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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Mortalitas dan morbilitas wanita hamil dan bersalin adalah masalah yang 

besar dan berkembang, menanggapi masalah kematian ibu yang demikian besar 

pada tahun 1989 untuk pertamakalinya ditingkat internasional diadakan 

konferensi tentang kematian ibu di Nairobu, Kenya, tahun 1994. Konferensi 

tersebut adalah International Conference on Population and Development 

(ICPD) yang diadakan di Kairo, Mesir. ICPD menyatakan bahwa kebutuhan 

kesehatan reproduksi pria dan wanita sangat vital bagi pembangunan sosial dan 

pengembangan Sumber Daya Manusia. Kesehatan tersebut dinyatakan sebagai 

integral dari pelayanan dasar yang akan terjangkau oleh masyarakat, di 

dalamnya termasuk pelayanan kesehatan ibu yang berupaya agar setiap ibu 

hamil dapat melalui kehamilan dan persalinan dengan selamat (Saifudin, 

2003). 

Sekitar 20-50% kematian wanita usia subur di Negara miskin disebabkan 

hal yang berkaitan dengan kehamilan. Menurut data statistik yang dikeluarkan 

World Health Organization (WHO) tercatat angka kematian ibu dalam 

kehamilan dan persalinan di dunia mencapai 515.000 jiwa setiap tahun 

(Iskandar, 2008). Angka kematian ibu di Negara tetangga tahun 2003 tercatat 

95 per 100.000 kelahiran hidup. Negara anggota ASEAN lainnya, Malaysia 

tercatat 30 per 100.000 dan Singapura 9 per 100.000 (Siswono, 2003). 
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Masalah kematian dan kesakitan ibu di Negara Indonesia masih merupakan 

masalah besar. Angka kematian ibu (AKI) menurut Survey Kesehatan Rumah 

Tangga (SKRT) 2007 adalah 373 per 100.000 kelahiran hidup, dan mengalami 

kenaikan, pada tahun 2008 yaitu 387 per 100.000 kelahiran hidup. Penyebab 

kematian ibu cukup kompleks, dapat digolongkan atas faktor-faktor reproduksi 

dan komplikasi obstetrik langsung. Menurut SKRT 2001, penyebab obstetrik 

langsung sebesar 90% sebagian besar perdarahan (28%) dan infeksi (11%) 

penyebab tidak langsung kematian ibu berupa kondisi kesehatan yang diderita 

misalnya kurang energi kronis (37%) (Inayah, 2008).  

Bahaya yang sering terjadi pada saat hamil adalah mual muntah yang 

disebut hyperemesis gravidarum, baik mulai dari ringan sampai berat yang 

biasanya terjadi diawal kehamilan, walaupun ada beberapa kasus mual muntah 

yang terjadi selama kehamilan. Hasil pengumpulan data Tingkat Pusat, 

Subdirektorat kebidanan dan kandungan dari 325 Kabupaten/ Kota 

menunjukan pada tahun 2003 presentase ibu hamil resiko tinggi dengan 

hiperemesis gravidarum berat yang dirujuk dan mendapatkan pelayanan 

kesehatan lebih lanjut sebesar 20,44%. Provinsi dengan presentase tertinggi 

adalah provinsi Sulawesi Tengah (96,53%) dan di Yogyakarta (76,60%) 

sedangkan yang terendah adalah provinsi Maluku Utara (3,66%) dan Sumatera 

Selatan (3,81%) (Profil Kesehatan Indonesia, 2003). 

Mual (nause) dan muntah (emesis gravidarum) adalah gejala yang wajar 

dan sering didapatkan pada kehamilan trimester I. Mual biasanya terjadi pada 

pagi hari, tetapi dapat pula timbul setiap saat dan malam hari. Gejala-gejala ini 

kurang lebih terjadi setelah 6 minggu setelah hari pertama haid terakhir dan 

berlangsung selama kurang lebih 10 minggu. Mual dan muntah terjadi pada 60-
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80% primi gravida dan 40-60% terjadi pada multi gravida. Satu diantara seribu 

kehamilan gejala-gejala lain menjadi berat (Sarwono, 2005). 

Berdasarkan uraian dan data-data yang dikemukakan di atas maka penulis 

memilih judul “ASUHAN KEPERAWATAN PADA Ny.S DENGAN 

GANGGUAN SISTEM ENDOKRIN : HYPEREMESIS GRAVIDARUM DI 

RUANG DAHLIA II RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARAN G 

BOYOLALI”. 

 

B. Rumusan masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan 

masalah : ”Bagaimana Asuhan Keperawatan yang diberikan pada Ny.S dengan 

gangguan Sistem Endokrin : Hyperemesis Gravidarum di Ruang Dahlia II 

Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Boyolali sesuai dengan diagnosa 

yang muncul pada saat itu”. 

 

C. Tujuan laporan kasus 

1. Tujuan umum 

Dapat memberikan asuhan keperawatan yang tepat bagi pasien 

hyperemesis gravidarum. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui teori tentang hyperemesis gravidarum. 

b. Mengetahui pengkajian keperawatan pada pasien hyperemesis 

gravidarum. 
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c. Mengetahui masalah keperawatan yang muncul dan tepat pada pasien 

hyperemesis gravidarum. 

d. Merencanakan dan menetapkan tindakan keperawatan sesuai dengan 

prioritas masalah yang ada pada pasien hyperemesis gravidarum. 

e. Memberikan tindakan keperawatan yang tepat sesuai dengan rencana 

keperawatan yang telah ditetapkan pada pasien hyperemesis 

gravidarum. 

f. Mengevaluasi hasil tindakan keperawatan yang telah dilakukan. 

 

D. Manfaat penulisan 

1. Manfaat teoritis 

Karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

informasi khususnya untuk keperawatan maternitas pada pasien 

hyperemesis gavidarum.  

2. Manfaat praktis 

a. Institusi Rumah Sakit 

Sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi pelaksanaan praktek 

pelayanan keperawatan khususnya untuk keperawatan maternitas pada 

pasien hyperemesis gravidarum. 

b. Institusi Pendidikan 

Sebagai bahan masukan dalam proses belajar mengajar 

khususnya keperawatan maternitas tentang  asuhan keperawatan pada 

pasien hyperemesis gravidarum. 
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c. Bagi Penulis 

Sebagai sarana memperoleh tambahan pengetahuan dan 

pengalaman khusunya pada keperawatan maternitas pada pasien 

hyperemesis gravidarum. 

 

 


