
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Tinjauan Teori Medis 

1) Definisi 

Wiknjosastro (2005;h.275) mengatakan bahwa Hiperemesis 

gravidarum adalah mual dan muntah yang berlebihan pada ibu hamil, 

seorang ibu menderita hiperemesis gravidarum jika seorang ibu 

memuntahkan segala macam yang dimakan dan diminumnya hingga 

berat badan ibu sangat turun, turgor kulit kurang diurese kurang dan 

timbul aseton dalam air kencing. 

Hiperemesis gravidarum adalah muntah yang terjadi sampai umur 

kehamilan 20 minggu, muntah begitu hebat dimana segala apa yang 

dimakan dan diminum dimuntahkan sehingga mempengaruhi keadaan 

umum dan pekerjaan sehari-hari, berat badan menurun, dehidrasi, dan 

terdapat aseton dalam urin bukan karena penyakit seperti appendicitis, 

pielititis, dan sebagainya ( Joseph HK, M. Nugroho S. 2010;161) 

Sedang berdasarkan Manuaba (2004;h 49) menyebutkan bahwa 

Hiperemesis Gravidarum adalah emesis gravidarum yang berlebihan 

sehingga menimbukan gejala klinis serta menggangu kehidupan sehari-

hari.  

2) Etiologi 

Penyebab hiperemesis gravidarum belum diketahui secara pasti. 

Tidak ada bukti bahwa penyakit ini belum diketahui secara pasti. Berikut 
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ini adalah hal-hal yang menyebabkan hiperemesis gravidarum (Hidayati. 

2009;66) : 

1. Sering terjadi pada : 

(a) Primigravida 

Dikarenakan faktor adaptasi dan hormonal yang menyebakan 

primigravida beresiko terhadap hiperenesis gravidarum. Karena 

sebagian kecil primigravda belum mampu beradaptasi terhadap 

hormon estrogen dan gonadrotopin korionik (Manuaba 2009; 48) 

(b) Molahidatidosa 

Menurut Manuaba (2009;48) menyebutkan bahwa pada mola 

jumlah hormon yang dikeluarkan terlalu tinggi sehingga 

menyebabkan hiperemesis gravidarum. 

(c) Kehamilan kembar (Heidi Murkoff,dkk 2006;215) 

Ini merupakan gejala kehamilan yang berebihan. Biasanya jika 

ada janin kembar maka ibu akan mengalami mual di pagi hari 

yang dapat berlipat ganda. Akan tetapi semua ini juga bisa terjadi 

pada kehamilan janin tunggal. 

2. Faktor organik, karena masuknya vili khoriales dalam sirkulasi 

maternal dan perubahan metabolik. 

3. Faktor psikologis : keretakan rumah tangga, kehilangan pekerjaan, 

rasa takut terhadap kehamilan dan persalinan, takut memikul 

tanggung jawab dan sebagainya. 

4. Faktor endokrin lainnya yaitu 

a. Diabetes 

Gejala mual muntah juga disebakan oleh gangguan traktus 

digestivus seperti pada penderita diebetes melitus (gastroparesis 
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diabeticorm). Hal ini disebbkan oleh gangguan mortilitas usus 

pada penderita atau pada setelah operasi vagotomi (sastrawinarta 

2005;65). 

b. Grastitis (Muntah tanpa isi) 

Vomitus yang terjadi pada saat makan atau segera sesudahnya 

dapat menunjukkan vomitus psikogenetik atau ulkus peptik 

dengan pilorospasme. Muntah yang terjadi 4-6 jam atau lebih 

setelah makan dan mengenai eliminasi jumlah besar makanan 

yang tidak ditelan sering menunjukan retensi lambung atau 

gangguan esofagus tertentu. Vomitus yang bersifat proyektif atau 

tanpa didahului nausea menunjukan kemungkinan lesi pada 

sistem saraf pusat (Horison. 2000; 243).  

3) Patofisiologis 

Ada yang menyatakan bahwa perasaan mual adalah akibat dari 

meningkatnya kadar esterogen, oleh karena keluhan ini terjadi pada 

trisemester pertama. Pengaruh fisiologik hormon estrogen ini tidak jelas, 

mungkin berasal dai sistem saraf pusat akibat berkurangnya 

pengosongan lambung. Penyesuaian terjadi pada kebanyakan wanita 

hamil, meskipn demikian mual dan muntah dapat berlangsung berbulan-

bulan (Wiknjosastro. 2005, 276-277). 

Hiperemesis gravidarum yang merupakan komplikasi mual dan 

muntah pada hamil muda, bila terjadi terus menerus dapat menyebabkan 

dehidrasi dan tidak imbangnya elektrolit dengan alkolosis hipokloremik. 

Belum jelas mengapa gejala-gejala ini hanya terjadi pada sebagian 

wanita, tetapi factor psikologik merupakan factor utama, disamping 
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pengaruh hormonal. Yang jelas, wanita yang sebelum kehamilan sudah 

menderita lambung spastik dengan gejala tidak suka makan dan mual, 

akan mengalami emesis gravidarum yang lebih berat (Wiknjosastro. 

2005, 277). 

Hiperemesis gravidarum ini dapat mengakibatkan cadangan 

karbohidrat dan lemak habis terpakai untuk keperluan energi. Karena 

oksidasi lemak yang tidak sempurna, terjadilah ketosis dengan 

tertimbunnya asam aseton-asetik, asam hidroksibutirik dan aseton dalam 

darah. Kekurangan cairan yang diminum dan kehilangan cairan karena 

muntah menyebabkan dehidrasi, sehingga cairan ekstraseluler dan 

plasma berkurang. Natrium dan khlorida darah turun, demikian pula 

khlorida air kemih. Selain itu dehidrasi menyebabkan hemokonsentrasi, 

sehingga aliran darah ke jaringan berkurang. Hal ini menyebabkan jumlah 

zat makanan dan oksigen ke jaringan mengurang pula dan tertimbunnya 

zat metabolic yang toksik. Kekurangan kalsium sebagai akibat dari 

muntah dan bertambahnya ekskresi lewat ginjal, menambah frekuensi 

muntah-muntah yang lebih banyak, dapat merusak hati dan terjadilah 

lingkaran setan yang sulit dipatahkan. Disamping dehidrasi dan 

terganggunya keseimbangan elektrolit, dapat terjadi robekan pada 

selaput lender esophagus dan lambung (Sindrom Mallory-Weiss), dengan 

akibat perdarahan gastroinsestinal. Pada umumnya robekan ini ringan 

dan peredaran darah dapat berhenti sendiri. Jarang diperlukan tranfusi 

atau tindakan operatif (Wijknjosastro. 2005, 277). 

4) Tanda Dan Gejala  

Batas antara mual dan muntah dalam kehamilan yang masih 

fisiologik dengan hiperemesis gravidarum tidak  jelas, akan tetapi muntah 
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menimbulkan gangguan kehidupan sehari-hari dan dehidrasi memberikan 

petunjuk bahwa wanita hamil telah memerlukan perawatan yang intensif. 

(Jack Insley 2005;166) tipe dehidrasi secara klinik, kulit kering, lidah 

kering. Dehidrasi di bagi menjadi 3 tingkatan yaitu 

a) Dehidrasi isotonic (ringan) 

Pada dehidrasi istonik (isonatremia), terjadi kehilangan air dan 

natrium secara proporsional. 

Ditandai dengan :  

1) kehilangan BB 3-5% 

2) kesan dan kondisi umum  : haus, sadar, gelisah 

3) nadi    : kecepatan dan tekanan normal 

4) RR    : normal 

5) Tekanan darah sistolik : normal 

6) Elastisitas kulit  : cubitan segera kembali 

7) Mata    : normal 

8) Air mata   : ada 

9) Keluaran kencing  : normal 

10) Perkiraan defisit cairan : 30-50 mL/kg 

b) Dehidrasi hipotonik (sedang) 

Pada dehidrasi hipotonik (hiponatremia), natrium yang hilang lebih 

banyak dibanding airnya. 

