
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori 

1. Kehamilan

a. Definisi

Proses kehamilan merupakan mata rantai yang bersinambung dan terdiri

dari:  ovulasi,  migrasi  spermatozoa  dan  ovum,  konsepsi  dan  pertumbuhan

zigot,  nidasi  (implantasi)  pada  uterus,  pembentukan  plasenta  dan  tumbuh

kembang hasil konsepsi sampai aterm (Manuaba, 2010).

Menurut  Federasi  Obstetri  Ginekologi  Internasional  kehamilan

didefenisikan sebagai  fertilisasi  atau penyatuan dari  spermatozo dan ovum

kemudian dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi (Prawirohardjo, 2014).

b. Tanda-tanda kehamilan 

Ditinjau  dari  tuanya  kehamilan,  kehamilan  dibagi  dalam  3  triwulan yaitu

kehamilan triwulan pertama (antara 0 sampai 12 minggu), kehamilan triwulan

kedua (antara 12 sampai 28 minggu) dan kehamilan triwulan terakhir (antara

28 sampai 40 minggu) (prawirohardjo,2014).

Untuk  dapat  menegakan  kehamilan  ditetapkan  dengan  melakukan

penilaian terhadap beberapa tanda-tanda kehamilan 

1) Tanda-tanda dugaan hamil   

1.a.a) Amenore (tidak dapat haid).

1.a.b) Mual dan muntah.

1.a.c) Mengidam.

1.a.d) Pingsan.



1.a.e) Mamae tegang dan membesar.

1.a.f) Anoreksia (tidak ada selera makan).

1.a.g) Sering kencing.

1.a.h) Obstipasi. 

1.a.i) Hipertropi dari papilla gusi (epulis).

1.a.j) Perubahan pada perut.

1.a.k) Pigmentasi kulit. 

(Sari, dkk, 2015)

2) Tanda tidak pasti hamil 

2.a.a) Tanda Hegar.

Pada minggu-minggu pertama istmus uteri hiportropi lebih panjang dan

lebih  lunak.  Pada  VT  jika  dua  jari  tangan  diletakkan  pada  forniks

posterior  dan  tangan  yang  satunya  pada  dinding  perut  depan  diatas

simpisis,  maka istimus uteri  sedemikian lunaknya,  seolah-olah korpus

uteri tidak berhubungan dengan serviks. 

2.b) Tanda goodell.

Pelunakan  serviks  dikarenakan  pembuluh  darah  dalam  serviks

bertambah dan karena timbulnya oedema dari serviks dan hiper kelenjer

serviks. 

2.c) Tanda piscaseek

Uterus membesar kearah satu jurusan hingga menonjol jelas kejurusan

tersebut. Sehingga pembesaran uterus tidak rata.

2.d) Tanda Brackston Hicks. 



Kontraksi yang tidak teratur  yang tidak menimbulkan rasa nyeri  pada

saat  pemeriksaan.  Maka  kadang-kadang  corpus  uteri  yang  lunak

menjadi lebih keras.

2.e) Tanda Chadwick. 

Peningkatan  vaskularisasi  yang  menimbulkan  warna  ungu  kebiruan

pada mukosa vagina. 

2.f) Teraba Balotemen.

Jari pemeriksa dalam vagina mendorong dengan lembut kearah atas,

janin terdorong keatas kemudian janin turun kembali dan jari merasakan

benturan lunak.

2.g) Pemeriksaan tes biologis kehamilan positif. 

(Sari, dkk, 2015)

3) Tanda pasti hamil

a) Teraba bagian janin

b) Terdengar DJJ

c) Dapat dirasakan gerakan janin

d) Pemeriksaan dengan sinar Rotgen tampak kerangka janin. 

(Sari, dkk, 2015)

c. Tanda Bahaya Kehamilan

Kehamilan merupakan hal yang fisiologis. Namun kehamilan yang  normal

dapat berubah menjadi patologi (Walyani, 2015).

