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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Tempat tidur bayi berbahan rotan dengan sentuhan khas buatan tangan 

(handmade) memiliki fungsionalitas juga estetika yang unik. Perpaduan bahan alami 

rotan dan keahlian terampil perajin menjadi satu kesatuan yang sempurna pada sebuah 

produk tempat tidur bayi. Tempat tidur bayi yang dikenal dengan istilah baby crib atau 

baby box, umumnya dibuat menggunakan bahan kayu. Adanya kebijakan pembatasan 

penggunaan bahan kayu secara global, maka bahan rotan menjadi alternatif material 

berkelanjutan produk furnitur yang diminati pasar dunia (kementrian Industri, 2020). 

Di tahun 2020 sampai dengan sekarang produk tempat tidur bayi berbahan rotan 

banyak diminati untuk desain kamar bayi modern di negara Australia, Eropa, dan 

Amerika (WISANKA, 2021).   

 

Gambar 1. 1 Tempat tidur bayi berbahan kayu dan berbahan rotan. 

Sumber: PT Wirasindo Santakarya (WISANKA), 2021 

Ketentuan material rotan secara spesifik belum tercantum pada aturan standar 

American Society for Testing and Materials (ASTM), dimana hanya menyebutkan 

tempat tidur bayi berbahan kayu saja (Pollack-Nelson, 2006). Juga yang disebutkan 

Badan Standardisasi Nasional tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) dimana hanya 

membahas produk tempat tidur bayi dari kayu SNI 19-7110-2005. Oleh karena itu 
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penelitian desain tempat tidur bayi berbahan rotan dibutuhkan, untuk mengidentifikasi 

risiko bahaya yang dialami bayi, dan potensi manfaat pada lingkungan tidur yang aman 

(safe sleeping environment). 

 

Gambar 1. 2 Data penjualan produk tempat tidur bayi rotan dari riset pengembangan 

PT. WISANKA. 

Sumber: PT Wirasindo Santakarya (WISANKA), 2020 

 

Berdasarkan Survey Research Design & Development (RD&D) PT. Wirasindo 

Santakarya (WISANKA) Indonesia, melibatkan 30 konsumen Bussiness to Bussiness 

(B2B). Alasan konsumen membeli tempat tidur bayi berbahan rotan produksi dari 

Indonesia karena material rotan yang berkelanjutan. Karakter material rotan yang unik, 

fleksibel, dan ringan memiliki keunggulan ketika diaplikasikan pada produk anak-

anak. Furnitur rotan dengan estetika berciri khas dan bersahaja. Tampilan natural rotan 

saat ini telah menjadi tren interior dan furnitur secara global. Dari data penjualan 

tempat tidur bayi jenis keranjang atau dikenal dengan istilah baby bassinet, desain Oval 
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bassinet dan Nada bassinet merupakan produk yang paling diminati pasar (Gambar 1. 

2). Struktur fisik bassinet rotan tersebut memiliki dekorasi yang indah dan unik dengan 

karakter rotan yang khas. Bagian dekor rotan atau jarak antar bilah yang biasa disebut 

komponen slat, merupakan komponen penting sebuah tempat tidur bayi rotan. 

Komponen bilah tempat tidur memiliki fungsi esensial terkait keamanan aktivitas bayi 

dalam lingkungan tidurnya (Moon, 2022; Bermbach, 2018; Burns, 2019; Crate & Barel 

2020).  

Penjualan tempat tidur anak di pasar menunjukan peningkatan permintaan 

produk dari tahun 2018 ke tahun 2020 (Gambar 1. 2). Pasar yang dituju adalah negara 

Australia, USA, Netherland, New Zeland, Polandia, Singapore, Korea. Namun, seiring 

meningkatnya permintaan tempat tidur bayi berbahan rotan, tidak berbanding lurus 

dengan perhatian konsumen terhadap keselamatan bayi, justru lebih mengutamakan 

estetika desainnya (Mafra, 2012; WISANKA, 2019). Organisasi advokasi konsumen 

di Australia (CHOICE) menerbitkan laporan adanya produk bassinet rotan memiliki 

masalah keamanan terkait celah pada bagian bilah tempat tidur bayi. Hal ini berpotensi 

menimbulkan anggota tubuh terjebak (limb entrapment) (Scheers, 2016; AAP, 2005; 

Deborah, 2002; Nelson, 1976); Kondisi lingkungan tidur yang memiliki potensi 

jebakan ini, memiliki kesamaan dengan yang disebutkan oleh American Academic of 

Pediatrics (AAP), bahwa bilah tempat tidur bayi yang memiliki jarak lebih dari 2 3/8 

inch atau 60 milimeters menyebabkan bayi dapat terjepit diantara slat tersebut (AAP, 

