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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Teori 

1. Preeklamsia 

a) Definisi Preeklamsia 

Preeklamsia adalah timbulnya hipertensi disertai proteinuria akibat 

kehamilan, setelah umur kehamilan 20 minggu atau segera setelah 

persalinan (Langelo et al, 2012) 

Preeklamsia didefinisikan secara umum sebagai hipertensi dan 

proteinuria yang timbul setelah 20 minggu kehamilan yang sebelumnya 

normal yang disebabkan oleh banyak faktor. Pada keadaan berat 

preeklamsia dapat menjadi eklamsia dengan penambahan gejala kejang 

(Rahmadani et al, 2012) 

Preeklamsia dan eklamsia merupakan penyakit hipertensi yang 

disebabkan oleh kehamilan yang ditandai dengan hipertensi, edema dan 

proteinuria setelah minggu ke 20 dan jika disertai kejang disebut 

eklamsia. (Nuryani et al, 2012). 

Penulis menyimpulkan Preeklamsia yaitu penyakit yang terjadi di 

dalam kehamilan dan muncul setelah umur kehamilan 20 minggu 

gestasi, ditandai dengan gejala hipertensi, edema, proteinuria. 

Preeklamsia  disebabkan oleh banyak faktor dan jika tidak segera 

ditangani akan menimbulkan eklamsia / kejang. 
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b) Klasifikasi Preeklamsia 

Klasifikasi preeklamsia dibagi menjadi 2 golongan : 

1) Preeklamsia Ringan 

(a) Tekanan darah 140/90 mmHg atau kenaikan diastolik 15 mmHg 

atau lebih atau kenaikan sistolik 30 mmHg atau lebih 

(b)  Proteinuria 0,3 gr/lt atau 1+ atau 2+ 

(c) Edema pada kaki, jari, muka dan berat badan naik > 1   

kg/minggu 

2) Preeklamsia Berat 

(a) Tekanan darah 160/110 mmHg atau lebih 

(b) Proteinuria 5 gr/lt atau lebih 

(c) Oliguria ( jumlah urine < 500 cc per jam ) 

(d) Terdapat edema paru dan sianosis 

(e) Adanya gangguan serebral, gangguan visus dan rasa nyeri di 

epigastrum 

c) Etiologi Preeklamsia  

Menurut Prof. Dr. Rustam Mochtar dalam Tsania (2010), etiologi 

penyakit ini belum diketahui secara pasti. Teori yang sekarang dipakai 

sebagai penyebab preeklamsia adalah teori “ iskemia plasenta “. Namun 

teori ini belum dapat menerangkan semua hal yang berkaitan dengan 

penyakit ini.  Teori–teori yang sekarang dianut adalah : 

1) Teori kelainan Vaskularisasi Plasenta 

Pada kehamilan normal, rahim dan plasenta mendapat 

vaskularisasi dari cabang – cabang arteri uterina dan arteri 

ovarika yaitu arteri arkuata yang memperdarahi miometrium 
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kemudian bercabang menjadi arteria radialis yang menembus 

endometrium, arteri radialis memberi cabang arteri spiralis. 

Invasi trofoblas ke dalam lapisan otot arteri spinalis pada 

masa kehamilan menimbulkan degenerasi lapisan otot tersebut 

hingga terjadi dilatasi arteri spinalis. Distensi dan vasodilatasi 

lumen arteri spinalis ini memberi dampak penurunan tekanan 

darah, penurunan resistensi vaskuler dan peningkatan aliran 

darah pada daerah utero plasenta. Akibatnya, alirah darah ke 

janin cukup banyak dan perfusi jaringan juga meningkat, 

sehingga dapat menjamin pertumbuhan janin dengan baik. 

Proses ini dinamakan “ remodeling arteri spinalis “. 

Pada keadaan hipertensi dalam kehamilan, proses diatas 

tidak terjadi. Akibatnya, arteri spinalis relatif mengalami 

vasokonstriksi, dan terjadi kegagalan “ remodeling arteri spinalis 

“ yang menyebabkan hipoksia dan iskemia plasenta. 

2) Teori Iskemia Plasenta, Radikal Bebas dan Disfungsi Endotel 

Plasenta yang mengalami iskemia dan hipoksia akibat 

kegagalan “remodeling arteri spinalis “ akan menghasilkan 

oksidan (radikal bebas). Oksidan adalah senyawa penerima 

elektron atau atom molekul yang mempunyai elektron yang tidak 

berpasangan. 

Salah satu oksidan yang dihasilkan adalah radikal 

hidroksil yang sangat toksis, khususnya terhadap membran sel 

endotel pembuluh darah. Radikal hidroksil akan merusak 

membran sel, yang mengandung banyak asam lemak tidak jenuh 
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menjadi peroksida lemak. Peroksida lemak selain akan merusak 

membran sel, juga akan merusak nukleus dan protein sel 

endotel. Disfungsi sel endotel akan memicu berbagai reaksi 

tubuh seperti gangguan metabolisme prostaglandin, peningkatan 

permeabilitas kapiler, perubahan khas pada sel endotel kapiler 

glomelurus, serta terjadinya agregasi sel–sel trombosit yang 

memproduksi tromboksan (TXA2) suatu vasokonstriktor kuat. 

