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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kehamilan 

1. Definisi Kehamilan 

Kehamilan merupakan suatu proses fisiologik yang hampir selalu terjadi 

pada setiap wanita. Kehamilan terjadi setelah bertemunya sperma dan ovum, 

tumbuh dan berkembang di dalam uterus selama 259 hari atau 37 minggu atau 

sampai 42 minggu (Nugroho dan Utama, 2014).  

Kehamilan dibagi dalam tiga triwulan yaitu triwulan pertama dimulai dari 

konsepsi sampai 3 bulan,triwulan kedua dari bulan keempat sampai keenam dan 

triwulan ketiga dari bulan ketujuh sampai kesembilan.  

a. Proses Terjadinya Kehamilan 

Proses terjadinya kehamilan adalah sebagai berikut (Manuaba 2010): 

1) Ovulasi 

Ovulasi adalah proses pelepasan ovum yang dipengaruhi sistem hormonal yang 

kompleks . 

2) Spermatozoa 

Proses pembentukan spermatozoa merupakan proses yang kompleks. 

Spermatogonium berasal dari sel primitive tubulus, menjadi spermatisit pertama, 

menjadi spermatosit kedua, menjadi spermatid, akhirnya spermatozoa. Pada setiap  

hubungan seksual dikeluarkan sekitar 3 cc sperma yang mengandung 40-60 juta 

spermatozoa tiap cc. Bentuk spermatozoa seperti kecebong yang terdiri atas kepala 

(lonjong sedikit gepeng yang mengandung inti), leher (penghubung antara kepala 
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dan ekor), ekor (panjang sekitar 10 kali kepala, mengandung energi sehingga dapat 

bergerak). 

3) Konsepsi 

Pertemuan Antara inti ovum dengan inti spermatozoa disebut konsepsi atau 

fertilisasi dan membentuk zigot.  

4) Proses nidasi atau implantasi 

Setelah pertemuan kedua ovum dan spermatozoa, maka akan terbentuk zigot 

yang dalam beberapa jam telah mampu membelah dirinya menjadi dua dan 

seterusnya. Hasil pembelahan sel memenuhi seluruh ruangan dalam ovum yang 

besarnya 0,01 mm dan disebut stadium morula. Pembelahan berjalan terus dan 

didalam morula terbentuk ruangan yang mengandung cairan yang disebut blastula 

kemudian siap mengadakan nidasi. Sementara itu pada fase sekresi endometrium 

telah makin tebal dan makin banyak mengandung glikogen yang di sebut desidua. 

Proses penanaman blastula yang disebut nidasi atau implantasi terjadi pada hari ke 

6 sampai hari ke 7 setelah konsepsi. 

5) Pembentukan plasenta 

Nidasi atau implantasi terjadi pada bagian fundus uteri bagian dinding depan 

atau belakang. Pada blastula penyebaran sel trofoblas yang tumbuh tidak rata, 

sehingga bagian blastula dengan inner cell mass akan tertanam didalam 

endometrium. Sel trofoblas menghancurkan endometrium sampai terjadi 

pembentukan plasentayang berasal dari primer vili korealis. 

b. Tanda dan Gejala Kehamilan 

Adapun tanda dan gejala kehamilan terdiri dari tanda dan gejala kehamilan 

pasti dan tidak pasti, yang diuraikan sebagai berikut (Prawirohardjo, 2010): 
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1) Tanda dan Gejala Tidak Pasti Kehamilan 

Gejala tidak pasti kehamilan adalah sebagai berikut: 

a) Amenorea (tidak dapat haid). Dapat diperkirakan dengan menanyakan Hari 

Pertama Haid Terakhir (HPHT) untuk mengetahui masa tuanya kehamilan. 

b) Nausea (mual) dengan atau tanpa vomitus atau emesis (muntah). Sering 

terjadi pagi hari pada bulan-bulan pertama, yang disebut morning sickness. 

c) Mengidam (menginginkan makanan atau minuman tertentu) pada bulan-

bulan pertama. 

d) Konstipasi atau obstipasi, disebabkan karena penurunan peristaltik usus 

oleh hormon steroid dan tonus otot menurun. 

e) Sering kencing. 

f) Pusing, pingsan dan mudah muntah. Pusing sering ditemukan bila berada di 

tempat ramai pada bulan-bulan pertama kehamilan, lalu hilang setelah 18 minggu. 

g) Anoreksia (tidak nafsu makan). 

Tanda kehamilan tidak pasti adalah sebagai berikut: 

a) Pigmentasi kulit, kira-kira pada kehamilan 12 minggu atau lebih. 

b) Leukorea, sekret vagina meningkat karena pengaruh peningkatan hormon 

progesteron. 

c) Epulis (hipertrofi papila ginggivae), sering terjadi pada trimester I 

kehamilan. 

d) Perubahan payudara menjadi tegang dan membesar karena pengaruh 

hormon estrogen dan progesteron yang merangsang duktuli dan alveoli payudara. 

Daerah areola menjadi lebih hitam karena deposit pigmen berlebihan. Glandula 

Montgomery tampak lebih jelas. Terdapat kolostrum bila kehamilan lebih dari 12 
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minggu.  

e) Pembesaran abdomen jelas terlihat setelah kehamilan 14 minggu. 

f) Suhu basal meningkat terus antara 37,2 – 37,8˚C. 

g) Varises, sering tampak pada triwulan terakhir karena pembesaran uterus 

menekan v.inferior pada genetalia eksterna, fossa poplitea, keki dan betis. Varises 

ini sering berulang pada tiap kehamilan. 

2) Tanda Pasti Kehamilan 

Tanda pasti kehamilan adalah sebagai berikut: 

a) Pada palpasi dirasakan janin (bagian-bagian janin) dan balotemen serta 

gerak janin. 

b) Gerak janin harus dirasakan oleh pemeriksa. 

c) Pada primigravida dirasakan pada kehamilan kurang lebih 18 – 20 minggu. 

d) Pada multigravida dirasakan pada kehamilan kurang lebih 16 minggu. 

e) Pada auskultasi terdengar bunyi jantung janin (BJJ). 

f) Dapat dicatat dan didengar bunyi jantung janin. 

g) Dengan bantuan stetoskop Laennec, denyut jantung janin bisa terdengar 

pada usia kehamilan 18 – 20 minggu. 

h) Dengan doppler, denyut jantung janin bisa terdengar pada usia kehamilan 

12 – 14 minggu. 

i) Dengan Ultrasonografi (USG) atau scanning. 

j) Rahim membesar dan bisa dilihat dengan USG pada kehamilan 6 minggu. 

k) Janin dapat dilihat gambarannya dan didengar denyut jantungnya pada 

kehamilan 7 – 8 minggu. 

l) Pada pemeriksaan sinar X tampak kerangka janin. Namun sekarang tidak 
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dilakukan lagi karena ada dampak radiasi terhadap janin. 