2016). Studi antropometri bayi menunjukan bahwa 2 3/8 inches itu sesuai untuk 

perlindungan bayi (Scheers, 2016; Deborah, 2002; Nelson, 1976, Snyder, 1973). Selain 

itu, risiko kecelakaan seperti anggota tubuh terjebak (limb entrapment) termasuk dalam 

lingkungan tidur yang berbahaya dikenal dengan istilah hazardous sleeping 

environments, yang dapat menyebabkan Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) atau 

biasa dikenal dengan kematian bayi mendadak saat tidur (Moon, 2011; AAP, 2005; 

Deborah, 2002; Nelson, 1976). Berdasarkan temuan masalah keamanan terkait celah 

tempat tidur bayi rotan, jika dibandingkan dengan pola risiko yang sudah terjadi pada 
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baby crib berbahan kayu, terdapat kesamaan tipe kondisi berisiko. Terutama pada 

bagian komponen bilah tempat tidur bayi.  

Dalam investigasi dan eksperimen pada penelitian sebelumnya, fisik tempat tidur 

bayi berbahan rotan yang ada di pasaran ditemukan jarak celah pagar melebihi 60 mm 

dan bentuk dekor lengkung bersinggungan mempunyai potensi bahaya akan 

keselamatan bayi (Aminy, 2020; Angel, 2021). Keamanan fisik tempat tidur bayi 

berbahan rotan yang diproses dengan buatan tangan (handmade), berisiko 

menghasilkan jarak celah dekor yang tidak konsisten dan dapat menjebak anggota 

tubuh bayi dan kemungkinan potensi cedera (Schrees N J, 2019; Tinsdworth, 2002). 

Sedangkan untuk desain bilah tempat tidur bayi dengan batang rotan diameter 22 mm, 

posisi vertikal sejajar, dengan jarak antar bilah 60 mm. Kondisi ini tidak menimbulkan 

risiko jebakan fatal dalam lingkungan tidur. Maka dalam penelitian ini menggunakan 

kembali kedua desain bilah tempat tidur bayi berbahan rotan (Gambar 1. 3), dengan 

investigasi lebih detail, waktu yang lebih lama dan partisipan yang lebih banyak. 

Pengamatan terhadap aktivitas anak usia 5-20 bulan di dalam masing-masing desain 

tempat tidur bayi, untuk mengevaluasi standar keamanan lingkungan tidur dari potensi 

risiko mekanisme jebakan tidur (sleep entrapment) yang dialami anak. Analisa lebih 

lanjut mengembangkan desain produk sesuai kebutuhan pengguna, dengan 

menyelaraskan standar keamanan juga estetika desain yang serasi.  
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Gambar 1. 3 Tiga bagian utama tempat tidur bayi berbahan rotan, desain baby crib A 

dan baby crib B 

Sumber: PT Wirasindo Santakarya (WISANKA), 2020 

 

Kedua desain tempat tidur yang diamati dibedakan berdasarkan desain bilah dan 

jarak antar bilahnya (Gambar 1. 3), sesuai dengan karakter material rotan berbeda yang 

biasa diaplikasikan pada crib rotan. Terdapat 3 bagian utama baby crib rotan yang 

berkaitan dengan keamanan dan keselamatan anak antara lain: a.) Rangka utama badan 

baby crib; b.) Komponen bilah tempat tidur bayi atau bagian dekor rotan; dan c.) 

Bagian corner post atau pertemuan antara sisi satu dengan yang lainya.  

 

 

 

 

 

 

 

Desain baby crib A dengan bagian A 

adalah rangka utama terluar, bagian B 

adalah bilah bersinggungan dengan jarak 

lebih 60 mm dengan diameter rotan 10 

mm, dan bagian C adalah sisi sudut  

 

Desain baby crib B dengan bagian A 

adalah rangka utama sisi luar, bagian 

B adalah bilah vertikal berjarak 60 

mm dengan diameter rotan 22 mm, 

dan bagian C adalah sisi sudut  
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B. Kebaruan Penelitian 

Produk tempat tidur bayi berbahan rotan telah mengacu standar produk yang 

berlaku pada masing-masing negara antara lain: Standard Consumer Safety 

Specification (CPSC) dari negara Amerika, Australian Competition & Consumer 

Commision dari Australia, EN-1130 untuk negara Eropa dan SNI 19-7110-2005 untuk 

tempat tidur bayi dari kayu. Penelitian pada keamanan produk tempat tidur bayi 

menunjukan jarak bilah tidak lebih dari 2 3/8 inches atau 60 milimeter (CPSC, 2022). 

Dengan keamanan jarak bilah yang telah ditetapkan oleh CPSC, penggunaan crib 

bumper dan produk sejenisnya tidak diperlukan (Thach, 2016; Getahun, 2004). 