Ditandai dengan : 

1) kehilangan BB 6-9% 

2) kesan dan kondisi umum  :  haus, gelisah atau letragis tetap 

iritabel bila dipegang, mengantuk 

3) nadi :  cepat dan lemah 
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4) RR :  dalam mungkin cepat 

5) Tekanan darah sistolik :  normal atau rendah; hipotensi 

ortostatik 

6) Elastisitas kulit :  cubitan kembali perlahan 

7) Mata :  cekung 

8) Air mata :  tidak ada/berkurang 

9) Keluaran kencing :  jumlah berkurang dan pekat 

10) Perkiraan defisit cairan :  60-90 mL/kg 

c) Dehidrasi hipertonik (berat) 

Pada dehidrasi hipertonik (hipernatremia), terdapat kehilangan cairan 

dan natrium yang tidak proporsional. (Jack Insley. 2005;116-117) 

Ditandai dengan : 

1) kehilangan BB 10% atau lebih 

2) kesan dan kondisi umum  :  mengantuk, ekstremitas dingin, 

sianotik, lembab, bias koma 

3) nadi :  cepat, sangat lemah, kadang 

tidak teraba 

4) RR :  dalam dan cepat 

5) Tekanan darah sistolik :  rendah, mungkin tidak teratur 

6) Elastisitas kulit :  cubitan tidak segera kembali 

7) Mata :  sangat cekung 

8) Air mata :  tidak ada 

9) Keluaran kencing :  anuria/oliguria berat 

10) Perkiraan defisit cairan :  100/lebih mL/kg (Prof. DR. dr. A 

Samik Wahab, SpA (K) 

2000;261) 
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Dalam Wiknjosastro (2005;277) hiperemesis gravidarum 

mempunyai 3 tingkatan yaitu tingkat I ringan, Tingkat II sedang, dan 

Tingkat III berat. 

Menurut Manuaba (2004, 49), hiperemesis gravidarum 

berdasarkan berat ringannya gejala dapat dibagi kedalam 3 tingkatan. 

a. Tingkatan I.(Hidayati 2007;67) 

1) Muntah berlebihan 

2) Dehidras ringan 

3) Nyeri pada epigastrium 

4) Berat badan menurun 

5) nadi meningkat sekitar 100 per menit (Winkjosastro 2005; 277) 

6) Tekanan darah sistolik menurun 

7) Tugor kulit menurun  

8) Lidah mengering 

9) Tampak lemah dan lemas (Manuaba 2007; 396). 

10) Urin masih normal (Joseph HK, M. Nugroho. S 2010; 162). 

b. Tingkat II, sedang 

1). Tampak lemah dan pusing 

2). Dehidrasi sedang 

3). Tugor kulit turun 

4). Lidah mengering 

5). Tampak ikterus 

6). Nadi meningkat, temperatur naik, tekanan darah turun 

7). Hemokonsentrasi disertai oliguria 

8). Badan keton dalam keringat dan air kencing 
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c. Tingkat III, berat 

1). Keadaan umum sangat menurun 

2). Kesadaran somnolen sampai koma 

3). Ikterus yang semakin nyata 

4). Komplikasi yang mungkin tampak 

 (a). nistagmus  

 (b). diplopia 

 (c). perubahan mental 

5). Muntah disertai darah 

5) Diagnosis 

Umumnya tidak sukar untuk menegakkan diagnosa Hiperemesia 

Gravidarum. Harus ditentukan adanya kehamilan muda dengan mual dan 

muntah yang terus menerus, sehingga berpengaruh terhadap keadaan 

umum dan juga dapat menyebabkan kekurangan makanan yang dapat 

mempengaruhi perkembangan janin sehingga pengobatan perlu segera 

diberikan. Juga bisa dilihat dari hasil pemeriksaasn laboratorium, yang 

menunjukkan adanya benda keton dalam urin  (Wiknjosastro, 278,2005). 

6) Pengelolaan 

(Winkjosastro 2005; 278) Pencegahan terhadap Hiperemesis 

gravidarum perlu dilaksanakan dengan jalan  memberikan penerangan 

tentang kehamilan dan persalinan sebagai suatu proses yang fisiologik, 

memberikan keyakinan bahwa mual dan kadang-kadang muntah 

merupakan gejala yang fisiologik pada kehamilan muda dan akan hilang 

setelah kehamilan bulan, menganjurkan mengubah makanan sehari-hari 

dengan makanan dalam jumlah kecil, tetapi lebih sering. Waktu bangun 
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pagi jangan segera turun dari tempat tidur, tetapi dianjurkam untuk makan 

roti kering atau biscuit dengan teh hangat. 

Makanan yang berminyak dan berbau lemak sebaiknya 

dihindarkan. Makanan dan minuman seyogyanya disajikan dalam 

keadaan panas atau sangat dingin. Defekasi yang teratur hendaknya 

dapat dijamin, menghindarkan kekurangan karbohidrat merupakan faktor 

yang penting, oleh karenanya dianjurkan makanan yang banyak 

mengandung gula. 

(Deniser Tiran 2009;27) Tujuan penatalaksanaan hiperemesis 

gravidarum, saat ibu dihospitalisasi, adalah merehidrasi ibu, memperbaiki 

gangguan elektrolit dan hematologis lain, mencegah komplikasi dan 

memindahkan ibu ke rumah segera, meskipun banyak wanita memiliki 

angka yang tinggi untuk masuk kembali ke rumah sakit. Penyebab 

muntah yang terjadi secara berlebihan harus diidentifikasi, bukan semata-

mata untuk membuat diagnosis banding, tetpai juga mempertimbangkan 

factor lain seperti psikologis, yang dapat menambah keparahan ibu. 

Tindakan pertama yang harus dilakukan jika ibu menjadi tidak sehat 

secara patologis adalah bahwa “ia hatus dipindahkan dari lingkungan 

yang penuh stres”. Akan tetapi, penting untuk mengkaji dampak 

hospitalisasi pada ibu dan keluarganya dan mempertimbangkan 

hospitalisasi pada implikasi pananganan kondisinya sebagai orang yang 

dirawat inap. Bagi beberapa orang, distres dan kekerasan dalam rumah 

tangga yang disebabkan oleh paksaan untuk masuk ke bangsal antenatal 

mungkin tidak produktif bagi manfaat penatalaksanaan medis. 
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(a) Obat-obatan 

(Manuaba 2009; 51)Pemberian obat pada hiperemesis 

gravidarum sebaiknya berkonsultasi dengan dokter sehingga dapat 

dipilih obat yang tidak bersifat teratogenik (dapat menyebabkan 

kelainan kongenital atau cacat bawaan bayi). Komponen (susunan 

obat) yang dapat diberikan adalah : 

a) Sedatif ringan (fernobarbital [Luminal] 30 mg, Valium) 

b) Anti-alergi (anthistamin, Dramamine, Avomin) 

c) Obat antimual/anti-muntah (Mediamer B6 (30 mg), Emetrole, 

Stemetil, Avopreg) 

d) Vitamin, terutama B kompleks dan vitamin C 

(b) Isolasi 

Penderita disendirikan dalam kamar yang tenang, tetapi cerah 

dan peredaran udara yang baik. Catat cairan yang masuk dan keluar 

dan tidak diberikan makan dan minum dan selama 24 jam. Kadang-

kadang dengan isolasi saja gejala-gejala akan berkurang atau hilang 

tanpa pengobatan (Winkjosastro 2005; 279). 

