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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Nomor 6 Tahun 2008, tanggal 15 April 2008, tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan

Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat daerah yang berfungsi

sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi

Klaimantan Selatan yang menyelenggarakan upaya pelayanan

kesehatan seperti peningkatan, pencegahan, pengobatan dan

pemulihan dibidang Kesehatan Umum dan Kesehatan lainnya dan

sebagai Rumah Sakit rujukan kota Banjarmasin, Kabupaten Batola

serta wilayah sekitarnya mengingat bahwa telah ditetapkan Rumah

Sakit Umum Daerah Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagai

Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B oleh Menteri Kesehatan Republik

Indonesia melalui surat Keputusan Nomor : 372/MENKES/IV/2008,

pada tanggal 15 April 2008, masa dengan visi “Terwujudnya Pelayanan

Prima (Excellent Service) Sebagai Masyarakat Tahun 2015”.

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Moch Ansari Saleh

Banjarmasin sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan  dan sebagai Rumah Sakit

rujukan Kota Banjarmasin, Batola, dan Wilayah sekitarnya serta

mengingat bahwa telah ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Dr.

H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagai Rumah Sakit Umum

Daerah Kelas B menyelenggarakan pelayanan dengan :
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a. Menyediakan fasilitas terdepan yang terjangkau bagi masyarakat

menengah kebawah. Renovasi yang ditargetkan dapat menampung

pelayanan VIP dan diharapkan akan sedikit menggeser segmen

pasar yang tidak hanya berkutat dikelas menengah kebawah, tetapi

juga menengah keatas.

b. Mengutamakan kenyamanan dan keselamatan pasien melalui

keramahan pelayanan, kecepatan/kelancaran serta kebersihan

sarana dan prasarana di lingkungan Rumah Sakit.

Sedangkan fungsi Rumah Sakit sesuai pada Peraturan Daerah

Nomor : 035 tahun 2009 adalah : pelayanan medis, pelayanan asuhan

keperawatan, pelayanan rujukan, pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan,

pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan dan pengelolaan

urusan ketatausahaan.

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Moch Ansari Saleh

Banjarmasin sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan

Selatan Nomor 6 Tahun 2008, tanggal 15 April 2008, Pembentukan,

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

berlokasi di Jalan Brigjend H. Basry No. 1 Banjarmasin ini, berdiri diatas

lahan seluas 87.675 m2 dengan rencana luas bangunan fisik sesuai

dengan masterplan yang telah dianut untuk pembangunan Rumah Sakit

Umum Daerah Dr.H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin berjumlah

20.597,19 m2.

2. Ketenagaan yang ada di RSUD Dr.H.Moch. Ansari Saleh Banjarmasin

Data ketenagaan di RSUD Dr.H.Moch. Ansari Saleh Banjarmasin

Tahun 2015 berjumlah 928 orang, yang terdiri dari tenaga PNS sebanyak

494 orang dan Tenaga Non PNS sebanyak 434 orang.
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3. Ruang Tempat Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di RSUD Dr.H. Moch Ansari Saleh

Banjarmasin di Ruang Vk Bersalin dan Rekam Medis.

B. Hasil Penelitian Dan Analisa Data

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Hubungan Paritas dan

Riwayat Pre Eklampsia terhadap kejadian Pre Eklampsia pada ibu hamil di

RSUD Dr.H.Moch. Ansari Saleh Banjarmasin dan didapatkan hasil penelitian

yaitu sebagai berikut :

1. Karakteristik Responden

a. Umur

Hasil penelitian berdasarkan kategori umur ibu hamil yang

bersalin di RSUD. Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin pada

periode tahun 2017sebagai berikut:

Tabel 4.1 Karakteristik responden berdasarkan usia ibu hamil dengan
preeklamsia di RSUD. Dr. H. Moch Ansari Saleh
Banjarmasin.