Ketentuan untuk lingkungan tidur produk tempat tidur bayi yang aman salah satunya 

tidak ada bilah yang hilang dan retak (Engel, 2020; Smith, 2020). Adanya desain 

komponen bilah termasuk anyaman rotan pada sisi tempat tidur bayi ini memiliki 

potensi risiko yang unik (Aminy, 2020), antara lain: a) jarak celah dekor yang tidak 

konsisten; b) sifat material yang lentur; dan c) proses pembuatan dengan tangan 

(handmade) melibatkan perajin rotan. Sedangkan ketentuan material rotan secara 

spesifik belum tercantum pada aturan standar American Society for Testing and 

Materials (ASTM), dimana hanya menyebutkan tempat tidur bayi berbahan kayu saja 

(Pollack-Nelson, 2006). Standar Nasional Indonesia (SNI) juga hanya membahas 

produk tempat tidur bayi berbahan kayu sesuai dengan SNI 19-7110-2005. Maka 

evaluasi tempat tidur bayi berbahan rotan dibutuhkan untuk pengembangan desain 

yang selaras antara keamanan lingkungan tidur dari potensi risiko mekanisme jebakan 

pada anak dan estetika produk yang serasi. 
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Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu 

No. Judul dan Nama Penulis Tahun dan Tempat Metode Penelitian Objek Penelitian 

1 Sleep-Related Infant Deaths: 

Updated 2022 

Recommendation for 

Reducing Infant Deaths in the 

Sleep Environment 

 

Rachel Y Moon, Rebecca F. 

Carlin, Ivan Hand 

2022, Pediatrics Metode Kuantitatif: 

Pencarian literatur menggunakan 

PubMed (Publikasi di media atau 

Jurnal publikasi) dilakukan untuk 

masing-masing topik dalam 

laporan teknis dan berkonsentrasi 

pada artikel yang diterbitkan sejak 

2015. 

American Academy of Pediatrics 

(AAP) merekomendasikan 

lingkungan tidur yang aman untuk 

mengurangi risiko semua kematian 

berkaitan dengan tidur. Termasuk 

posisi terlentang, penggunaan 

permukaan tidur yang kokoh dan 

tidak miring, berbagi kamar tanpa 

berbagi tempat tidur; dan 

menghindari tempat tidur empuk 

dan panas berlebih. 

American Academy of Pediatrics 

(AAP) merekomendasikan: 

menghindarkan benda lunak, 

seperti bantal, mainan, selimut, 

penutup kasur, bahan berbulu, 

tempat tidur longgar seperti kasur 

yang tidak sesuai. Hal ini 

dilakukan untuk mengurangi risiko 

SIDS, mati lemas (suffocation), 

jebakan (entrapment/wedging) dan 

pecekikan (strangulation). 

Rekomendasi tambahan untuk 

pengurangan risiko SIDS seperti 

pemberian air susu ibu (ASI), 

menghindari paparan nikotin 

alkohol, ganja, opioid, dan obat-

obatan terlarang; imunisasi rutin; 

dan penggunaan dot. 

Kata kunci: safety, nursery 

product, 
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2 Evidence Base For 2022 

Updated Recommendations 

for a safe infant sleeping 

environment to reduce the 

risk of sleep-related infant 

deaths 

 

Rachel Y Moon, MD, FAAP, 

Rebecca F. Carlin, MD, 

FAAP, Ivan Hand, MD, 

FAAP 

 

2022, American 

Academic of 

Pediatric 

Metode Kuantitatif: 

Pencarian literatur menggunakan 

PubMed (Publikasi di media atau 

Jurnal publikasi) dilakukan untuk 

masing-masing topik dalam 

laporan teknis dan berkonsentrasi 

pada artikel yang diterbitkan sejak 

2015. Informasi tambahan terkait 

bahaya lingkungan tidur (sleep-

environment hazards) laporan dari 

AS Consumer Products Safety 

Commission (CPSC) menjadi 

rujukan. (Wanna Nakamura S. 

White Paper: Unsafe Sleep 

Settings- Hazards Associated With 

the Infant Sleep Environment and 

Unsafe Practice Used By 

Caregivers: A CPSC Staff 

Perspective: Bethesda, MD: US 

Consumer Product Safety 

Commission, 2010). 

Rekomendasi mengurangi risiko 

kematian bayi di lingkungan 

tidurnya, termasuk salah satunya 

risiko berhubungan dengan 

jebakan tidur (sleep entrapment). 

Posisi tidur bayi telah dianjurkan 

bayi diposisikan terlentang, 

sedangkan tidur miring tidak aman 

dan tidak disarankan. Termasuk 

dalam hal permukaan tidur (sleep 

surface) menggunakan kasur yang 

padat, datar dan permukaannya 

tidak miring ditutup dengan seprai 

yang pas tanpa alas tidur atau 

benda lunak lainnya untuk 

mengurangi risiko mati lemas 

(suffocation) atau terjepit 

(wedged) atau jebakan 

(entrapment).  

