan tubuh yang utama. Dalam

kondisi normal output urine sekitar 1400-1500 ml per 24 jam, atau sekitar

30-50 ml per jam. Apabila pada prematur ditemukan frekuensi kencing

kurang dari normal maka perlu di waspadai bahwa bayi prematur

mengalami dehidrasi. Frekuensi buang air besar bayi baru lahir terkadang

tidak tentu, tergantung dari keadaan tubuh bayi itu sendiri. Untuk bayi

yang mengonsumsi ASI, masih tergolong normal jika dalam 7 – 10 hari

belum buang air besar. Sedangkan untuk bayi yang mengonsumsi susu

formula, biasanya buang air sekitar 4 kali sehari. Ketidak cukupan nutrisi

pada prematur juga mempengaruhi adanya penurunan motilitas usus.

Asupan ASI atau susu formula akan meningkatkan motilitas usus akibat

peningkatan osmolaritas dalam usus meningkat. Hal ini diakibatkan oleh

kadar enzim laktase pada usus prematur yang belum cukup untuk

memetabolisme 3 laktosa pada ASI ataupun susu formula. Kadar asupan

ASI atau susu formula yang kurang akan menurunkan motilitas usus
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sehingga frekuensi defekasi akan menurun. Frekuensi defekasi pada

prematur normal lebih dari 4 kali sehari (Kemenkes, 2013).

1.2 Tujuan Penulisan

1.2.1 Tujuan umum

Mengetahui tatalaksana metode terapi stimulasi oromotor pada bayi

prematur dengan gangguan sucking.

1.2.2 Tujuan khusus

1. Mengetahui peran fisioterapis pada kasus prematur dengan

gangguan sucking.

2. Mengetahui prosedur metode terapi stimulasi oromotor.

1.3 Manfaat

1.3.1 Manfaat bagi penulis

Memahami tentang penanganan dan peran fisioterapis terhadap

pasien prematur dengan gangguan sucking serta mampu

mengaplikasikan bentuk terapi stimulasi oromotor.

1.3.2 Manfaat bagi masyarakat

Memberikan informasi atau pengetahuan tentang hal-hal yang

terkait dengan prematur dengan gangguan sucking.
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