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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasanteori

1. Pre eklampsia

a. Pengertian

Pre eklampsia adalah peningkatan tekanan darah yang baru

timbul setelah usia kehamilan mencapai 20 minggu, disertai dengan

penambahan berat badan ibu yang cepat akibat tubuh membengkak dan

pada pemeriksaan laboratorium dijumpai protein di dalam urin

(proteinuria). ( Fadlun.2011)

Pre eklampsiaadalahpenyakit yang

ditandaidenganadanyahipertensi, proteinuria, dan edema yang

timbulselamakehamilanatau 48 jam postpartum, umumnyaterjadipada

trimester III kehamilan.

PreeklamsiadikenaljugadengansebutanPregnancy

IncducedHipertension(PHI) gestosisatautoksemiakehamilan (Maryunani,

2012).

Pre eklampsia (toksemia gravidarum) adalah sekumpulan gejala

yang timbul pada wanita hamil, bersalin dan nifas yang terdiri dari

hipertensi, edema dan proteinuria yang muncul pada kehamilan 20

minggu sampai akhir minggu pertama setelah persalinan (Icesmi,2014).

b. Klasifikasi

MenurutIndriani (2012),

preeklamsiadibagimenjadibeberapagolonganyaitu :

1) Preeklamsiaringan, biladisertaikeadaansebagaiberikut :

a) Kenaikan tekanan darah sistol 30 mmHg atau lebih, diastol 15
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mmHg atau lebih dari tekanan darah sebelum hamil pada

kehamilan 20 minggu atau lebih sistol 140 mmHg-kurang 160

mmHg, diastole 90 mmHg –kurang 110 mmHg.

b) Proteinuria ≥0,3 gr/L dalam 24 jam atau kualitatif +1 atau + 2

pada urine kateterataumidstreem.

c) Edema pada pretibia, dinding abdomen, lumbosakral, wajah

atau tangan.

2) Preeklamsiaberat, biladisertaikeadaansebagaiberikut :

a) Tekanan darah sistolik ≥ 160 mmHg dan tekanan darah

diastolik ≥ 110 mmHg. Tekanan darah ini tidak menurun

meskipun ibu hamil sudah dirawat di rumah sakit dan sudah

menjalani tirah baring.

b) Proteinuria lebih 5gr/24 jam atau 4 + dalam pemeriksaan

kualitatif.

c) Oliguria, yaitu produksi urin kurang dari <500 cc per 24 jam.

d) Adanya gangguanserebral, penurunan kesadaran, dan rasa

nyeri di epigastrium.

e) Edema paru-paru dan sianosishati.

f) Pertumbuhan janin intrauterin yang terlambat

c. Etiologi

Penyebab pre eklampsia sampai sekarang masih belum diketahui

dengan pasti. Tetapi ada teori yang dapat menjelaskan tentang

penyebab pre eklampsia, yaitu : bertambahnya frekuensi pada

primigraviditas, kehamilan ganda, hidramnion dan mola hidratidosa.

Bertambahnya frekuensi yang makin tuanya kehamilan. Dapat

terjadinya perbaikan keadaan penderita dengan keadaan kematian

janin dalam uterus. Timbulnya hipertensi, edema, proteinuria, kejang
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dan koma.

Beberapa teori yang mengatakan bahwa perkiraan etiologi dari

kelainan tersebut sehingga kelainan ini sering dikenal sebagai

diseases of theory. Adapun teori-teori tersebut antara lain :

1) Faktor genetik

Terdapat kecenderungan meningkatnya frekuensi pre

eklampsia/eklampsia pada anak-anak dari ibu yang menderita pre

eklampsia/eklampsia. Kecenderungan meningkatnya frekuensi

eklampsia/eklampsia pada anak dan cucu ibu hamil dengan

riwayat eklampsia/eklampsia dan bukan pada ipar mereka. Peran

Renin – Angiotensin - Aldosteron Sistem (RAAS) (Ai Yeyeh,2010).

2) Peran faktor imunologis

Preeklampsia sering terjadi pada kehamilan pertama karena pada

kehamilan pertama terjadi pembentukan blocking antibodies

terhadap antigen plasenta tidak sempurna. Pada preeklampsia

terjadi kompleks imun humoral dan aktivasi komplemen. Hal ini

dapat diikuti dengan terjadinya pembentukan proteinuria.