Kata kunci: safety standard 

nursery product, sleep entrapment, 

sleep-environment hazard 
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3 Preliminary Findings on 

Handmade RattanBaby 

Crib and Bassinet Design 

Reagrding Risk of 

Entrapment for Baby 

Safety 

 

Aminy, R., Purwaningrum 

Lulu 

2021, Congress of 

the International 

Ergonomic 

Association (IEA 

2021) 

Metode Kuantitatif. 

 

Permintaan baby crib dan baby 

bassinet rotan semakin meningkat, 

namun perhatian konsumen masih 

cenderung terfokus pada estetika 

desain daripada keamanan produk. 

Sementara itu, desain baby 

bassinet rotan dan komponen bilah 

baby crib dapat menimbulkan 

potensi risiko jebakan untuk 

keselamatan bayi. Dari segi 

keamanan fisik, komponen bilah 

baby crib rotan buatan tangan, 

dengan bentuk rotan berdiameter 

10 mm yang melengkung, 

memiliki risiko menghasilkan 

celah rotan yang tidak konsisten 

melebihi 2 3/8 in. (60 mm). Hal ini 

mengakibatkan potensi cedera 

pada anggota tubuh bayi usia 5-12 

bulan.Anggota badan bayi bisa 

saja terjepit diantara bilah rotan 
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3 Reports of Injury Risks and 

Reasons for Choice of Sleep 

Environments for Infants 

and Toddlers. Maternal and 

Child Health Journal, 

23:1613–1620 (2019). 

 

Scheers, N J., Dayton, 

Chauncey; Batcher, Mary; 

Thach, Bradley T. 

2019, Maternal and 

Child Health Journal 

Metode Kuantitatif: 

Survei cross-sectional terhadap 

ibu-ibu yang berlangganan 

majalah parenting dan 

menggunakan tempat tidur bayi (n 

= 224); dengan penghalang (mesh 

liners) (n = 262), dan tidak ada 

penghalang (no-barrier) (n = 842). 

Dilakukan analisa empat 

kemungkinan cedera (muka 

tertutup, memanjat atau jatuh, 

jebakan bilah (slat-entrapment), 

kepala terbentur (hit-head) 

termasuk regresi logistik 

multivariat yang disesuaikan untuk 

data/demografi yang hilang dan 

analisis Chi Kuadrat dari alasan 

pilihan Ibu. 

 

Objek penelitian: 

Membandingkan laporan ibu-ibu 

dari cedera yang dialami bayi dan 

balita yang tidur dengan bumper 

box/mesh-liners/tanpa penghalang 

dan alasan untuk pilihan 

lingkungan tidurnya. 

Kesimpulan: Untuk latihan, Ibu-

ibu lebih perhatian dalam 

mencegah risiko kecil 

dibandingkan suffocation. 

Pentingnya memahami 

penggunaan pelindung (crib 

bumper) atau tanpa penghalang itu 

penting untuk menyesuaikan 

konseling pada Ibu dengan 

bayinya. 

 

Kata kunci: crib injuries, 

accidental suffocation, safe sleep 

environment 
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4 Evaluation of a Crib 

Distribution and Safe Sleep 

educational Program to 

reduce risk of sleep-related 

infant death 

 

Triana C. Salm Ward, 

Marcie m. McClellan, Terri 

J. Miller & Shannon Brown 

2018, Journal of 

Community Health 

 

 

Metode Kuantitatif: 

Sebuah prospektif, mencocokan 

pre dan post test cohort design 

dengan survei yang ditindak 

lanjuti untuk mengevaluasi 

perubahan dalam akademik 

keilmuan dan praktik. Peserta 

perempuan yang didapat dari 

departemen kesehatan daerah yang 

telah memenuhi kriteria. 

Peserta menyelesaikan survei 

sebelum dimulainya program 

pendidikan kelompok dan juga 

setelah program selesai. Bagi 

mereka yang bersedia, survey 

melalui telepon akan dilanjutkan 

setelah program selesai atau 

setelah bayi lahir. Uji Chi Square 

Mc Nemar dilakukan untuk 

mendeteksi perbedaan yang 

signifikan antara item tertentu 

pada survei pra-test, pasca-test, 

Upaya meningkatkan akses 

permukaan tempat tidur bayi yang 

aman dan mengurangi risiko 

kematian bayi di lingkungan tidur, 

Departemen Kesehatan Georgia 

menerapkan distribusi tempat tidur 

bayi portabel dan program 

pendidikan tidur yang aman (safe 

sleep educational program). 

Tujuan dari evaluasi ini adalah 

untuk membandingkan 

pengetahuan dan praktik orang tua 

terkait dengan tidur bayi sebelum 

dan sesudah menerima program 

pendidikan tidur aman dan tempat 

tidur bayi. 

