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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kehamilan adalah proses pertemuan antara sperma dari laki-laki dan ovum 

dari perempuan, dimulai dari proses pembuahan dan proses tumbuh kembang janin 

dalam rahim seorang perempuan sampai lahirnya janin. Kehamilan dibagi tiga 

tahap (triwulan) yaitu triwulan pertama dimulai dari konsepsi sampai 3 bulan, 

triwulan kedua dari bulan ke-4 sampai ke-6, triwulan ketiga dari bulan ke-7 sampai 

ke-9 (Prawirohardjo,2010). Selama proses kehamilan terdapat perubahan besar 

pada sistem endokrin untuk mempertahankan kehamilan dan pertumbuhan normal 

janin, salah satunya menimbulkan perasaan mual muntah akibat pengaruh  

fisiologis peningkatan kadar Human Chorionic Gonadotrophin (HCG) dan  

hormone estrogen dalam serum (Santi, 2013). 

Mual dan muntah pada kehamilan (emesis gravidarum) adalah gejala yang 

wajar dan sering terjadi pada pagi hari, tetapi dapat pula timbul setiap saat bahkan 

pada malam hari. Hal ini terjadi disebabkan oleh pengaruh meningkatnya kadar 

hormon estrogen dan HCG yang dilepaskan lebih tinggi. Mual muntah pada 

kehamilan biasanya bersifat ringan dan merupakan kondisi yang dapat dikontrol 

sesuai dengan kondisi masing-masing individu. Bila keadaan ini semakin berat dan 

tidak dapat ditanggulangi maka disebut hiperemesis gravidarum, kejadian semacam 

ini dilaporkan terjadi sekitar 0,5%-2% dari semua kehamilan (Runiari, 2010). Mual 

muntah terjadi pada 60-80% primigravida dan 40-60% terjadi pada multigravida.  

Kasus Emesis Gravidarum di Indonesia sebanyak 50-90% kasus. Hal ini 

tidak beresiko besar terhadap kematian ibu hamil, namun mual muntah pada 
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kehamilan menyebabkan penurunan kualitas hidup, dan memiliki efek buruk pada 

fungsi kehidupan sosial, pekerjaan dan kehidupan rumah tangga (Wood et al., 

2013). Keadaan emesis gravidarum yang berlebihan dan asupan gizi yang tidak 

adekuat dapat mempengaruhi status gizi pada ibu hamil sehingga ibu hamil tampak 

lemah,pucat,cairan tubuh menurun hingga terjadi hemokonsentrasi pada peredaran 

darah yang mengganggu suplai oksigen ke jaringan.. Status gizi ibu hamil sangat 

mempengaruhi pertumbuhan janin dalam kandungan. Apabila status gizi ibu buruk 

selama kehamilan akan menyebabkan berat badan lahir rendah (BBLR) (Supariasa, 

2013).Beberapa kasus berlanjut menjadi Hiperemesis Gravidarum,terjadi sekitar 

10-15 % kasus dimana mual muntah telah mengganggu aktivitas sehari-hari dan 

terjadi ketidakseimbangan elektrolit (Clark et al.,2012). 

Penanganan Emesis Gravidarum selama ini lebih mengedepankan edukasi 

tentang menejemen diri dan pemberian obat kimiawi seperti suplemen vitamin B6 

dan obat antiemetic, sedangkan penggunaan obat nonfarmakologis seperti lemon 

belum banyak diketahui dan diaplikasikan, karena itu perlu adanya penelitian yang 

mendukung efektivitas penggunaan obat nonfarmakologis atau bahan alami yang 

bisa dipakai dalam penanganan emesis gravidarum, yang salah satunya adalah 

lemon.Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Solikha dkk 

(2011) dengan judul ” Pengaruh lemon inhalasi aromaterapi terhadap mual muntah 

pada kehamilan” bahwa hasil penelitian ini menunjukkan ada pengaruh yang 

menunjukkan bahwa frekuensi mual muntah responden rata- rata sebelum dan 

sesudah pemberian aromaterapi memiliki perbedaan yang signifikan karena nilai p 

yang diperoleh p-value <0.05. 

Dalam penelitian sebelumnya diperoleh data bahwa 360 wanita hamil, 
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20% diantaranya mengalami mual muntah di pagi hari dan sekitar 80% mengalami 

mual muntah sepanjang hari. Kondisi ini biasanya bertahan dan mencapai puncak 

pada usia kehamilan lebih kurang 9 minggu. Namun demikian, sekitar 18% kasus 

mual muntah akan berlanjut sampai kelahiran (Susanti, 2017). Berdasarkan studi 

pendahuluan yang dilakukan pada kunjungan ibu hamil di Praktek Mandiri Bidan 

N.S Jimbaran pada bulan Januari 2021 dari 95 ibu hamil, 50 % ibu hamil mengalami 

mual muntah. 