3) Peran prostasiklin dan tromboksan

Pada pre eklampsia dan eklampsia didapatkan kerusakan pada

endotel vaskuler, sehingga terjadi penurunan produksi prostasiklin

(PGI 2)  yang pada kehamilan normal meningkat, aktivasi

penggumpalan dan fibrinolisis, yang kemudian akan diganti

dengan trombin dan plasmin. Trombn akan mengkonsumsi

antitrombin III, sehingga terjadi deposit fibrin. Aktivasi trombosit

menyebabkan pelepasan tromboksan (TXA2) dan serotonin,

sehingga terjadi vasospasme dan kerusakan endotel (Ai
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Yeyeh,2010).

d. Patofisiologi

Pada pre eklampsia terjadi spasme pembuluh darah disertai

dengan retensi garam dan air. Pada biopsi ginjal ditemukan spasme

berat arteriola glomerulus. Pada beberapa kasus, lumen arteriola

sedemikian sempitnya (mengalami vasokonstriksi) sehingga hanya

dapat dilalui oleh satu sel darah merah. Jadi jika semua arteriola

dalam tubuh mengalami spasme, maka tekanan darah akan naik

sebagai usaha untuk mengatasi kenaikan perifer agar oksigenasi

jaringan dapat dicukupi. Sedangkan kenaikan berat badan dan

odema yang disebabkan oleh penimbunan air yang berlebihan dalam

ruangan interstisial belum diketahui sebabnya, mungkin karena

retensi air dan garam. Proteinuria dapat disebabkan oleh spasme

arteriola sehingga terjadi perubahan pada glomerulus.

Perubahan pada organ-organ yaitu

1) Otak

Pada pre eklampsia aliran darah dan pemakaian oksigen tetap

dalam batas-batas normal. Pada eklampsi, resistensi pembuluh

darah meninggi, ini terjadi pula pada pembuluh darah otak.

Odema yang terjadi pada otak dapat menimbulkan kelainan

serebral dan gangguan visus bahkan pada keadaan lanjut dapat

terjadi perdarahan.

2) Plasenta dan rahim

Aliran darah menurun ke plasenta dan menyebabkan gangguan

plasenta, sehingga terjadi gangguan pertumbuhan janin dan
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kekurangan oksigen terjadi gawat janin. Pada pre eklampsia dan

eklampsi sering terjadi peningkatan tonus rahim dan

kepekaannya terhadap rangsang sehingga terjadi partus

prematurus.

3) Ginjal

Filtrasi glomerulus berkurang oleh karena aliran ke ginjal

menurun. Hal ini menyebabkan filtrasi natrium melalui glomerulus

menurun. Sebagai akibatnya terjadilah retensi garam dan air.

Filtrasi glomerulus dapat turun sampai 50% dari normal sehingga

pada keadaan lanjut dapat terjadi oligouria dan anuria.

4) Paru-paru

Kematian ibu pada pre eklampsia dan eklampsia biasanya

disebabkan oleh edema paru yang menimbulkan dekompensasi

kordis. Bisa pula karena terjadinya aspirasi pneumonia, atau

abses paru.

5) Mata

Dapat dijumpai adanya edema retina dan spasme pembuluh

darah. Bila terdapat hal-hal tersebut, maka harus dicurigai

terjadinya pre eklampsia berat. Pada eklampsia dapat terjadi

ablasio retina yang disebabkan edema intra okuler dan

merupakan salah satu indikasi untuk melakukan terminasi

kehamilan. Gejala lain yang dapat menunjukkan tanda pre

eklampsia berat yang mengarah pada eklampsia adalah adanya

skotoma, diplopia, dan ambliopia. Hal ini disebabkan oleh adanya

perubahan peredaran darah dalam pusat penglihatan dikorteks

serebri atau didalam retina.