Pada umumnya 80-90% kehamilan akan berlangsung normal dan hanya

10-20% kehamilan yang disertai dengan penyakit atau berkembang menjadi

kehamilan patologis. Deteksi dini gejala dan tanda bahaya selama kehamilan



merupakan upaya terbaik untuk mencegah terjadinya gangguan yang serius

terhadap kehamilan ataupun keselamatan ibu hamil (Prawirohardjo, 2014).

Tanda bahaya kehamilan menurut Rukiyah (2009).

1) Perdarahan pervaginam

Pada  awal  kehamilan,  pendarahan  yang  tidak  normal  adalah  merah, 

perdarahan banyak atau pendarahan dengan nyeri (berarti abortus, KET,

molahidatidosa).  Dan  apabila  pada  kehamilan  lanjut,  pendarahan  yang

tidak  normal  adalah  merah,  banyak  atau  sedikit,  nyeri  (berarti  plasenta

previa dan solusio plasenta). 

2) Sakit kepala yang hebat

Sakit  kepala  yang  menunjukan  suatu  masalah  yang  serius  adalah sakit

kepala  yang hebat,  yang  menetap dan tidak hilang  dengan beristirahat.

Kadang-kadang,  dengan  sakit  kepala  yang  hebat  dan  disertai  dengan

penglihatan yang kabur itu merupakan tanda dan gejala dari preeklamsi.

3) Pandangan kabur

Masalah  visual  yang  mengindifikasikan  keadaan  yang  mengancam  jiwa

adalah  perubahan  visual  mendadak,  misalnya  pandangan  kabur  atau

berbayang.

4) Nyeri abdomen yang hebat

Nyeri yang hebat dan menetap serta tidak dapat hilang setelah beristirahat.

Hal  ini  bisa  berarti  appendicitis,  kehamilan  ektopik,  abortus,  penyakit

radang panggul,  persalinan preterm, gastritis,  penyakit  kantong empedu,

abrupsi plasenta, infeksi saluran kemih, atau infeksi lain.

5) Bengkak pada muka atau tangan



Menunjukan adanya masalah serius jika muncul pada muka dan tangan.

Tidak hilang setelah beristirahat dan di sertai dengan keluhan fisik lain. Hal

ini merupakan pertanda anemia, gagal jantung, atau preeklamsi.

6) Bayi tidak bergerak seperti biasanya

Ibu dapat mulai merasakan gerakan janinnya pada bulan ke 5 atau ke 6.

Beberapa ibu dapat merasakan gerakan bayinya lebih awal, jika bayi tidur

gerakannya akan melemah. Bayi harus bergerak paling sedikit 3 kali dalam

periode 3 jam. Gerakan bayi akan lebih mudah terasa jika ibu berbaring

atau beristirahat dan jika ibu makan dan minum dengan baik.

d. Kunjungan Antenatal

Menurut  Depkes  RI  (2010),  pelayanan  antenatal  merupakan  pelayanan

kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih untuk ibu selama masa kehamilannya,

dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang ditetapkan dalam

Standar  Pelayanan  Kebidanan.  Pengertian  antenatal  care  adalah  perawatan

kehamilan.  Pelayanan  perawatan  kehamilan  merupakan  pelayanan  kesehatan

yang diberikan kepada ibu selama masa kehamilannya sesuai dengan standar

pelayanan  antenatal  care  yang  sudah  ditetapkan.  Sedangkan  tujuan

pelaksanaan pelayanan antenatal antara lain:

1) Memantau  kemajuan  kehamilan  serta  memastikan  kesehatan  ibu  dan

tumbuh kembang bayi.

2) Meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental dan sosial ibu

serta janin

3) Mengenali  secara  dini  kelainan  atau  komplikasi  yang  mungkin  terjadi

selama hamil



4) Mempersiapkan persalinan cukup bulan; melahirkan dengan selamat dan

mengurangi sekecil mungkin terjadinya trauma pada ibu dan bayi

5) Mempersiapkan  ibu  untuk  menjalani  masa  nifas  dan  mempersiapkan

pemberian asi eksklusif

6) Mempersiapkan  peran  ibu  dan  keluarga  untuk  menerima  kelahiran  dan

tumbuh kembang bayi.

