
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kehamilan adalah pertumbuhan dan perkembangan janin intra uteri 

mulai dari sejak konsepsi dan berakhir sampai permulaan persalinan. Pada 

masa kehamilan, ibu hamil akan mengalami perubahan pada dirinya, baik 

perubahan fisik maupun psikologis yang disebabkan oleh hormon 

estrogen, dan progesterone (Manuaba, 2010).  

Masa kehamilan umumnya berlangsung selama 280 hari atau 40 

minggu dimana dalam masa kehamilan ini dibagi menjadi tiga trimester 

yang akan membantu pengelompokan tahap perkembangan ibu dan janin. 

Kehamilan trimester pertama yaitu antara minggu 0-12 dimana mulainya 

pembentukan zigot sampai kemudian terbentuknya janin, trimester kedua 

berlangsung antara minggu 12-28, dan trimester ketiga berlangsung antara 

minggu 28-40  (Sukarni, 2013). 

Trimester pertama merupakan awal trimester yang menimbulkan 

berbagai respon terhadap ibu hamil. Respon yang paling berpengaruh pada 

ibu hamil adalah mual dan muntah. Mual dan muntah selama kehamilan 

terjadi akibat dari peningkatan hormon estrogen, dan progesteron secara 

tiba-tiba dalam aliran darah dan dikeluarkannya hormone hCG (human 

chorionic gonadotrophin). Pada trimester pertama kehamilan, kadar hCG 

akan menjadi dua kali lebih besar setiap 48-72 jam. Pada gestasi abnormal, 

kadar hCG akan meningkat sampai pada titik tertentu kemudian kadar 



tersebut akan berkurang atau menurun. Pengaruh hormone estrogen dan 

progesteron yang terjadi adalah pengeluaran asam lambung yang 

berlebihan terutama di pagi hari (Reeder, 2011) 

Masalah psikologis juga dapat mempredisposisi beberapa wanita 

untuk mengalami mual dan muntah dalam kehamilan. Masalah psikologis 

seperti kehamilan yang tidak diinginkan, beban kerja atau finansial, 

ambivalensi, kecemasan, konflik dan ketidaknyamanan fisik. Masalah 

ekonomi juga dapat mempengaruhi keadaan mual dan muntah dalam 

kehamilan, seperti kecemasan terhadap situasi keuangan saat ini dan yang 

akan datang dapat menyebabkan kekhawatiran yang membuat wanita 

merasa tidak sehat, terutama jika ia berniat untuk berhenti bekerja secara 

total setelah melahirkan.(Akbar, 2014)  

Mual muntah pada saat kehamilan memiliki dampak yang 

signifikan pada kehidupan keluarga, kemampuan untuk melakukan 

aktivitas biasa sehari-hari, fungsi sosial dan perkembangan situasi stres 

dan menyebabkan gejala lainnya seperti kelelahan pada wanita hamil, 

gangguan nutrisi, dehidrasi, kelemahan, penurunan berat badan, serta 

ketidak seimbangan elektrolit (Dewi & Safitri, 2018). Cara mengatasi 

mual muntah selama masa kehamilan dapat dilakukan melalui tindakan 

farmakologi maupun non farmakologi.  

Mengurangi mual muntah pada trimester I dengan memberikan 

terapi yang sesuai dengan kebutuhan dan mengatur pola makan setiap 

harinya dengan cara mempertahankan hidrasi yang memadai dan cairan 

elektrolit, sebaiknya minum 2 liter air per hari, menghindari perut kosong 



setiap saat dengan sering makan kecil setiap 1-2 jam yang terdiri dari 

makanan lunak. Mencegah perut kenyang (tidak mencampur makanan 

yang padat dengan cairan dan menghindari makan makanan dengan porsi 

besar dan makanan yang sangat berlemak), menghindari mencicipi makan 

yang kuat dan berbau tajam. (Denise, 2014) 

Menurut WHO (Word Health Organisation) dalam studi 

pendahuluan Hanifah (2010) jumlah kejadian mual dan muntah mencapai 

12,5% dari jumlah kehamilan di dunia. WHO memperkirakan bahwa 

sedikitnya 15 % dari semua wanita hamil memerlukan perawatan obstetrik 

yang terlatih dan bila tidak ada maka wanita tersebut akan mengalami 

kesakitan dan kecacatan yang serius dan berkepanjangan. Menurut 

Kemenkes RI (2019) terdapat 50-90% kasus mual dan muntah yang 

dialami oleh ibu hamil.  