No Umur Jumlah Presentase

1

2

3

< 20

20-35

>35

5

55

19

6,3

69,6

24,1

Total 79 100

Sumber : Buku Register dan  Rekam Medis

Berdasarkan tabel 4.1 dapat  dilihat bahwa dari 79 sampel yang

memiliki umur<20 tahun sebanyak 5 orang  (6,3%), umur 20-35

tahunsebanyak 55 orang (69,6 %) dan umur >35 tahun sebanyak 19

orang (24,1 %).
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b. Suku

Hasil penelitian berdasarkan kategori suku ibu hamil yang

bersalin di RSUD. Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin pada

periode tahun 2017sebagai berikut:

Tabel 4.2 Karakteristik responden berdasarkan suku ibu hamil
dengan preeklamsia di RSUD. Dr. H. Moch Ansari Saleh
Banjarmasin.

No Suku Jumlah Presentase

1

2

3

Banjar

Jawa

Madura

66

12

1

83,5

15,2

1,3

Total 79 100

Sumber : Buku Register dan  Rekam Medis

Berdasarkan tabel 4.2 dapat  dilihat bahwa dari 79 sampel yang

memiliki suku banjar sebanyak 66 orang (83,5 %), yang memiliki suku

jawa sebanyak 12 orang (15,2 %) dan yang memiliki suku madura

sebanyak 1 orang (1,3 %).

c. Pendidikan

Hasil penelitian berdasarkan kategori pendidikan ibu hamil

yang bersalin di RSUD. Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin pada

periode tahun 2017sebagai berikut:
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Tabel 4.3 Karakteristik responden berdasarkan pendidikan ibu hamil
dengan preeklamsia di RSUD. Dr. H. Moch Ansari Saleh
Banjarmasin.

No Pendidikan Jumlah Presentase

1

2

3

4

SD

SMP

SMA

SARJANA

24

10

35

10

30,4

12,6

44,3

12,7

Total 79 100

Sumber : Buku Register dan  Rekam Medis

Berdasarkan tabel 4.3 dapat  dilihat bahwa dari 79 sampel yang

berpendidikan SD sebanyak 24 orang (30,4 %), yang berpendidikan SMP

sebanyak 10 orang (12,7 %), yang berpendidikan SMA sebanyak 35

orang (44,3 %), dan yang berpendidikan SARJANA 10 orang (12,7%).

2. Analisi Univariat

Analisis Univariat bertujuan untuk menganalisis variabel-variabel

peneliti berdasarkan kategori yang telah ditentukan. Pengolahan data

dilakukan secara sistem komputerisasi dan memasukan dalam tabel

untuk mengetahui distribusi tiap variabel yaitu kejadian pre eklampsia,

paritas dan riwayat pre eklampsia.

a. Paritas

Hasil penelitian berdasarkan kategori paritas ibu hamil yang

berperiksa di RSUD. Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin pada

periode tahun 2017 terhadap sampel yang diambil dengan teknik

probability sampling dikelompokan berdasarkan kategori paritas

beresiko dan tidak beresiko.Ibu yang hamil dengan paritas 2-3

dikelompokan menjadi ibu yang hamil dengan paritas tidak beresiko

dan ibu yang hamil dengan paritas 1 dan >3 dikelompokan menjadi
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ibu yang hamil dengan paritas beresiko. Hasil pengolahan tersebut

dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4 Distribusi Ibu hamil Menurut Paritas di RSUD. Dr. H.
Moch Ansari Saleh Banjarmasin tahun 2017.

No Paritas Jumlah Presentase

1

2

Tidak beresiko

Beresiko

45

34

57,0

43,0

Total 79 100

Sumber : Buku Register dan  Rekam Medis

Berdasarkan tabel 4.4 dapat  dilihat bahwa dari 79ibu hamil

yang memiliki paritas dengan kategori beresiko sebanyak 34 orang

(43,0 %) dan yang memiliki paritas dengan kategori tidak beresiko

sebanyak 45 orang (57,0 %).

b. Riwayat pre eklampsia

Hasil penelitian berdasarkan kategori riwayat pre eklampsia ibu

hamil yang berperiksa di RSUD. Dr. H. Moch Ansari Saleh

Banjarmasin pada periode tahun 2017 terhadap sampel yang diambil

dengan teknik probability samplingyang dikategorikan berdasarkan

ibu yang memiliki riwayat pre eklampsia yaitu ya dan tidak memiliki

riwayat pre eklampsia yaitu tidak. Hasil pengolahan tersebut dapat

dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5Distribusi bu hamil Menurut Riwayat Pre Eklampsia

Ya/Tidak di RSUD. Dr. H. Moch Ansari Saleh

Banjarmasin tahun 2017.