2. Kehamilan Trimester Pertama 

Trimester merupakan periode tiga bulanan yang penting bagi calon ibu. 

Ketiga periode tiga bulanan itu ditentukan berdasarkan kecepatan pertumbuhan 

janin. Secara konvensional, hitungan trimester ini dimulai sejak pembuahan (dua 

minggu setelah menstruasi terakhir). Kehamilan dibagi menjadi tiga trimester, 

pertama antara 0-12 minggu , kehamilan trimester kedua antara 12 - 28 minggu, 

trimester ketiga antara 28 - 40 minggu kehamilan (Romauli, 2014). Berdasarkan 

pengertian diatas kehamilan dimulai dari konsepsi dan berakhir dengan permulaan 

persalinan (Romauli, 2014). 

Selama trimester pertama, tubuh menyesuaikan diri terhadap kehamilan. 

Pada awal kehamilan. Pada awal kehamilan, meskipun kehamilan belum nampak 

tetapi aktivitas hormon akan mulai berpengaruh dalam berbagai hal. Pada trimester 

pertama kehamilan ini, akan terdapat perasaan enek (nausea).  Ini akibat kadar 

hormon estrogen yang meningkat. Tonus otot-otot traktus digestivus menurun, 

sehingga motilitas seluruh traktus digestivus juga berkurang. Makanan lebih lama 

berada di dalam lambung dan apa yang telah dicernakan lebih lama berada dalam 

usus. Hal ini mungkin baik untuk resorpsi, akan tetapi menimbulkan pula obstipasi, 

yang memang merupakan salah satu keluhan utama wanita hamil. Tidak jarang 

dijumpai mual muntah pagi hari pada bulan-bulan pertama kehamilan yang 

membuat ibu merasa tidak sehat. Sehingga ibu membenci kehamilannya, timbul 

kecewa, sedih  dan cemas biasanya terjadi pada pagi hari (Bartini, 2015). 

Banyak perubahan fisik yang akan dialami ibu hamil selama trimester 

pertama (3 bulan pertama kehamilan). Periode ini juga merupakan waktu 
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pembentukan sekaligus perkembangan pesat dari semua sistem dan organ tubuh 

bayi. Sehingga perlu adanya penanganan khusus terutama untuk memenuhi 

kebutuhan nutrisi ibu dan bayi. 

 

B. Konsep Mual Muntah (Emesis) 

1. Definisi Mual Muntah (Emesis) 

Mual (nausea) dan muntah (emesis) adalah gejala yang wajar dan sering 

terjadi pada kehamilan trimester pertama. Mual biasanya terjadi pada pagi 

hari,tetapi bisa juga timbul setiap saat dan malam hari. Hasil penelitian Lecasse 

(2009) dari 367 wanita hamil, 78,47% mual muntah terjadi pada trimester pertama, 

dengan derajat mual muntah yaitu 52,2% mengalami mual muntah ringan, 45,3% 

mengalami mual muntah sedang dan 2,5% mengalami mual muntah berat. Pada 

trimeter dua, 40,1% wanita masih mengalami mual muntah dengan rincian 63,3% 

mengalami mual muntah ringan, 35,9% mengalami mual muntah sedang dan 0,8% 

mengalami mual muntah berat. (Irianti, dkk, 2014: 56). 

Emesis gravidarum merupakan perasaan pusing, perut kembung dan badan 

terasa lemas disertai keluarnya isi perut melalui mulut  pada ibu hamil trimester 1 

(Kesehatan RI, 2013: 88). Emesis gravidarum merupakan salah satu gejala paling 

awal, dan paling menyebabkan stres yang dialami ibu hamil. Meskipun emesis 

gravidarum bersifat fisiologis, emesis gravidarum bukanlah suatu gangguan ringan, 

dapat terjadi pada 85% ibu hamil, dapat berlangsung sepanjang hari, serta dapat 

menetap selama kehamilan (Tiran, 2008). 

Tingkat manifestasi keluhan ibu hamil sampai yang terberat hiperemesis 

gravidarum adalah sebagai berikut (Manuaba, 2010): 
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a. Hipersalivasi (ptialismus) atau pengeluaran air liur berlebih dari biasa. 

Hipersalivasi atau ptialismus berarti pengeluaran air ludah yang berlebih pada ibu 

hamil, terutama pada trimester pertama. Keadaan ini disebabkan oleh meningkatnya 

hormon estrogen dan human chorionic gonadotrophin. Selain itu, ibu hamil sulit 

menelan ludah karena mual dan muntah. 

b. Morning sickness 

Terjadi sekitar 80 – 95 %, paling ringan, kepala pusing saat bangun pagi dan 

terasa mual, tetapi tanpa muntah. 

c. Emesis gravidarum 

Terjadi sekitar 60 – 80% primigravida dan 40-60% multigravida, seratus dari 

seribu kehamilan ,gejala ini menjadi lebih berat.masih terdapat sisa morning 

sickness dan disertai muntah ringan,  

d. Hiperemesis gravidarum 

Terjadi sekitar 10 – 15%. Mual–muntah berlebihan dan telah mengganggu 

aktivitas sehari-hari. Sudah terjadi gangguan elektrolit ketosis, terdapat dehidrasi, 

dan menurunnya berat badan sebesar 5 %. Terdapat berbagai tingkat dan 

memerlukan hospitalisasi untuk pengobatan psikologis, rehidrasi tambahan cairan. 

Diperlukan pengobatan medikamentosa khusus. 