Emesis Gravidarum bisa ditangani dengan bermacam cara baik 

menejemen edukasi, intervensi farmakologis maupun nonfarmakologis. Salah satu 

metode nonfarmakologi yang bisa diberikan adalah dengan buah jeruk yaitu berupa 

aromaterapi lemon. Ramuan ini juga dapat mengatasi mual muntah dengan cara di 

seduh (Elshabrina, 2013).  Selain itu, menurut Ira Widiastuti (2011), lemon 

merupakan buah yang dapat menenangkan suasana, aromanya dapat menimbulkan 

rasa percaya diri, menenangkan saraf tanpa menghilangkan kesadaran. Penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Smith et al (2013) bahwa dengan mencium 

kesegaran lemon membantu mengurangi mual dan muntah pada kehamilan. 

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kia, 

et al (2014) terbukti mengurangi mual dan muntah pada kehamilan. 

Selama ini aroma lemon terbukti memiliki efek secara signifikan pada 

kasus mual muntah. Menurut penelitian Kia (2013) skor rata-rata emesis 

gravidarum menurun selama empat hari menggunakan aromaterapi lemon inhalasi. 

Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Erick et al (2012) dengan 

melakukan pengamatan penggunaan perawatan non- farmakologis pada wanita 

untuk menghilangkan emesis gravidarum. Berdasarkan hasil penelitian tersebut 
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menunjukkan bahwa 40% wanita menggunakan aroma lemon untuk meredakan 

mual muntah, dan lebih dari setengah dari mereka yang pernah menggunakannya 

mengatakan cara tersebut efektif mengurangi mual. 

Aromaterapi menggunakan minyak esensial oil lemon adalah salah satu 

minyak herbal yang paling banyak digunakan dalam kehamilan dan dianggap 

sebagai obat yang aman dalam kehamilan, aromaterapi lemon mudah didapatkan di 

Indonesia khususnya di Bali karena banyak industri lokal yang memproduksinya  

sebagai produk herbal alami. Lemon sendiri mempunyai kandungan limonene 66-

80%, geranilasetat, nerol, linalilasetat, ápinene 1-4%, terpinene 6-14% dan 

myrcen. Limonene merupakan komponen utama dalam senyawa kimia jeruk dapat 

menghambat kerja prostaglandin sehingga dapat mengurangi rasa nyeri (Cheraghi, 

2010). Selain itu limonene mengontrol siklooksigenase I dan II, mencegah aktivitas 

prostaglandin dan mengurangi rasa sakit termasuk mual muntah. Linalil asetat 

yang terdapat dalam aromaterapi lemon merupakan senyawa ester yang terbentuk 

melalui penggabungan asam organik dan alkohol. Ester sangat berguna untuk 

menormalkan keadaan emosi serta keadaan tubuh yang tidak seimbang, dan juga 

memiliki khasiat sebagai penenang serta tonikum, khususnya pada sistem syaraf 

(Susanti, 2017). 

 Peneliti memilih menggunakan pemberian aromaterapi lemon secara 

inhalasi dalam penelitian ini. Untuk itulah peneliti ingin melakukan penelitian uji 

eksperimen untuk membuktikan secara nyata keefektifan aromaterapi lemon dalam 

mengurangi mual dan muntah pada ibu hamil. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah: “Apakah aromaterapi lemon efektif dalam menangani 

masalah emesis gravidarum?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini: 

1. Tujuan Umum 

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas 

aromaterapi lemon dalam menurunkan derajat Emesis Gravidarum. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi intensitas emesis gravidarum sebelum dilakukan inhalansi 

aromaterapi lemon. 

b. Mengidentifikasi intensitas emesis gravidarum setelah dilakukan inhalansi 

aromaterapi lemon. 

c. Menganalisis derajat emesis gravidarum sebelum dilakukan inhalasi 

aromaterapi lemon dan sesudah dilakukan inhalasi aromaterapi lemon. 

 

D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoritis 

Peneliti berharap dari hasil penelitian ini bisa menjadi acuan kajian ilmiah 

lebih lanjut, penatalaksanaan pada upaya pencegahan sekunder  dan masukan teknis 

bagi pelayanan kesehatan kebidanan  dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan khususnya dibidang kebidanan 
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b. Manfaat praktis 

 Peneliti berharap  hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk tindak lanjut 

penatalaksanaan bidang kebidanan yaitu sebagai penunjang dalam pelayanan 

asuhan kebidanan dan semua lapisan masyarakat 

c. Bagi Responden 

 Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan gambaran 

bahwa mengurangi rasa mual muntah pada ibu hamil bisa dilakukan secara 

nonfarmakologis dan bisa dilakukan sendiri oleh ibu dan keluarga. 

d. Bagi Petugas Kesehatan 

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi untuk meningkatkan 

pelayanan kebidanan pada ibu hamil dalam mengurangi mual muntah secara 

nonfarmakologis. 

e. Bagi Peneliti 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pegalaman dan wawasan 

penelitian serta sebagai media untuk menerapkan ilmu yang telah didapatkan 

selama kuliah. 

 

 

 

 

 

  