e. Faktor resiko kehamilan

Kehamilan dengan faktor resiko adalah kehamilan dimana ditemukannya

sutu  keadaan  yang  mempengaruhi  optimalisasi  pada  kehamilan  yang

dihadapi. Faktor-faktor resiko pada ibu hamil menurut Manuaba (2010) antara

lain ;

1) Umur

3.a) Terlalu muda yaitu < 20 tahun

Pada usia ini rahim dan panggul ibu belum berkembang dengan baik

sehingga  perlu  diwaspadai  kemungkinan  mengalami  persalinan  yang

sulit.  Ibu  hamil   yang  berusia  <  20  tahun  terutama  pada  primípara

beresiko tinggi melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR)

serta mengalami malformasi janin yang merupakan penyebab kematian

perinatal.  Dari  beberapa  penelitian  menunjukan  bahwa  komplikasi

kehamilan seperti preeklamsi, abortus, partus lama lebih sering terjadi

pada usia dini (Jannah, 2012).

3.b) Terlalu tua yaitu > 35 tahun

Pada umur ini kesehatan dan rahim ibu sudah tidak baik seperti pada

umur 20-35 tahun sebelumnya sehingga perlu diwaspadai kemungkinan

terjadinya  persalinan  lama,  perdarahan  dan  resiko  cacat  bawaan.

Masalah-masalah utama pada resiko  kehamilan usia  diatas  35 tahun



adalah yang sering ditemukan para dokter pada wanita hamil dengan

usia diatas 35 tahun seperti diabetes gestasional (diabetes yang muncul

pada saat kehamilan), tekanan darah tinggi dan juga masalah-masalah

pada  janin.  Wanita  hamil  dengan  usia  lebih  tua  akan  lebih  sering

mengalami  masalah pada kandung  kemih dibandingkan  wanita  hamil

dengan usia yang lebih muda. 

Resiko lainnya adalah resiko keguguran yang lebih besar. Kehamilan

diusia > 35 tahun terjadi gangguan pada sistem hormon seperti hormon

progesteron  dan  estrogen.  Selain  jumlah  sel  telur  yang  sedikit  juga

berpengaruh terhadap kemampuan rahim untuk menerima bakal janin

dan  embrio  faktor  ini  terkadang  mengalami  kesulitan  untuk  melekat

dilapisan  dinding  rahim  atau  endometrium,  ini  dapat  meningkatkan

terjadinya keguguran (Amiruddin, 2007). 

Resiko bagi sang Ibu diantaranya adalah:

1) Tekanan darah tinggi dan diabetes.  

2) Pendarahan yang dapat membahayakan Ibu dan bayinya.

3) Bayi dilahirkan secara Caesar.

4) Terjadi kehamilan diluar rahim.

Sedangkan resiko pada bayi adalah:

1) Cacat bawaan, bisa berupa kelainan kromosom pada anak

2) Keguguran,  dikarenakan  penurunan  kemampuan  rahim  untuk

menerima janin

3)  Resiko meninggalnya bayi yang dilahirkan

4) Persalinan dengan bayi prematur (berat lahir rendah) 

(Saifudin, 2009)

2) Paritas



Paritas lebih dari 3 perlu diwaspadai kemungkinan persalinan lama, karena

semakin banyak anak keadaan rahim ibu semakin lemah.

3) Interval

Jarak persalinan terakhir dengan awal kehamilan sekarang < 2 tahun, bila

jarak terlalu dekat maka rahim dan kesehatan ibu belum pulih, keadaan ini

perlu diwaspadai persalinan lama, kemungkinan pertumbuhan janin kurang

baik atau perdarahan.

4) Tinggi badan

Tinggi  badan  <  145  cm,  pada  keadaan  ini  perlu  diwaspadai  ibu  yang

mempunyai panggul sempit sehingga sulit untuk melahirkan

5) Lingkar Lengan Atas

Lila < 23,5 cm, ini berarti ibu beresiko memderita KEK  (Kekurangan Energi

Kronik)  atau  kekurangan  gizi  yang  lama.  Pada  keadaan  ini  perlu

diwaspadai  kemungkinan  ibu  melahirkan  bayi  dengan  berat  badan  lahir

rendah, pertumbuhan dan perkembangan otak janin terhambat sehingga

mempengaruhi kecerdasan anak dikemudian hari. 