2. Penyebab Emesis Gravidarum 

Penyebab emesis gravidarum secara pasti belum diketahui ada beberapa 

pendapat tentang penyebab emesis gravidarum yaitu perubahan hormonal pada 

wanita karena terdapat peningkatan hormone estrogen, progesterone, dan 

pengeluaran HCG plasenta. Hormon-hormon inilah yang diduga menyebabkan 

emesis gravidarum (Manuaba, 2010). 
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Penyebab mual dan muntah dianggap sebagai masalah multi faktoral. Teori 

Emesis gravidarum (morning sickness) berhubungan dengan level hCG. hCG 

menstimulasi produksi esterogen pada ovarium. Esterogen diketahui meningkatkan 

mual dan muntah. Peningkatan esterogen dapat memancing peningkatan keasaman 

lambung yang membuat ibu merasa mual. Teori lain mengatakan bahwa sel-sel 

plasenta (villi kariolis) yang menempel pada dinding rahim awalnya ditolak oleh 

tubuh karena dianggap benda asing. Reaksi imunologik inilah yang memicu 

terjadinya reaksi mual-mual. Perubahan metabolik glikogen hati akibat kehamilan 

juga dianggap sebagai penyebab mual dan muntah. Ada beberapa peneliti yang 

menyebutkan penyebab mual muntah disebabkan oleh faktor psikologis, seperti 

kehamilan yang tidak direncanakan, tidak nyaman atau tidak diinginkan, beban 

pekerjaan akan menyebabkan penderitaan batin dan konflik. Perasaan bersalah, 

marah, ketakutan, dan cemas dapat menambah tingkat keparahan mual dan muntah. 

(Irianti, dkk, 2014: 56)  

3. Faktor yang Mempengaruhi Emesis Gravidarum 

a. Hormonal 

Mual dan muntah selama kehamilan biasanya disebabkan oleh perubahan 

dalam sistem endokrin yang terjadi selama kehamilan, terutama disebabkan oleh 

tingginya fluktasi kadar HCG (human chorionic gonadotrophin), khususnya karena 

periode mual atau muntah gestasional yang paling umum adalah pada 12-16 minggu 

pertama, yang pada saat itu, HCG mencapai kadar tingginya. HCG sama dengan 

LH (luteinzing hormone) dan disekresikan oleh sel-sel trofoblas blastosit. HCG 

melewati kontrol ovarium di hipofisis dan menyebabkan korpus luteum terus 

memproduksi estrogen dan progesteron, suatu fungsi yang nantinya diambil alih 
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oleh lapisan korionik plasenta. HCG dapat dideteksi dalam darah wanita dari sekitar 

tiga minggu gestasi (yaitu satu minggu setelah fertilisasi), suatu fakta yang menjadi 

dasar bagi sebagian besar tes kehamilan (Tiran, 2009). 

b. Faktor psikososial 

 Diagnosis kehamilan sering diperkuat oleh hasil dari kecurigaan yang dipicu 

oleh keadaan mual dan muntah, tanpa adanya etiologi lain. Mengetahui akan 

menjadi orang tua menyebabkan konflik emosi, termasuk kegembiraan dan 

penantian, kecemasan tentang kesehatan ibu dan bayi serta kekawatiran tentang 

pekerjaan, keuangan, atau hubungan dengan suami. Sering kali ada perasaan 

ambivalen terhadap kehamilan dan bayi dan pada beberapa wanita hal ini mungkin 

membuat mereka sedih karena sebentar lagi mereka akan kehilangan kebebasan 

mereka. Mungkin ada gangguan persepsi, ketidakpercayaan mengenai ketakutan 

nyata akan meningkatnya tanggung jawab. 

Masalah psikologis dapat memprediksi beberapa wanita untuk mengalami 

mual dan muntah dalam kehamilan, atau memperburuk gejala yang sudah ada atau 

mengurangi kemampuan untuk mengatasi gejala “normal”.  Kehamilan yang tidak 

direncanakan, tidak nyaman atau tidak diinginkan, atau karena beban pekerjaan atau 

finansial akan menyebabkan penderitaan batin, ambivalensi, dan konflik. 

Kecemasan berdasarkan pengalaman melahirkan sebelumnya, terutama 

kecemasan akan datangnya hyperemesis gravidarum atau preeklamsia. Wanita yang 

mengalami kesulitan dalam membina hubungan, rentan terhadap masalah dengan 

distres emosional menambah ketidaknyamanan fisik. Syok dan adaptasi yang 

dibutuhkan jika kehamilan ditemukan kembar, atau kehamilan terjadi dalam waktu 

berdekatan, juga dapat menjadi faktor emosional yang membuat mual dan muntah 
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menjadi lebih berat (Tiran, 2009). 

c. Masalah Pekerjaan 

 Perjalanan ketempat kerja yang mungkin terburu-buru di pagi hari tanpa 

waktu yang cukup untuk sarapan dapat menyebabkan mual dan muntah. Tergantung 

pada sifat pekerjaan wanita, aroma, zat kimia, atau lingkungan dapat menambah 

rasa mual wanita dan menyebabkan mereka muntah. 

 Merokok juga terbukti memperburuk gejala mual dan muntah, tetapi tidak 

jelas apakah ini disebabkan oleh efek olfaktorius (penciuman) atau efek nutrisi. 

Tentu saja banyak wanita yang mengalami mual dan muntah akan membenci bau 

asap rokok dan tembakao (Tiran, 2009). 

d. Status Gravida 

 Pada sebagian besar primigravida belum mampu beradaptasi dengan 

hormon estrogen dan koreonik gonadotropin sehingga lebih sering terjadi emesis 

gravidarum. Sedangkan pada multigravida dan grandemultigravida sudah mampu 

beradaptasi dengan hormon estrogen dan koreonik gonadotropin karena sudah 

mempunyai pengalaman terhadap kehamilan dan melahirkan (Prawirohardjo, 

2010). 

 Pada primigravida menunjukkan kurangnya pengetahuan, informasi dan 

komunikasi yang buruk antara wanita dan  pemberi asuhannya turut mempengaruhi 

persepsi wanita tentang gejala mual dan muntah. Sedangkan pada multigravida dan 

grandemultigravida sudah mempunyai pengalaman, informasi dan pengetahuan 

tentang gejala emesis gravidarum sehingga mampu mengatasi gejalanya (Tiran, 

2009). 
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4. Tanda dan Gejala Emesis Gravidarum 

Tanda – tanda emesis gravidarum berupa rasa mual, bahkan sampai muntah. 

Mual dan muntah ini terjadi 1 – 2 kali sehari, biasanya terjadi dipagi hari tetapi 

dapat pula terjadi setiap saat, hal ini bisa menyebabkan: nafsu makan berkurang, 

mudah Lelah, Emosi tidak stabil. 

Keadaan ini merupakan suatu yang normal, tetapi dapat berubah menjadi 

tidak normal apabila mual dan muntah ini terjadi terus menerus dan mengganggu 

keseimbangan gizi, cairan, dan elektrolit tubuh. Ibu hamil yang mengalami emesis 

gravidarum yang berkelanjutan dapat terkena dehidrasi sehingga akan 

menimbulkan gangguan pada kehamilannya (Neal, 2006). 

