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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Hiperemesis gravidarum merupakan mual dan muntah yang berlebihan pada 

awal  kehamilan, mual dan muntah yang dirasakan oleh ibu hamil berlangsung 

sejak usia kehamilan 9-10 minggu dan hanya sebagian kecil yang berlanjut 

sampai usia kehamilan 20-24 Minggu (Ogunyemi, 2017). Sekitar 80% terjadi 

mual dan muntah pada kehamilan, mual dan muntah yang berhubungan 

dengan kehamilan biasanya dimulai dengan 9-10 minggu kehamilan, 

puncaknya pada 11-13 minggu, dan berakhir pada 12-14 minggu, dalam 1-

10% dari kehamilan, gejala dapat berlanjut setelah 20-22 minggu (Ogunyemi, 

2017). 

 

Menurut Jusuf (2016) akibat yang ditimbulkan dari hiperemesis gravidarum 

adalah mual dan muntah yang biasanya menyebabkan wanita hamil 

mengalami penurunan berat badan (<15,4 lb atau 7 kg) dengan meningkatnya 

risiko bayi berat lahir rendah, persalinan prematur, dapat meningkatkan 

kejadian gangguan pertumbuhan janin dalam rahim atau PJT sedangkan 

menurut ACOG (2016) hiperemesis gravidarum dapat menyebabkan masalah 

pada tiroid, hati dan keseimbangan cairan penderita. 

 

Menurut Triana (2017) mortalitas dan mordibitas pada wanita hamil dan 

bersalin adalah masalah besar di Negara berkembang, kematian pada saat 

melahirkan biasanya menjadi faktor utama mortalitas wanita muda pada masa 

puncak produktivitasnya. Menurut World Health Organization (WHO) pada 

tahun 2015 sebanyak 303.000 perempuan meninggal selama dan setelah 

kehamilan dan persalinan. Sekitar 830 wanita meninggal akibat komplikasi 

kehamilan atau melahirkan terkait diseluruh dunia setiap hari dan sebanyak 

99% kematian ibu akibat masalah persalinan atau kelahiran terjadi di negara-

negara berkembang, rasio kematian ibu per 100.000 kelahiran bayi hidup jika 

dibandingkan dengan rasio kematian ibu di 12 negara maju dan 51 negara 

persemakmuran (WHO, 2015). 

 

Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015, Angka 

Kematian Ibu (AKI) di Indonesia berada pada angka 305/100.000 kelahiran 

hidup. Situasi ini tentu membutuhkan kerja keras bersama untuk terus 

menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia sebagaimana target 

yang ditetapkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) dan 

berdasarkan Laporan World Bank tahun 2017, dalam sehari ada empat ibu di 

Indonesia yang meninggal akibat melahirkan, dengan kata lain ada satu ibu di 

Indonesia yang meninggal setiap enam jam sedangkan menurut Departemen 

Kesehatan tahun 2017 angka kematian Ibu di tahun 2017 (semester I) 

sebanyak 1712 kasus (Depkes, 2017).  

  

https://kumparan.com/topic/moms/terkini?ref=body
https://kumparan.com/@kumparansains/beranak-dalam-kubur-adalah-kejadian-nyata-arkeolog-temukan-buktinya?ref=body
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Salah satu penyebab AKI ada mual muntah (emesis gravidarum) yang biasa 

terjadi pada ibu hamil, emesis gravidarum adalah gejala yang wajar terjadi 

pada ibu hamil tetapi gejala itu menjadi sangat membahayakan jika emesis 

gravidarum akan bertambah berat menjadi hyperemesis gravidarum atau mual 

muntah terus menerus yang bisa mengakibatkan kematian pada ibu dan janin 

dikandungannya (Rachmaningtyas, 2013) selain itu, faktor psikologis atau 

kecemasan merupakan faktor utama, disamping pengaruh hormonal, yang 

jelas wanita yang sebelum kehamilan sudah menderita lambung spatik dengan 

gejala tidak suka makan dan mual, akan mengalami emesis gravidarum yang 

lebih berat (Marmi, 2014). 

 

Hiperemesis gravidarum terjadi di seluruh dunia dengan angka kejadian yang 

beragam mulai dari 0,5-2% di Amerika Serikat, 0,3% dari seluruh kehamilan 

di Swedia, 0,5% di California, 0,8% di Canada, 10,8% di China, 0,9% di 

Norwegia, 2,2% di Pakistan dan 1,9% di Turki (Inthan Atika, 2016) 

sedangkan berdasarkan hasil penelitian di Indonesia diperoleh data ibu dengan 

hiperemesis gravidarum mencapai 14,8% dari seluruh kehamilan, keluhan 

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

Satu diantara seribu kehamilan gejala-gejala ini menjadi lebih berat. Perasaan 

mual ini disebabkan oleh karena meningkatnya kadar hormon estrogen dan 

Hormon Chorionic Gonadotropin (HCG) dalam serum perubahan fisiologis 

kenaikan hormon ini belum jelas, mungkin karena sistem saraf pusat atau 

pengosongan lambung yang berkurang (Depkes RI, 2013). 
 