6) Riwayat  Keluarga  menderita  penyakit  kencing  manis  (DM),

Hipertensi dan riwayat cacat kongenital.

7) Kelainan  bentuk  tubuh,  misalnya  kelainan  tulang  belakang  atau

panggul.  Faktor resiko atau resiko sedang dalam kehamilan yaitu:  tinggi

badan kurang dari 145 cm, jarak antara kelahiran/ kehamilan kurang dari 2

tahun,  paritas lebih  dari  3  orang,  usia  >35 tahun dan <20 tahun,  serta

lingkar lengan atas <23,5 cm.

    
2. Preeklamsia

a. Definisi



Preeklamsia merupakan peningkatan tekanan darah yang muncul setelah

usia kehamilan >20 minggu ditandai dengan hasil pemeriksaan laboratorium

terdapat  protein  urine  serta  penambahan  berat  badan  yang  cepat  karena

tubuh mengalami edema atau pembengkakan (Fadlun, 2011)

Preeklamsia adalah tekanan darah tinggi yang disertai dengan proteinuria

(Protein dalam air kemih) atau edema (penimbunan cairan), yang terjadi pada

kehamilan  20  minggu  sampai  akhir  minggu  pertama  setelah  persalinan

(Manuaba, 2012).

Preeklampsi  berat  adalah  suatu  komplikasi  kehamilan  yang  ditandai

dengan  timbulnya  hipertensi  160/110  mmHg atau  lebih  disertai  proteinuria

positif 3 (+++) dan disertai edema pada kehamilan 20 minggu atau lebih (Sari

dkk, 2015).

b. Etiologi 

Apa  yang  menjadi  penyebab  preeklampsia  sampai  sekarang  belum

diketahui pasti. Namun menurut Prawihardjo (2014) ada beberapa penyebab

seseorang mengalami preeklamsi yaitu : 

1) Riwayat Preeklampsia

2) Primigravida,  karena  pada  primigravida  pembentukan  antibody

penghambat  (Blocking  Antibodies)  belum  sempurna  sehingga

meningkatkan resiko terjadinya Preeklampsia.

3) Kenaikan  berat  badan  ibu  1  kg  atau  lebih  per  minggu  selama  2  kali

berturut-turut (2 minggu)

4) Kehamilan  ganda,  Preeklampsia  lebih  sering  terjadi  pada  wanita  yang

mempunyai bayi kembar atau lebih.



5) Riwayat  penyakit  tertentu.  Penyakit  tersebut  meliputi  hipertensi  kronik,

diabetes, penyakit ginjal atau penyakit degeneratif seperti reumatik arthritis

atau lupus.

c. Patofisiologis

Pada preeklamsi  terjadi  spasme atau kontraksi  pembuluh darah disertai

dengan retensi garam dan air. Pada biopsy ginjal ditemukan spasme hebat

arteriola  glomelorus.  Pada  beberapa  kasus,  Iumen  arteriola  sedemikian

sempitnya 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  tekanan  perifer  agar

oksigenasi jaringan dapat dicukupi.

Sedangkan  kenaikan  berat  badan  dan  edama  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

glomelurus.

Perubahan pada organ-organ ibu  hamil  dengan preeklamsi  berat  (PEB)

adalah sebagai berikut.

1) Otak

Pada preeklamsia aliran darah dan pemakaian oksigen tetep dalam batas-

batas normal. Pada eklampsi, retensi pembuluh darah meninggi, ini terjadi

pada  pembuluh  darah  otak.  Edema  yang  terjadi  pada  otak  dapat

menimbulkan  kelainan  serebral  dan  gangguan  visus,  bahkan  pada

keadaan lanjut dapat terjadi perdarahan.