No Riwayat PE Jumlah Presentase

1

2

Tidak

Ya

35

44

44,3

55,7

Total 79 100
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Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa dari 79 sampel

terbanyak yaitu yang memiliki riwayat pre eklampsi sebanyak 44

orang (55,7 %) dan yang tidak memiliki riwayat pre eklampsia

sebanyak 35 orang (44,3 %).

c. Pre eklampsia

Hasil penelitian terdapat 79 sampel dikelompokkan berdasarkan

kejadian pre eklampsia pada ibu hamil. Pre eklampsia yang terjadi

pada 79 sampel dikelompokan menjadi kategori pre eklampsia ringan

ditandai dengan protein urine +1 sampai +2, oedem dan tekanan

darah sistol 140 mmHg, diastole 90 mmHg dan pre eklampsia yang

ditandai dengan protein urine +3, oedem dan tekanan darah sistolik ≥

160 mmHg dan tekanan darah diastolik ≥ 110 mmHg akan

dikelompokan menjadi pre eklampsia berat. Hasil pengelompokan

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6 Distribusi  ibu hamil pre eklampsia menurut kategori pre
eklampsia Ringan/Berat di RSUD Dr.H. Moch Ansari Saleh
Banjarmasin Tahun 2017.

No Pre Eklampsia Jumlah Presentase

1

2

Pre Eklampsia Ringan (PER)

Pre Eklampsia Berat ( PEB)

7

72

8,9

91,1

Total 79 100

Sumber: Buku Register dan  Rekam Medis.

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa jumlah sampel

terbanyak adalah Pre Eklampsia Berat yaitu sebanyak 72 orang (91,1 %)

sedangkan sampel yang mengalami pre eklampsia ringan adalah

sebanyak 7 orang (8,9 %). Hal ini menunjukan bahwa sampel lebih

banyak adalah ibu hamil yang mengalami Pre Eklampsia Berat.
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3. Analisis bivariat

Analisis bivariat bertujuan untuk mengetahui hubungan antara

variabel-variabel penelitian, dilakukanFisher’s Exact test dianalisis

menggunakan bantuan komputerisasi. Pada analisis bivariat ini yang

menjadi variabel independen adalah paritas dan riwayat pre eklampsia

pada ibu hamil di RSUD Dr.H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin yang akan

di hubungkan dengan variabel dependen yaitu kejadian pre eklampsia

pada ibu hamil. Diharapkan pada analisis ini variabel independent/

variabel bebas mempunyai hubungan dengan variabel dependent/

variabel terikat.

a. Hubungan Faktor Paritas Ibu dengan Kejadian Pre eklampsia Pada

ibu Hamil

Tabel 4.7Tabel Silang Hubungan paritas dan kejadian pre eklampsia
pada ibu hamil di RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh
Banjarmasin tahun 2017.

Paritas
Pre Eklampsia

Total
p

Value

PER PEB

F % F % F %
Tidak

berisiko 2-
3

Beresiko
(1 dan >3)

4

3

5,1

3,8

41

31

51,9

39,2

35

34

57,0

43,0 1,000

Total 7 8,9 72 91,1 79 100

Berdasarkan tabel 4.7 menyatakan bahwa hasil analisis data

menggunakan Fisher’s Exact Tests didapatkan nilai p value = 1,000>

dari α = 0,05 artinya adalah tidak terdapat hubungan yang bermakna

antara paritas dengan kejadian pre eklampsia pada ibu hamil di

RSUD Dr.H.Moch Ansari Saleh Banjarmasin.
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b. Hubungan Faktor Riwayat Pre Eklampsia ibu dengan Kejadian Pre

eklampsia Pada ibu Hamil

Tabel 4.8 kejadian pre eklampsia pada ibu hamil di RSUD Dr. H.