Pengetahuan tentang rekomendasi 

mengenai posisi permukaan, 

lingkungan, merokok, menyusui, 

dan penggunaan dot meningkat 

secara signifikan antara pra dan 

pasca test, sebagian besar peserta 
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dan tindak lanjut dan uji T sampel 

berpasangan dilakukan untuk 

membandingkan perbedaan dalam 

skor akademik keilmuan dan 

praktik. Sebanyak 132 peserta 

menyelesaikan survei pra dan 

pasca tes yang cocok dan 76 survei 

tindak lanjut yang diselesaikan. 

mempertahankan pengetahuannya 

pada tindak lanjut proporsi praktik 

yang direkomendasikan, dengan 

hasil meningkat secara signifikan. 

Program pendidikan tidur aman 

berbasis kelompok dapat efektif 

dalam mengurangi praktik tidur 

bayi yang berisiko.  

 

Kata kunci: Safe sleep education, 

sudden infant death syndrome, Bed 

sharing, sleep position. 

5. Evaluation of Bedtime Basics 

for Babies: A National Crib 

Distribution Program to 

Reduce the Risk of Sleep 

Related Sudden Infant 

Deaths. 

 

Fern R. Hauck, Kawai O. 

Tanabe, Rachel Y. Moon 

2014, Journal of 

Community Health 

Metode Kuantitatif: 

Bedtime Basics for Babies (BBB) 

mendaftarkan keluarga yang 

mengalami risiko tinggi di 

Washington, Indiana dan 

Washington DC dan menyediakan 

mereka tempat tidur bayi dan 

edukasi tidur yang aman (safe 

sleep education) 

Tingkat kematian bayi terkait tidur 

masih stagnan dalam beberapa 

tahun terakhir. Meskipun 

kebanyakan orang tua mengetahui 

rekomendasi tidur yang aman, 

hambatan untuk mematuhi aturan, 

termasuk kurangnya akses tentang 

edukasi tempat tidur bayi yang 

aman (safe crib) tetap masih 

ditemui. Tujuan dari penelitian ini 
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Orang tua menyelesaikan survei 

sebelum (‘prenatal’ dan 

‘postnatal’) dan 1-3 bulan setelah 

penerimaan buaian (‘tindak 

lanjut’). Analisa deskriptif dari 

bivariate diselesaikan. 3.0303 

prenatal, 1.483 postnatal, dan 

1.729 survei tindak lanjut 

dikumpulkan. Pengetahuan orang 

tua tentang posisi tidur bayi yang 

direkomendasikan meningkat dari 

76% (prenatal) dan 77% 

(postnatal) menjadi 94% setelah 

menerima baby crib (p<0.001). 

 

Tujuan untuk menidurkan posisi 

terlentang meningkat dari 84% 

(prenatal) menjadi 87% setelah 

intervensi (p<0.001). meskipun 

hanya 8 % orang tua berbagi 

tempat tidur ketika ditanya 

sebelum lahiran, 38% orang tua 

adalah untuk mendeskripsikan 

pengetahuan dan praktik orang tua 

mengenai posisi tidur bayi, berbagi 

tempat tidur, penggunaan dot dan 

praktik pemberian makan sebelum 

dan sesudah menerima baby crib 

gratis dan edukasi tidur yang 

aman.  

Keterangan: 

- Pertumbuhan prenatal:  ukuran 

bayi saat lahir. Masa bayi dibagi 

menjadi pertumbuhan bayi awal 

(dari lahir sampai 4 bulan) dan 

pertumbuhan bayi akhir (dari 4 

bulan sampai 1 tahun). 

Pertumbuhan postnatal 

didefinisikan sebagai pertumbuhan 

dari 1 sampai 9 tahun.  

Bedtime Basics for Babies (BBB) 

berhasil mengubah pengetahuan 

dan praktik di sebagian besar 

peserta berisiko tinggi sehubungan 
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yang menerima tempat tidur bayi 

setelah kelahiran bayi melaporkan 

bahwa mereka telah berbagi 

tempat tidur pada malam 

sebelumnya. Ini menurun menjadi 

16% setelah intervensi. 90% 

melaporkan bahwa bayi tidur di 

crib setelah intervensi, 

dibandingkan 51% setelah 

melahirkan (p<0.01). 

dengan menempatkan bayi tidur 

terlentang di baby crib. Distribusi 

tempat tidur bayi dan sleep 

education yang aman secara positif 

mempengaruhi pengetahuan dan 

praktik tentang tidur yang aman. 

Kata kunci: safe sleep, bed 

sharing, breastfeeding, sleep 

position 

6. SIDS and other sleep-related 

infant deaths: Expansion of 

recommendations for a safe 

infant sleeping environment. 

 

American Academic of 

Pediatric (AAP, 2019) 

2019, Amerika. 

American Academy 

of Pediatric. 