(c) Terapi psikologik 

Perlu diyakinkan kepada penderita bahwa penyakit dapat 

disembuhkan, hilangkan rasa takut oleh karena kehamilan, kurangi 

pekerjaan serta menghilangkan masalah dan konflik, yang kiranya 

dapat menjadi latar belakang penyakit ini (Wiknjosastro. 2005, 279). 

Menurut Hidayati (2009;68) factor psikologik pada hiperemesis 

gravidarum adalah memberikan konseling dan edukasi (KIE) tentang 

kehamilan yang dilakukan untuk menghilangkan factor psikis rasa 

takut. 
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(d) Diet  

Menurut Dinar (2008) dalam Ai Yeyeh, dkk (2010. 124-125) ciri 

khas diet hiperemesis adalah penekanan karbohidrat kompleks 

terutama pada pagi hari, serta menghindari makanan yang berlemak 

dan goreng-gorengan untuk menekan rasa mual dan muntah, 

sebaiknya diberi jarak dalam pemberian makan dan minum. Diet pada 

hiperemesis bertujuan untuk mengganti persediaan glikogen tubuh 

mengontrol asidosis secara berangsur-angsur memberikan makanan 

berenergi dan zat gizi yang cukup. 

Diet hiperemesis gravidarum memiliki beberapa syarat, 

diataranya adalah karbohidrat tinggi, yaitu 75-80% dari kebutuhan 

energi total, lemak rendah, yaitu <10% dari kebutuhan energi total, 

protein sedang, yaitu 10-15% dari kebutuhan energi total, makanan 

diberikan dalam bentuk kering, pemberian cairan disesuaikan dengan 

keadaan pasien, yaitu 7-10 gelas per hari, makanan mudah dicerna, 

tidak merangsang saluran pencernaan dan diberikan sering dalam 

porsi kecil, bila makan pagi dan sulit diterima, pemberian dioptimalkan 

pada makan malam dan selingan malam, makanan secara berangsur 

ditingkatkan dalam porsi dan nilai gizi sesuai dengan keadaan dan 

kebutuhan gizi pasien. 

Ada tiga macam diet pada hiperemesis gravidarum, yaitu: 

(1) Diet hiperemesis I diberikan pada hiperemesis tingkat III. Makanan 

hanya berupa roti kering dan buah-buahan. Cairan tidak diberikan 

bersama makanan tetapi 1-2 jam sesudahnya. Makanan ini 

kurang akan zat-zat gizi kecuali vitamin C karena itu hanya 

diberikan selama beberapa hari. 
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(2) Diet hiperemesis II diberikan bila rasa mual dan muntah 

berkurang. Secara berangsur mulai diberikan bahan makanan 

yang bernilai gizi tinggi. Pemberian minuman tidak diberikan 

bersama makanan. Makanan ini rendah dalam semua zat-zat gizi 

kecuali vitamin A dan D. 

(3) Diet hiperemesis III diberikan kepada penderita dengan 

hiperemesis ringan. Menurut kesanggupan penderita minimum 

boleh diberikan bersama makanan. Makanan ini cukup dalam 

semua zat gizi kecuali kalsium. 

(4) Makanan yang dianjurkan untuk diet hiperemesis I, II, dan III 

adalah roti panggang, biscuit, creekers, buah segar dan sari buah, 

minuman botol ringan, sirup, kaldu tak berlemak, teh dan kopi 

encer. Sedangkan makanan yang tidak dianjurkan adalah 

makanan yang umunnya merangsang saluran pencernaan dan 

berbumbu tajam. Bahan makanan yang mengandung alkohol, kopi 

dan yang mengandung zat tambahan (pengawet, pewarna, dan 

penyedap rasa) juga tidak dianjurkan. 

(5) Diet pada ibu mengalami hiperemesis terkadang  melihat kondisi 

si ibu dan tingkatan hiperemesisnya, konsep saat ini yang 

dianjurkan pada ibu adalah makanlah apa yang ibu suka, bukan 

makan sedikit-sedikit tapi sering juga jangan paksakan ibu 

memakan apa yang saat ini membuat mual karena diet tersebut 

tidak akan berhasil malah akan memperparah kondisinya. 

 

 

Asuhan Kebidanan Ibu..., Rita Muliasari, Kebidanan DIII UMP, 2011



Tabel 2.1 

Komposisi Gisi yang Dianjurkan pada Ibu dengan Hiperemesis 

Nilai Gizi Diet Hiperemesis 
I 

Diet Hiperemesis 
II Diet Hiperemesis III 

Energi (kkal) 1100 1700 2300 
Protein (g) 15 57 73 
Lemak (g) 2 33 59 
Karbohodrat (g) 259 293 368 
Kalsium (mg) 100 100 400 
Besi (mg) 9,5 17,9 24,3 
Vitamin A (RE) 542 2202 2270 
Tiamin (mg) 0.5 0.8 1 
Vitamin C (mg) 283 199 199 
Natrium (mg) - 267 362 

 

 

Tabel 2.2 

Komposisi Bahan Makanan atau contoh Menu dalam Sehari Diet Hiperemesis I 

Waktu Bahan Makanan Urt 
Pukul 08.00 Roti panggang 2 iris 
 Selai 1 sdm 
Pukul 10.00 Air jeruk 1 gls 
 Gula pasir 1 sdm 
Pukul 12.00 Roti panggang  2 iris 
 Selai 1 sdm 
 Pepaya 2 ptg sdg 
 Gula pasir  1 sdm 
Pukul 14.00 Air jeruk 1 gls 
 Gula pasir 1 sdm 
Pukul 16.00 Pepaya  1 ptg sdg 
Pukul 18.00 Roti panggangh 2 iris 
 Selai 1 sdm 
 Pisang 1 bh sdg 
 Gula pasir 1 sdm 
Pukul 20.00 Air jeruk 1 gls 
 Gula pasir 1 sdm 
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Tabel 2.3 

Komposisi Bahan Makanan Atau  Contoh Menu dalam Sehari 

Diet Hiperemesis II dan III 

Pukul Bahan 
makanan 

Diet Hiperemesis II Diet Hieremesis III 
Berat Urt Berat Urt 

Pagi  Roti 40 2 iris 40 2 iris 
 Telur ayam 50 1 btr 50 1 btr 
 Margarine 5 ½ sdm 10 1 sdm 
 Selai 10 1 sdm 10 1 sdm 

10.00 Buah 100 1 ptg sdg pepaya  100 1 ptg sdg pepeya  
 Gula pasir 10 1 sdm 10 1 sdm 
 Biskuit  - - 20 2 bh 

Siang  Beras 75 1 gls nasi 100 1 ½  gls nasi 
 Daging 50 1 ptg sdg 50 1 ptg sdg 
 Tahu 50 ½ bh bsr 50 1 ptg sdg 
 Sayuran 75 ¾ gls 75 ¾ gls 
 Buah  100 1 ptg sdg papaya 100 1 ptg sedang papaya 
 Minyak - -  5 ½ sdm 

16.00 Buah  100 1ptg sdg  100 1 ptg sedang 
 Gula pasir 10 1 sdm 20 2 sdm 
 Biscuit  20 2 bh 20 2 bh 
 Agar - - 2 ½ sdm 
 Susu - -  200 1 gls 

Malam Beras 75 1 glas nasi 100 ½ gls nasi 
 Ayam 50 1 ptg sedang 50 1 ptg sdg 
 Tempe 25 1 ptg sedang 50 1 ptg sedang 
 Sayuran 75 ¾ gls 75 ¾ gls 
 Buah  100 1 ptg sdg papaya 100 1 ptg sdg papaya 
 Minyak  - -  5 ½ sdm 

20.00 Roti 40 2 iris 40 2 iris 
 Margarine  5 ½ sdm 10 1 sdm 
 Selai 10 1 sdm 10 1 sdm 
 Gula pasir 10  1 sdm 10   

 