Moch Ansari Saleh Banjarmasin tahun 20154.8 Tabel

Silang Hubungan Riwayat Pre Eklampsia dengan

Riwayat
Pre

Eklampsia

Pre Eklampsia
Total p valuePER PEB

f % f % f %
Tidak

Ya
7
0

8,9
0

28
44

35,4
55,7

35
44

44,3
55,7 0,002

Total 7 8,9 72 91,1 79 100

Berdasarkan Tabel 4.8Hasil analisis data menyatakan ada

hubungan riwayat pre eklampsia dengan pre eklampsia pada ibu

hamil. Hal ini diperkuat dengan Fisher’s ExactTests didapatkan hasil p

value = 0,002 lebih kecil dari α = 0,05 artinya adalah terdapat

hubungan yang bermakna antara riwayat pre eklampsia dengan

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

Saleh Banjarmasin.

C. Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Ruang vk bersalin dan Rekam

Medis RSUD Dr.H.Moch Ansari Saleh Banjarmasin tentang Hubungan

Paritas dan Riwayat Pre Eklampsia terhadap kejadian Pre Eklampsia Pada

Ibu Hamil di RSUD Dr.H.Moch Ansari Saleh Banjarmasin Tahun 2017

didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Analisa Univariat

a. Paritas pada ibu hamil di RSUD Dr.H.Moch Ansari Saleh Banjarmasin

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari buku register di

ruang vk bersalin dan Rekam Medik di RSUD Dr.H.Moch Ansari Saleh
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Banjarmasin pada bulan Januari – Desember Tahun2017 dapat dilihat

bahwa distribusi ibu hamil yang mengalami pre eklampsia sebanyak 79

orang dan dijadikan sebagai sampel, memiliki paritas beresiko

sebanyak 34 orang (43,0 %) dan yang memiliki paritas dengan

kategori tidak beresiko sebanyak 45 orang (57,0 %). Adapun paritas

yang berisiko karena kurangnya pengalaman dan pengetahuan ibu

dalam pemenuhan kebutuhannya saat hamil, paritas tidak berisiko

karena kesiapan ibu dalam kehamilannya sudah benar-benar siap dan

mampu mengkontrol emosionalnya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Henderson (2006),paritas

pertama berhubungan dengan kurangnya pengalaman dan

pengetahuan ibu dalam perawatan kehamilan. Paritas 2-3 merupakan

paritas paling aman. Paritas satu dan paritas tinggi (lebih dari tiga)

merupakan paritas beresiko terjadinya preeklampsia. Ibu dengan

paritas tinggi (lebih dari 4) sudah mengalami penurunan fungsi sistem

reproduksi, selain itu biasanya ibu terlalu sibuk mengurus rumah

tangga sehingga sering mengalami kelelahan dan kurang

memperhatikan pemenuhan gizinya.

b. Riwayat Pre Eklampsia pada ibu hamil di RSUD Dr.H.Moch Ansari

Saleh Banjarmasin.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari buku register di

ruang vk bersalin dan dari Rekam Medik di RSUD Dr.H.Moch Ansari

Saleh Banjarmasin pada bulan Januari – Desember Tahun 2017 dapat

dilihat bahwa distribusi ibu yang memiliki riwayat pre eklampsia

sebanyak 44 orang (55,7 %) dan yang tidak memiliki riwayat pre

eklampsia sebanyak 35 orang (44,3 %).
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Adapun ibu yang memiliki riwayat pre eklampsia karena  beberapa

faktor seperti kehamilan sebelumnya ibu sudah memiliki riwayat

preeklamsia saat kehamilan sebelumnya, memiliki tekanan darah

tinggi sebelum hamil, namun tidak mampu terdeteksi saat kehamilan

sekarang. Ibu yang tidak memiliki riwayat pre eklampsia karena sudah

mampu mendeteksi sejak dini dalam kehamilan dan rutin melakukan

pemeriksaan kehamilannya agar tidak terjadi preeklamsia.