5. Dampak Emesis Gravidarum 

Emesis merupakan dalam keadaan normal tidak banyak menimbulkan efek 

negatif pada kehamilan dan janin, hanya saja apabila emesis gravidarum ini 

berkelanjutan dan berubah menjadi hiperemesis gravidarum yang  dapat 

meningkatkan resiko terjadinya gangguan dalam kehamilan. 

Wanita yang mengalami emesis gravidarum yang berlebihan dan asupan gizi 

yang tidak kuat akan mempengaruhi status gizi ibu hamil tersebut. Status gizi ibu 

hamil sangat mempengaruhi pertumbuhan janin dalam kandungan. Apabila status 

gizi ibu buruk, baik sebelum kehamilan dan selama kehamilan akan menyebabkan 

berat badan lahir rendah (BBLR) (Supariasa, 2013).  

6. Tanda Bahaya Emesis Gravidarum 

Pada dasarnya keluhan atau gejala yang timbul adalah fisiologis. Akan tetapi 

hal ini akan semakin menjadi parah jika tubuh tidak dapat beradaptasi. Oleh karena 
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itu, agar keluhan tersebut tidak berlanjut, perlu diketahui gejala patologis yang 

timbul. 

Tanda bahaya yang perlu diwaspadai antara lain penurunan berat badan, 

kekurangan gizi atau perubahan status gizi, dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit, 

dan ketosis. Selain itu mual muntah berlebihan dan terus menerus saat hamil hingga 

dapat mengganggu keseimbangan gizi, cairan dan elektrolit tubuh serta kehilangan 

lebih dari 5% berat badan sebelum hamil dapat didefinisikan sebagai hyperemesis 

gravidarum. Hal tersebut dapat berakibat buruk pada janin seperti abortus, IUFD, 

partus prematurus, BBLR, IUGR, sindaktili dan polidaktili (Achadiat, 2004). 

7. Patofosiologi Emesis 

Mual dan muntah adalah mata rantai panjang yang dikendalikan oleh 

keseimbangan antara dopamin, serotonin, histamin dan asetikolin. Dalam penelitian 

lebih lanjut dijumpai mekanisme yang lebih sederhana tentang bagaimana 

pengendalian mual dan muntah. 

Ternyata menurunnya serotonin dalam darah akan meningkatkan terjadinya 

mual muntah. Oleh karena itu, upaya pencegahan dapat dilakukan dengan 

menambahkan vitamin B6 atau protein khususnya triptofan.  

Makanan dan susu tambahan ibu hamil akan membentuk konsentrasi 

serotonin yang cukup dan niasin dalam darah. Fungsi serotonin dan niasin adalah 

mencegah berlangsungnya mual muntah secara berlebihan yang dapat mengganggu 

keseimbangan elektrolit, dehidrasi dengan manifestasi klinisnya sebagai emesis 

gravidarum dan dapat berlanjut menjadi hiperemesis gravidarum. 

Beberapa metode yang biasa dilakukan untuk mengatasi mual muntah pada 

kehamilan antara lain yaitu:   



 19 

a. Farmakologis 

1) Piridoksin (Vitamin B6) 

Penatalaksanaan yang dapat dilakukan oleh bidan adalah memberikan tablet 

vitamin B6 1,5 mg/hari untuk meningkatkan metabolisme serta mencegah 

terjadinya enchepalopaty. 

2) Ondansentron 10 mg pada 50 ml intravena memiliki efektifitas yang hampir 

sama untuk mengurangi hiperemesis gravidarum dengan pemberian antiistamin 

Promethazine 50 mg dalam 50 ml intravena. Studi Ferreira (2010) menunjukkan 

bahwa tidak terjadi efek teratogenik akibat penggunaan Ondansentron. (Irianti, 

dkk., 2014: 171). 

3) Antihistamin 

Antihistamin khususnya doxylamine atau penggunaan doksilamin 

bersamaan dengan piridoksin menjadi saran terapi utama untuk tatalaksana morning 

sickness pada wanita hamil. Antihistamin yang bisa diberikan untuk wanita hamil 

adalah golongan H-1 bloker seperti difenhidramin, loratadin, dan sebagainya 

(Niebyl, 2010). Bila perlu berikan 10 mg doksilamin dengan 10 mg vitamin B6 

hingga 4 tablet/hari (misalnya 2 tablet saat akan tidur, 1 tablet saat pagi dan 1 tablet 

saat siang). 

Bila belum teratasi tambahkan demenhidrinat 50-100 mg per oral atau 

supositoria berikan 4-6 kali sehari (maksimal 200 mg/hari bila meminum 4 tablet 

doksilamin/piridoksin) atau prometazin 5-10 mg 3-4 kali sehari per oral atau 

supositoria (Kemenkes., 2016) 

4) Nonfarmakologis 

a) Makan sering dalam porsi kecil, misalnya setiap dua jam sekali (bahkan 
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malam hari).  

b) Menghindari makanan berbau tajam, terlalu asin atau makanan berbumbu. 

Beberapa ibu hamil bahkan tidak bisa mengkonsumsi daging, telur atau susu. 

c) Makan makanan ringan (kudapan) semacam crackers, kue kering setelah 

bangun pagi. 

d) Makan makanan yang mengandung karbohidrat tinggi (madu, pisang, 

kentang, nasi, sereal dan tahu). 

e) Minum jus manis atau flat soda di pagi hari. 

f) Tidak merokok atau mengkonsumsi minuman beralkohol, batasi asupan 

kopi selama tribulan pertama. 

g) Mendapat dukungan dari pasangan dan menggurangi stress. 

5) Komplementer: 

a) Mencoba akupuntur untuk meringankan derita mual 

b) Minum teh ras min (pepermint) 

c) Aromaterapi jahe, spearment, pappermint, lemon. 

d) Mencoba ginger tea (rebus jahe di air, saring dan campurkan dengan madu 

atau dapat juga dengan menggunakan aromaterapi jahe, lemon dan pappermint). 

 

C. Aromaterapi 

1. Pengertian Aromaterapi 

Aromaterapi berasal dari dua kata, yaitu aroma dan terapi. Aroma berarti bau 

harum atau bau-bauan yang umumnya berasal dari tumbuh-tumbuhan dan terapi 

berarti pengobatan. Jadi aromaterapi adalah salah satu cara pengobatan dengan 

menggunakan bau-bauan yang umumnya berasal dari tumbuh-tumbuhan serta 



 21 

berbau haru, gurih dan enak yang disebut dengan minyak atsiri. Minyak atsiri 

merupakan cairan lembut bersifat aroamtik dan mudah menguap pada suhu kamar 

(Agusta, 2014).  

