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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kehamilan merupakan suatu hal yang dinantikan oleh setiap pasangan 

yang telah menikah. Tetapi  tidak semua kehamilan dapat berjalan dengan 

lancar. Terdapat beberapa faktor risiko yang terjadi selama kehamilan sehingga 

dapat mengancam jiwa ibu maupun janinnya. Risiko ini menyebabkan tingginya 

angka kesakitan dan kematian yang menjadi indikator untuk melihat derajat 

kesehatan perempuan di Indonesia (Sirait, 2007).  Secara umum, 80 persen 

kematian ibu tergolong pada kematian karena penyebab langsung dan 24 persen 

diantaranya karena preeklamsia/eklamsia.  

Prevalensi preeklamsi di Indonesia ditemukan 12,7 persen kasus ibu 

hamil dengan hipertensi (Sirait, 2007). Begitu pula ditemukan angka kejadian 

preeklamsia  3,9 persen dari ibu bersalin di Yogjakarta pada tahun 2009, yang 

terdiri dari 19 kasus preeklamsia (16,1 persen) (Djannah, 2009). Preeklamsia 

tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi banyak faktor risiko yang 

menyebabkan terjadinya preeklamsia dan eklamsia. Faktor – faktor yang 

menyebabkan hal tersebut diantaranya nulipara, primigravida, genetik, kehamilan 

ganda, usia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun, riwayat hipertensi dan 

obesitas. (Rahmadani et al, 2012) 

Preeklamsia/ eklamsia sebagian besar terjadi pada primigravida 

sebanyak 69,5 persen (Djannah, 2009). Pada ibu yang pertama kali hamil sering 

mengalami stress dalam mengalami persalinan sehingga dapat terjadi hipertensi 
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dalam kehamilan atau yang biasa disebut dengan preeklamsia/eklamsia. Stress 

emosi menyebabkan peningkatan pelepasan corticotropic-releasing hormone 

(CRH) oleh hipothalamus, yang kemudian menyebabkan peningkatan kortisol. 

Efek kortisol adalah mempersiapkan tubuh untuk berespons terhadap semua 

stressor dengan meningkatkan respons simpatis, termasuk respons yang 

ditujukan untuk meningkatkan curah jantung dan mempertahankan tekanan 

darah. Wanita dengan preeklamsia/eklamsia, tidak terjadi penurunan sensitivitas 

terhadap vasopeptida - vasopeptida tersebut, sehingga peningkatan volume 

darah langsung meningkatkan curah jantung dan tekanan darah.  (Gafur, 2012).  

Preeklamsia dan eklamsia 3 kali lebih sering terjadi pada kehamilan 

ganda. Penyebab pada kehamilan ganda adalah pembesaran uterus dan akan 

memperlihatkan prognosis neonatus yang lebh buruk daripada ibu hamil dengan 

janin tunggal (Rahmadani et al, 2012). Menurut penelitian yang dilakukan di RS 

H Soewondo Kendal disimpulkan bahwa ibu dengan kehamilan ganda memiliki 

risiko terjadi preeklamsia berat 1,52 kali dibandingkan dengan seorang ibu 

dengan kehamilan tunggal. 

Preeklamsia juga sering terjadi pada masa awal reproduksi dan akhir usia 

reproduktif yaitu usia remaja atau diatas 35 tahun. Ibu hamil < 20 tahun mudah 

mengalami kenaikan tekanan darah sedangkan umur > 35 tahun juga merupakan 

faktor risiko terjadinya preeklamsia karena bertambahnya usia juga lebih rentan 

untuk terjadinya peningkatan insiden hipertensi kronis dan menghadapi risiko 

lebih besar untuk menderita hipertensi pada kehamilan (Djannah, 2009). 

Presentasi ibu hamil dengan hipertensi pada umur < 18 tahun dan > 35 tahun 

(kelompok umur beresiko tinggi terjadinya eklamsia) sebesar 24,3 persen, lebih 
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tinggi dibandingkan dengan kelompok usia 18 - 35 tahun yaitu sebesar 

(9,8persen)   (Sirait, 2007).  

Faktor risiko lain terjadinya preeklamsia/eklamsia adalah riwayat 

hipertensi kronis, atau penyakit vaskuler hipertensi sebelumnya atau hipertensi 

essensial. Sebagian besar kehamilan dengan hipertensi essensial berlangsung 

normal sampai cukup bulan. Tapi beberapa wanita akan mengalami peningkatan 

tekanan darah disertai dengan odema, protein urine, dan nyeri epigastrum. 