Berdasarkan hasil penelitian Sri Lestari dkk, 2013 didapatkan nilai

OR riwayat pre eklampsi 2,8 artinya ibu dengan riwayat pre eklampsi

memiliki resiko 3 kali lebih besar mengalami pre eklampsi berat

dibandingkan dengan ibu yang tidak memiliki riwayat pre eklampsi.

Menurut Chapman Vicky (2006), yang menjadi faktor resiko terjadinya

pre eklampsi salah satunya adalah riwayat pre eklamsia sebelumnya

yang memiliki tingkat kekambuhan sekitar 20 %. Hal ini dikuatkan

dengan teori Bobak (2004), bahwa salah satu faktor yang menjadi

resiko terjadinya pre eklampsi adalah pre eklampsi pada kehamilan

sebelumnya.

c. Kejadian Pre Eklampsia pada ibu hamil di RSUD Dr.H.Moch Ansari

Saleh Banjarmasin.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari buku register di

ruang vk bersalin dan dari Rekam Medik di RSUD Dr.H.Moch Ansari

Saleh Banjarmasin pada bulan Januari – DesemberTahun 2017 dapat

dilihat bahwa distribusi ibu yang mengalami pre eklampsia sebanyak

79 orang yang dijadikan sebagai sampel. Kejadian tersebut mungkin

terjadi karena beberapa faktor penyebab terjadinya pre eklampsia

yang memicu terjadinya pre eklampsi pada kehamilan sekarang. Hal

ini sesuai dengan teori Rukiyah (2010), yang mengatakan bahwa
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faktor pemicu yang menjadi penyebab pre eklampsia adalah dari faktor

umur <20 tahun dan >35 tahun, gizi buruk, obesitas, gangguan aliran

darah ke rahim, riwayat tekanan darah tinggi yang kronis sebelum

kehamilannya, riwayat mengalami pre eklampsia sebelumnya,

kehamilan ganda, riwayat kencing manis dan kelainan ginjal. Dari

faktor-faktor pemicu tersebut mungkin saja salah satunya menjadi

penyebab terjadinya pre eklampsia pada ibu hamil yang memeriksakan

dirinya ke RSUD Dr.H.Moch Ansari Saleh Banjarmasin Tahun 2017.

Menurut Suwanti (2012), preeklampsia/eklampsia merupakan

80% dari semua kasus hipertensi pada kehamilan dan mengenai

antara 3-8% pasien, terutama primigravida/primipara pada kehamilan

trimester kedua. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan

Rozhikan (2007), menunjukkan bahwa faktor paritas (anak pertama)

mempunyai resiko untuk menjadi preeklampsia berat sebesar 4,751

kali dibandingkan dengan wanita hamil yang kedua atau ketiga

(multigravida). Hal ini sesuai dengan teori Prawirohardjo (2006), yang

menyebutkan bahwa pada primigaravida frekuensi preeklampsia lebih

tinggi bila dibandingankan dengan multigaravida.

Mencegah terjadinya pre eklampsia jauh lebih penting dari

pada mengobatinya, karena sekali ibu mendapat serangan, maka

prognosa akan jauh lebih buruk. Pada umumnya pre eklampsia dapat

dicegah atau frekuensinya bisa diturunkan, seperti dengan melakukan

pemeriksaan Antenatal care yang teratur dan bermutu serta teliti

mengenai tanda-tanda sedini mungkin tentang pre eklampsia dan

diobati sedini mungkin, istirahat yang cukup, diet rendah garam, lemak,

serta karbohidrat dan tinggi protein, juga menjaga kenaikan berat

badan yang berlebihan, meningkatkan jumlah poliklinik pemeriksaan
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ibu hamil serta mengusahakan agar semua ibu hamil memeriksakan

kehamilannya sejak usia muda, serta waspada terhadap kemungkinan

terjadinya pre eklampsia apabila ada faktor predisposisi sehingga

dapat menurunkan angka kejadian pre eklampsia, baik pre eklampsia

ringan maupun pre eklampsia berat.