Maternal and Child 

Health Journal 

Metode Kuantitatif: 

Metode: Pencarian literatur 

menggunakan PubMed dilakukan 

untuk masing-masing topik dalam 

laporan teknis ini dan 

berkonsentrasi pada artikel yang 

diterbitkan sejak 2015 (ketika 

kebijakan terakhir dipublikasikan) 

(Kattwinkel J, Task Force on 

Sudden Infant Death Syndrome, 

2005). 

Penyebab Sudden Unexpected 

Infant Death (SIDS) yang terjadi 

selama tidur antara lain 

suffocation, asphyxia dan 

entrapment (jebakan), dan 

penyebab kematian tidak jelas juga 

meningkat (AAP, 2005). Menjadi 

semakin penting untuk mengatasi 

penyebab lain kematian bayi 

terkait tidur ini. AAP memperluas 

rekomendasinya dari hanya 

berfokus pada SIDS menjadi 
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Informasi tambahan terkait 

lingkungan bahaya lingkungan 

tidur (sleep-environment hazards) 

laporan dari US consumer 

Products Safety Commission 

(CPSC) menjadi rujukan. (Wanna 

Nakamura S. White Paper: Unsafe 

Sleep Settings- Hazards 

Associated With the Infant Sleep 

Environment and Unsafe Practice 

Used By Caregivers: A CPSC Staff 

Perspective: Bethesda, MD: US 

Consumer Product Safety 

Commission, 2010). 

Bukti dokumen rekomendasi yang 

kuat (US Preventive Service Task 

Force. Grade definition) 

ditentukan oleh tim khusus AAP. 

Draft pernyataan kebijakan (Moon 

RY, American Academy of 

Pediatrics, Task Force on Sudden 

Infant Death Syndrome, 2011) dan 

berfokus pada lingkungan tidur 

yang aman yang dapat mengurangi 

risiko semua kematian bayi 

termasuk SIDS. 

Rekomendasi dalam penelitian ini 

termasuk posisi terlentang, 

penggunaan permukaan tidur yang 

kuat, menyusui, berbagi kamar 

tanpa berbagi tempat tidur, 

imunisasi rutin, menggunakan 

baby pacifier, menghindari tempat 

tidur empuk, lingkungan suhu 

panas, paparan asap rokok, 

alkohol, dan obat-obatan terlarang. 

Alasan rekomendasi ini dibahas 

secara rinci dalam laporan teknis 

ini. Rekomendasi tersebut dalam 

“Policy Statement- Sudden Infant 

Death Syndrome and Other Sleep 

Related Infant Deaths: Expansion 

of Recommendations for a Safe 

Infant Sleeping Environment”.  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

16 

 

laporan teknis telah diserahkan ke 

komite dan bagian yang relevan 

dari AAP untuk ditinjau dan 

dikomentari. 

Kata kunci: SIDS, Sudden infant 

death, infant mortality, sleep 

position, bed sharing, tobacco, 

pacifier, immunization, bedding, 

sleep surface 

7. Nursery Product-Related 

Injuries Treated in United 

States Emergancy 

Departments 

 

Christopher E. Gaw, 

Thiphalak Chounthirath, 

Gary A. Smith 

2017, American 

Academic Pediatrics 

Metode Kuantitatif: 

Data dari National Injury 

Surveillance System dianalisis 

secara retrospektif untuk pasien 

berusia <3 tahun yang mengalami 

cedera yang terkait dengan produk 

perawatan dari tahun 1991 hingga 

2011. 

Tujuan dari penelitian ini untuk 

menentukan epidemiologi cedera 

terkait abstrak dengan produk 

nursery di antara anak-anak yang 

dirawat di departemen darurat AS 

selama masa studi 21 tahun, rata-

rata 56, 29% cedera per 10.000 

anak. 

 

Kesimpulan: Meskipun upaya 

pencegahan cedera yang berhasil 

dengan baby walker menyebabkan 

penurunan cedera terkait produk 

nursery dari tahun 1991 hingga 

2003, jumlah dan tingkat cedera ini 

telah meningkat sejak tahun 2003. 

Upaya yang lebih besar diperlukan 

untuk mencegah cedera yang 

terkait dengan produk nursery 

lainya, terutama babies carriers, 

cribs, dan strollers.  Pencegahan 

jatuh dan gegar otak/ cedera kepala 

tertutup yang terkait dengan 

produk nursery juga perlu 

mendapat perhatian khusus. 
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Kata kunci: Nursery product, 

injuries, children 

8. ERGOBERÇO® 

(Ergonomics Crib) 

evaluation of the prototype 

for a adaptation to safety's 

variables and comfort. 