Didapatkan hasil ibu yang memiliki riwayat hipertensi mempunyai kecenderungan 

untuk mengalami preeklamsia berat sebesar (16,0 persen)   (Rozikhan, 2007). 

Pada dasarnya faktor – faktor tersebut dapat dicegah dan dihindarkan. 

Oleh sebab itu penting dilakukan upaya untuk mengidentifikasi seberapa besar 

faktor faktor risiko terjadinya preeklamsia, yang nantinya dapat digunakan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan khususnya pelayanan dibidang kebidanan. 

Selain faktor diatas, pekerjaan ibu merupakan salah satu faktor risiko 

untuk terjadinya preeklamsia. Ibu dengan tingkat pendapatan yang rendah akan 

menyebabkan frekuensi ANC berkurang yang menyebabkan kualitas gizi juga 

kurang. Sosial ekonomi rendah menyebabkan daya beli berkurang sehingga 

asupan gizi juga berkurang, akibatnya terjadi masalah – masalah dalam 

kehamilan seperti preeklamsia. Aktivitas pekerjaan ibu dapat mempengaruhi 

kerja otot dan peredaran darah, begitu pula dengan ibu hamil akan mengalami 

perubahan peredaran darah seiring dengan bertambahnya usia kehamilan. Hal 

ini akan berdampak pada kerja jantung yang semakin bertambah untuk 

memenuhi kebutuhan selama proses kehamilan. Ibu hamil masih diperbolehkan 

untuk bekerja asalkan pekerjaan tersebut tidak melelahkan dan tidak terlalu 
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berat. Kejadian preeklamsia paling besar didapatkan pada pada ibu yang tidak 

bekerja sebesar ( 63,5 persen ) (Djannah, 2009) 

Berdasarkan hasil study pendahuluan yang dilakukan di Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. Margono Soekarjo didapatkan hasil 10 persen 

angka kejadian preeklamsia dari total persalinan 5534 pada tahun 2013. Rumah 

Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. Margono Soekarjo merupakan instansi 

milik pemerintah daerah Purwokerto yang memberikan layanan kesehatan untuk 

masyarakat luas. RSUD Margono Soekarjo Purwokerto adalah bagian yang amat 

penting dari suatu sistem kesehatan. Pelayanan kesehatan rumah sakit ini 

menjadi simpul utama yang berfungsi menjadi simpul utama yang berfungsi 

sebagai pusat rujukan puskesmas atau RS lain, dan merupakan RS terbesar di 

Purwokerto. Berdasarkan data yang dimiliki oleh RSUD Prof. Dr. Margono 

Soekarjo cakupan wilayah pelayanan kesehatan RSUD Prof. Dr. Margono 

Soekarjo yaitu Banyumas menduduki presentase terbesar yaitu 65 persen, 

kemudian Purbalingga 12 persen, Cilacap 11,5 persen, Banjarnegara 3 persen. 

Wilayah yang lain seperti Brebes, Tegal, Pekalongan, Pemalang, Wonosobo 

bahkan Purworejo mencapai 9 persen  (Profil RSMS 2011). 

Sehubungan dengan hal tersebut menarik minat peneliti untuk 

mengadakan penelitian tentang gambaran faktor-faktor risiko preeklamsia di 

RSUD Margono Soekarjo pada tahun 2013. 

B. Rumusan Masalah 

“Faktor – faktor risiko apa saja yang menyebabkan terjadinya 

Preeklamsia di RSUD Margono Soekarjo tahun 2013?” 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Diketahui gambaran tentang faktor – faktor risiko preeklamsia di 

RSUD Margono Soekarjo tahun 2013 

2. Tujuan Khusus 

a. Menggambarkan paritas ibu sebagai faktor risiko Preeklamsia di RSUD 

Margono Soekarjo 

b. Menggambarkan kehamilan ganda ibu sebagai faktor risiko Preeklamsia 

di RSUD Margono Soekarjo 

c. Menggambarkan usia ibu sebagai faktor risiko Preeklamsia di RSUD 

Margono Soekarjo 

d. Menggambarkan riwayat hipertensi ibu sebagai faktor risiko Preeklamsia 

di RSUD Margono Soekarjo 

e. Menggambarkan pekerjaan ibu sebagai faktor risiko Preeklamsia di 

RSUD Margono Soekarjo 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

kebidanan khususnya pengetahuan tentang faktor risiko penyebab 

terjadinya preeklamsia, sekaligus diharapkan dapat menjadi referensi dan 

kajian untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat praktis 

Penelitan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada 

tenaga medis dan paramedis serta pihak – pihak yang berkepentingan 

dalam ilmu kebidanan mengenai faktor – faktor risiko penyebab terjadinya 

preeklamsia. 
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E. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang Gambaran faktor–faktor risiko preeklamsia 

sudah dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain seperti pada tabel 1.1 

berikut ini : 