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Elizabeth Birkeland 

(2015) di Inggris tentang asupan nutrisi terhadap ibu hamil dengan nausea 

mengatakan bahwa 38 partisipan ibu hamil trimester pertama, sebanyak 4 

orang (10,5%) tidak mengalami mual muntah, 10 orang ( 26,3%) kadang-

kadang, dan sebanyak 24 orang (63,1%) sering mengalami mual muntah. 

Ibu primigravida lebih sering mengalami mual dan muntah pada awal 

kehamilan yaitu sebanyak  60%-80%, sedangkan multigravida 40%-60%. 

Hal ini dibuktikan dari penelitian yang dilakukan oleh Putri, Soesanto, 

Wahyuni (2013) tentang hubungan paritas dan status nutrisi dengan emesis 

gravidarum pada ibu hamil trimester I di RB “NH” Kuwaron Gubug 

Kabupaten Purwodadi yaitu dengan responden 30 orang didapatkan hasil, 



sebanyak 16 (53,3%) orang responden primigravida, 14 (46,7%) 

responden multigravida yang mengalami mual dan muntah. 

Menurut penelitian Bai et al. (2016) di daerah Rotterdam, Belanda, 

sebanyak 5.079 wanita di awal kehamilan terutama pada trimester pertama 

mengalami mual dan muntah. Pada penelitian ini 33,6% ibu mengalami 

mual di awal kehamilannya, 9,6% mengalami mual dan muntah di awal 

kehamilannya, dan 44,4% mengalami kelelahan. Hal ini menunjukkan 

bahwa kejadian mual dan muntah pada ibu hamil mengalami peningkatan, 

yang menyebabkan ibu hamil akan mengalami penurunan efisiensi dalam 

bekerja akibat mual dan muntah selama kehamilan dan mengalami 

kelelahan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Hapsari (2016) pada 

tanggal 28 Maret – 2 April 2016 di Puskesmas Grogol Sukoharjo, 

didapatkan ibu hamil trimester pertama dengan jumlah 10 orang, 4 ibu 

hamil dengan usia kehamilan 1 bulan yang mengalami mual disepanjang 

hari sebanyak 50%, 3 ibu hamil trimester pertama dengan usia kehamilan 

2 bulan yang hanya mengalami mual di pagi hari sebanayak 25%, 3 ibu 

hamil dengan usia kehamilan 3 bulan yang tidak mengalami mual 

sebanyak 25%. 

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh Ni Luh Sri Okayani 

(2019) di UPT Puskesmas Klungkung I jumlah kunjungan baru ibu hamil 

pada tahun 2017 yaitu  sebanyak  568 (111,15%) orang, dan pencapaian 

(K4) sebanyak 562 (109,98%) dengan jumlah ibu hamil trimester I yang 

mengalami mual sebanyak 224 orang. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah 



kunjungan baru ibu hamil (K1) sebanyak 516 orang sedangkan pencapaian 

(K4) sebanyak 514 orang dengan jumlah ibu hamil yang mengalami mual 

sebanyak 113 orang. 

Berdasarkan tingginya jumlah ibu hamil yang mengalami mual 

peneliti tertarik dalam melakukan penelitian mengenai “ Gambaran 

Asuhan Keperawatan Pada Ibu Primigravida Trimester I Dengan Nausea 

di UPT Puskesmas Klungkung I’’. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang maka dapat dirumuskan 

masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Gambaran Asuhan 

Keperawatan Pada Ibu Primigravida Trimester I Dengan Nausea di UPT 

Puskesmas Klungkung I? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran asuhan 

keperawatan pada ibu primigravida trimester I dengan nausea. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi pengkajian keperawatan pada ibu primigravida trimester 

I dengan nausea. 

b. Mengidentifikasi diagnosis keperawatan pada ibu primigravida trimester I 

dengan nausea. 

c. Mengidentifikasi rencana keperawatan pada ibu primigravida trimester I 

dengan nausea. 



d. Mengidentifikasi implementasi keperawatan pada ibu primigravida 

trimester I dengan nausea. 

e. Mengidentifikasi evaluasi keperawatan pada ibu primigravida trimester I 

dengan nausea. 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Bagi perkembangan iptek 

Hasil penelitian studi kasus ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang 

keperawatan. 

b. Bagi penelitian selanjutnya 

Hasil penelitian studi kasus ini dapat bermanfaat bagi penelitian 

selanjutnya untuk melakukan studi dokumentasi dalam memberikan 

asuhan keperawatan pada ibu primigravida trimester I dengan nausea. 

Serta dapat menambah pengetahuan peneliti tentang gambaran asuhan 

keperawatan pada ibu primigravida trimester I dengan nausea. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi perawat di rumah sakit 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan asuhan 

keperawatan pada ibu primigravida trimester I dengan nausea. 

 