2. Analisa Bivariat

a. Hubungan Paritas terhadap Kejadian Pre Eklampsia Pada Ibu Hamil Di

RSUD Dr.H.Moch Ansari Saleh Banjarmasin

Berdasarkan data pada tabel 4.7 dapat diketahui bahwa dari 79

sampel ibu hamil yang mengalami pre eklampsia yang memiliki paritas

dengan kategori beresiko sebanyak 34 orang (43,0 %) dan yang

memiliki paritas dengan kategori tidak beresiko sebanyak 45 orang

(57,0 %). Hasil analisis dengan uji Fisher’s Exact Tests diperoleh hasil

bahwa tidak ada hubungan antara paritas dengan kejadian pre

eklamsia di RSUD. Dr. Moch Ansari Saleh Banjarmasin. (p = 1,000; ≥

α= 0,05).

Sedangkan pada paritas dengan kategori berisiko (1 dan .>3)

merupakan faktor resiko preeklamsia berat. Hal ini karena kehamilan

utama terjadi ketidak sempurnaan pembentukan blocking

antibodiesterhadap anti gen plasenta, sehingga timbul respon imun

yang tidak menguntungkan. Terdapatnya perbedaan antara hasil

penelitian ini dengan teori dapat disebabkan oleh berbagai faktor,

diantaranya adalah terdapatnya sampel penelitian dengan paritas tidak

berisiko (2-3) yang bukan kelompok faktor resiko, tetapi memiliki faktor

usia, yaitu usia < 20 tahun dan >35 tahun. Disamping itu, terdapat juga

kemungkinan kerancuan diagnosis preeklamsia terutama pada wanita

hamil yang tekanan darahnya sebelum hamil atau pada awal
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kehamilan tidak diketahui, serta tidak melakukan antenatal care secara

rutin. Hal inilah yang menimbulkan kesulitan membedakan preeklamsia

dan hipertensi kronik dengan superimposed preeklamsia. Tidak

diketahuinya kedaan tekanan darah sebelum kehamilan atau riwayat

tekanan darah sebelumnya, maka hal ini juga menyebabkan keluputan

dari proses eksklusi sampel untuk pasien yang mempunyai riwayat

hipertensi yang tidak diketahui. Kemungkinan hasil dari penelitian yang

sudah saya lakukan yaitu tidak berhubungan dikarenakan faktor-faktor

diatas seperti pada saat hamil jarang melakukan antenatal care

sehingga kesulitan membedakan preeklamsia dan hipertensi kronik

dengan superimposed preeklamsia.

Dari hasil penelitian diatas diketahui bahwa preeklamsia berat

lebih didominasi oleh kelompok paritas tidak berisiko pada kehamilan

multigravida (2-3), yang bukan merupakan faktor resiko. Hal yang

sama juga didapatkan pada penelitian Asmana (2013) di RS Achmad

Mochtar Bukit Tinggi mengatakan bahwa frekuensi preeklamsia

terbanyak ditemukan pada multipara yaitu 65 kasus (40,12%).

Dari hasil tersebut jumlah kejadian pre eklampsia pada paritas

beresiko lebih rendah menandakan bahwa tidak adanya hubungan

paritas beresiko terhadap kejadian pre eklampsia pada ibu hamil dan

ini tidak sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa paritas

beresiko lebih memungkinkan untuk terjadinya pre eklampsia.

Penyebab dari pre eklampsia pada ibu hamil sekarang yang terjadi

bisa disebabkan dari faktor lainnya selain dari paritas.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sutrimah (2013)

mengatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara faktor

paritas dengan resiko terjadinya pre eklamsia.