Tabel 1.1 Penelitian-penelitian mengenai faktor-faktor risiko preeklamsia 

No Judul 
Sumber/ 
peneliti 

Tujuan / desain Hasil penelitian 

1. Gambaran 
Epidemiologi 
Kejadian 
Preeklamsia/E
klamsia di 
RSU 
Muhammadiya
h Yogyakarta 
tahun 2007 – 
2009 

Sitti Nur 
Djannah, Ika 
Sukma 
Arianti 

Tujuan : untuk 
mengetahui 
Gambaran 
Epidemiologi 
Kejadian 
Preeklamsia/Ekla
msia di RSU 
Muhammadiyah 
Yogyakarta tahun 
2007 – 2009 
Disain : potong 
lintang 
Lokasi : RSU PKU 
Muhammadiyah 
Yogyakarta 

Kasus  
preeklamsia/Eklamsia di 
RSU PKU Muhammadiyah 
Yogyakarta tahun 2007 – 
2009 adalah sebanyak (3,9 
persen), umur ibu 20 – 30 
tahun (64,4 persen), 
memiliki paritas 
primigravida (69,5 persen), 
frekuensi ANC < 4 kali 
(76,3persen), pendidikan 
sekolah menengah umum 
(39,8 persen) dan 
menganggur (63,5 persen). 

2. Faktor risiko 
kejadian 
preeklamsia di 
RSKD Ibu dan 
Anak Siti 
Fatimah 
Makassar 
tahun 2011 - 
2012 

Wahyuny 
Langelo et al 

Tujuan : 
menganalisis 
faktor risiko 
terhadap kejadian 
preeklamsia di 
RSKD Ibu dan 
Anak Siti Fatimah 
Makassar 
Disain : case 
kontrol study 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa umur 
ibu, paritas, pemeriksaan 
kehamilan berisiko secara 
bermakna sedangkan 
faktor obesitas dan 
olahraga tidak bermakna 
terhadap kejadian 
preeklamsia 

. 
4. Faktor – faktor 

risiko 
terjadinya 
preeklamsia 
berat di 
Rumah Sakit 
Dr. H. 
Soewondo 
Kendal 

Rozikhan Tujuan : untuk 
mengetahui faktor 
– faktor yang 
mempengaruhi 
terjadinya 
preeklamsia berat 
di Rumah Sakit 
Dr. H. Soewondo 
Kendal 

Setelah menghilangkan 
faktor perancu terdapat 
variabel yang mempunyai 
risiko terjadinya 
preeklamsia berat yaitu 
riwayat preeklamsia, 
keturunan dan paritas anak 
pertama 

5. Faktor – faktor 
yang 
berhubungan 
dengan 
terjadinya 
preeklamsia - 
eklamsia 

Rahmadani 
et al 

Tujuan : untuk 
mengetahui faktor 
– faktor yang 
berhubungan 
dengan terjadinya 
preeklamsia – 
eklamsia di RSUD 
Raden Mattaher 
Jambi tahun 2012 
Disain : case 
control 

Adanya hubungan antara 
primigravida dan riwayat 
hipertensi dengan 
terjadinya preeklamsia – 
eklamsia 
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Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan 

sebagai berikut : 

1. Persamaanya  

Tema : Preeklamsia 

Tujuan Umum : mengetahui faktor–faktor risiko preeklamsia 

Manfaat : Informasi faktor risiko terjadinya preeklamsia 

2. Perbedaanya  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya secara spesifik 

terletak pada item permasalahan, tempat penelitian, tujuan umum, desain 

penelitian dan variabel penelitian. Selangkapnya akan disajikan dalam tabel 

1.2 berikut ini : 

Tabel 1.2 Perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya 

No Item 
Deskripsi 

 

1. Permasalahan penelitian Faktor – faktor risiko terjadinya preeklamsia 
2. Tujuan  Mengetahui informasi gambaran faktor – faktor risiko 

terjadinya preeklamsia 
3. Desain penelitian Studi deskriptif 
4. Lokasi penelitian RSUD Margono Soekarjo 
5. Subyek penelitian Pasien yang telah mengalami preeklamsia  
6. Variabel penelitian Faktor – faktor risiko terjadinya preeklamsia di RSUD 

Margono Soekarjo 
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