
BAB I

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Kematian dan kesakitan ibu masih merupakan masalah kesehatan yang

serius di negara berkembang. Menurut laporan World Health Organization

(WHO) tahun 2014 Angka Kematian Ibu (AKI) di dunia yaitu 289.000 jiwa.

Beberapa  negara  memiliki  AKI  cukup  tinggi  seperti  Afrika  Sub-Saharan

179.000 jiwa,  Asia Selatan 69.000 jiwa,  dan Asia Tenggara 16.000 jiwa.

Angka kematian ibu di negara-negara Asia Tenggara yaitu Indonesia 190

per  100.000  kelahiran  hidup,  Vietnam  49  per  100.000  kelahiran  hidup,

Thailand 26 per 100.000 kelahiran hidup, Brunei 27 per 100.000 kelahiran

hidup, dan Malaysia 29 per 100.000 kelahiran hidup (Kemenkes RI, 2010).

Angka  kematian  ibu,  bayi  dan  anak  balita  di  Indonesia  masih  cukup

tinggi.  Tujuan  Pembangunan  Millenium  (Millenuim  Development  Goals)

2000-2015  dan  sekarang  dilanjutkan  dengan  Sustainable  Development

Goals (SDGs) 2015-2030 berkomitmen untuk menurunkan Angka Kematian

Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi  (AKB). SDGs mempunyai  17 tujuan

dan 169 target,  tujuan pertama,  kedua dan ketiga berhubungan dengan

kesehatan. Sedangkan tujuan yang berhubungan dengan penurunan AKI

adalah tujuan yang ketiga yaitu dengan target penurunan AKI sebesar 70

per  100.000  kelahiran  hidup  (KH),  AKB 12  per  1.000  KH.  Berdasarkan

Survei  Demografi  Kesehatan  Indonesia  (SDKI  2007)  menunjukkan  AKI

masih 228 per 100.000 KH, AKB 34 per 100.000 KH, sedangkan menurut

SDKI (2012) terdapat fakta bahwa AKI dan AKB Indonesia kembali seperti

pada tahun 1997. Data dari SDKI tahun 2012 menunjukkan AKI sebesar
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359 per 100.000 KH setara dengan tahun 1997 dengan AKI sebesar 334

per 100.000 KH (SDKI, 2012).

Berdasarkan Laporan Rutin  Program Kesehatan Ibu Dinas Kesehatan

Provinsi  Tahun  2012,  penyebab  kematian  ibu  di  Indonesia  masih

didominasi oleh Perdarahan (32%) dan Hipertensi dalam Kehamilan (25%),

diikuti  oleh  infeksi  (5%),  partus  lama  (5%),  dan  abortus  (1%).  Selain

penyebab obstetrik, kematian ibu juga disebabkan oleh penyebab lain-lain

(non obstetrik) sebesar 32% (Kemenkes RI, 2012). Menurut WHO terdapat

sekitar  585.000  ibu  meninggal  per  tahun  saat  hamil  atau  bersalin  dan

58,1%  diantaranya  dikarenakan  oleh  pre  eklampsia  dan  eklampsia

(Manuaba,2007).

Berdasarkan data Profil  kesehatan Provinsi  Kalimantan Selatan tahun

2013,  AKI  di  provinsi  Kalimantan  Selatan  adalah  120/100.000  kelahiran

hidup. Jumlah kematian ibu di Kalimantan Selatan tahun 2013 penyebab

kematian adalah perdarahan 35,2%, preeklamsi dan eklamsi 47,2%, infeksi

0% dan penyebab lainnya 17,6% (Dinkes Kalsel, 2013).

Preeklamsi didefenisikan secara klinis sebagai hipertensi dan proteinuria,

dengan  atau  tanpa  edema.  Preeklamsia  merupakan  sindrom  spesifik

kehamilan  yang  ditandai  menurunnya  perfungsi  organ  yang  berakibat

terjadinya  preeklamsi  berat.  Preeklamsia ditandai  dengan tekanan darah

sistolik  ≥110  mmHg  disertai  proteinuria  lebih  dari  5  gram  per  24  jam

(Prawirohardjo, 2008).

Preeklampsi berat pada ibu hamil tidak terjadi dengan sendirinya. Ada

banyak  faktor  risiko  yang  dapat  mempengaruhi  kejadian  pre-eklampsia



berat  seperti:  usia  ibu,  paritas,  usia  kehamilan,  jumlah  janin,  jumlah

kunjungan ANC dan riwayat hipertensi (Angsar, 2010).