 

Simone Caldas Tavares 

Mafraa, Vania Eugênia da 

Silva and Luciana Aparecida 

de Oliveirab 

2012, Federal 

University of 

Vicosa, Department 

of Home Economics,  

 

 

 

Metode Kuantitatif: Metode 

dilakukan dengan studi literatur, 

wawancara terstruktur dan dijawab 

oleh peserta penelitian. Evaluasi 

produk mendapatkan kualitas yang 

lebih aman, kuat dan nyaman 

dibandingkan produk baby crib 

sebelumnya. Variabel indeks yang 

diterima dengan nilai signifikan 

adalah kondisi bilah yang bergerak 

dan dasaran yang sesuai, menjadi 

perhatian teknis keamanan untuk 

keselamatan pengguna. 

 

 

Hasil evaluasi prototype crib 

diimplementasikan untuk 

mendapatkan kualitas produk yang 

lebih aman dibandingkan baby 

crib sebelumnya. Produk crib atau 

tempat tidur bayi banyak 

disebutkan dalam jenis cedera 

anak-anak. Dari beberapa produk 

yang ada, yang dianggap tidak 

sesuai untuk pengguna dan tidak 

aman. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk merancang produk 

crib Ergoberco, dengan konsep 

evaluasi desain pada prototype 

produk tempat tidur anak dengan 

mempertimbangkan aturan teknis 

dan ergonomi produk. 

Evaluasi keamanan produk crib 

dengan pendekatan analisa 

ergonomi yang memenuhi standar 
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keamanan lingkungan tidur, 

dengan pewawancara tidak 

langsung yaitu melibatkan ibu atau 

pengasuh dari anak sebagai 

pengguna produk. Perlu dilakukan 

analisa lebih lanjut produk baby 

crib sesuai pendekatan kebutuhan 

pengguna, keamanan, kenyamanan 

dengan pola estetika yang serasi. 

 

Kata Kunci : Product ergonomics, 

Children Furniture, Cribs, 

Security, Comfort 

9. Injuries Associated With 

Cribs, Playpens, and 

Bassinets among Young 

Children in the US, 1-10. 

(2011). 

 

Elaine S. Yeh, Lynne M. 

Rochette ; Lara B. 

McKenzie,  Gary A.Smith 

2011, USA 

Pediatrics 

Metode Kuantitatif: 

Analisis retrospektif dilakukan 

dengan menggunakan data dari 

Sistem Pengawasan Cedera 

Elektronik Nasional untuk anak-

anak di bawah usia 2 tahun yang 

dirawat di bagian gawat darurat di 

Amerika Serikat dari tahun 1990 

hingga 2008 untuk cedera yang 

Penelitian ini adalah yang pertama 

menggunakan sampel yang 

representatif secara nasional untuk 

memeriksa cedera terkait dengan 

crib, playpens, dan keranjang bayi 

(bassinet) di antara anak-anak di 

Amerika Serikat. Mengingat 

tingginya jumlah cedera yang 

diamati secara konsisten, upaya 
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terkait dengan tempat tidur bayi 

bayi, playpens, dan keranjang 

bayi. 

yang lebih besar diperlukan untuk 

memastikan keamanan desain dan 

pembuatan produknya, 

memastikan penggunaan yang 

tepat di rumah, dan meningkatkan 

kesadaran akan potensi bahayanya 

bagi anak-anak. 

Kata kunci: Injuries, nursery 

product, children, 

10. Where should infants sleep? 

A comparison of risk for 

suffocation of infants 

sleeping in cribs, adult beds, 

and other sleeping locations. 

Pediatrics, 112:883-9. 2003. 

 

Scheers NJ, Rutherford, 

George W, Kemp, James S. 

2003. USA, 

Pediatrics 

Metode Kuantitatif. 

Meninjau semua kematian mati 

lemas yang tidak disengaja / SIDS 

di antara bayi <atau = usia 11 

bulan yang dilaporkan ke Komisi 

Keamanan Produk Konsumen 

Amerika Serikat (CPSC) dari 1980 

hingga 1983 dan 1995 hingga 

1998. 

Risiko kematian baby suffocation 

kira-kira 40 kali lebih tinggi untuk 

bayi di tempat tidur orang dewasa 

dibandingkan dengan mereka yang 

tidur di baby crib. Kematian bayi 

yang dilaporkan mati lemas pada 

permukaan tempat tidur yang tidak 

dirancang khusus untuk bayi telah 

meningkat. Perkiraan paling 

konservatif menunjukan bahwa 

risiko mati lemas meningkat 20 

kali lipat ketika bayi ditidurkan di 
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tempat tidur orang dewasa dari 

pada di crib. 

Kata kunci: sleep, infant; sudden 

death, infant; suffocation, infant 

11. Hazards Analysis: Crib-

related Deaths 

 

Deborah K. Tinsdworth 

Joyce E. Mc Donald 

Directorate for Epidemiology 

U.S Consumer Product 

Safety Commission 

Washington, D.C 

2002, Washington 

D.C. 