48

Menurut Suwanti (2012), preeklampsia/eklampsia merupakan

80% dari semua kasus hipertensi pada kehamilan dan mengenai

antara 3-8% pasien, terutama primigravida/primipara pada kehamilan

trimester kedua. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan

Rozhikan (2007), menunjukkan bahwa faktor paritas (anak pertama)

mempunyai resiko untuk menjadi preeklampsia berat sebesar 4,751

kali dibandingkan dengan wanita hamil yang kedua atau ketiga

(multigravida). Hal ini sesuai dengan teori Prawirohardjo (2006), yang

menyebutkan bahwa pada primigaravida frekuensi preeklampsia lebih

tinggi bila dibandingankan dengan multigaravida. Berdasarkan hasil

penelitian saya didapatkan bahwa rata rata ibu hamil yang mengalami

pre eklamsia adalah mereka yang baru hamil anak pertama atau

primigravida sehingga penelitian yang saya lakukan tidak

berhubungan.

b. Hubungan Riwayat Pre Eklampsia terhadap Kejadian Pre Eklampsia

Pada Ibu Hamil Di RSUD Dr.H.Moch Ansari Saleh Banjarmasin

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di ruang vk bersalin

dan Rekam Medis RSUD Dr.H.Moch. Ansari Saleh Banjarmasin

didapatkan hasil bahwa dari 79 orang ibu hamil yang mengalami pre

eklampsia 44 orang diantaranya memiliki riwayat pre eklampsia

(55,7%), 35 orang tidak memiliki riwayat preeklamsia (44,3%).

Hasil analisis data menyatakan ada hubungan riwayat pre

eklampsia dengan pre eklampsia pada ibu hamil. Hal ini diperkuat

dengan uji Fisher’s Exact Testsdidapatkan hasil p value = 0,002 lebih

kecil dari α = 0,05 maka Ho=ditolak dan Ha = diterima artinya ada

hubungan yang bermakna antara riwayat pre eklampsia terhadap

Kejadian Pre Eklampsia pada Ibu Hamil demikian ibu dengan riwayat
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pre eklampsia pada kehamilan.Adapun ibu yang memiliki riwayat pre

eklampsia karena  beberapa faktor seperti kehamilan sebelumnya ibu

sudah memiliki riwayat preeklamsia saat kehamilan sebelumnya,

memiliki tekanan darah tinggi sebelum hamil, namun tidak mampu

terdeteksi saat kehamilan sekarang. Ibu yang tidak memiliki riwayat

pre eklampsia karena sudah mampu mendeteksi sejak dini dalam

kehamilan dan rutin melakukan pemeriksaan kehamilannya agar tidak

terjadi preeklamsia.

Dalam penelitian Sutrimah dkk, (2014) nilai Fisher exact p=0,002

< 0,05 berdasarkan nilai tersebut maka Ha diterima dan Ho ditolak

dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara riwayat

preeklampsia ibu dengan resiko terjadinya preeklamsi. perempuan

mempunyai resiko lebih besar mengalami preeklampsia pada ibu yang

pernah mengalami preeklampsia pada kehamilan dahulu atau yang

telah mengidap hipertensi kurang lebih 4 tahun berdasarkan

Cunningham (2006), hal tersebut diperkuat penelitian yang dilakukan

oleh Rozhikan (2007) di RS Suwondo kendal bahwa seorang ibu hamil

yang mempunyai riwayat preeklampsia mempunyai kecenderungan

untuk mengalami preeklampsia berat (p=0,001) dan penelitian Bakti

utama (2007) yang menyatakan ada hubungan antara riwayat

preeklampsia kehamilan dengan kejadian preeklampsia RSUP Dr.

Soeradji Tirtonegoro Klaten dengan (OR=17,588).

Berdasarkan hasil penilitian  yang dilakukan ibu yang memiliki

riwayat preeklamsia pada kehamilan sebelumya memiliki resiko lebih

tinggi untuk terjadi preeklamsia pada kehamilan selanjutnya.