6) Keseimbangan air dan elektrolit
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Pada pre eklampsia ringan biasanya tidak dijumpai perubahan

yang nyata pada metabolisme air, elektrolit, kristoloid, dan protein

serum. Jadi, tidak terjadi gangguan keseimbangan elektrolit. Gula

darah kadar natrium bikarbonat, dan pH darah berada pada atas

normal. Pada pre eklampsia berat dan eklampsia, kadar gula

darah naik sementara, asam laktat dan asam organik lainnya

naik, sehingga cadangan alkali akan turun. Keadaan ini biasanya

disebabkan oleh kejang-kejang. Setelah konvulsi selesai zat-zat

organik dioksidasi, dan dilepaskan natrium yang lalu bereaksi

dengan karbonik sehingga terbentuk natrium bikarbonat. Dengan

demikian cadangan alkali dapat kembali pulih normal.

(Tri Indah,2014)

e. Komplikasi

Komplikasi yang terberat adalah kematian ibu dan janin. Usaha

utama ialah melahirkan bayi hidup dari ibu yang menderita pre

eklampsia dan eklampsia. Komplikasi yang disebabkan oleh pre

eklampsia berat dan eklampsia yaitu

1) Solutio plasenta

Komplikasi ini biasanya terjadi pada ibu yang menderita

hypertensi akut dan lebih sering terjadi pada pre eklampsia.

2) Hipofibrinogenemia

Pada pre eklampsia berat Zuspan (1978) menemukan 23%

hipofibrino genemia, maka dari itu penulis menganjurkan

pemeriksaan kadar fibrinogen secara berkala.

3) Hemolisis

Penderita dengan pre eklampsia berat kadang-kadang

menganjurkan gejala klinik hemolisis yang dikenal karena ikterus.
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Belum diketahui dengan pasti apakah ini merupakan kerusakan

sel-sel hati atau destruksi sel darah merah. Nekrosis periportal

hati yang sering ditemukan pada autopsi penderita eklampsia

dapat menerangkan ikterus tersebut.

4) Pendarahan otak

Komplikasi ini merupakan penyebab utama kematian maternal

penderita eklampsia.

5) Kelainan mata

Kehilangan penglihatan untuk sementara, yang berlangsung

sampai seminggu, dapat terjadi. Pendarahan kadang-kadang

terjadi pada retina hal ini merupakan tanda gawat akan tejadinya

apopleksia serebri.

6) Edema paru-paru

Zuspan (1978) menemukan hanya satu penderita dari 69 kasus

eklampsia, hal ini disebabkan karena payah jantung.

7) Nekrosis hati

Nekrosis periportal hati pada pre eklampsia merupakan akibat

vasospasmus arteriol umum. Kelainan ini diduga khas untuk

eklampsia, tetapi ternyata juga ditemukan pada penyakit lain.

Kerusakan sel-sel hati dapat diketahui dengan pemeriksaan faal

hati, terutama penentuan enzim-enzimnya.

8) Sindroma HELLP (Haemolysis, Elevated Liver Enzymes dan Low

Platelet)

9) Ini adalah varian pre eklampsia yang langkah, meskipun

mempunyai morbiditas yang tinggi, yang berhubungan dengan

hemolisis, meningkatnya enzim hati, dan rendahnya hitung

trombosit. Berbeda dengan pre eklampsia yang murni, pasien
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sindroma HELLP mempunyai keluhan: nyeri epigastrium terutama

sebalah kanan/daerah liver, terdapat mual dan muntah, seperti

infeksi virus yang kurang khas, cepat lelah, berat badan

bertambah dengan cepat, terdapat edema umum dan anasarka,

tekanan diastole dapat kurang dari 90 mmHg, sering terjadi pada

multipara, umur lebih dari 25-30 tahun, umur kehamilan kurang

dari 36 minggu (Saifuddin, A.B., 2009).

10) Kelainan ginjal

Kelainan ini berupa endoteliosis glomerulus yaitu pembengkakan

sitoplasma sel endotelial ginjal tanpa kelainan stuktur lainnya.

Kelainan lain yang dapat timbul ialah anuria sampai gagal ginjal.

11) Komplikasi lain

Lidah tergigit, trauma dan fraktura karena jatuh akibat kejang-

kejang pneumonia aspirasi dan DIC (Disseminated Intravaskular

Coagulation). Prematuritas, dismaturitas dan kematian janin

intrauteri. (Penelitian Tri Indah, 2014).

f. Manajemen Pre Eklampsia

Penanganan pada pre eklampsia bertujuan untuk menghindari

kelanjutan menjadi eklampsia dan pertolongan dengan melahirkan

janin dalam keadaan optimal dan bentuk pertolongan dengan trauma

minimal.