Aromaterapi merupakan seni dan ilmu dalam menggunakan minyak beraroma 

yang dibuat dengan cara ekstraksi dari daun, bunga, kulit, pohon, biji, maupun akar 

tanaman, guna penyembuhan fisik dan mental. Kenyataannya, penggunaan dari 

tumbuh-tumbuhan untuk penyembuhan penyakit sudah ada sejak zaman dahulu 

kala bahkan dapat dikatakan sebagai ilmu tertua dalam praktik pengobatan kuno 

(Agusta, 2014).  

2. Sejarah Aromaterapi 

Aromaterapi telah digunakan sejak zaman Mesir kuno yang memang terkenal 

dengan ilmu pengetahuan yang tinggi. Merekalah yang menciptakan dan 

meramaikan dunia pengobatan, farmasi, parfum serta kosmetik. Dari Mesir, 

aromaterapi dibawa ke Yunani, Cina, India serta Timur Tengah sebelum masuk ke 

Eropa di abad pertengahan. Pada abad ke 19 dimana ilmu kedokteran mulai 

terkenal, beberapa dokter pada zaman itu tetap memakai minyak esensial dalam 

praktek sehari-hari mereka. Pada zaman aromaterapi modern, aromaterapi digali 

oleh Robert Tisserand yang meniulis buku The Art of aromatherapy (Poerwadi 

2006).  

Riset kedokteran pada tahun-tahun belakangan ini mengungkapkan fakta 

bahwa bau yang kita cium memiliki dampak penting pada perasaan kita. Menurut 

hasil penelitian ilmiah, bau berpengaruh secara langsung terhadap otak seperti obat. 

Misalnya, mencium lavender meningkatkan frekuensi gelombang alfa terhadap 

kepala bagian belakang dan keadaan ini dikaitkan dengan relaksasi (Sharma 2009). 
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3. Manfaat Aromaterapi 

Aromaterapi memberikan banyak manfaat bagi kesehatan dan tubuh 

diantaranya membantu menghilangkan kelelahan fisik, ketegangan pikiran akibat 

stres, merangsang gairah hidup, memberikan rasa nyaman dan segar, mengurangi 

rasa cemas dan dan gelisah, serta mengatasi sulit tidur (insomnia).  Manfaat paling 

besar pemakaian aromaterapi adalah kemampuannya untuk mengurangi ketegangan 

pikiran yang berlebihan. Sejauh ini, semua penyakit bisa disembuhkan dengan 

aromaterapi medis, baik secara langsung maupun diintegrasikan dengan cabang 

ilmu kedokteran lain, khususnya antar cabang kedokteran naturopati (Sudewo 

2009). 

Kandungan kimia dari minyak esensial sangat menentuka khasiat minyak 

tersebut. Secara umum, minyak esensial mengandung senyawa kimia yang tersusun 

dari unsur hidrogen, karbon, dan oksigen. Kandungan minyak esensial terdiri dari 

berbagai senyawa, antara lain sebagai berikut (Suranto 2011): 

a. Golongan Monoterpen 

Senyawa ini bersifat antivirus dan antiseptik serta bakterisida (membunuh 

bakteri). Monoterpen bersifat iritatif (mudah mengiritasi kulit yang sensitif). 

Contoh minyak esensial yang mengandung monoterpen adalah minyak pinus dan 

frankincense. 

b. Golongan Ester 

Golongan ini bersifat fungsida (membunuh jamur), sedatif (menenangkan), 

dan sangat aromatik. Minyak esensial yang termasuk golongan ester adalah 

bergamot, clary sage da lavender. 
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c. Golongan Aldehida 

 Golongan ini bersifat sedatif (menenangkan) dan antiseptik. Minyak 

esensial yang termasuk golongan aldehida adalah melissa, lemon grass (sereh), dan 

citronella. 

d. Golongan Keton 

 Golongan keton bersifat mengurangi pembengkakan selaput lendir dan 

membantu mengalirkan lendir. Contoh minyak esensial yang termasuk golongan 

keton adalah fennel (adas), hyssop, dan sage. 

e. Golongan Alkohol, Antiseptik dan Antivirus 

Golongan ini bersifat bakterisida. Contoh minyak esensial yang termasuk golongan 

ini adalah geranium, rosewood, dan rose. 

f. Golongan Fenol 

Golongan ini bersifat bakterisida, stimulasi kuat, dan mudah mengiritasi 

kulit. Contoh minyak esensial yang termasuk golongan fenol antara lain cengkih, 

oregano dan thyme. 

 

 

4. Cara Kerja Aromaterapi 

Secara farmakologi, aromaterapi bekerja di dalam tubuh manusia melalui dua 

sistem, yaitu melalui sistem saraf dan sistem sirkulasi. Melalui jaringan saraf yang 

mengantarnya, sistem saraf akan mengenali bahan aromatik sehingga sistem saraf 

vegetative-yaitu sistem saraf yang berfungsi mengatur fungsi organ seperti 

mengatur denyut jantung, pembuluh darah, pergerakan saluran cerna akan 

terangsang. Beberapa cara kerja Aroma ke dalam tubuh : 
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a. Melalui saluran pencernaan 

Oleh para dokter dan ahli aromaterapi di Prancis. Beberapa penelitian yang 

dilakukan oleh para ahli aromaterapi kedokteran (aromatologist) menunjukkan 

bahwa setiap tetes minyak esensial yang digunakan melalui cara ini seluruhnya 

akan sampai ke sistem di dalam tubuh. 

b. Indra penciuman 

Proses melalui penciuman merupakan jalur yang sangat cepat dan efektif untuk 

menanggulangi masalah gangguan emosional seperti stres atau depresi. Hal ini 

disebabkan rongga hidung mempunyai hubungan langsung dengan sistem susunan 

saraf pusat yang bertanggung jawab terhadap kerja minyak esensial. Hidung sendiri 

bukan merupakan organ penciuman, hanya merupakan tempat untuk mengatur suhu 

dan kelebapan udara yang masuk dan sebagai penangkal masuknya benda asing 

melalui pernafasan. Bila minyak esensial dihirup molekul yang mudah menguap 

akan membawa unsur aromatik yang terdapat dalam kandungan minyak tersebut ke 

puncak hidung. Ramnut geotar yang terdapat didalamnya, yang berfungsi sebagai 

reseptor, akan menghantarkan pesan elektrokimia ke susunan saraf pusat. Pesan ini 

akan mengaktifkan pusat emosi dan daya ingat seseorang yang selanjutnya akan 

mengantarkan pesan balik ke seluruh tubuh melalui sistem sirkulasi. Pesan yang 

diantar ke seluruh tubuh akan dikonversikan menjadi suatu aksi dengan pelepasan 

substansi neurokimia berupa perasaan senang, rileks, tenang atau terangsang. 