Beberapa penelitian mengisyaratkan adanya peningkatan ketergantungan baik 

fisik dan psikologis pada perempuan hamil misalnya, penelitian N. Mitchell-

Jones pada tahun 2016 menyimpulkan bahwa ada hubungan faktor psikologis 

dengan terjadinya hiperemesis gravidarum pada Ibu Hamil selain itu 

penelitian Werner (2000) menyimpulkan bahwa perubahan fisik dan 

psikologis yang terjadi pada wanita hamil meningkatkan dependency need. 

Penelitian tersebut juga menunjukkan kebutuhan akan perhatian yang lebih 

besar, keinginan memastikan bahwa bantuan yang dibutuhkan telah tersedia 

dan keinginan akan keterlibatan teman dan keluarga, dan menurut Della dalam 

penelitiannya tahun 2011 psikologis ibu hamil cenderung lebih labil daripada 

wanita yang tidak hamil sehingga memerlukan banyak dukungan dari keluarga 

terutama suami. 

 

Dukungan suami penting untuk kehamilan ibu, terkadang ibu dihadapkan pada 

situasi ketakutan dan kesendirian, sehingga suami diharapkan selalu 

memotivasi, membantu dan mendampingi ibu hamil dalam menghadapi 

keluhan kehamilannya agar ibu tidak merasa sendirian karena kecemasan ibu 

yang berlanjut akan menyebabkan nafsu makan ibu menurun, kelemahan fisik 

dan mual muntah berlebihan (Octaviadion, 2011). Selain itu juga, beberapa 

suami juga mengalami kecemasan menghadapi  ibu  hamil  primigravida  

trimester  I  yang emesis   gravidarum (mual   dan   muntah)   yang dapat   

disebabkan   karena   kurangnya pengetahuan  atau  informasi mengenai 

emesis  gravidarum, cemas bila  mual  dan muntah yang dialami istri 

berkelanjutan (Octaviadion, 2011). Kecemasan suami yang berkelanjutan akan 
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berdampak pada sang istri, hal ini  dapat  terjadi  karena  suami  terlalu  sibuk  

memikirkan  hal  buruk  akan  terjadi pada   istri   jika   mual   dan   muntah   

terus-menerus,   sehingga   suami   tidak memperdulikan  keluhan  kehamilan  

istri  selain  mual  dan  muntah.  Bahaya  yang akan  terjadi  pada  sang  istri  

jika  suami  mengalami  kecemasan  yang  berlebihan yaitu kemungkinan  

besar  istri  juga  akan  mengalami  kecemasan  bahkan  hingga  stress 

(Octaviadon, 2011).  

 

Menurut Seminar Teknologi Nasional (Semteknas) (2015) pengukuran tingkat 

kecemasan dapat dilakukan dengan berbagai skala penelitian salah satunya 

adalah dengan menggunakan Hamilton Rating Scale for Anxiety yang 

digunakan untuk melihat tingkat keparahan terhadap gangguan kecemasan 

yang terdiri dari 14 item sesuai dengan gejala yang ada dan salah satu 

psikoterapi yang dipergunakan untuk mengatasi ansietas adalah terapi 

suportif, terapi Suportif adalah suatu bagian dari psikoterapi yang digunakan 

pada komunitas berbasis psikatrik. Berbeda dari model yang lain terapi 

suportif tidak tergantung pada konsep atau teori yang spesifik. Terapi suportif 

umumnya menggunakan psikodinamik untuk memahami bagaimana seseorang 

dapat berubah, dalam penelitian Efri tahun 2011 tujuan dari terapi suportif 

yaitu meningkatkan individu yang suportif, meningkatkan kekuatan individu, 

keterampilan koping dan menggunakan sumber-sumber koping, menurunkan 

distress individu dan respon koping yang adaptif, membantu individu untuk 

mandiri sesuai dengan masalah atau kondisinya, meningkatkan otonomi dalam 

pengambilan keputusan, penyelesaian masalah yang terjadi akibat faktor 

biopsikososial, penekanan pada respon koping maladaptif saat ini, proses 

terapeutik dengan uji coba realitas dan tindakan peningkatan diri. Terapi 

suportif sangat efektif dalam mengatasi ansietas (Efri, 2011). 

 

Hasil penelitian tentang terapi suportif banyak dilakukan diantaranya oleh 

Hernawaty (2009) dan Widiastuti (2010) didapatkan peningkatan kemampuan 

kognitif, afektif dan psikomotor keluarga, hasil tersebut menunjukan bahwa 

kemampuan kelompok keluarga yang mendapatkan terapi suportif keluarga 

meningkat lebih tinggi secara bermakna dibandingkan dengan kelompok 

keluarga yang tidak mendapatkan terapi suportif keluarga, selain itu juga hasil 

penelitian tentang terapi suportif yang dilakukan oleh Liya tahun 2017 yang  

menyimpulkan bahwa pemberian terapi suportif terbukti dapat meningkatkan 

pengetahuan keluarga tentang cara merawat pasien, peningkatan pengetahuan 

dapat mengubah pikiran negatif dan keyakinan yang salah menjadi lebih baik 

dan dengan pengetahuan yang meningkat dan sikap yang lebih baik terbukti 

mampu mendorong keluarga untuk menerapkan cara yang tepat dalam 

merawat dan menyelesaikan masalah. 