(e) Pemberian cairan pengganti 

Cairan pengganti dapat diberikan dalam keadaan darurat 

sehingga keadaan dehidrasi dapat diatasi. Cairan pengganti yang 

diberikan adalah glikosa 5% sampai 10% dengan keuntungan dapat 

mengganti cairan yang hilang dan berfungsi sebagai sumber energi 

sehingga terjadi perubahan metabolisme dari lemak menjadi protein 

menuju ke arah pemecahan glukosa. Cairan tersebut dapat 

ditambahkan vitamin C, B kompleks, atau kalium yang diperlukan 

untuk kelancaran metabolisme. Selama pemberian cairan harus 
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memperhatikan keseimbangan cairan yang masuk dan keluar melalui 

kateter (air kencing perlu diperiksa sehari-hari terhadap protein, 

aseton, khlorida, dan bilirubin. Prawirohardjo S, 2007;279)), nadi, 

tekanan darah, suhu (suhu dan nadi diperiksa selama 4 jam dan 

tekanan darah 3 kali sehari), dan pernapasan. Lancarnya 

pengeluaran urin memberi petunjuk bahwa keadaan ibu hamil 

berangsur-angsur membaik. Pemeriksaan yang perlu dilakukan 

adalah pemeriksaan darah, urine, dan bila memungkinkan 

pemeriksaan fungsi hati dan ginjal. Bila muntah berkurang dan 

kesadaran membaik, ibu hamil dapat diberikan makan minum dan 

mobilisasi (Manuaba 2009; 51). 

(f)  Penghentian kehamilan  

Pada sebagian kecil kasus keadaan tidak menjadi baik bahkan 

mundur. Usahakan mengadakan pemeriksaan medik dan psikiatrik 

jika memburuk. Delirium, kebutaan, takikardi, ikterus, auria, dan 

perdarahan merupakan manifestasi komplikasi organic. Dalam 

keadaan demikian perlu dipertimbangkan untuk mengakhiri 

kehamilan. Keputusan untuk melakukan abortus terapuetik sering sulit 

diambil. Oleh karena di satu pihak tidak boleh dilakukan terlalu cepat, 

tetapi di lain pihak tidak boleh menunggu sampai terjadi gejala 

irreversible pada organ vital (Wiknjosastro. 2005, 277). 

Pada bebrapa keadaan Hiperemesis Gravidarum yang sudah 

cukup parah dan dinilai bisa mengancam kesejahteraan ibu dan janin 

maka dapat dipertimbangkan pengakhiran kehamilan, menurut Faser 

(2003), Henderson dan Ms Donald (2004) dalam Ai Yeyeh, dkk (2010. 

128). 
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(h)  Komplikasi 

Dampak yang ditimbulkan dapat terjadi pada ibu dan janin, 

(a) Komplikasi pada ibu 

Menurut Setiawan (2007) dalam Ai Yeyeh, dkk (2010. 128) 

ibu akan kekurangan nutrisi dan cairan sehingga keadaan fisik ibu 

menjadi lemah dan lelah dapat pula mengakibatkan gangguan 

asam basa, pneumini aspirasi, robekan mukosa pada hubungan 

gastroesofagi yang menyebabkan peredaran rupture esophagus, 

kerusakan hepar dan kerusakan ginjal. 

(b) Komplikasi pada janin  

Menurut Setiawan (2007) dalam Ai Yeyeh, dkk (2010.129) 

pertumbuhan dan perkembangan janin karena nutrisi yang tidak 

terpenuhi atau tidak sesuai dengan kehamilan, yang 

mengakibatkan peredaran darah janin berkurang. Winkjosastro 

(2005) Pada bayi, jika hiperemesis ini terjadi hanya di awal 

kehamilan tidak berdampak terlalu serius, tetapi jika sepanjang 

kehamilan si ibu menderita hiperemesis gravidarum, maka 

kemungkinan bayinya mengalami BBLR, IUGR, Prematur hingga 

abortus. 

Hal ini didukung oleh pernyataan Gross et al dalam Ai 

Yeyeh, dkk (2010, 129) menyatakan bahwa ada peningkatan 

peluang retradasi pertumbuhan intaruterus jika ibu mengalami 

penurunan berat bada sebesar 5 % dari berat badan sebelum 

kehamilan, karena pola pertumbuhan janin tergangu oleh 

metabolisme maternal. Menurut Tiran (2008) dalam Ai Yeyeh, dkk 
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(2010, 129).Terjadinya pertumbuhan janin terlambat sebagai 

akibat kurangnya pemasokan oksigen dan makanan yang kurang 

adekuat dan hal ini mendorong terminasi kehamilan lebih dini 

(Wiknjosastro, 2005). Makanan ibu selama hamil dan keadaan gizi 

ibu pada waktu hamil berhubungan erat dengan berat badan lahir 

rendah (BBLR). Apabila makanan yang dikonsumsi ibu kurang 

dan keadaan gizi ibu jelek maka besar kemungkinan BBLR, 

menurut  Chase dalam Ai Yeyeh, dkk (2010, 128) konsekuesinya 

adalah bayi yang lahir kemungkinan meninggal 17 kali lebih tinggi 

dibanding bayi lahir normal. Admin (2007) dalam Ai Yeyeh, dkk 

(2010. 129). 

 (h) Pemeriksaan Laboratorium 

Pemeriksaan yang perlu dilakukan adalah pemeriksaan darah, 

urine, dan bila memungkinkan pemeriksaan fungsi hati dan ginjal. 

Bila muntah berkurang dan kesadaran membaik, ibu hamil dapat 

diberikan makan minum dan mobilisasi (Manuaba 2009; 51). 

 
B. Tinjauan Asuhan Kebidanan 

1. Penerapan manajemen menurut Varney, meliputi pengkajian, interpretasi 

data, diagnosa potensial, dan tindakan antisipasi segera untuk 

mencegahnya, penyusunan rencana tindakan, pelaksanaan, dan 

evaluasi. 

Langkah 1 : Pengkajian 

Pada langkah ini bidan mengumpulkan semua informasi yang akurat dan 

lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien, untuk 

memperoleh data dapat dilakukan dengan cara: 
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a. Anamnesa 

b. Pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhan dan pemeriksaan tanda-

tanda vital. 

c. Pemeriksaan khusus 

d. Pemeriksaan penunjang 

Bila klien mengalami komplikasi yang perlu di konsultasikan kepada 

dokter dalam penatalaksanaan maka bidan perlu melakukan konsultasi 

atau kolaborasi dengan dokter. Tahap ini merupakan langkah awal yang 

akan menentukan langkah berikutnya, sehingga kelengkapan data sesuai 

dengan kasus yang dihadapi akan menentukan proses interpretasi yang 

benar atau tidak dalam tahap selanjutnya, sehingga dalam pendekatan ini 

harus yang komprehensif meliputi data subjektif, objektif dan hasil 

pemeriksaan sehingga dapat menggambarkan kondisi/masukan klien 

yang sebenarnya dan valid. Kaji ulang data yang sudah dikumpulkan 

apakah sudah tepat, lengkap dan akurat. 

Langkah II: Merumuskan Diagnosa/Masalah Kebidanan 

Pada langkah ini identifikasi terhadap diagnosa atau masalah 

berdasarkan interpretasi yang akurat atas data-data yang telah 

dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasikan 

sehingga dapat merumuskan diagnosa dan masalah yang spesifik. 

Rumusan diagnosa dan masalah keduanya digunakan karena masalah 

tidak dapat didefinisikan seperti diagnosa tetapi tetap membutuhkan 

penanganan. Masalah sering berkaitan dengan hal-hal yang sedang 

dialami wanita yang diidentifikasioleh bidan sesuai dengan hasil 

pengkajian. Masalah juga sering menyertai diagnosa. Diagnosa 
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kebidanan adalah diagnosa yang ditegakkan bidan dalam lingkup praktik 

kebidanan dan memenuhi standar nomenklatur diagnosa kebidanan. 