Pada pre eklampsia ringan penanganan simtomatis dan berobat

jalan dengan memberikan :

1) Sedative ringan

Phenobarbital 3 x 30 mg, Valium 3 x 10 mg

2) Obat penunjang

Vitamin B kompleks, vitamin C atau vitamin E, zat besi
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3) Nasihat

a) Garam dalam makanan dikurangi

b) Lebih banyak istirahat baring kearah punggung janin

c) Segera memeriksakan diri, bila terdapat gejala sakit kepala,

mata kabur, edema mendadak atau berat badan naik,

pernafasan makin sesak, nyeri pada epigastrium, kesadaran

makin berkurang, gerak janin melemah, berkurang,

pengeluaran urun berkurang.

4) Jadwal pemeriksaan hamil dipercepat atau diperketat

Pada pre eklampsia berat, pasien harus segera dirujuk. Petunjuk

untuk segera memasukan pasien ke rumah sakit atau merujuk pasien

perlu memperhatikan hal berikut :

a) Bila tekanan darah 140/90 mmHg atau lebih

b) Protein dalam urin 1+ atau lebih

c) Kenaikan berat badan 1 ½ kg atau lebih dalam seminggu

d) Edema bertambah dengan mendadak

e) Terdapat gejala atau keluhan subjektif

Bidan dapat merawat pasien pre eklampsia berat untuk sementara,

sampai menunggu kesempatan melakukan rujukan sehingga pasien

dapat mendapat pertolongan yang sebaik-baiknya. Pasien

diusahakan agar :

a) Terisolasi sehingga tidak mendapat rangsangan suara ataupun

sinar

b) Infus glukosa 5%

c) Lakukan pemeriksaan

d) Pengobatan

(a) Sedativa : phenobarbital 3 x 100 mg, valium 3 x 20 mg
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(b) Mengindari kejang

(1) Magnesium sulfat

- Loading dose : inisial dose

4 gr MgSO4 intravena, (40% dalam 10 cc) selama 15

menit

- Maintenance dose

Diberikan infus 6 gr dalam larutan RL/6 jam atau

diberikan 4 atau 5 gr IM. Selanjutnya diberikan 4 gr IM

tiap 4-6 jam

- Syarat pemberian MgSO4:

o Harus sedia antidotum MgSO4, bila terjadi intoksikasi

yaitu kalsium glukonas 10 % = 1 gr (10 % dalam 10 cc)

diberikan IV 3 menit.

o Refleks patella (+) kuat.

o Frekuensi pernafasan >16 kali/menit, tidak ada tanda-

tanda distres nafas.

- Magnesium sulfat dihentikan bila ada tanda-tanda

intoksikasi, setelah 24 jam pascapersalinan atau 24 jam

setelah kejang terakhir.

- Dosis terapeutik dan toksis MgSO4

Tabel2.1Indikasipemberianterapi

Dosis terapeutik 4-7 mEq/liter 4,8-8,4 mg/dl

Hilangkan refleks tendon 10 mEq/liter 12 mg/dl

Terhentinya pernafasan 15 mEq/liter 18 mg/dl

Terhentinya jantung >30 mEq/liter > 36 mg/dl

Sumber:(Tri Indah, 2014).
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Cara dan Dosis Pemberian Magnesium Sulfat di RSUD

Dr.H.Moch. Ansari Saleh Banjarmasin

Magnesium Sulfat untuk Pre eklampsia Berat dan Eklampsia

MgSO440% AKTIF (SM) = terminasi persalinan

- (SM) - MgSO4 20% 4gr% (IV) = Pelan-pelan 20 cc (selama

4 menit) tidak diencerkan

- (SM) - MgSO4 40% 10gr% (IM) = 5 gr (12,5 cc) bokong

kanan lanjut 5 gr (12,5 cc) bokong kiri = (25 cc)

Maintenance ( Pemeliharaan)

(SM) - MgSO4 40% 5gr% (12,5 cc) (IM) = jika tiap 6 jam

syarat (+), kontraindikasi (-) S/D 24 jam Post tindakan

SM - MgSO4 40% Konservatif ( Perawatan)

