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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang masalah 

Pre-eklamsia adalah suatu gejala hipertensi yang terjadi karena kehamilan 

disertai proteinuria dan pada beberapa kasus terdapat gangguan pada sistem organ 

lainnya, hal ini terjadi setelah usia kehamilan 20 minggu (Dennis, 2012). Pre-

eklamsiabiasanya ditandai dengan kenaikan tekanan darah yaitu tekanan sistolik > 

140 mmHg dan diastolic > 90 mmHg, proteinuria lebih dari 300 mg/24 jam atau 

lebih dari 1+ dipstick test, sehingga bila gejala-gejala ini timbul tidak dalam 

urutan seperti yang disebutkan, maka dianggap bukan pre-eklamsia (Angsar, 

2010).  

Komplikasi hipertensi yang diinduksi kehamilan terjadi pada 10% dari 

kehamilan, insiden ini terjadi lebih tinggi pada negara sedang  berkembang 

dimana jumlah tertinggi pada Zimbabwe dengan angka prevalensi sebesar 7,1% 

sementara jumlah terendah terjadi di Columbia dengan angka prevalensi sebesar 

0,81%. Pre-eklamsia dan eklamsia merupakan penyebab kematian nomor dua 

pada kehamilan dengan angka kejadian rata-rata 0,83% dari 100.000 kehamilan. 

(Rudra et al, 2011). Pre-eklamsia terjadi pada 5-7 % kehamilan dan menjadi 

penyebab utama mortalitas dan morbiditas pada maternal. Frekuensi pre-

eklamsia/eklamsia tiapnegara berbeda, di Indonesia dilaporkan berkisar 3-10 %. 

Di Rumah Sakit Dr.Saiful Anwar Malang, pada tahun 2006 terdapat sekitar 321 

kasus pre-eklamsia dan 72 kasus eklamsia, dari 2.588 persalinan (Keman et al, 

2008) Tingginya angka kejadian pre-eklamsia dan komplikasinya menunjukkan 

bahwa perlunya dilakukan upaya pencegahan dan manajemen terapi yang baik 

bagi pasien, hal ini dapat dilakukan dengan mengetahui etiologi dan patofisiologi 

dari pre-eklamsia ini (Rudra et al, 2011). 

Pre-eklamsia umumnya disebut sebagai „penyakit teori‟ karena banyaknya 

teori penyebab pre-eklamsia. Meskipun etiologi dari pre-eklamsia ini belum 

diketahui secara pasti, namun ada beberapa hipotesa yang digunakan untuk 

memprediksi patofisiologi dari pre-eklamsia(Rudra et al, 2011). Kejadian pre-

eklamsia diduga berawal dari plasenta dimana terjadi hambatan dalam invasi 
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trofoblas (Young et al, 2010) hal ini menyebabkan lapisan otot arteri spiralis 

menjadi tetap kaku dan keras, sehingga lumen arteri spiralis tidak memungkinkan 

mengalami distensi dan vasodilatasi. Akibatnya arteri spiralis mengalami 

vasokonstriksi, dan terjadi kegagalan remodeling arteri spiralis sehingga aliran 

darah uteroplasenter menurun dan terjadi hipoksia dan iskemia plasenta 

(Wiknjosastro, 2007) selain itu juga terjadi pelepasan faktor angiogenik sFlt1 dan 

endoglin (sEng) oleh plasenta ke dalam darah ibu yang menyebabkan disfungsi 

endotel yang luas, sehingga menyebabkan hipertensi, proteinuria, dan manifestasi 

sistemik lainnya (Young et al, 2010). 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa wanita yang menderita pre-

eklamsia pada masa kehamilan memiliki resiko tinggi mengalami eklamsia, 

sindrom HELLP, infark miokardial, stroke, koagulopati, gagal ginjal, dan 

gangguan pada retina dibandingkan dengan wanita normotensi selama masa 

kehamilan (Society for Maternal-fetal medicine, 2011).Tekanan darah pada 

wanita hamil dengan normotensi akan menurun selama trisemester pertama 

kemudian mencapai titik terendah pada pertengahan kehamilan dan biasanya 

kembali pada keadaan pra-kehamilan selama trisemester ketiga, sedangkan pada 

wanita hamil yang mengalami pre-eklamsia terjadi pola yang berbeda dimana 

tekanan darah stabil pada trisemester pertama kehamilan dan kemudian terus 

meningkat sampai terjadinya partus (Newyork State Department of Health, 2013). 