Melalui penghirupan, sebagian molekul akan masuk ke dalam paru-paru. Cara ini 

sangat dianjurkan untuk digunakan pada mereka yang memiliki gangguan 

pernafasan. Molekul aromatik akan diserap oleh lapisan mukosa pada saluran 

pernafasan, baik pada bronkus maupun pada cabang halusnya (bronkeoli) secara 
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mudah. Pada saat terjadi pertukaran gas di dalam alveoli, molekul kecil tersebut 

akan di angkut oleh sirkulasi darah di dalam paru-paru. Pernapasan yang dalam 

akan meningkatkan jumlah bahan aromatik ke tubuh.  

Dr. Alam Huch, seorang ahli neurologi, ahli psikiatri dan juga direktur Smell 

and Taste Research Centre di Chicago mengatakan  “bau berpengaruh secara 

langsung pada otak seperti obat sedangkan hidung mempunyai kapasitas untuk 

membedakan 100.000 bau yang berbeda (banyak diantaranya) yang mempengaruhi 

tanpa diketahui.. Ketika minyak essensial di hirup, memasuki hidung dan 

berhubungan dengan cilia (rambut-rambut halus di dalam hidung) Reseptor di cilia 

berhubungan dengan tonjolan olfaktorius yang berada di ujung saluran penciuman. 

Ujung dari saluran penciuman itu berhubungan dengan otak. Bau diubah oleh cilia 

menjadi impuls listrik yang diteruskan ke otak lewat sistem olfaktorius, semua 

impuls mencapai sistem limbik, sistem limbik sendiri adalah bagian dari otak yang 

dikaitkan dengan suasana hati, emosi, memori dan belajar tubuh kita. Semua bau 

yang mencapai sistem limbik memiliki pengaruh kimia langsung pada suasana hati. 

Minyak aroma bekerja sebagai sihir untuk penyakit yang berkaitan dengan stress, 

gangguan psikosomatik, infeksi kulit, rambut rontok, peradangan, rasa sakit yang 

muncul dari otot atau gangguan kerangka, untuk menyebutkan bebrapa diantaranya, 

minyak essensial memiliki aplikasi yang tak terhitung (Sharma, 2009). 

Tanaman teraupetik yang beraroma mengandung minyak esensial di tubuhnya. 

Struktur minyak esensial sangatlah rumit, terdiri dari berbagai unsur senyawa kimia 

yang masing-masing mempunyai khasiat teraupetik serta unsur aroma tersendiri 

dari setiap tanaman. Berdasarkan pengalamanlah, para ahli aromaterapi 

menentukan secara tepat bagian tanaman yang terbaik (Poerwadi, 2006). 
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5. Cara Penggunaan Aromaterapi 

Aromaterapi dapat digunakan dengan beberapa cara yaitu: 

a. Inhalasi 

Ada beberapa cara atau model dimana minyak esensial bisa dihirup dengan 

hidung. Seseorang dapat menambahkan beberapa tetes minyak esensial pada sapu 

tangan lalu segera dihirup pada uap yang keluar, ditambah beberapa tetes pada 

bantal tidur sebelum tidur untuk melawan insomnia, atau dihirup langsung dari 

wadah berisi larutan minyak esensial. 

Inhalasi uap air merupakan cara lain yang banyak pula digunakan orang. 

Caranya adalah menggunakan air sebagai medium, kemudian ditambahkan 

beberapa tetes minyak esensial pada genangan dangkal air panas. Handuk 

diletakkan di atas kepala dan mulailah bernapas dalam-dalam. Meskipun sangat 

efektif untuk menangani masalah pernapasan seperti penyumbatan sinus (congested 

sinus), infeksi dada dan tenggorokan, inhalasi uap air tidak dianjurkan dan 

sebaiknya dihindari untuk penderita asma. 

Inhalasi uap banyak digunakan sebagai pengobatan wajah dan sauna, 

misalnya dengan penambahan minyak atsiri ke dalam air panas untuk melepaskan 

sumbatan-sumbatan pori kulit dan membersihkan penampilan wajah dari berbagai 

noda-noda yang mengganggu. 

Inhalasi adalah cara efektif untuk pengobatan aromaterapi, karena minyak 

esensialnya sangat mudah menguap dan dengan mudah terserap ke dalam saluran 

pembuluh darah melalui paru-paru dan hidung. Uap dengan senyawa voltil di 

dalamnya berkelana masuk ke dalam jaringan otak, yang merupakan daerah yang 
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bertanggungjawab terhadap sistem integritas dan ekspresi perasaan, serta 

pembelajaran, daya ingat, dan kekuatan fisik. 

Setiap jenis minyak esensial mengandung sekitar 100 senyawa kimia, yang 

dikombinasikan bersama, akan dapat menghasilkan efek yang sangat kuat. Namun 

demikian, masih belum seluruhnya dapat diungkap secara pasti bagaimana 

mekanisme kerja minyak esensial yang sebelumnya. Satu hal yang pasti bahwa 

minyak esensial tersebut berpengaruh pada pikiran, serta emosi dan tidak 

menghasilkan limbah yang berbahaya (Winarno, 2007). 

Inhalasi merupakan cara konservatif pada pemakaian minyak esensial dalam 

lingkungan ashan kesehatan. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk 

inhalasi aromaterapi (Gunawan, 2010): 

1) Inhalasi dari kertas tissue yang ditetesi 5 – 6 tetes minyak esensial (3 tetes 

untuk anak-anak, pasien lanjut usia dan wanita hamil). Cara ini dilakukan dengan 

dua atau tiga kali menarik napas agar terjadi kontak yang baik dengan silia hidung. 

Kertas tissue yang keras yang dipakai di dapur akan menahan aroma minyak 

esensial lebih lama daripada sapu tangan kertas yang lembut. 