SM - MgSO4 40% 10gr% - 5 gr bokong kiri (IM) atau SM -

MgSO4 40% 12,5 cc dalam 500 cc D5% 28 tetes/menit

(habis selama 6 jam)

Syarat Pemberian MgSO4 :

- Refleks patella (+)

Frekuensi pernafasan ≥ 16 kali/menit

- Produksi urin ≥ 25 cc/jam

- Astidotum : inj. Ca Glukosa 1 ampul IV

Sumber : Ruang Bersalin (VK) RSUD Dr.H.Moch. Ansari Saleh

Banjarmasin

1) Valium

- Dosis inisiasi 20mg IV, dosis selanjutnya 20mg/drip/20m

- Dosis maksimal 120 mg/24 jam

2) Kombinasi pengobatan

- Pethidine 50 mg IM
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- Klorpromazin 50 mg IM

- Diazepam (valium) 20 mg IM

3) Bila terjadi oliguria berikan glukosa 40 % IV untuk menarik

cairan dari jaringan sehingga dapat merangsang diuresis

4) Setelah pre eklampsia berat dapat diatasi, pertimbangan

mengakhiri kehamilan berdasarkan :

a) Kehamilan cukup bulan

b) Mempertahankan kehamilan sampai mendekati cukup

bulan.

c) Apabila pengobatan pre eklampsia berat gagal,

kehamilan diakhiri tanpa memandang usia kehamilan

d) Merujuk kerumah sakit untuk pengobatan yang adekuat.

Mengakhiri kehamilan merupakan pengobatan utama

untuk memutuskan kelanjutan pre eklampsia menjadi

eklampsia(Ai Yeyeh, 2010).

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pre Eklampsia

Menurut Sarwono Prawirahardjo (2011) terdapat banyak faktor risiko

untuk terjadinya hipertensi dalam kehamilan, yang dapat dikelompokan

dalam faktor risiko sebagai berikut :

a. Paritas

Paritas adalah keadaan wanita yang pernah melahirkan bayi hidup.

Paritas adalah wanita yang pernah melahirkan satu keturunan lebih

atau yang mampu hidup tanpa memandang apakah anak tersebut

hidup pada saat lahir (Mochtar,2005).

Berdasarkan jumlahnya, kehamilan seorang wanita dapat dibedakan

menjadi:

1) Primigravida adalah wanita yang hamil untuk pertama kalinya,
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status paritasnya G1P0Ab0(Dorland, 2002).

Kehamilan pertama dianggap berisiko. Pada usia rawan, risiko

kehamilan anak pertama tersebut meningkat karena ada

beberapa faktor ancaman tambahan (Faras Handayani, 2006).

Primigravida mempunyai resiko lebih besar terjadinya

hipertensi/frekuensi preeklamsia lebih tinggi dalam kehamilan bila

dibandingkan dengan multigravida terutama primigravida muda

(Hanifa Wiknjosastro, 2005).

Padaprimigravida/primiparaterjadigangguanimunologik (blocking

antibodies) belum sempurna sehingga meningkatkan resiko

terjadinya pre eklampsia (Winkjosastro,2005).

Dimanaproduksiantibodipenghambatberkurang. Hal

inidapatmenghambatinvasiarterispiralisibuolehtrofoblassampaibat

astertentuhinggamengganggufungsi

placenta.Ketikakehamilanberlanjut, hipoksia placenta

menginduksiproliferasisitotrofoblasdanpenebalanmembranbasalis

trofoblas yang mungkinmenggangufungsimetabolik

placenta.Sekresi vasodilator prostasiklinolehsel-selendotial

placenta berkurangdansekresitrombosanolehtrombositbertambah,

sehinggatimbulvasokonstriksigeneralisatadansekresialdosteronm

enurun.Akibatperubahaniniterjadilahpenguranganperfusi placenta

sebanyak 50 persen, hipertensiibu, penurunan volume plasma

ibu, Jikavasospasmenyamenetap,

mungkinakanterjadicederaselepiteltrofoblas, danfragmen-

fragmentrofoblasdibawakeparu-

parudanmengalamidestruksisehinggamelepaskantromboplastin.