3) Teori Intoleransi Imunologik antara ibu dan janin 

Preeklamsia/eklamsia sering terjadi pada kehamilan 

pertama dan tidak timbul lagi pada kehamilan berikutnya. Hal ini 

dapat diterangkan bahwa pada kehamilan pertama pembentukan 

blocking antibodies terhadap antigen plasenta tidak sempurna, 

yang semakin sempurna pada kehamilan berikutnya. 

Fierlie F.M (1992) dalam Tsania (2010) mendapatkan 

beberapa data yang mendukung adanya sistem imun pada 

penderita preeklamsia/eklamsia : 

(a) Beberapa wanita dengan preeklamsia/eklamsia mempunyai 

kompleks imun dalam serum 

(b) Beberapa studi juga mendapatkan adanya aktivasi sistem 

komplemen pada preeklamsia/eklamsia diikuti dengan 

proteinuria. 

4)  Teori Adaptasi Kardiovaskuler 

Pada kehamilan normal, adanya sintesis prostaglandin 

dapat melindungi sel endotel pembuluh darah terhadap bahan–
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bahan vasopresor. Sehingga dibutuhkan kadar vasopresor yang 

lebih tinggi untuk menimbulkan respon vasokonstriksi.  

Pada hipertensi dalam kehamilan terjadi peningkatan 

kepekaan terhadap bahan–bahan vasopresor. Peningkatan 

kepekaan pada kehamilan yang akan menjadi hipertensi dalam 

kehamilan, sudah dapat ditemukan pada kehamilan 20 minggu. 

5) Teori Genetik 

Genotype ibu lebih menetukan terjadinya hipertensi 

dalam kehamilan secara familial jika dibandingkan dengan 

genotype janin. Telah terbukti pada ibu yang mengalami 

preeklamsia, 26 persen anak perempuannya akan mengalami 

preeklamsia pula, sedangkan hanya 8 persen anak menantu 

mengalami preeklamsia. 

6) Teori Defisiensi Gizi (Diet) 

Minyak ikan mengandung banyak asam lemak tidak jenuh 

yang dapat mengahambat produksi tromboksan, menghambat 

aktivasi trobosit, dan mencegah vasokonstriksi pembuluh darah. 

Selain itu defisiensi kalsium pada diet perempuan hamil 

mengakibatkan risiko terjadinya preeklamsia/eklamsia  

7) Teori Stimulus Infeksi 

Pada hipertensi terjadi peningkatan oksidatif, sehingga 

debris trofoblast dan nekrotik trofoblast juga meningkat, hal ini 

menyebabkan terjadi reaksi inflamasi yang berlebihan yang 

menimbulkan gejala preeklamsia pada ibu. 
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2. Faktor – faktor risiko preeklamsia : 

a) Paritas 

Paritas adalah banyaknya kelahiran hidup atau jumlah anak yang 

dimiliki oleh seorang wanita. Faktor paritas mempunyai pengaruh 

terhadap persalinan dikarenakan ibu hamil memiliki risiko lebih tinggi 

untuk mengalami gangguan selama masa kehamilannya terlebih pada ibu 

yang pertama kali mengalami masa kehamilan. Pada primigravida atau 

ibu yang pertama kali hamil sering mengalami stress dalam persalinan 

sehingga dapat terjadi hipertensi 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. Pada 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).  Salah satu teori yang 

dikemukakan ialah bahwa preeklamsia/eklamsia disebabkan ischemia 

rahim dan placenta. Selama kehamilan uterus memerlukan darah lebih 

banyak. Pada molahidatidosa, hydramnion, kehamilan ganda, multipara, 

pada akhir kehamilan, pada persalinan, juga pada penyakit pembuluh 

darah ibu, diabetes, peredaran darah dalam dinding rahim kurang, maka 

keluarlah zat-zat placenta atau desidua yang menyebabkan vasospasmus 
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dan hipertensi dalam kehamilan atau preeklamsia (Rozikhan, 2007). 

Sebagian besar preeklamsia/ eklamsia terjadi pada primigravida 

sebanyak 69,5 persen (Djannah, 2009).  Sebagian besar ibu bersalin 

adalah primigravida yaitu  sebesar 55,5 persen, ini menunjukkan bahwa 

masih tingginya risiko komplikasi kehamilan bila dilihat dari faktor paritas 

(Nuril, et al, 2011).  

b) Kehamilan Ganda 

Preeklamsia dan eklamsia 3 kali lebih sering terjadi pada 

kehamilan ganda. Pada kehamilan ganda penyebabnya adalah 

pembesaran uterus dan akan memperlihatkan prognosis neonatus yang 

lebh buruk daripada ibu hamil dengan janin tunggal (Rahmadani et al, 

2012). Menurut penelitian yg 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. 