2) Q-tip 

Metode ini menggunakan lebih sedikit minyak esensial bila dibandingkan 

metode yang memakai kertas tissue, karena minyak esensial akan terkumpul pada 

pipet penetes yang meneteskan satu tetes minyak untuk membasahi ujung tersebut. 

3) Tangan 

 Satu tetes minyak esensial (tunggal atau campuran) diteteskan pada satu 

tangan yang kemudian digosokkan sebentar pada tangan lainnya untuk meratakan 

dan menghangatkan minyak tersebut. Dengan menutup mata pasien pasien diminta 
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untuk menghirup aroma tersebut dengan mendekatkan tangan ke hidung 

menghindari daerah mata pasien. Cara ini hanya dilakukan dalam keadaan darurat 

dan tidak cocok untuk anak-anak. 

4) Alat penguap atau steamer 

Metode ini dilakukan dengan cara klien memegang baskom yang berisi air 

panas dan diberi minyak esensial sebanyak satu tetes. Metode kurang aman untuk 

dilakukan karena masalah keamanan. 

5) Vaporizer dan Diffuser 

Alat diffuser (unit dengan sebuah wadah peniup yang kecil dari kaca untuk 

tempat minyak esensial) lebih efisien karena dapat menyemprotkan semua molekul 

yang ukurannya berbeda-beda pada waktu bersamaan. Berbeda dengan vaporizer 

yang menggunakan panas, residu tidak akan terbakar ketika minyak esensial habis 

terpakai. 

6) Pijatan Aromaterapi 

Suatu pemijatan aromaterapi dasarnya merupakan pijatan limfatik yang 

memanfaatkan minyak esensial untuk merangsang aliran darah dan cairan limfa. 

Dalam pemijatan aromaterapi, minyak esensial akan diserap melalui kulit dan 

dibawa ke jaringan otot persendian, dan organ tubuh.  Namun demikian, pengaruh 

utamanya terletak pada aromanya. 

Sebelum minyak esensial dapat digunakan, massage oil harus diencerkan 

terlebih dahulu dengan base oil. Perhatian harus diberikan agar menghasilkan suatu 

tingkat pengenceran yang baik. Konsentrasi yang berbeda tergantung pada tujuan 

penggunaan dan kondisi resipien. 
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Contohnya, ibu hamil dan orang yang kulitnya peka hanya menggunakan 

minyak yang dincerkan. Minyak konsentrasi lebih tinggi diperlukan untuk 

mengobati kelainan fisik alamiah, seperti kesakitan otot, daripada untuk mengatai 

keluhan emosional (Winarno, 2007). 

7) Berendam 

Cara lain dalam menggunakan aromaterapi adalah dengan menambah 

tetesan minyak esensial ke dalam air hangat yang digunakan untuk berendam. 

Dengan cara ini efek minyak esensial akan membuai perasaan dan membuat pasien 

rileks, melarutkan pegal-pegal dan nyeri juga, memberi efek yang merangsang dan 

mengembalikan energi. Pasien akan mendapat tambahan manfaat dari menghirup 

uap harum minyak esensial aromaterapi yang menguap dalam air panas 

(Wahyuningsih, 2014). 

6. Dosis Pemberian Aromaterapi 

Menurut Primadiati Rachmi (2002) Minyak essensial merupakan bahan yang 

bersifat sangat kuat dan harus diencerkan terlebih dahulu sebelum digunakan. 

Menggunakan minyak essensial dengan dosis ganda tidak berarti mendapat manfaat 

ganda pula. Dosis minyak essensil yang berlebihan bisa  menyebabkan racun dan 

menimbulkan efek buru pada orang-orang dengan bakat tertentu misalnya rasa 

mual. Cara terbaik untuk melarutkan minyak essensial adalah dengan menggunakan 

minyak pengencer, yang disebut juga minyak karier (carier oil) seperti Minyak 

Zaitun (Virgin Olive Oil). 

Agar minyak esensial dapat digunakan dengan aman, para ahli telah 

menetapkan suatu kadar larutan ideal yang dapat digunakan pada kondisi normal 
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(yaitu tanpa indikasi atau konsentrasi 1-2 % untuk penggunaan pada wajah dan 

larutan dengan konsentrasi 3% untuk penggunakan pada tubuh.  

Tabel 1. Konversi untuk Menghitung Konsentrasi Larutan 

Konsentrasi  

ƩMinyak  

Esensial  

Ʃ Minyak Karier (untuk 

campuran)  

Larutan 1%  5-6 tetes  1 𝜊𝑧 (  karier  30  ml) minyak  

Larutan 2%  10-12 tetes  1 𝜊𝑧 (  karier  30  ml) minyak  

Larutan 3%  15-18 tetes  1 𝜊𝑧 (  karier  30  ml) minyak  

Sumber: Rachmi, 2002 

 

D. Aromaterapi Lemon 

Lemon (Citrus Limon) merupakan tanaman asli Asia Tenggara. Lemon juga 

termasuk salah satu jenis tumbuhan perdu yang banyak memiliki dahan dan ranting 

dengan tinggi maksimal mencapai 10 sampai 15 kaki. Citrus Limon memiliki 

batang berduri, daun hijau, lonjong, bunga berbentuk oval dan berwarna putih 

dengan garis-garis ungu di dalamnya. Buahnya berukuran 7-12cm dan berbentuk 

bulat telur dengan ujung yang runcing pada salah satu ujungnya. Bagian yang sering 

dimanfaatkan adalah kulit buah, bunga, daun, air perasan dan minyak essensialnya 

yang aman dan biasa digunakan wanita Australia ketika merasa mual muntah 

karena memiliki aroma yang dapat menyegarkan dan menghilangkan stres 

(Kroistianto, 2013).  

Jeruk lemon mempunyai komposisi utama gula dan asam sitrat. Kandungan 

lemon antara lain falvonoid (Flavanones), limonene, asam folat, tanin, vitamin C 

dan mineral (kalium dan magnesium). Kulit lemon terdiri dari 2 lapis. Bagian luar 



 31 

mengandung minyak esensial (6%) dengan komposisi limonene (90%), citral (5%) 

dan sejumlah kecil citronellal, alpha-terpineol, lynalil, dan geranyl acetate. Kulit 

lemon lapisan dalam tidak mengandung minyak esensial tetapi mengandung 

glikosida flavon yang pahit, derivat coumarin, dak pektin (Rachmi, 2002). 