Selanjutnyatromboplastinmenyebabkankoagulasiintravaskulardan
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deposisi fibrin di dalam glomeruli ginjal (endoteliosis glomerular)

yang menurunkanlajufiltrasi glomerulus

dansecaratidaklangsungmeningkatkanvasokonstriksi.Padakasusb

eratdanlanjut, deposit fibrin initerdapat di

dalampembuluhdarahsistemsarafpusat,

sehinggamenyebabkankonvulsi. (Suwanti, dkk. 2012)(naskah

publikasi ika pratiwi 2015).

Pada primipara dapat terjadi pre eklampsia karena semua rahim

kosong tanpa ada janin kemudian terjadi kehamilan sehingga

tubuh ibu menyesuaikan terutama pada saat plasenta mulai

terbentuk akan terjadi iskemia implantasi placenta, bahan

trofoblast akan diserap kedalam sirkulasi, yang dapat

meningkatkan sensivitas terhadap angiotensin II, rennin dan

aldosteron, spasme pembuluh darah (Tri Indah,2014).

2) Multigravida adalah seorang perempuan yang telah hamil

beberapa kali. Juga ditulis gravida II, III, dst., bergantung pada

jumlah kehamilan (Dorland, 2002).

Pada kehamilan kedua dan ketiga, faktor risiko akan menurun

dengan sendirinya. Ibu multigravida yang kemudian menikah lagi

mempunyai resiko lebih besar terjadinya hipertensi dalam

kehamilan jika dibandingkan dengan suami yang sebelumnya.

Bahaya akan kembali meningkat saat kehamilan keempat dan

berikutnya karena ibu menghadapi risiko perdarahan pada proses

persalinan.

Menurut hasil uji Chi-Square pada penelitian Dhora 2014,

hubungan gravida dengan kejadian preeclampsia/eklampsia pada

kasus kematian ibu menunjukkan ada hubungan yang bermakna
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secara statistik, p = 0,0001 < α = 0,05, artinya gravida

berhubungan dengan kejadian preeklampsia/eklampsia pada

kasus kematian ibu. Nilai Odds Ratio yaitu sebesar 2,552 yang

artinya ibu primigravida lebih berisiko 2,552 kali untuk mengalami

kematian karena preeklampsia/eklamspsia.

Menurut Prawirohardjo (2005) dari sudut kematian

maternal, paritas terbagi dalam :

1) Paritas 1 : tidak aman

2) Paritas 2-3 : aman untuk hamil dan bersalin

3) Paritas > 3 : tidak aman

Paritas 2-3 merupakan paritas paling aman ditinjau dari

sudut kematian maternal. Paritas 1 dan paritas tinggi (>3)

mempunyai angka kematian maternal lebih tinggi. Lebih tinggi

paritas, lebih tinggi kematian maternal. Resiko pada paritas 1

dapat ditangani dengan asuhan obstetri lebih baik, sedangkan

resiko pada paritas tinggi dapat dikurangi atau dicegah dengan

keluarga berencana. Sebagian kehamilan pada paritas tinggi

adalah tidak direncanakan.

Ibuhamildenganpreeklampsiamengalamipenurunanperfusi

utero plasenta, hipovolemia, vasospasme,

dankerusakanselendotelpembuluhdarahplasenta.Kelainanpembu

luhdarahplasentapadaibupreeklampsia/

eklampsiadapatmenyebabkan

hipoksiakronisdangangguannutrisijaninsehinggaseringterjadiretar

dasipertumbuhanjanin yang
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dapatberakhirpadaberatbadanlahirrendah (BBLR).(Reny,

IkaMardiatul Ulfa1, Siti M).

a. Umur

Hasil penelitian didapat bahwa sebagian besar responden yang

mengalami pre eklamsia dengan umur lebih dari 35 tahun, karena

umur tersebut memiliki kecenderungan pada kejadian preeklamsia

dibandingkan dengan responden dengan umur antara 20 – 35 tahun.

Hasil ini sesuai dengan pendapat Norwitz (2007) bahwa angka

kejadian preeklamsia untuk tiap negara berbeda-beda karena banyak

faktor yang mempengaruhi, salah satu faktor penyebabnya adalah

umur yang ekstrim adalah umur lebih dari 35 tahun.

