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BAB I 

PENDAHULUAN 

	  
1.1 Latar belakang 

Kehamilan merupakan salah satu periode waktu terpenting dalam 

kehidupan seorang wanita, karena membawa berbagai perubahan, tidak hanya 

dari aspek fisik, namun juga dalam segi sosial dan psikologis. Kecemasan akan 

hal yang tidak diketahui, stress, perasaan tak menentu dan masalah sehari-hari 

yang berhubungan dengan perubahan fisik dan hormonal sering dapat 

menyebabkan kecemasan atau ansietas.1 Kecemasan pada kehamilan 

merupakan reaksi emosional yang terjadi pada ibu hamil terkait dengan 

kekhawatiran ibu dengan kesejahteraan diri dan janinnya, keberlangsungan 

kehamilan, persalinan, masa setelah persalinan dan ketika telah berperan 

menjadi ibu.2 

Menurut Departemen Kesehatan pada tahun 2008, di Indonesia, dari 373 

juta jumlah populasi ibu hamil, terdapat 107,000 (28,7%) ibu hamil yang 

mengalami kecemasan dalam menghadapi persalinan. Sedangkan di pulau 

Sumatra, pada 679.765 jumlah populasi ibu hamil, 355.873 orang (52,3%) 

mengalami kecemasan dalam menghadapi persalinan.3 Tidak hanya di 

Indonesia, angka kecemasan antenatal juga cukup signifikan di negara-negara 

lain. Prevalensi kecemasan dan depresi antenatal pada negara maju 

diperkirakan 7% - 20%, sedangkan pada negara berkembang yaitu lebih dari 

20%.4 Hasil penelitian di Minas Gerais, Brazil menunjukan bahwa dari 209 

wanita hamil, 26,8% mengalami kecemasan.5 Di Spanyol, sebuah penelitian 
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melaporkan bahwa tingkat ansietas pada populasi wanita hamil melebihi rata-

rata tingkat ansietas di populasi umum.6 

Studi lain menyebutkan ansietas, depresi dan stres ibu di masa kehamilan 

memiliki efek jangka panjang pada ibu dan bayi.7 Peningkatan kadar kortisol 

maternal yang dikaitkan dengan depresi, ansietas dan stres, dapat melintasi 

plasenta dan masuk ke lingkungan fetus sehingga mempengaruhi 

perkembangannya.8 

 Berbagai studi menemukan bahwa tingkat ansietas yang dirasakan ibu 

hamil berbeda pada tiap tingkatan trimester. Gejala ansietas mengikuti U-

shaped trend dimana tingkat ansietas paling tinggi khususnya pada trimester 

satu dan tiga, sedangkan trimester 2 adalah faktor protektif dan mempunyai 

tingkat ansietas paling rendah.9,10 Beberapa menyatakan bahwa tingkat ansietas 

tertinggi yaitu pada trimester ketiga.5,11,12 Sebuah studi di rumah sakit 

Bhubaneshwar, India menemukan bahwa dari 169 wanita hamil, 27,8% 

mempunyai ansietas di trimester pertama, 40,8 % pada trimester kedua dan 

31,4% pada trimester ketiga.13  

 Namun, ada pula studi yang mengatakan bahwa tingkat ansietas lebih 

besar pada awal kehamilan di bandingkan di masa-masa akhir kehamilan. 

Penelitian yang dilakukan di Mesir menemukan bahwa tingkat ansietas paling 

tinggi pada trimester pertama (69%) di bandingkan dengan trimester tiga 

(60%).9 Penelitian dari Andersson et al. menemukan bahwa prevalensi 

gangguan ansietas pada ibu hamil trimester kedua sebanyak 6,6%.14 Hal ini 

sesuai dengan penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa ibu hamil trimester 
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pertama lebih cenderung mengalami kecemasan dibandingkan trimester kedua 

ataupun ketiga karena di masa kehamilan awal, wanita harus menyesuaikan diri 

dengan kehamilannya, mengatasi gejala fisik seperti mual dan muntah di pagi 

hari, pening, dan gejala-gejala kehamilan lainnya.15 

 Penelitian di RSUD Majalaya, Indonesia, menemukan bahwa tidak ada 

perbedaan tingkat kecemasan antara ibu hamil primigravida dan 

multigravida16, sedangkan menurut penelitian Utami di Pekanbaru, ditemukan 

bahwa ibu hamil primigravida lebih cemas dibandingkan ibu hamil 

multigravida.17 

 Menurut studi awal, ansietas lebih umum terjadi pada wanita hamil usia 

muda (18-25 tahun) terutama mereka yang berpendidikan rendah, tinggal 

sendirian, dan tidak adanya dukungan keluarga.1,18 Hal yang serupa di 

ungkapkan oleh penelitian yang dilakukan di Swedia dimana wanita di bawah 

umur 25 tahun lebih rentan mengalami ansietas yang di karenakan timbulnya 

kecemasan yang berhubungan dengan perubahan tubuh mereka disaat 

kehamilan, namun hal ini menurun seiring bertambahnya usia.15 Riwayat 

kekerasan rumah tangga, riwayat penyakit jiwa, kehamilan tidak direncanakan 

atau diinginkan juga menjadi faktor penyebab ansietas pada kehamilan.4 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Walaupun sebelumnya telah dilakukan penelitian yang membandingkan 

tingkat ansietas pada ibu hamil trimester pertama dan trimester ketiga, namun 

beberapa penelitian tersebut menyimpulkan hal yang berbeda-beda. Beberapa 
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menyebutkan bahwa terdapat peningkatan tingkat ansietas semakin 

bertambahnya usia trimester kehamilan, dan ada yang menyebutkan hal 

sebaliknya. Selain itu, di Indonesia, khususnya di daerah Tangerang, masih 

sangat sedikit penelitian yang membandingkan tingkat ansietas antara tiap 

trimester kehamilan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan 

karena masih terdapat keraguan dari studi-studi terdahulu. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian: 

Apakah terdapat perbedaan tingkat ansietas pada ibu hamil trimester 

pertama dengan ibu hamil trimester ketiga? 

 

1.4 Tujuan 

1.4.1 Tujuan Umum: 

Mencari prevalensi ansietas ibu hamil trimester pertama dan ketiga. 

1.4.2 Tujuan Khusus: 

Menganalisis perbandingan tingkat ansietas pada ibu hamil trimester 

pertama dengan ibu hamil trimester ketiga. 

 

1.5 Manfaat: 

1.5.1 Akademik: 

• Memberikan kontribusi data baru dalam ilmu medis tentang perbandingan 

tingkat ansietas di trimester pertama dengan ketiga pada ibu hamil. 
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• Sebagai salah satu acuan agar penelitian yang serupa dapat dilakukan 

kembali menggunakan sampel yang lebih besar dan bias yang di 

minimalisir. 

 

1.5.2 Praktis: 

• Memberikan wawasan kepada masyarakat, khususnya wanita hamil akan 

perbedaan tingkat kecemasan trimester pertama dengan ketiga. 

• Untuk tenaga medis di daerah Karawaci, penelitian ini berguna untuk 

menambah data korelasi usia kehamilan trimester dengan tingkat ansietas 

sehingga dapat menjadi pertimbangan saat pemeriksaan ibu hamil pada 

waktu antenatal care. 

	  