2) Plsenta dan Rahim

Aliran darah menurun ke plsenta  dan menyebabkan gangguan plsenta,

sehingga  terjadi  gangguan  pertumbuhan  janin  dan  karena  kekurangan

oksigen  terjadi  gawat  janin.  Pada  preeklamsia-eklamsia  sering  terjadi

peningkatan tonus rahim dan kepekaannya terhadap rangsang, sehingga

terjadi partus prematurus.

3) Ginjal

Filtrasi glomelurus berkurang oleh karena aliran ke ginjal menurun, Hal ini

menyebabkan  filtrasi  natrium  melalui  glomelurus  menurun,  sebagai

akibatnya terjadilah retensi garam dan air. Filtrasi glomelurus dapat turun

sampai  50%  dari  normal  sehingga  pada  keadaan  lanjut  dapat  terjadi

oliguria dan anuria. 

4) Paru-paru

Kematian ibu pada preeklamsi–eklamsi biasanya disebabkan oleh edema

paru-paru  yang  menimbulkan  dekompensasi  kordis.  Bisa  pula  karena

terjadinya aspirasi pneumonia, atau abses paru. 

5) Keseimbangan air dan elektrolit 

Pada preeklamsia ringan biasanya tidak dijumpai  perubahan yang nyata

pada metabolisme air,  elektrolit,  kristaloid,  dan protein serum. Jadi  tidak

terjadi  gangguan  keseimbangan  elektrolit,  gula  darah,  kadar  natrium

bikarbonat,  dan Ph darah berada pada batas normal.  Pada preeklamsia

berat  dan eklamsia,  kadar  gula  darah naik  sementara,  asam laktat  dan

asam organic lainnya naik, sehingga cadangan alkali akan turun. Keadaan

ini biasanya disebabkan oleh kejang-kejang. Setelah konvuksi selesai zat-

zat organic dioksidasi, dan dilepaskan natrium yang lalu bereaksi dengan

karbonik  sehingga  terbentuk  natrium  bikarbonat.  Dengan  demikian

cadangan alkali dapat pulih normal (Sofian, 2011)



d. Klasifikasi Preeklamsia

Menurut  Mitayani  (2009)  preeklamsia  digolongkan  menjadi  2  golongan

yaitu :

1) Preeklamsia ringan

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

mmHg atau lebih dan kenaikan sistolik 30 mmHg atau lebih. 

b) Edema umum, kaki, jari, tangan, dan wajah atau kenaikan berat badan 1

kg atau lebih perminggu.

c) Proteinuria +1 atau +2

2) Preeklamsi berat

a) Tekanan darah sistolik 160 mmHg atau lebih dan tekanan darah distolik

110 mmHg.

b) Proteinuria 5 gram atau lebih perliter.

c) Oliguria jumlah urine kurang dari 500 cc per 24 jam.

d) Gangguan serebral, gangguan visual dan rasa nyeri di epigastrum.

e) Edema paru atau sianosis.

e. Tanda dan gejala

Menurut  Mochtar  (2012),  tanda gejala  yang terjadi  pada ibu hamil  yang

mengalami preeklamsia berat yaitu :

1) Tekanan darah sistolik ≥ 160 mmHg dan tekanan diastolic ≥ 110 mmHg.

2) Proteinuria lebih dari positif 2 (++)



3) Oliguria yaitu produksi urine kurang dari 400 cc/ 24 jam

4) Edema paru : Nafas pendek, sianosis, ronkhi +

5) Nyeri daerah epigastrium

6) Gangguan penglihatan

7) Nyeri kepala hebat

8) Terdapat mual sampai muntah 

Menurut  Dewi  (2011)  tanda gejala  preeklmsi  berat  pada kehamilan  ≥20

minggu yaitu :

1) Tekanan darah sistolik ≥160 mmHg, diastolik ≥110 mmHg. Tekanan darah

ini  tidak menurun meskipun ibu hamil  sudah dirawat  di  rumah sakit  dan

menjalani tirah baring.

2) Protein urine ≥5 gram/ 24jam atau kualitatif 3+ (+++). 

3) Oliguri jumlah produksi urine  500cc/ 24jam atau disertai kenaikan kadar

kreatinin darah.