Menurut Cunningham (2010), wanita yang lebih tua yang

memperlihatkan peningkatan insiden hipertensi kronik seiring dengan

pertambahan usia, beresiko lebih besar mengalami preeklamsia pada

hipertensi kronik. Kejadian preeklamsia dapat terjadi pada semua

umur selama kehamilan tetapi terbanyak didapatkan pada kehamilan

umur ≥ 35 tahun kerena pada umur ini dengan bertambahnya usia

penyakit degeneratif mulai muncul (jurnal Novida dkk, 2012).

Ibu hamil yang memiliki umur kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35

tahun memiliki resiko 2,94 kali dibandingkan ibu yang memiliki umur

20-35 tahun terhadap kejadian preeklampsia/eklampsia. Apabila

hamil pada usia dibawah 20 tahun alat reproduksi belum siap dan

pada saat kehamilan berlangsung akan terjadi keracunan kehamilan

dalam bentuk preeklampsia. Sedangkan pada umur 35 tahun ke atas

sangat rentan akan penyakit hipertensi dan preeklamsi, ini terjadi
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karena perubahan pada jaringan-jaringan kandungan dan juga jalan

lahir tidak lentur lagi.

Pada penelitian Afni 2012, hubungan antara umur ibu dengan

kejadian preeklampsia pada kelompok umur <20 tahun dan >35

tahun ditemukan sebanyak 32 orang (65.3%) mengalami

preeklampsia dan pada kelompok umur 20-35 tahun 77 orang

(45.6%) diantaranya tidak mengalami preeklampsia. Ini menunjukkan

bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara umur ibu dengan

kejadian preeklampsia.

a. Riwayat pre eklampsia

Pre eklampsia adalah peningkatan tekanan darah yang baru

timbul setelah usia kehamilan mencapai 20 minggu, disertai dengan

penambahan berat badan ibu yang cepat akibat tubuh membengkak

dan pada pemeriksaan laboratorium dijumpai protein di dalam urin

(proteinuria). ( Fadlun.2011)

Terdapat suatu kecenderungan bahwa faktor keturunan turut

berperan dalam patogenesis pre eklampsia. Telah dilaporkan adanya

peningkatan angka kejadian pre eklampsia pada wanita yang

dilahirkan oleh ibu yang menderita pre eklampsia.(fauziah, 2012).

Pada penelitian Tri 2014 seseorang yang mempunyai riwayat

preeklampsia atau riwayat keluarga dengan preeklampsia maka akan

meningkatkan risiko terjadinya preeklampsia. Wanita hamil yang

ibunya pernah mengalami pre eklampsia, cenderung berisiko ganda

terhadap pre eklampsia. Predisposisi genetik merupakan faktor

immunologi yang menunjukkan gen resesif autosom, yang mengatur

respon imun maternal. Risiko ibu hamil yang ibunya mengalami pre

eklampsia, dapat terjadi 1 diantara 4 kemungkinan ibu pre eklampsia
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( Varney, H., 2001).

Rozikhan (2007), diperoleh bahwa ada hubungan yang signifikan

antara ibu yang mempunyai riwayat Hipertensi dengan terjadinya

preeklampsia berat (p=0,042). Bila dilihat dari nilai OR nya dapat

disimpulkan bahwa ibu hamil yang mengalami hipertensi mempunyai

risiko 2,98 kali untuk terjadi terjadi preeklampsia berat dibandingkan

dengan seorang ibu hamil yang tidak ada riwayat hipertensi.

Bertolak dari uraian hasil dan pembahasan Jurnal Kesehatan

Tadulako Vol. 2 No. 1, Januari 2016 : 1- 75 dapat disimpulkan bahwa

tidak ada hubungan yang bermakna antara Riwayat hipertensi

dengan kejadian preeklampsia di Poli KIA RSU Anutapura Palu.

Maka peneliti menyimpulkan kenyataan dengan teori tidak selalu

bergandengan atau sama pasti ada perbedaan. Untuk perlu

dilakukan penelitian lebih lanjut nantinya.

b. Pendidikan

Menurut Manuaba (2010), pengetahuan ibu tentang preeklampsia

dan eklampsia sangatlah penting karena hampir 50% kematian ibu

dan janin disebabkan oleh preeklampsia dan eklampsia, sehingga

merupakan hal yang penting bagi ibu hamil untuk mengetahui

tentang preeklampsia sedini mungkin.