1. Hubungan Aromaterapi Lemon dengan Mual Muntah 

Sifat kimiawi dan efek farmakologis dari Citrus Lemon adalah asam, sejuk, 

aromatik, berkhasiat menghilangkan haus, mengatasi tanpa suatu kelainan). Larutan 

ini dikenal dengan nama larutan standar, yaitu dengan skurvi atau skorbut atau 

sariawan (anticorbutic), mengembalikan fungsi pencernaan, menurunkan tekanan 

darah, antioksidan, antibakterial, antiseptik, menurunkan panas (antipiretik), 

meningkatkan kekebalan tubuh terhadap infeksi. Minyak parasan famili Citrus 

memiliki aroma yang menyegarkan dan berkhasiat sebagai antiseptik, serta tonikum 

dengan efek yang bermakna pada keseluruhan saluran pencernaan (Gunawan, 

2010). 

Aromaterapi dengan menggunakan minyak esensial Lemon (lemon jeruk) 

adalah salah satu minyak herbal yang paling banyak digunakan dalam kehamilan 

dan dianggap sebagai obat yang aman dalam kehamilan. Satu atau dua tetes minyak 

esensial lemon dalam pembakar minyak atau diffuser di kamar tidur membantu 

menenangkan NVP. Menurut sebuah penelitian, 40 % wanita telah menggunakan 

aromaterapi lemon untuk meredakan mual muntah, dan 26,5% di antaranya telah 

dilaporkan sebagai cara efektif untuk mengendalikan gejala mual saat kehamilan 

(Kia, 2014). 

Aromaterapi lemon merupakan jenis aromaterapi yang dapat digunakan 

untuk mengatasi mual muntah. Limone 70%, beta-pinene 11%, gammaterpinene 
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8%, citral 2%, trana-alpha-bergamodhine 0,4% adalah kandungan yang terdapat 

dari minyak essensial citrus lemon yang memiliki manfaat sebagai mentaly, 

stimulating, antitheumatic, antispasmodic, hypotensive, antistress dan sedative 

(Perry,2006). Limonene adalah kandungan dari citrus limon yang sangat 

bioavailable oleh paru manusia sebesar 70% dan 60% dimetabolisme atau 

diredistribusi dengan cepat. Limonene, gamma-terpirnene dan citral dapat 

menghambat kadar serum corticosterone dan monoamindi otak ketika mengalami 

stres fisik maupun psikologis sehingga dapat mengurangi stress. Limonene, gamma-

terpinene dan citral yang dapat menghambat kadar serum corticosterone dan 

monoamin di otak ketika mengalami stres fisik maupun psikologis sehingga dapat 

mengurangi stres (Pimenta. dkk, 2012). 

a. Prosedur Pemberian Aromaterapi Lemon  

Aromaterapi lemon diberikan secara inhalasi yaitu dihirup melalui tisuue selama 

empat hari setiap ibu hamil merasakan mual dan muntah. Berikut langkah-langkah 

pemberian aromaterapi secara inhalasi (Price, 1995., Koensoemardiyah, 2009): 

1) Siapkan kemasan aromaterapi lemon berukuran 10 ml, siapkan tissue 1 

lembar tanpa alcohol. 

2) Teteskan aromaterapi lemon sebanyak 3 tetes ke selembar tissue . 

3) Minta ibu menarik nafas sebanyak 2-3 kali sambil menghirup aromaterapi 

lemon selama 5 menit.  
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E.  Penilaian Skala Mual-Muntah PUQE 

Penelitian ini menggunakan instrumen kuisener data demografi dan  tabel 

PUQE untuk mengumpulkan data. 

Tabel 2  Pregnancy – Unique Quantification of Emesis and Nauses (PUQE)  

Scoring System. 

 

Score 1 2 3 4       5  

Dalam 24 jam 

terakhir, Berapa 

lama Anda merasa 

mual atau tidak 

nyaman pada perut 

Tidak sama 

sekali 

 

 

1 jam / 

kurang 

 

 

2 – 3 jam 

 

 

 

4-6 jam 

 

 

 

    >6  

Dalam 24 jam 

terakhir, apakah 

Anda muntah – 

muntah? 

Tidak   

Muntah 

1 -2 kali 3 – 4 kali 5 – 6 

kali 

≥ 7 

kali 

 

Dalam 24 jam 

terakhir, berapa kali 

Anda telah 

mengalami muntah 

kering? 

Tidak 

pernah 

1 – 2 kali 3 – 4 kali 5 – 6 

kali 

≥7 

kali 

 

 

Pregnancy-Unique Quantification of Emesis and Nausea (PUQE)-24 scoring 

system. Yaitu instrument penelitian yang dikembangkan oleh Koren et al(2002) dan 

telah divalidasi oleh Koren et al.(2005) kemudian digunakan dalam penelitian 

(Lacasse et al.,2008 : Kusuma ,Latifah, dan Susilawati.2012) Skor PUQE untuk 

menghitung nilai keparahan mual muntah selama kehamilan ( jumlah jam merasa 

mual,jumlah episode muntah ,dan jumlah episode muntah kering Skor PUQE 
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dihitung dengan menambahkan nilai nilai dari masing masing kriteria yaitu 1 

sampai 15 dengan kategori tidak (0) ,ringan (1-6), sedang (7-12), dan berat (13-15) 

Pengukuran PUQE dilakukan 2 kali yaitu sebelum dan sesudah pemberian 

intervensi dan selama penelitian dilakukan monitoring terhadap penggunaan 

aromaterapi lemon selama 4 hari baik secara offline maupun online karena kondisi 

yang masih suasana pandemi covid- 19.  

 

F. Konsep Efektivitas 

Efektivitas merupakan hubungan antara output dan tujuan, semakin besar 

konstribusi (sumbangan) output terhadap tujuan, maka semakin efektif organisasi, 

program atau kegiatan (Mahmudi, 2005). 

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa 

jauh target dapat dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada 

keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama 

(Sedarmayanti, 2009).dari pengertian efektivitas tersebut dapat disimpulkan bahwa 

efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantis, 

kualitas dan waktu) yang dicapai oleh menejemen, yang mana target tersebut sudah 

ditentukan terlebih dahulu dan semakin besar output terhadap pencapaian tujuan, 

maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan tersebut. 

Efektivitas inhalasi aromaterapi lemon dalam penelitian ini dapat 

didefinisikan sebagai sejauh mana inhalasi aromaterapi lemon dapat memberikan 

perubahan terhadap derajat mual dan muntah pada ibu hamil di PMB NS Jimbaran. 

 

 