4) Adanya  gejala-gejala  eklampsia  impending:  gangguan  visus,  gangguan

serebral, nyeri epigastrium, hiper refleksia.

5) Adanya sindroma HELLP (Hemolysis Elevated Liver enzyme Low Platelet).

f. Faktor risiko

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nursal et el (2014) faktor

risiko yang sering terjadi pada preeklamsia berat yaitu : 

1) Ibu hamil dengan umur  <20 tahun dan >35 tahun

2) Adanya riwayat hipertensi



3) Primigravida dan Multigravida.

4) Obesitas 

5) Pendidikan

g. Diagnosis

Menurut Mochtar (2013), diagnosis di tegakkan berdasarkan kriteria 

preeklamsia berat sebagaimana tercantum di bawah:

1) Tekanan darah sistolik ≥ 160 mmHg dan tekanan diastolic ≥ 110 mmHg.

2) Protein uria lebih dari positif 2 (++)

3) Oliguria yaitu produksi urine kurang dari 400 cc/ 24 jam

4) Edema paru : Nafas pendek, sianosis, ronkhi +

5) Nyeri daerah epigastrium

6) Gangguan penglihatan

7) Nyeri kepala hebat

8) Terdapat mual sampai muntah 

h. Komplikasi 

Menurut Indrayani (2011) komplikasi tergantung pada derajat preeklampsi

yang dialami. Namun yang termasuk komplikasi PEB antara lain yaitu :

1) Pada Ibu

1.a) Eklapmsia

1.b) Solusio plasenta

1.c) Pendarahan subkapsula hepar

1.d)  Kelainan pembekuan darah (DIC)

1.e)  Sindrom HELPP (Hemolisis, elevated, liver,enzymes dan low platelet

count)



1.f) Gagal jantung hingga syok dan kematian.

2) Pada Janin

2.a) Terhambatnya pertumbuhan dalam uterus

2.b) Prematur

2.c) Asfiksia neonatorum

2.d) Kematian dalam uterus

2.e) Peningkatan angka kematian dan kesakitan perinatal.

i. Penatalaksanaan 

1) Pencegahan

a) Pemeriksaan antenatal yang teratur dan bermutu serta teliti, mengenali

tanda-tanda  sedini  mungkin  (Preeklamsi  ringan),  lalu  diberikan

pengobatan yang cukup supaya penyakit tidak menjadi lebih berat. 

b) Harus  selalu  waspada  terhadap  kemungkinan  terjadinya  preeklamsi

kalau ada faktor-faktor predisposisi

c) Berikan  penerangan  tentang  manfaat  istrahat  dan  tidur,  ketenangan,

serta  pentingnnya  mengatur  diet  cukup  protein,  rendah  karbohidrat,

lemak,  dan  garam  secukupnya,  juga  menjaga  kenaikan  berat  badan

yang berlebihan.

2) Penanganan

Tujuan utama penanganan adalah (Sofian,2011) : 

5.a.A.a) Untuk mencegah terjadinya preeklamsia – eklamsi

5.a.A.b) Janin bisa lahir hidup

5.a.A.c) Trauma pada janin bisa seminimal mungkin 

Tujuan utama perawatan preeklamsi menurut Prawirohardjo (2009) yaitu

untuk mencegah kejang, perdarahan intracranial, mencegah gangguan

fungsi organ vital, dan melahirkan bayi sehat.



3) Perawatan

Ditinjau  dari  umur  kehamilan  dan  perkembangan  gejala-gejala  pre-

eklamsia  berat  selama  perawatan  maka  perawatan  dibagi  menjadi

perawatan aktif yaitu kehamilan segera diakhiri atau diterminasi ditambah

pengobatan  medik  dan  perawatan  konservatif  yaitu  kehamilan  tetap

dipertahankan ditambah pengobatan medik. Adapun penjelasannya adalah

sebagai berikut: 

a) Perawatan aktif 

Pada  setiap  penderita  sedapat  mungkin  sebelum  perawatan  aktif

dilakukan  pemeriksaan  fetal  assesment  yakni  pemeriksaan nonstrees

test (NST) dan ultrasonograft (USG), dengan indikasi (salah satu atau

lebih), yakni : 

(1)Pada ibu 

Usia  kehamilan  37  minggu  atau  lebih,  dijumpai  tanda-tanda  atau

gejala impending eklamsia, kegagalan terapi konservatif yaitu setelah

6  jam  pengobatan  meditasi  terjadi  kenaikan  desakan  darah  atau

setelah 24 jam perawatan edicinal, ada gejala-gejala status quo (tidak

ada perbaikan). 