Menurut Notoatmodjo (2010), pengetahuan merupakan hasil dari

tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap

suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui panca indra

manusia, yakni: indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa

dan raba. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain penting

untuk terbentuknya tindakan seseorang. Berdasarkan penyataan

tersebut baik ibu hamil menunjukkan rasa keingintahuan yang tinggi
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sebagai responden terhadap suatu kasus. Keingintahuan bukan

merupakan faktor utama yang berpengaruh pada tingkat

pengetahuan seseorang, tetapi masih ada faktor lain seperti tingkat

pendidikan, pengalaman, informasi, budaya dan sosioekonomi.

Bahwa pengetahuan sangat penting bagi kehidupan kita, dan

pengetahuan tentang kesehatan dan masalah kesehatan sangat

berpengaruh bagi ibu hamil terutama masalah preeklampsia karna

preeklampsia dapat mempengaruhi ibu dan janin sehingga

dibutuhkan sosialisasi dan informasi mengenai tanda dan gejala

preeklampsia agar ibu hami dapat mendeteksi sedini mungkin.

Dengan demian pengetahuan berhubungan dengan kejadian

preeklampsia di Poli KIA RSU Anutapura Palu.

c. Penyakit ibu

1) Diabetes Millitus

Pada penyakit kencing manis terjadi perubahan pembuluh darah :

permeabilitasnya terhadap protein makin tinggi, sehingga terjadi

kekurangan protein ke jaringan. Protein ekstravaskuler menarik

air dan garam menimbulkan edema. Hemokonsentrasi darah

yang mengganggu fungsi metabolisme tubuh (Manuaba, 1998 ).

2) Kegemukan (Obesitas)

Kenaikan Berat Badan yang abnormal dan Edema terjadi secara

dini, mencerminkan pemuaian kompartemen cairan ekstra-

vaskular. Pemuaian ini berkaitan dengan peningkatan

permeabilitas kapiler yang ditimbulkan oleh vasokonstriksi

arteriolar. Peningkatan permeabilitas kapiler memungkinkan

cairan berdisfusi dari ruang intra-vaskular, sehingga

mengakibatkan pemuaian ruang ekstra-sel (Tri, 2014).
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d. Pemeriksaan ANC

melakukan pemeriksaan ANC maka masalah kehamilan atau

penyakit penyerta kehamilan bisa terdeteksi dengan cepat, dan bisa

segera diatasi oleh tenaga kesehatan dengaa kerja sama yang baik

dari pasien, sehingga ibu dan janin sehat sampai melahirkan.

Hasil penelitian Tugor dkk sama dengan penelitian yang dilakukan

oleh Rozikhan (2007), diperoleh bahwa tidak ada hubungan yang

signifikan antara pemeriksaan ANC dengan Kejadian Preeklampsia

(p=0,231). Hasil penelitian ini sama juga dengan penelitian yang

dilakukan oleh Puriani (2010), Hasil analisis hubungan frekuensi

perawatan antenatal dengan preeklampsia berat menggunakan uji

chisquare didapatkan nilai p = 0,206. Perawatan antenatal umumnya

dianggap metode yang efektif untuk meningkatkan hasil kehamilan,

tetapi efektivitas spesifik program perawatan antenatal sebagai

sarana untuk mengurangi kematian bayi dalam kelompok

sosioekonomi kurang beruntung dan rentan perempuan belum

dievaluasi secara mendalam.

B. KerangkaKonsep

Kerangka konsep merupakan model konseptual yang berkaitan dengan

bagaimana seorang peneliti menyusun teori atau menghubungkan secara

logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah (Hidayat,2012).

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka

kerangka konsepnya sebagai berikut :

- Paritas
- Riwayat pre eklampsia

Pre eklampsia pada ibu hamil



26

Variabel independen (bebas) Variabel dependen( terikat )

Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian.

C. Hipotesis

Hipotesis dalam suatu penelitian merupakan suatu pernyataan asumsi

tentang hubungan antara dua atau lebih variabel yang diharapkan bisa

menjawab suatu pertanyaan dalam penelitian.

1. Tidakadahubunganparitasdengankejadianpreeklamsiapadaibuhamil di

RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin.

2. Ada hubunganriwayatdengankejadianpreeklamsiapadaibuhamil di RSUD

Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin.