Berdasarkan  data  yang  didapatkan  oleh  Riskesdas  (2013)  gambaran

proporsi penduduk Indonesia yang sedang hamil dengan umur 10-54 tahun

adalah 2,68 %. Di antara penduduk perempuan umur 10-54 tahun tersebut,

terdapat kehamilan dengan umur sangat muda yaitu <15 tahun sebanyak

0,02%.

Berdasarkan  hasil  penelitian  dari  Kurniasari  &  Arifandi  (2014)

menjelaskan bahwa, usia ibu hamil kurang dari  < 20 tahun atau > 35 tahun

dikenal  merupakan  faktor  predisposisi  preeklamsia  disamping  penyakit

vaskuler dan ginjal, DM, hipertensi kronik, penyakit lainnya dan berkaitan

erat  dengan  berbagai  komplikasi  yang  terjadi  selama  kehamilan,

persalinan, nifas dan juga kesehatan bayi ketika masih dalam kandungan

maupun  setelah  lahir.  Komplikasi  adalah  kesakitan  pada  ibu  hamil,  ibu

bersalin, ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu dan atau bayi. Usia ideal

20 – 35 tahun dari  hasil  penelitian  mampu mengurangi  risiko terjadinya

kematian karena preeklampsia. Untuk itu perlu dilakukan upaya manajemen

pencegahan kehamilan melalui  program KB pada kelompok usia  kurang

dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun.

Berdasarkan data yang didapatkan dari  rekam medik di  RSUD dr.  H.

Moch.  Ansari  Saleh  Banjarmasin  pada  tahun  2015  dari  jumlah  1.452

kehamilan,  jumlah  kejadian  preeklamsi  sebanyak  158  (10,88  %)  kasus.

Tahun 2016 dari jumlah 1.806 kehamilan jumlah kejadian pre eklamsi naik

sebanyak  2,63% atau sebanyak  244 (13,51 %)  kasus.  Dan pada tahun



2017 dari  jumlah 2.212 kehamilan, jumlah kejadian pre eklamsi naik lagi

mencapai 4% atau 374 (16,90 %) kasus. Dari data tersebut dapat dilihat

bahwa angka kejadian preeklamsia di  RSUD dr.  H.  Moch.  Ansari  Saleh

Banjarmasin  dari  tahun  2015  sampai  dengan  2017  selalu  mengalami

kenaikan, dan kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2016 sampai dengan

2017  sebanyak 374 (4 %) kasus preeklamsi pada ibu hamil.

Berdasarkan data tersebut, angka kejadian pre eklamsi  masih tinggi dan

dapat  mengakibatkan  kematian,  maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan

penelitian  dengan  judul  “Gambaran  Angka  Kejadian  Preeklamsi  Berat

Berdasarkan Umur Ibu di RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan,  maka  peneliti

merumuskan permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana Angka Kejadian

PEB  Berdasarkan  Umur  Ibu  di  RSUD  Dr.  H.  Moch  Ansari  Saleh

Banjarmasin?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum 

Mengetahui  bagaimana  gambaran  angka  kejadian  Preeklamsi  berat

berdasarkan umur ibu di RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin.

2. Tujun Khusus



a. Mengidentifikasi angka kejadian Preeklamsi berat pada ibu hamil di

RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin.

b. Mengidentifikasi  umur  ibu hamil  yang  terkena Preeklamsi  berat  di

RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  bahan  masukan  dan

sumber pembelajaran bagi Ibu hamil tentang pre eklamsia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Institusi pendidikan

Menambah  referensi  ilmu  serta  menambah  pengetahuan  tentang

Preeklamsi  berat,  terutama  pencegahan  kejadian  Preeklamsi  berat

dan  sebagai  pertimbangan  untuk  mengembangkan  penelitian

selanjutnya tentang menangani Preeklamsi berat.

b. Bagi peneliti

Sebagai  sumber  data  penelitian  tentang  gambaran  angka  kejadian

Preeklamsi  berat  berdasarkan umur ibu dan dapat mengaplikasikan

ilmu di kemudian hari. 

c. Bagi Tempat Penelitian



Merupakan  bahan  dasar  sebagai  sumber  data  untuk  pengambilan

kebijakan dalam menangani angka kejadian Preeklamsi berat. 