(2)Janin

Hasil  fetal  assesment jelek  (NST dan USG)  yaitu  ada tanda  intra

uterine growth retardation (IUGR) dan intra uterine fetal dead.

(3)Hasil laboratorium

Adanya  HELLP sindrom (haemolisis  dan peningkatan fungsi  hepar

dan trombositopenia). 

(4)Oligohidramnion

(Saifuddin, 2014)



b) Perawatan konservatif 

Perawatan konservatif dilakukan dengan indikasi usia kehamilan <37

minggu  tanpa  impending  eklamsia  dan  keadaan  janin  baik,  maka

kehamilan tidak diakhiri. Perawatan konservatif meliputi:

(5.a.A.c.1) Observasi  tanda-tanda  vital  terutama  tekanan  darah

secara ketat setiap 4 jam (Cunningham, 2013)

(5.a.A.c.2) Observasi keseimbangan cairan

Keseimbangan  cairan  harus  diobservasi  secara  ketat  agar  tidak

menjadi factor penyebab edema paru dan oliguria, pemberian cairan

elektrolit dapat menggunakan infus Dekstrose 5% <125 cc/jam atau

infus Dekstrose yang tiap 1 liternya diselingi dengan infus RL (60-125

cc/jam) 500cc. (Billington, 2010)

(5.a.A.c.3) Pemberian O² 3 liter per menit diberikan untuk memenuhi

kebutuhan O².

(5.a.A.c.3.a) Diet makanan rendah garam, rendah lemak, dan

tinggi protein

(5.a.A.c.3.b) Pemeriksaan Lab

(5.a.A.c.3.c) Observasi  janin  dengan  CTG  dan  USG  untuk

mengetahui DJJ dan gerakan Janin.

(Fraser, 2009)

(5.a.A.c.4) Pengobatan dengan MgSo₄

(5.a.A.c.4.a) Pengobatan perawatan aktif

1) Dosis  awal   4  gram MgSo₄ sesuai  SOP untuk men IV untuk

mencegah kejang atau kejang berulang.

Cara pemberian Dosis awal (Buku saku pelayanan kesehatan

ibu di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan, 2013) :



Ambil  4 gr  larutan MgSo₄  (10 ml larutan MgSo₄ 40 %) dan

larutkan  dengan  10  ml  aquades.  Berikan  larutan  tersebut

secara perlahan IV selama 15-20 menit 

2) Dosis rumatan/ulangan.

Cara  pemberian  Dosis  Rumatan  (Buku  saku  pelayanan

kesehatan ibu di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan, 2013) :

Ambil  6  gr  MgSo₄ (15  ml  larutan  MgSo₄ 40%)  dan  larutkan

dalam 500 ml larutan Ringer Laktat (RL) atau Ringer Asetat.

Lalu  berikan  secara  IV  dengan  kecepatan  28  tetes/menit

selama 6 jam dan diulang hingga 24 jam setelah persalinan

atau kejang berakhir (bila ibu eklampsia)

(5.a.A.c.4.b) Pengobatan perawatan konservatif

1) Antikonvulsan  (MgSO₄)  diberikan  untuk  mencegah  terjadinya

kejang. Dosis awal MgSO₄ diberikan 4 gram pada bokong kiri

dan 4 gram pada bokong kanan. Pemberian MgSO₄ dihentikan

jika  dalam  24  jam  ibu  mengalami  tanda-tanda  preeklamsi

ringan.  Kehamilan  harus  diterminasi  jika  tidak  ada perbaikan

setelah 24 jam pemberian antikejang. (Tanto, 2014)

2) Antihipertensi  diberikan  nefedipine  secara  oral,  tidak

direkomendasikan  diberikan  secara  sublingual  karena  tidak

mempercepat efek maksimal. Antihipertensi yang paling umum

digunakan meliputi : Nifedipine dosis 10-20mg per oral setiap 6-

8 jam atau metildopa dosis 500mg per oral 3 x 1 dapat juga

diberikan  Labetalol  dosis  10-20  mg  bolus  intravena  dapat

diulang setiap 10 menit hingga dosis maksimal 300mg.

