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BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakangMasalah

Target SDGsbelumtercapaidalampenurunanangkakematianibu (AKI)

namunnegara-

negaradiduniatetapberkomitmenuntukmencapainyadengamelanjutkandengan

agenda pembangunanberkelanjutanyaituSubstainableDevelopmen Goals

(SDGs). Indonesia menargetkanpadatahun 2030

terjadipenurunanangkakematianibu (AKI) kurangdari 70/100.000

kelahiranhidup. Di Indonesia angkakematianibu (AKI)  359/100.000

kelahiranibu (SDKI,2012) angkainimasihcukupjauhdari target yang

harusdicapaipadatahun 2015. (SDGs 2015).

MenurutWorld Health Organization(WHO),

terdapattigafaktorutamapenyebabkematianibumelahirkanyaituperdarahan,

hipertensisaathamilatau pre eklamsiadaninfeksi. Di negaramaju,

angkakejadianpreeklampsiaberkisarantara 5-6% daneklampsia 0,1-0,7%.

MenuruthasilAudit Maternal Perinatal (AMP)

disimpulkanbahwapenyebabkematianibupadaTahun 2013 adalah Pre

EklampsiaBerat (PEB) sebanyak 23 % (3 kasus), Pendarahansebesar 46%

(6 kasus), dan 8 % akibatInfeksi (1 kasus), Keracunansebanyak 8 % (1

kasus) danLainnya 15% (2 kasus) (Depkes RI, 2012).

Preeklamsiaadalahterjadinyapeningkatantekanandarah 140/90 mmHg

setelahumurkehamilan 20 minggudisertaidengan proteinuria ≥ 300 mg / 24

jam atau dipstick ≥ +1, preeklamsiaditandaidenganadanyahipertensi

(darahtnggimelebihibatas normal), edema (pembengkakanpada kaki,
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jaritangandanmuka) dan proteinuria (air kencing +1 dan +2) yang

timbulpadakehamilan ( TaufanNugroho, 2012).

Penyebabterjadinyapeeklamsiamasihbelumdiketahuisecarapasti.Pree

klamsiamempunyaibeberapa factor yang dapatmeningkatkanresikoyaitu,

primigravida, riwayatpreeklamsia, kehamilanganda, penyakit (diabetes,

sindromapregestasional), faktorusiadanfaktorketurunan.

Preeklamsiajugaditandaiolehgejala-gejala yang

munculbervariasiolehsetiapibuhamildandapatmunculdengantiba-

tibasepertisesaknafas, sakitkepala, gangguanpenglihatan

(pandanganhilangsementara, kaburdan sensitive terhadapcahaya),

mualdanmuntah, gangguanfungsihati, rasa

nyeridanberkurangnyajumlahtrombositdalamdarah (TaufanNugroho, 2012).

Preeklamsiapadakehamilanmerupakansalahsatupenyebabkematianib

ukarenatidakmendapatpenanganan yang

tepatakibatminimnyapengetahuanibuhamilterhadaptandadanbahayakehamila

npadasaatkehamilan,

selainberdampakpadaibu.Preeklamsiajugabisaberdampakterhadapjaninyaitu

(janin yang tidakberkembangsesuaiusiakehamilan), bayimengalamiasfiksia,

danbayibarulahirrendah (BBLR) (TaufanNugroho 2012 danMustikadwi 2013).

Berdasarkan data Dinas Kesehatan ProvinsiKalimantan Selatan tahun

2013 menunjukan jumlahkematian ibusebanyak 17 orang, tentu

jikadibandingkan dengan Angka Kematian Ibu pada tahun 2012

terjadipeningkatan sebanyak 20%. Kematian ibu diProvinsi Kalimantan

Selatan pada tahun 2013 disebabkan oleh perdarahan sebanyak 35,2

%,preeklampsia sebanyak 47,2 %, dan lain-lain sebanyak 17,6 %. Dilihat dari

datatersebut penyebab utama kematian ibu diKalimantan Selatan adalah Pre

Eklampsia (Mahdiyah, dkk 2015).
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Data yang didapat dari rumah sakit dari tahun 2015-2017

terdapat10.147ibu bersalin di RSUD Dr.H.Moch. Ansari Saleh

Banjarmasin.Ibu hamil yang mengalami pre eklmapsia sebanyak 500 orang.