Langkah III: Mengantisipasi Diagnosa/Masalah Kebidanan 

Pada langkah ini mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosa 

potensial berdasarkan diagnosa/masalah yang sudah diidentifikasi. 

Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan 

pencegahan. Pada langkah ketiga ini bidan dituntut untuk mampu 

mengantisipasi masalah potensial tidak hanya merumuskan masalah 

potensial yang akan terjadi tetapi juga merumuskan tindakan antisipasi 

agar masalah atau diagnosa potesial tidak terjadi. 

Langkah IV: Menetapkan Kebutuhan Tindakan Segera 

Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan/dokter dan/untuk 

dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan 

yang lain sesuai dengan kondisi klien. Langkah ini mencerminkan 

kesinambungan dari proses penatalaksanaan kebidanan. Jadi, 

penatalaksanaan bukan hanya selama asuhan primer periodik atau 

kunjungan prenatal saja tetapi juga selama wanita tersebut bersama 

bidan terus-menerus. 

Pada penjelasan diatas menunjukkan bahwa bidan dalam melakukan 

tindakan harus sesuai dengan prioritas masalah/kebutuhan yang dihadapi 

kliennya. Setelah bidan merumuskan tindakan yang perlu dilakukan untuk 

mengantisipasi diagnosa/masalah potensial pada langkah sebelumnya, 

bidan juga harus merumuskan tindakan emergency/segera untuk segera 

ditangani baik ibu maupun bayinya. Dalam rumusan ini termasuk tindakan 

segera yang mampu dilakukan secara mandiri, kolaborasi atau yang 

bersifat rujukan. 
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Langkah V: Merencanakan  Asuhan Secara Menyeluruh 

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh yang ditentukan 

oleh langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan 

penatalaksanaan terhadap masalah atau diagnosa yang telah 

teridentifikasi atau diantisipasi. Pada langkah ini informasi data yang tidak 

lengkap dapat dilengkapi. Rencana asuhan yang menyeluruh tidak hanya 

meliputi apa-apa yang sudah teridentifikasi dari kondisi klien atau dari 

masalah yang berkaitan tetapi juga dari kerangka pedoman antisipasi 

terhadap wanita tersebut seperti apa yang diperkirakan akan terjadi 

berikutnya, apakah dibutuhkan penyuluhan konseling dan apakah perlu 

merujuk klien bila ada masalah-masalah yang berkaitan dengan sosial 

ekonomi-kultural atau masalah psikologi. 

Setiap rencana asuhan haruslah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu 

oleh bidan dan klien agar dapat dilaksanakan dengan efektif karena klien 

juga akan melaksanakan rencana tersebut. Semua keputusan yang 

dikembangkan dalam asuhan menyeluruh ini harus rasional dan benar-

benar valid berdasarkan pengetahuan dan teori yang up to date serta 

sesuai dengan asumsi tentang apa yang akan dilakukan klien. 

Langkah VI: Implementasi 

Pada langkah ke enam ini rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah 

diuraikan pada langkah ke lima dilaksanakan secara aman dan efisien. 

Perencanaan ini dibuat dan dilaksanakan seluruhnya oleh bidan atau 

sebagian lagi oleh klien atau anggota tim kesehatan lainnya. Walaupun 

bidan tidak melakukannya sendiri, bidan tetap bertanggung jawab        

untuk mengarahkan pelaksanaannya. Dalam kondisi dimana bidan 
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berkolaborasi dengan dokter untuk menangani klien yang mengalami 

komplikasi, maka keterlibatan bidan dalam penatalaksanaan asuhan bagi 

klien adalah tetap bertanggung jawab terhadap terlaksananyarencana 

asuhan bersama yang menyeluruh tersebut. Pelaksanaan yang efisien 

akan menyangkut waktu dan biaya serta meningkatkan mutu dan asuhan 

klien. 

Langkah VII: Evaluasi 

Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah 

diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-

benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah 

diidentifikasidi dalam diagnosa dan masalah. Rencana tersebut dapat 

dianggap efektif jika memang benar-benar efektif dalam pelaksanaannya. 

Langkah-langkah proses penatalaksanaan umumnya merupakan 

pengkajian yang memperjelas proses pemikiran yang mempengaruhi 

tindakan serta berorientasi pada proses klinis, karena proses 

penatalaksanaan tersebut berlangsung di dalam situasi klinik dan dua 

langkah terakhir tergantung pada klien dan situasi klinik. Penerapan 

manajemen kebidanan varney dalam asuhan kebidanan ibu bersalin 

resiko tinggi dengan preeklamsi berat. Adapun penerapan manajemen 

kebidanan menurut Varney meliputi: pengkajian, intervensi data, 

masalah,  potensial antisipasi,  implementasi,  intervensi,  evaluasi. 

Penerapan Manajemen Kebidanan menurut Varney, meliputi 

pengkajian, interpretasi data, diagnosa potensial dan tindakan antisipasi 

segera untuk mencegahnya, penyusunan rencana tindakan, pelaksanaan 

dan evaluasi. 
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a. Pengkajian 

Merupakan suatu cara untuk mendapatkan informasi dengan 

menggunakan metode wawancara secara langsung dan pemeriksaan 

fisik. 

1). Data Subjektif 

a) Identitas Pasien  

Berisi tentang biodata pasien dan penanggung jawab yaitu 

menurut nama, umur, suku bangsa, agama, pendidikan, 

pekerjaan, alamat. 

(1) Alasan datang 

Untuk mengetahui alasan ibu saat datang ke tempat 

pelayanan kesehatan (Mufdlilah.2009; 11).  

(2) Keluhan utama 

Dikaji untuk menggali tanda atau gejala yang berkaitan 

dengan kehamilan hiperemesis gravidarum. Yaitu mual 

muntah, perut enek dan terasa sesak dan nyeri 

epigastrium (Manuaba. 2004;49). 

(3) Riwayat kesehatan 

(a) Riwayat kesehatan dahulu : 

 Riwayat kesehatan dahulu dikaji untuk mengetahui 

adakah riwayat penyakit yang pernah diderita pasien 

berkaitan dengan factor presdiposisi, yaitu : 

1) Molahidatidosa 

Menurut Manuaba (2009;48) menyebutka bahwa 

pada mola jumlah hormon yang dikeluarkan terlalu 

tinggi sehingga menyebabkan hiperemesis 

gravidarum. 
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2) Faktor endokrin lainnya : 

a. diabetes 

Gejala mual muntah juga disebakan oleh 

gangguan traktus digestivus seperti pada 

penderita diebetes melitus (gastroparesis 

diabeticorm). Hal ini disebkan oleh gangguan 

mortilitas usus pada penderita atau pada setelah 

operasi vagotomi (sastrawinarta 2005;65) 

b. Grastitis (Muntah tanpa isi) 

Vomitus yang terjadi pada saat makan atau 

segera sesudahnya dapat menunjukkan vomitus 

psikogenetik atau ulkus peptik dengan 

pilorospasme. Muntah yang terjadi 4-6 jam atau 

lebih setelah makan dan mengenai eliminasi 

jumlah besar makanan yang tidak ditelan sering 

menunjukan retensi lambung atau gangguan 

esofagus tertentu. Vomitus yang bersifat 

proyektif atau tanpa didahului nausea 

menunjukan kemungkinan lesi pada sistem 

saraf pusat (Horison. 2000; 243).  

(b) Riwayat kesehatan sekarang : 

Riwayat kesehatan yang sekarang dikaji 

untuk mengetahui adakah riwayat penyakit 

yang pernah diderita pasien yang berkaitan 

dengan faktor presdiposisi (Winkjosastro,2005. 

