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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kehamilan, persalinan, dan menyusui merupakan proses fisiologi yang 

perlu dipersiapkan oleh wanita dari pasangan subur agar dapat dilalui dengan 

aman. Selama masa kehamilan, ibu dan janin adalah unit fungsi yang tidak 

dapat terpisahkan. Kesehatan ibu hamil adalah persyaratan penting untuk 

fungsi optimal dan perkembangan kedua bagian unit tersebut (Depkes RI, 

2006). 

Sebagaimana biasanya pada awal usia kehamilan, mual dan muntah 

dialami oleh hampir semua wanita hamil, hal ini sebagai akibat perubahan 

pada organpencernaan yang meliputi perubahan orientasi rasa, nafsu makan 

berkurang, sering meludah, pusing dan mual. Ketidakstabilan emosi juga 

terjadi pada awal usia kehamilan. Ini semua disebabkan oleh perubahan 

hormonal yang drastis pada awal kehamilan, karena perubahan ini adalah 

proses alami dalam kehamilan. Maka dari itu , semua ibu hamil memerlukan 

terapi obat pada masa kehamilannya. Baik obat yang berkaitan dengan 

kehamilannya ataupun gangguan kesehatan lain (Astina & Tjahyono, 2000). 

Peristiwa yang menggemparkan ketika talidomid yang dikenal sebagai 

obat antiemetik terbukti menyebabkan cacat pada bayi yang dilahirkan.Sejak 

saat itu Negara Amerika meniadakan penggunaan thalidomide dan FDA 

mengeluarkan wewenang penting meliputi amanat yang menjamin keefektifan 
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obat yang digunakan sebelum dipasarkan dan mewajibkanperusahaan obat 

melaporkan efek samping yang tidak diinginkan (Wood, 2005). 

Berdasarkan studi pendahuluan di Apotek Wijayakusuma menggunakan 

data retrosprektif berupa resep pasien ibu hamil dari dokter kandungan dalam 

Apotek Wijayakusuma diambil data pada bulan Mei sampai September 2019. 

 Data pada bulan tersebut menunjukan bahwa kunjungan pasien ibu hamil 

di Apotek Wijayakusuma yang mengalami mual muntah relatif tinggi dengan 

variasi obat mual muntah yang berbeda. Berdasarkan latar belakang diatas 

maka perlu dilakukannya penelitian tentang pola peresepan obat mual muntah 

di Apotek Wijayakusuma Madiun, mengingat belum adanya penelitian yang 

dilakukan sebelumnya. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana pola peresepan obat mual muntah pada pasien ibu hamil di 

Apotek Wijayakusuma Madiun ? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pola peresepan obat mual muntah pada pasien ibu 

hamil di Apotek Wijayakusuma Madiun. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan dan informasi ilmiah 

tetang pola peserepan obat mual muntah di Apotek Wijayakusuma 

Madiun. 

2. Sebagai bahan referensi untuk meningkatkan pengetahuan mengenai obat 

mual muntah dan pola penggunaannya, sehingga dokter lebih efektif 
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dalam memberikan obat mual muntah selama masa kehamilan dan ibu 

hamil lebih selektif dalam menggunakan obat mual muntah selama masa 

kehamilan. 