(Tanto, 2014)

(5.a.A.c.4.c) Pengobatan Obstetrik



(2.e.1) Pengobatan obstetric perawatan aktif 

2.a) Terminasi Kehamilan yang belum Inpartu :

1) Induksi persalinan : tetesan oksitosin dengan syarat nilai

Bishop 5 atau lebih dan dengan fetal heart monitoring

2) Seksio sesaria bila :

Fetal  assessment  jelek,  Syarat  tetesan oksitosin  tidak

dipenuhi  (nilai  Bishop  kurang  dari  5)  atau  adanya

kontraindikasi  tetesan  oksitosin,  12  jam  setelah

dimulainya  tetesan  oksitosin  belum  masuk  fase  aktif.

Pada  primigravida  lebih  diarahkan  untuk  dilakukan

terminasi dengan seksio sesaria.

(5.a.A.c.4.d)  Pengobatan obstetric perawatan konservatif

(1)Pengobatan Obstetri :

Selama perawatan konservatif : observasi dan evaluasi

sama  seperti  perawatan  aktif  hanya  disini  tidak

dilakukan  terminasi,  MgSO4 dihentikan bila  ibu sudah

mempunyai  tanda-tanda  pre  eklampsia  ringan,

selambat-lambatnya dalam 24 jam. Bila setelah 24 jam

tidak  ada  perbaikan  maka  dianggap  pengobatan

medisinal gagal dan harus diterminasi. Bila sebelum 24

jam hendak dilakukan tindakan maka diberi lebih dahulu

MgSO4 20% 2 gram intravenous.



j. Syarat-syarat pemberian MgSO4 :

1) Tersedia  antidotum MgSO4  yaitu  calcium  gluconas  10%,  1  gram  (10%

dalam 10 cc) diberikan intravenous dalam 3 menit.

2) Reflex patella positif kuat

3) Frekuensi pernapasan lebih 16 kali per menit.

4) Produksi urin lebih 100 cc dalam 4 jam sebelumnya (0,5 cc/kgBB/jam)

k. Bila timbul tanda-tanda keracunan magnesium sulfat :

a.1.1) Hentikan pemberian magnesium sulfat

a.1.2) Berikan  calcium  gluconase  10%  1  gram  (10%  dalam  10  cc)

secara IV

a.1.3) Berikan oksigen

a.1.4) Lakukan pernafasan buatan 

a.1.5) Magnesium  sulfat  dihentikan  juga  bila  setelah  4  jam  pasca

persalinan sudah terjadi perbaikan (normotensif).

l. MgSO4 dihentikan apabila ada tanda-tanda keracunan yaitu kelemahan otot,

hipotensi,  reflex  fisiologis  menurun,  fungsi  jantung  terganggu,  depresi

SSP, kelumpuhan  dan  selanjutnya  dapat  menyebabkan  kematian  karena

kelumpuhan otot-otot pernapasan karena ada serum 10 U magnesium pada

dosis adekuat adalah 4-7 mEq/liter. 

5.a.B. Kerangka Konsep

Kerangka  konsep  adalah   abstraksi  dari  suatu   realitas  agar  dapat

dikomunikasikan dan membentuk suatu  teori yang  menjelaskan keterkaitan antar



variabel (baik variabel  yang diteliti  maupun variabel yang tidak diteliti).  Kerangka

konsep akan membantu  peneliti  menghubungkan  hasil  penemuan dengan  teori

(Nursalam, 2013). Berdasarkan kerangka konsep pada penelitian ini adalah sebagai

berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Konsep