275).  
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1) Molahidatidosa 

Menurut Pawirohardjo (2005; 262) 

menyebutkan bahwa pada jaringan trofoblast 

pada villus kadang-kadang berproliferasi 

ringan kadang-kadang keras, dan 

mengeluarkan hormon, yakni human 

choironic gonadrotophin (HCG) dalam 

jumlah yang lebih besar dari pada kehamilan 

biasa. 

2) Kehamilan kembar (Heidi Murkoff,dkk 

2006;215) 

Menyebutkan, ini merupakan gejala 

kehamilan yang belebihan. Biasanya jika 

ada janin kembar maka ibu akan mengalami 

mual di pagi hari yang dapat berlipat ganda. 

Akan tetapi semua ini juga bisa terjadi pada 

kehamilan janin tunggal. 

3) Faktor endokrin lainnya :   

a.  Diabetes 

Gejala mual muntah juga disebabkan 

oleh gangguan traktus digestivus seperti 

pada penderita diebetes melitus 

(gastroparesis diabeticorm). Hal ini 

disebbkan oleh gangguan mortilitas usus 

pada penderita atau pada setelah operasi 

vagotomi (sastrawinarta 2005;65) 
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b. Grastitis (Muntah tanpa isi) 

Vomitus yang terjadi pada saat makan 

atau segera sesudahnya dapat 

menunjukkan vomitus psikogenetik atau 

ulkus peptik dengan pilorospasme. 

Muntah yang terjadi 4-6 jam atau lebih 

setelah makan dan mengenai eliminasi 

jumlah besar makanan yang tidak ditelan 

sering menunjukan retensi lambung atau 

gangguan esofagus tertentu. Vomitus 

yang bersifat proyektif atau tanpa 

didahului nausea menunjukan 

kemungkinan lesi pada sistem saraf 

pusat (Horison. 2000; 243).  

(c) Riwayat kesehatan keluarga : 

Riwayat kesehatan keluarga dikaji untuk 

mengetahui apakah ada penyakit seperti 

keturunan kembar dan diabetes, karena 

kehamilan kembar dan diabetes merupakan 

faktor presdiposisi bagi terjadinya hiepremesis 

gravidarum ( Manuaba, 2001; 397) serta riayat 

penyakit grastitis (Horison. 2000; 243). 

(4) Riwayat Obstetri 

(a) Riwayat Haid : 

Riwayat haid melalui HPHT (hari pertama haid 

terakhir) dikaji untuk mengetahui usia kandungan. 
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Karena hiperemesis gravidarum biasanya dimulai pada 

awal kehamilan atau kehamilan muda karena adanya 

peningkatan hormone HCG (Heidi Murkoff, dkk 2006; 

215) dan berangsur-angsur membaik sendiri sekitar 4 

bulan (Winkjosastro 2005;278). 

(b) Riwayat kehamilan sekarang 

ANC: Dilakukan untuk mengetahui dan mengawasi 

perkembangan pasien apakah ibu nampak 

lemah, apatis dan berat badan menurun yang 

merupakan gejala dan tanda hiperemesis 

gravidarum (Manuaba. 2004;49). 

(5) Riwayat perkawinan  

Dalam teori menyebutkan bahwa perkawinan yang tidak 

sah dan keretakan rumah tangga dapat menyebabakan 

terjadinya hiperemesis gravidarum ( Manuaba, I.B.G., 

2001;397).  

 
(6) Pola kebutuhan sehari-hari 

(a) Pola nutrisi 

Menggambarkan tentang pola makan dan 

minum, frekuensi, banyaknya, jenis makanan, 

makanan pantangan (Eny, 2009 ; h. 136). Pada 

penderita hiperemesis gravidarum di hindarkan 

makanan yang berlemak karena Makanan yang 

mengandung lemak akan menimbulkan kolesterol, 

sedangkan tubuh menggunakan kolesterol darah untuk 
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membuat esterogen, progesteron dan empedu, 

sehingga kenaikan esterogen dan progesterone akan 

menimbulkan mual muntah atau hiperemesis 

gravidarum. (Kriebs J.M & Gegor C.L, 2004; h. 608). 

Makanan yang berminyak dan berbau lemak 

sebaiknya dihindarkan. Makanan dan minuman 

seyogyanya disajikan dalam keadaan panas atau 

sangat dingin (Winkjosastro 2005; 278). 

(b) Pola aktivitas 

Perlu dikaji karena ibu yang mual dan muntahnya 

sampai menggangu aktifitas sehari-hari (Manuaba, 

2001. 397). 

(c) Pola istirahat 

Perlu dikaji kebiasan pasien pada saat bangun tidur, 

seperti misalnya pasien bangun tidur langsung 

beraktivitas, hal ini mempengaruhi keadaan umum 

pasien yang tidak seimbang. (Wiknjosastro. 2005;277). 

(7) Psikososial 

(a) Psikososial 

Perlu diyakinkan kepada penderita bahwa 

penyakit dapat disembuhkan, hilangkan rasa takut oleh 

karena kehamilan, kurangi pekerjaan serta 

menghilangkan masalah dan konflik, yang kiranya 

dapat menjadi latar belakang penyakit ini 

(Wiknjosastro. 2005, 279). 
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2). Data Objektif 

a)  Keadaan umum  

Untuk menilai status keadaan umum pasien, pada pasien 

dengan hiperemesis gravidarum dikaji apakah ibu tampak 

lemah, hal tersebut merupakan tanda dan gejala hiperemesis 

gravidarum (Manuaba, 2004. 49). 

b) Tingkat kesadaran  

Untuk menilai status kesadaran ibu, ini dilakukan dengan 

penilaian 

1) Composmentis : sadar penuh, respon cukup 

terhadap stimulasi yang 

diberikan 

2) Apatis :  acuh tak acuh terhadap keadaan 

sekitar 

3) Somnolen :  kesadaran yang rendah, tampak 

,mengantuk, selalu ingin tidur, 

tidak responsive terhadap 

rangsangan ringan dan masih 

memberikan respon terhadap 

rangsangan kuat 

4) Sopor :  tidak memberikan respon ringan 

maupun sedang tapi masih 

memberikan respon kuat ditandai 

reflek pupil terhadap cahaya 

masih positif 
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5) Koma :  tidak dapat bereaksi terhadap 

stimulasi apapun 

6) Delirium :  tingkat kesadaran paling rendah, 

merona (Mufdillah, 2009) 

Tingkat I : keadaan pasien composmentis/sadar penuh 

 

c) Tanda Vital 

(1) Tekanan darah  :  Tingkat I : tekanan darah sistolik 

menurun (Winkjosastro 

2005,277)  

(2) Nadi   :  Tingkat I : nadi meningkat sekitar 

100 per menit 

(Wiknjosastro 2005, 277) 

(3) Suhu   :  Tingkat I : suhu kadang meningkat 

(Manuaba 2001. 398) 

(4) BB  :   Tingkat I  : berat badan menurun 

(Manuaba 2001. 398) 

d)  Status present 

(a) Muka    : Tingkat I : muka tampak anemis 

karena terpengaruh pada 

keadaan umum 

(Winkjosastro 2005; 277) 

(b) Mata    :  Tingkat I  :  mata cekung (Hidayati 

2009; 67) 
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(c) Mulut   :  Tingkat I  : lidah kering (Joseph 

HK,M. Nugroho.S 

2010;162 ) 

(d) Dada    :  Tingkat I  :  nyeri epigastrium 

(Manuaba. 2004;49) 

b. Interpretasi data 

Diagnosa : Ny.....G...P...A... umur....tahun kehamilan....minggu 

dengan Hiperemesis gravidarum tingkat I.  

1)  Data subyektif  :  ibu mengatakan mual muntah yang 

berlebihan dan terus menerus, apa yang 

dimakan dan diminum dimuntahkan sehingga 

mempengaruhi pekerjaan sehari hari 

(Manuaba, 2001. 397). 