Ditahun 2015 terdapat 363 orang yang mengalami pre eklampsia, tahun 2016

terdapat 495 orang yang mengalami pre eklampsia dan pada tahun 2017

terdapat 432 orang yang mengalami pre eklampsia.

Salah satuupaya yang dilakukanuntukmenurunkan AKI dan AKB

akibatpreeklampsiaadalahPemerintah Indonesia telahmencanangkanMaking

Pregnancy Safer (MPS) yang merupakanbagiandariSafe

Motherhooddenganpelaksanaansesuaidengantigakunci MPS, yaitu : (1)

setiappersalinanditolongolehtenagakesehatan yang terlatih, (2)

setiapkomplikasiobstetrikdan neonatal mendapatpelayanan yang akurat, (3)

setiapwanitasuburmempunyaiaksesterhadappencegahankehamilan yang

tidakdiinginkandanpenanganankeguguran (Prawirohardjo, 2010).

Berdasarkan data diatas, maka

penelititertarikuntukmelakukanpenelitian tentang hubungan paritas dan

riwayat pre eklampsia dengan kejadian pre eklampsia pada ibu hamil di

RSUD Dr.H.Moch. Ansari Saleh Banjarmasin.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah :“Apakah ada

hubungan paritas dan riwayat pre eklampsia dengan kejadian pre eklampsia

pada ibu hamil di RSUD Dr.H.Moch. Ansari Saleh Banjarmasin ?”.

C. Tujuan

1. Umum
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Mengetahui hubungan antara Paritas dan riwayat pre eklampsia dengan

kejadian Pre eklampsia pada ibu hamil di RSUD Dr.H.Moch. Ansari Saleh

Banjarmasin.

2. Tujuan Khusus

a. Mengidentifikasi kejadianpreeklamsia pada ibu hamildi RSUD

Dr.H.Moch. Ansari Saleh Banjarmasin.

b. Mengidentifikasi paritas pada ibu hamildi RSUD Dr.H.Moch. Ansari

Saleh Banjarmasin.

c. Mengidentifikasi riwayat pre eklampsia pada ibu hamil yang

mengalami pre eklampsia di RSUD Dr.H.Moch. Ansari Saleh

Banjarmasin.

d. Menganalisis hubungan paritasdengan kejadian pre eklampsia pada

ibu hamil di RSUD Dr.H.Moch. Ansari Saleh Banjarmasin.

e. Menganalisis hubunganriwayat pre eklampsia dengan kejadian pre

eklampsia pada ibu hamil di RSUD Dr.H.Moch. Ansari Saleh

Banjarmasin.

D. Manfaat

1. BagiIbuHamil

Diharapkandapatmenambahinformasibagiibuhamilterutamatentanggamba

ranumum, patofisiologidanpenatalaksanaan Pre eklamsia.

2. Bagi InstansiPendidikan

Diharapkandapatdigunakansebagaiinformasibagiinstansipendidikandalam

pengembangandanpeningkatanmutupendidikan di massa yang

akandatang.

3. Bagi Pelayanan Kesehatan

Diharapkandapatdigunakansebagaiacuandalammelakukanasuhankebidan



5

ankhususnyabagipasiendenganPre eklampsia.

4. BagiPenelitiSelanjutnya

Hasilpenelitianinidiguakansebagaiacuanselanjutnyagunamengembangkan

teori yang barudalammengungkamkanaspek-aspekterkaitdengan

variable-variabelpenelitian.