 

Terapi suportif keluarga ini masih direkomendasikan bagi keluarga yang 

mempunyai anggota keluarga yang mengalami sakit. Ini membuktikan 

pentingnya terapi suportif keluarga guna membangkitkan dan memberikan 

dukungan terhadap klien dan keluarga sehingga klien merasa diperhatikan 

oleh keluarga terutama suami selain itu keluarga juga mendapatkan 
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pengetahuan bagaimana cara merawat anggota keluarga yang baik dan benar 

(Liya, 2017) 

 

Hasil studi yang dilakukan di Rumah Sakit Husada  pada bulan Januari-

Februari 2019 didapatkan 7 dari 10 pasien Hiperemesis Gravidarum 

dihadapkan dengan kecemasan terhadap nutrisi janin di dalam kandungan Ibu 

akibat mual dan muntah, cemas akan pertumbuhan janin di dalam kandungan 

jika mual dan muntah berlangsung secara terus menerus selain itu, di Rumah 

Sakit Husada belum ada yang menggunakan terapi supportif untuk 

mengurangi kecemasan Ibu Hamil dengan Hiperemesis Gravidarum. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  paparan latar belakang diatas, bahwa kemungkinan  terdapat 

pengaruh terapi supportif terhadap penurunan tingkat kecemasan pada ibu 

hamil dengan hiperemesis gravidarum. Perasaan cemas seringkali menyertai 

kehamilan terutama pada Ibu yang berjiwa labil, kecemasan ini mencapai 

puncaknya pada saat persalinan, rasa nyeri pada waktu persalinan sudah sejak 

dahulu menjadi momok pembicaraan mengenai kehamilan dan persalinan. 

 

Oleh karena itu, banyak calon ibu muda yang menghadapi kelahiran anaknya 

dengan perasaan takut dan cemas. Kabar buruknya wanita-wanita yang 

mengalami kecemasan sewaktu hamil akan lebih banyak mengalami 

persalinan abnormal. Disadari atau tidak, penyakit dan komplikasi obstetrik 

(selama kehamilan) tidak hanya disebabkan gangguan yang sifatnya biologis 

saja, beberapa diantaranya ditimbulkan atau diperberat oleh gangguan 

psikologik. Mengingat kecemasan mempunyai akibat buruk pada kehamilan, 

maka diperlukan suatu tindakan pencegahan dan pengobatan bila diperlukan , 

agar tidak menimbulkan komplikasi  dan penyakit kehamilan sehingga perlu 

dilakukan penelitian “pengaruh terapi supportif terhadap penurunan tingkat 

kecemasan pada Ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum”. 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum : 

Teridentifikasi pengaruh terapi supportif terhadap penurunan tingkat 

kecemasan pada Ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum di Rumah 

Sakit Husada. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus : 

1. Teridentifikasi pengetahuan tentang Hiperemesis Gravidarum pada 

kelompok intervensi dan kelompok kontrol di Rumah Sakit Husada 

2. Teridentifikasi pengetahuan tentang terapi supportif pada kelompok 

intervensi di Rumah Sakit Husada  

3. Teridentifikasi penurunan kecemasan pada kelompok Intervensi dan 

kelompok kontrol di Rumah Sakit Husada 

4. Teridentifikasi perubahan sikap suami terhadap cara perawatan Ibu 

Hamil dengan Hiperemesis Gravidarum yang mengalami kecemasan 
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5. Teridentifikasi pengaruh terapi supportif terhadap penurunan tingkat 

kecemasan pada Ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum di Rumah 

Sakit Husada. 

 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Peneliti  

Manfaat bagi peneliti adalah dapat menambah ilmu dan pengalaman 

peneliti  serta mengetahui pengaruh terapi supportif terhadap penurunan 

tingkat kecemasan ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum. 

1.4.2 Profesi keperawatan 

Manfaat bagi profesi keperawatan yaitu dapat meningkatkan  pelayanan 

keperawatan dalam memahami kondisi pasien dengan hiperemesis 

gravidarum yang mengalami kecemasan bahwa terapi supportif 

berpengaruh terhadap penurunan tingkat kecemasan ibu hamil dengan 

hiperemesis gravidarum sehingga perawat dapat melaksanakan terapi 

supportif untuk mencegah adanya gangguan kehamilan yang disebabkan 

oleh kecemasan 

1.4.3 Rumah Sakit  

Hasil Penelitian diharapkan mampu menjadi saran untuk melakukan terapi 

suportif dalam mengurangi kecemasan Ibu hamil dengan Hiperemesis 

Gravidarum 

1.4.4 Masyarakat 

Manfaat bagi masyarakat yaitu diharapkan dengan adanya penelitian ini 

masyarakat semakin mengetahui tentang manfaat terapi suportif bagi Ibu 

Hamil terutama untuk para suami agar semakin meningkatkan caring pada 

Ibu Hamil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