2) Data obyaktif  :  ibu terlihat pucat, mata cekung, lemas, nadi 

meningkat 100 kali per menit, ikterus, 

sianosis, dan tekanan darah menurun 

Manuaba (2004, 49),. 

Masalah :  Masalah yang muncul akibat ibu hamil 

dengan hiperemesis greavidarum adalah ibu 

merasa cemas. 

c. Diagnosa potensial 

Dignosa yang mungkin timbul dari kasus hiperemesis gravidarum 

adalah : Hiperemesis gravidarum tingkat II (jika pada penderita tidak 

segera di tangani/diobati sesegera mungkin akan mengalami 

hiperemesis tingat selanjutnya (Winkjosastro. 2005;278)) 
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d. Identifikasi kebutuhan akan tindakan segera atau kolaborasi dan 

konsultasi 

berikan cairan infuse ringer dextrin 5% 20 tpm 

e. Perencanaan 

Merencanakan asuhan kebidanan sesuai dengan data 

subjektif,objektif dan diagnose  kebidanan ibu hamil dengan 

hiperemesis gravidarum.  

1.  Obat - obatan  

(Manuaba 2009; 51) Pemberian obat pada hiperemesis 

gravidarum sebaiknya berkonsultasi dengan dokter sehingga 

dapat dipilih obat yang tidak bersifat teratogenik (dapat 

menyebabkan kelainan kongenital atau cacat bawaan bayi). 

Komponen (susunan obat) yang dapat diberikan adalah : 

Sedatif ringan (fernobarbital [Luminal] 30 mg, Valium) 

a) Anti-alergi (anthistamin, Dramamine, Avomin) 

b) Obat antimual/anti-muntah (Mediamer B6 (30 mg), Emetrole, 

Stemetil, Avopreg) 

c) Vitamin, terutama B kompleks dan vitamin C 

2. Isolasi  

Penderita disendirikan dalam kamar yang tenang, tetapi cerah dan 

peredaran udara baik. Catat cairan yang keluar dan masuk. Hanya 

dokter dan perawat yang boleh masuk ke dalam kamar penderita. 

Sampai muntah berhenti dan penderita mau makan, tidak 

diberikan makan/minum selama 24 jam. Kadang-kadang dengan 

isolasi saja gejala-gejala akan berkurang atau hilang tanpa 

pengobatan (Winkjosastro 2005; 279).  
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3. Terapi psikologik  

Perlu diyakinkan kepada penderita bahwa penyakit dapat 

disembuhkan, hilangkan rasa takut oleh karena kehamilan, 

kurangi pekerjaan serta menghilangkan masalah dan konflik yang 

kiranya dapat menjadi latar belakang penyakit ini (Wiknjosastro. 

2005, 279).  

4. Diet  

Menurut Dinar (2008) dalam Ai Yeyeh, dkk (2010. 124-125) ciri 

khas diet hiperemesis adalah penekanan karbohidrat pleks 

terutama pada pagi hari, serta menghindari makanan yang 

berlemak dan goreng-gorengan untuk menekan rasa mual dan 

muntah, sebaiknya diberi jarak dalam pemberian makan dan 

minum. Diet pada hiperemesis bertujuan untuk mengganti 

persediaan glikogen tubuh mengontrol asidosis secara berangsur-

angsur memberikan makanan berenergi dan zat gizi yang cukup. 

Diet pada hiperemesis gravidarum, yaitu: 

(1) Diet hiperemesis III diberikan kepada penderita dengan 

hiperemesis ringan. Menurut kesanggupan penderita minimum 

boleh diberikan bersama makanan. Makanan ini cukup dalam 

semua zat gizi kecuali kalsium. 

5. Pemberian cairan pengganti 

Berikan cairan perenteral yang cukup elektrolit, karbohidrat 

dan protein dengan glucose 5% dalam cairan fisiologis sebanyak 

2-3 liter sehari. Bila perlu dapat ditambah kalium dan vitamin, 

khususnya vitamin B komplek dan vitamin C dan apabila ada 
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kekurangan protein, dapat diberikan pula asam amino secara intra 

vena. 

f.  Pelaksanaan 

Melakukan asuhan kebidanan sesuai dengan perencanaan yang telah 

dilakukan sesuai keadaan pasien. 

g.  Evaluasi 

Kriteria keberhasilan : 

Ibu sudah tidak mual muntah dan dapat  makan dan minum seperti 

biasa, ibu tidak pucat,  nadi dan tekanan darah kembali normal, ibu 

sudah bisa berjalan dan tidak merasa lemas. 

1. Metode pendokumentasian asuhan kebidanan 

a. Menurut Mufdillah (2009; h. 122). Pendokumentasian atau 

catatan manajemen kebidanan dapat diterapkan dengan 

metode SOAP yang merupakan proses pemikiran 

penatalaksanaan manajemen kebidanan yaitu: 

S (subyektif)  : keterangan yan berasal dari pasien 

untuk mendapatkan diagnosa kebidanan 

yang terdisi dari identitas pasien, 

keluhan yang dialami pasien. 

O (obyektif) :  Hasil pemeriksaan yang dilakukan bidan  

A (Assasment)  :  Kesimpulan dari data-data subyektif dan 

obyektif. Yaitu diagnosa kebidanan 

P (Planning)  :  Apa yang dilakukan brdasarkan hasil 

pengevaluasian dari data subyektif, 

obyektif, serta analisis 

 SOAP adalah catatan yang bersifat sederhana, jelas, logis, 

dan tertulis. Metode SOAP merupakan penyaringan  
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C. LANDASAN HUKUM KEWENANGAN BIDAN 

1. Peran dan fungsi bidan 

(IBI, 2006) Memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan resiko 

tinggi dan pertolongan pertama pada kegawatan yang memerlukan 

tindakan kolaborasi. 

a. Mengkaji kebutuhan asuhan pada kasus resiko tinggi dan keadaan 

kegawat daruratan yang memerlukan pertolongan pertama dan 

tindakan kolaborasi. 

b. Menentukan diagnosa, prognosa dan prioritas sesuai dengan factor 

resiko dan keadaan kegawat daruratan pada kasus resiko tinggi. 

c. Menyusun rencana asuhan dan tindakan pertolongn pertama sesuai 

prioritas. 

d. Melaksanakan asuhan kebidanan pada kasus ibu hamil resiko tinggi 

dan memberikan pertolongan pertama sesuai dengan prioritas. 

e. Mengevaluasi hasil asuhan kebidanan dan pertolongan pertama. 

f. Menyusun rencana tindak lanjut bersama klien. 

g. Membuat catatan dan laporan. 