U.S Consumer 

Product Safety 

Commision. 

Metode Kuantitatif. 

Kejadian fatal terkait baby crib 

yang termasuk dalam analisis ini 

diperoleh dari tinjauan retrospektif 

file data CPSC (NEISS). 

Berdasarkan temuan penelitian, 

upaya dari pihak volunter untuk 

mengatasi jebakan dari jarak bilah 

yang tidak tepat, terjerat pada tiang 

sudut, jebakan dalam potongan 

panel ujung dan kegagalan 

perangkat keras penyangga kasur 

sudah cukup berhasil. Namun, 

kematian di tempat tidur bayi terus 

terjadi, maka perlu dikembangkan 

strategi untuk mengatasinya. 

Penelitian CPSC sebelumnya 

tentang kematian terkait crib, 

menunjukan bahaya dengan baby 

crib yang sudah tua, bekas dan 

tidak sehat secara struktural. 

Laporan kejadian menurun sejak 

tahun 1970-an, dari beberapa 

masalah yang sebelumnya 

diidentifikasi, dibandingkan 

sekarang lebih jarang terjadi. 

Kata kunci: crib, SIDS, crib 

hazard 

12 Hazard analysis of injuries 

relating to Cribs. U. S. 

1976, Washington 

D.C. 

Metode Kuantitatif. Data kejadian dari NEISS, dalam 

in-depth investigasi adanya cedera 
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Consumer Product Safety 

Commision. 61-62. (1975). 

 

Nelson, Theresa: 

U.S Consumer 

Product Safety 

Commision. 

Analisa yang ada pada bagian hasil 

penelitian berdasarkan  

1. Data dari NEISS 

2. In-depth Investigation;  

3. Sertifikat kematian yang 

berkaitan dengan crib dan  

4. Kejadian yang menjadi 

perhatian CPSC dalam The Injury 

Surveillance desk 

Data dari sertifikat kematian 

berkaitan dengan crib 

mengindikasikan situasi kejadian 

yang paling serius. Kematian 

terjadi paling banyak karena anak 

yang tersangkut pada crib slat atau 

dari child suffocation ketika 

terjepit antara sisi crib dan kasur/ 

mattress. 

 

yang terjadi paling banyak ketika 

anak jatuh dari tempat tidur bayi. 

Dalam kasus kejadian produk crib 

ini, sulit untuk menjelaskan antara 

kejadian apakah masalah 

dikarenakan faktor manusia 

(people related) atau faktor produk 

(product related). 
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C. Rumusan Penelitian 

Dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa masalah, antara lain: a) bagaimana risiko 

dan keamanan tempat tidur bayi berbahan rotan dengan desain organik bersinggungan (crib A) 

dan desain bilah tegak sejajar (crib B) terhadap perilaku pengguna bayi usia 5-20 bulan; b) 

bagaimana alternatif desain bilah tempat tidur bayi yang memiliki keamanan lingkungan tidur; 

c) bagaimana pengembangan desain tempat tidur bayi berbahan rotan yang aman dan memiliki 

estetika desain disesuaikan dengan minat konsumen. 

D. Tujuan penelitian 

Penelitian ini bertujuan antara lain: a) Menginvestigasi potensi risiko desain bilah rotan 

melengkung bersinggungan dengan jarak 60 mm (baby crib A) dan desain bilah rotan disusun 

tegak sejajar dengan jarak bilah 60 mm (baby crib B) ketika diujikan ke anak usia 5-20 bulan;  

b) Mengetahui alternatif rekomendasi desain bilah tempat tidur bayi yang memiliki keamanan 

lingkungan tidur; b) Mengetahui pengembangan desain tempat tidur bayi berbahan rotan yang 

aman dan memiliki estetika desain disesuaikan dengan minat konsumen. 

E. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Berdasarkan penelitian yang ada, belum ada riset yang mengungkap keamanan baby crib 

berbahan rotan terutama pada bagian bilah tempat tidur bayi atau fisik jarak antar komponen 

dekor. Bagian fisik bilah merupakan komponen penting untuk diterapkan dengan 

pengukuran sesuai standar keamanan tempat tidur bayi, juga dalam pengerjaan handmade 

oleh perajin dan industri mebel rotan. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dan peluang 

bagi peneliti lain yang tertarik meneliti desain produk tempat tidur bayi berbahan rotan, 

khususnya tentang bagaimana pengembangan estetika desain produk dengan mengutamakan 

lingkungan tidur aman untuk anak. 

2. Industri Mebel Rotan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi dalam perancangan 

desain, khususnya dalam desain produk di bidang Research Design & Development (RD&D) 

untuk meningkatkan keamanan produk tempat tidur anak berbahan rotan. 

3. Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi untuk masyarakat dan pihak-

pihak yang membutuhkan mengenai keamanan lingkungan tidur untuk anak. 
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