Winkjosatro (2007) menyebutkan Pada preeklamsia terdapat 

spasmus arteriola spiralis desidua akibat menurunnya aliran darah ke 

plasenta. Perubahan plasenta normal sebagai akibat tuanya kehamilan, 

sedangkan pada hipertensi menahun terdapat terutama pada perubahan 

pembuluh darah dan stroma. Arteri spiralis mengalami konstriksi dan 

penyempitan, akibat atreosis akut. Wanita yang lebih tua akan 

memperlihatkan peningkatan insiden hipertensi kronik seiring dengan 

bertambahnya usia, ini berisiko lebih besar untuk mengalami preeklamsia 

pada hipertensi kronik. Wanita pada ujung usia reproduksi dianggap lebih 

rentan (Manuaba, 2007). 
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c) Faktor usia 

Umur ibu pada saat kehamilan merupakan salah satu faktor yang 

menentukan tingkat risiko kehamilan dan persalinan. Usia 20-30 tahun 

adalah periode paling aman untuk hamil/melahirkan (Rozikhan, 2007).  

Wanita yang berusia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun 

memiliki risiko terhadap kejadian preeklamsia  (Langelo et al, 2012). 

Wanita dibawah usia 20 tahun bukan usia terbaik untuk hamil karena 

pada usia tersebut seorang wanita belum sepenuhnya berkembang. 

Dampak usia yang kurang dapat menyebabkan kematian dan angka 

kematian ibu. Sedangkan wanita dengan usia >35 tahun rentan menderita 

preeklamsia karena kehamilan atau superimposed preeklamsia Menurut 

Anne Charlish, Kim Davies (2005) dalam Rahayu, Dewi (2012). Hipertensi 

karena kehamilan paling sering mengenai wanita nulipara. Wanita yang 

lebih tua, yang dengan bertambahnya usia akan mudah menunjukkan 

peningkatan insiden hipertensi kronis, menghadapi risiko yang lebih besar 

untuk menderita hipertensi karena kehamilan atau superimposed 

preeklamsia (Rozikhan, 2007).  Hasil penelitian Nuril et al (2011) 

menunjukkan bahwa proporsi ibu berusia < 20 tahun dan >35 tahun pada 

kelompok preeklamsia lebih besar (0,527) daripada kelompok tidak 

preeklamsia (0,291).Selain itu Presentasi ibu hamil dengan hipertensi 

pada umur < 18 tahun dan > 35 tahun (kelompok umur beresiko tinggi 

terjadinya eklamsia) sebesar 24,3 persen, lebih tinggi dibandingkan 

dengan kelompok usia 18 - 35 tahun yaitu sebesar (9,8 persen)    (Sirait, 

2007).  

Gambaran Faktor-Faktor..., Sri Wahyuni, Kebidanan DIII UMP, 2014



17 
 

d) Riwayat hipertensi 

Salah satu faktor predisposisi terjadinya preeklamsia atau 

eklamsia adalah riwayat hipertensi kronis, atau penyakit vaskuler 

hipertensi sebelumnya atau hipertensi esensial. 

Sebagian besar kehamilan dengan hipertensi essensial 

berlangsung normal sampai cukup bulan. Pada kira–kira sepertiga 

diantara para wanita penderita tekanan darah tinggi setelah kehamilan 30 

minggu tanpa disertai gejala lain. Kira – kira 20% menunjukkan kenaikan 

yang lebih mencolok dan dapat disertai satu gejala preeklamsia atau 

lebih, seperti edema, proteinuria, nyeri kepala, nyeri epigastrium, muntah, 

gangguan visus (Superimposed preeklamsia), bahkan dapat 

menimbulkan eklamsia dan perdarahan otak (Rozikhan, 2006). 

Didapatkan hasil ibu yang memiliki riwayat hipertensi mempunyai 

kecenderungan untuk mengalami preeklamsia berat sebesar (16,0 

persen)   (Rozikhan, 2007). Selain itu, menurut penelitian Nuril et al 

(2011)  didapatkan proporsi ibu yang memiliki riwayat hipertensi pada 

kelompok preeklamsia lebih besar (0,509) daripada kelompok tidak 

preeklamsia (0,200). 

e). Pekerjaan Ibu 

Aktifitas seseorang dapat mempengaruhi kerja otot dan peredaran 

darah. Begitu juga bila terjadi pada seorang ibu hamil, peredaran dalam 

tubuh dapat terjadi perubahan seiring dengan bertambahnya usia 

kehamilan akibat adanya tekanan dari pembesaran rahim. Semakin 

bertambahnya usia kehamilan akan berdampak pada konsekuensi kerja 

jantung yang semakin bertambah dalam rangka memenuhi kebutuhan 
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selama proses kehamilan (Rozikhan, 2006). Ibu hamil yang bekerja 

memiliki risiko 4,173 kali untuk mengalami kehamilan dengan preekalmsia 

dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak bekerja (Wulandari, Firnawati 

2011) 

 

B. Kerangka Teori 

 

  

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Teori faktor-faktor risiko preeklamsia 
Sumber: Rahmadani et al 2012 dan Djannah 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Faktor faktor risiko : 

1. Paritas ibu  
2. Kehamilan 

ganda 
3. Usia  
4. Riwayat 

hipertensi 
5. pekerjaan 

 

Preeklamsia 
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