2. Kompetensi bidan 

Kompetensi ke-3 : Bidan memberi asuahan antenatal bermutu tinggi 

untuk mengoptimalkan kesehatan selama kehamilan yang meliputi : 

deteksi dini, pengobatan atau rujukan dari : 

a. Pengetahuan dasar 

1) Anatomi dan fisiologi tubuh manusia 

2) Siklus menstruasi dan proses konsepsi 

3) Tumbuh kembang janin dan factor-faktro yang mempengaruhinya 

4) Tanda-tanda dan gejala kehamilan 
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5) Mendiagnosa kehamilan 

6) Pekembangan normal kehamilan 

7) Komponen riwayat kesehatan 

8) Komponen pemeriksaan fisik yang terfokus selama antenatal  

9) Menentukan umur kehamilan dari riwayat menstruasi, 

pembesaran dan atau tinggi fundus uteri 

10) Mengenal tanda dan gejala anemia ringan dan berat, hiperemesis 

gravidarum, kehamilan ektopik terganggu, abortus imminen, molla 

hidatidosa dan komlikasinya dan kehamilan ganda, kelalaian letak 

serta pre eklamsi 

11) Nilai normal dari pemeriksaan laboratorium seperti Haemoglobin 

dalam darah, test gula, protein, aceton dan bakteri dalam urine 

12) Perkembangan normal dari kehamilan : perubahan bentuk fisik, 

ketidaknyamanan yang lazim, pertumbuhan fundus uteri yang 

diharapkan 

13) Perubahan psikologis yang normal dalam kehamilan dan dampak 

kehamilan terhadap keluarga 

14) Penyuluhan dalam kehamilan : perubahan fisik, perawatan buah 

dada ketidaknyamanan, kebersiahn, seksualitas, nutrisi, pekerjaan 

dan aktifitas (senam hamil) 

15) Kebutuhan nutrisi bagi wanita hamil dan janin 

16) Penatalaksanaan imunisasi pada wanita hamil 

17) Pertumbuhan dan perkembangan janin 

18) Persiapan persalinan, kelahiran dan menjadi orang tua 

19) Persiapan keadaan dan rumah/keluaraga untuk menyambut 

kelahiran bayi 

Asuhan Kebidanan Ibu..., Rita Muliasari, Kebidanan DIII UMP, 2011



20) Tanda-tanda dimulainya persalinan 

21) Promosi dan dukungan pada ibu menyusui 

22) Tekhnik relaksasi dan strategi meringankan nyeri pada persiapan 

persalinan dan kelahiran 

23) Mendokumentasiakn temuan dan asuhan yang diberikan 

24) Mengurangi ketidaknyamanan selama masa kehamilan 

25) Penggunaan obat-obat tradisional ramuaan yang aman untuk 

mengurangi ketidaknyamanan selama kehamilan 

26) Akibat yang ditimbulkan dari merokok, penggunan alcohol dan 

obat terlarang bagi wanita hamil dan janin 

27) Akibat yang ditimbulkan/ditularkan oleh binatang tertentu terhadap 

kehamilan , misalnya toxoplasmosis 

28) Tanda dan gejala dari komplikasi kehamian yang mengancam 

jiwa, seperti pre eklmasi, perdarahan pervaginam, kelahiran 

premature, anemia berat 

29) Kesejahteraan janin termasuk DJJ dan pola aktifitas janin 

30) Resusitasi kardiopulmonari 

b. Pengetahuan tambahan 

1) Tanda, gejala dan indikasi rujukan pada komlikasi tertentu daam 

kehamilan seperti asma, infeksi HIV, penyakit menular seksual 

(PMS), diabetes, kelainan jantung, postmatur/serotinus 

2) Akibat dari penyakit akut dan kronis yang disebut diatas bagi 

kehamilan dan janinnya 

c. Ketrampilan dasar 

1) Mengumpulkan data riwayat kesehatan dan kehamilan serta 

menganalisanya pada setiap kunjungan/pemeriksaan ibu hamil 
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2) Melaksanan pemeriksaan fisik umum secara sistematis dan 

lengkap 

3) Melakukan pemeriksaan abdomen secara lengkap, termasuk 

ukuran pengukuran tinggi fundus uteri/posisi/presentasi dan 

penurunan janin 

4) Melakaukan penilaian pevic, termasuk ukuran dan struktur tulang 

belakang 

5) Menilai keadaan janin selama kehamilan termasuk detak jantung 

janin dengan menggunakan fetoscope (Pinard) dan gerakan janin 

dengan palpasi uterus  

6) Menghitung usia kehamilan dan menentukan  perkiraan persalinan 

7) Mengkaji status nutrisi ibu hamil dan hubungannya dengan 

pertumbuhan janin 

8) Mengkaji kenikan berat badan ibu dan hubungannya dengan 

komplikasi kehamilan 

9) Memberikan penyuluhan pada klien/keluarga mengenai tanda-

tanda berbahaya dan serta bagaimana menghubungi bidan 

10) Melakukan penatalaksanaan kehamilan dengan anemia ringan, 

hiperemesis gravidarum tingkat I, abortus imminen, dan pre 

eklamasi ringan 

11) Menjelaskan dan mendokumentasikan cara mengurangi 

ketidaknyamanan yang lazim terjadi dalam kehamilan 

12) Memberikan imunisasi pada hamil 
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13) Mengidentifikasi penyimpangan kehamilan normal dan melakukan 

penanganan yang tepat termasuk merujuk ke fasilitas pelayanan 

yang tepat dari : 

a) Kekurangan gizi 

b) Pertumbuhan janin yang tidak adekuat 

c) Pre eklamsi berat dan hipertensi 

d) Perdarahan pervaginam 

e) Kehamilan ganda pada janin kehamilan aterm 

f) Kelainan letak pada janin kehamilan aterm 

g) Kematian janin 

h) Adanya edema yang signifikan, sakit kepala yang hebat, 

ganguan pandangan, nyeri epigastrium yang disebabkan 

tekanan darah tinggi 

i) Ketuban pecah sebelum waktunya 

j) Diabetes mellitus 

k) Kelainan kongenital pada janin 

l) Hasil laboratorium yang tidak normal 

m) Persangkaan polyhydramnion, kelainan janin 

n) Infeksi pada ibu hamil seperti : PMS, vaginitis, infeksi saluran 

perkemihan dan saluran nafas 

14) Memberikan bimbingan dan persiapan untuk persalinan, kelahiran 

dan menjadi orang tua. 

15) Memberikan bimbingan dan penyuluhan mengenai perilaku 

kesehatan selama hamil, seperti nutrisi, latihan (senam), 

keamanan dan berhenti merokok 
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16) Penggunaan secara aman jamu/obat-obtan tradisional yang 

tersedia 

d. Ketrampilan tambahan 

1) Menggunakan Doppler untuk memantau DJJ 

2) Memberikan pengobatan dan atau kolaborasi terhadap 

penyimpangan dari keadaan normal dengan menggunakan 

standar lokal dan sumber daya yang tersedia 

3) Melaksanakan kemampuan LSS dalam manajemen pasca 

abortion 

3. Kepmenkes No.1464/MENKES/PER/X/2010 

Kewenangan bidan dalam memberikan asuhan kebidanan ibu hamil 

dengan hiperemesis graidarum, dalam memberikan asuhan kebidanan 

pada Kepmenkes No.1464/MENKES/PER/X/2010 

Pasal 9 :  Bidan dalam menjalankan prakteknya berwenang untuk 

memberikan pelayanan yang meliputi :  

1. pelayanan kesehatan ibu. 

2. Pelayanan kesehatan anak dan, 

3. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan 

keluarga berencana. 

Pasal 10 :  (1) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 9 huruf a (pelayanan kesehatan ibu) 

diberikan pada masa pra nikah, pra hamil, masa 

hamil, masa bersalin, masa nifas, menyusui dan masa 

antara dua kehamilan. 

  (2)  Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi: 
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a. Pelayanan konseling pada masa pra hamil 

b. Pelayanan antenatal pada kehamilan normal 

c. Pelayanan ibu nifas normal 

d. Pelayanan ibu menyusui,dan 

e. Pelayanan konseling pada masa antara dua 

kehamilan.  

Bidan dalam memberikan pelayanan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) Berwenang untuk : 

a. Episiotomi 

b. Penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II 

c. Penanganan kegawat daruratan, dilanjutkan dengan 

perujukan 

d. Pemberian tablet Fe pada ibu hamil 

e. Pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas 

f. Fasilitas/bimbingan inisiasi menyusui dini dan promosi 

air susu ibu eksklusif  

g. Pemberian uterotonika pada manajemen aktif  kala III 

dan postpartum 

h. Penyuluhan dan konseling  

i. Bimbingan pada kelompok ibu hamil 

j. Pemberian surat keterangan kematian 

k. Pemberian surat  keterangan cuti bersalin 
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