Oleh karena itu, salah satu tujuan dari pengobatan pre-eklamsia adalah untuk 

menurunkan tekanan darah (Llewellyn & Jones, 2002). Beberapa antihipertensi 

yang aman digunakan untuk ibu hamil adalah metildopa, labetalol, hydralazin, dan 

nifedipine (Mageeet al, 2008). Salah satu antihipertensi yang dengan beberapa 

penelitian telah dibuktikan aman bagi ibu hamil adalah nifedipin, yaitu 

antihipertensi golongan Calcium Channel Blocker (CCB) (Edouard et al, 2005). 

Nifedipin adalah salah satu contoh obat golongan Calcium Channel 

Blocker golongan dihidropiridin yang merupakan obat antihipertensi yang 

digunakan pada masa kehamilan dan bukti in vitro menunjukkan bahwa nifedipin 

dapat menyebabkan vasorelaksasi yang dapat mengurangi efek Endotelin I (hasil 

dari disfungsi endothelium pembuluh darah) pada vasokonstriksi pembuluh darah. 

(Luigi et al, 2006) Selain itu nifedipin juga dapat berfungsi sebagai tokolitik, yaitu 
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dapat menunda kelahiran bayi yang pada umumnya pada pasien pre-eklamsia ini 

terjadi prematuritas. Selain mencegah terjadinya immaturitas janin saat partus hal 

ini juga dapat memperbaiki prognosis janin tanpa mengurangi keselamatan ibu 

(Cunningham et al, 2006) 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dhaliet al (2012) dalam “A 

Randomized Trial of Intravenous Labetalol & Oral Nifedipine in Severe 

Pregnancy Induced Hypertension”, dinyatakan bahwa tekanan darah pasien yang 

mendapatkan nifedipine yang diberikan secara oral lebih cepat mencapai tekanan 

darah yang diinginkan untuk terapi, dimana >90% dimetabolisme di hati, 

dieksresikan melalui urin, dan menimbulkan efek samping yang lebih sedikit. 

Secara farmakokinetik, nifedipin dapat digunakan untuk mengatasi hipertensi 

pada ibu hamil. 

Pada penelitian lain, dilakukan oleh Magee et al (2011) dalam “How to 

Manage Hypertension in Pregnancy Effectively”, dinyatakan bahwa hasil dari 

terapi dengan menggunakan nifedipin berhasil menurunkan tekanan darah dalam 

waktu 90 menit pada lebih dari 75% wanita pada kedua kelompok uji, namun 

pada penelitian sebelumnya telah dilaporkan adanya hambatan 

neuromuscularpada penggunaan nifedipin dan magnesium sulfat secara 

bersamaan.Sehingga diperlukan pemantauan lebih lanjut terhadap refleks 

neuromusculardalam penggunaan terapi kombinasi nifedipin dan MgSO4.  

Berdasarkan data dan uraian diatas, maka akan dilakukan penelitian 

mengenai pola penggunaan nifedipin pada pasien pre-eklamsia. Penelitian ini 

dilakukan di Rumah Sakit Umum (RSU) Dr.Saiful Anwar karena merupakan 

rumah sakit terbesar di kota Malang dengan berbagai kelas sosial ekonomi pasien 

yang menjalani pengobatan.  

 

1.2  Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan nifedipin pada pasien pre-eklamsia di RSU 

Dr.Saiful Anwar Malang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah mengetahui pola penggunaan nifedipin 

untuk mendapatkan profil pengobatan yang rasional 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui pola penggunaan nifedipin pada pasien pre-eklamsia di 

RSU Dr.Saiful Anwar Malang 

2. Mempelajari hubungan terapi nifedipinterkait dosis,rute, jenis,  

kombinasi, dan lama pemberian nifedipin pada pasien pre-eklamsia 

yang digunakan di RSU Dr.Saiful Anwar Malang 

1.4 Manfaat Penelitian 

 1.4.1 Bagi Peneliti  

1. Sebagai referensi dan studi pendahuluan bagi peneliti selanjutnya jika 

melakukan penelitian sejenis dengan menggunakan variabel lain. 

2. Mengetahui penatalaksanaan terapi nifedipin sebagai antihipertensi 

pada pasien pre-eklamsiayang diteliti di RSU Dr.Saiful Anwar Malang. 

 1.4.2 Bagi Rumah Sakit 

1.Sebagai informasi bagi farmasis maupun tenaga kesehatan lain tentang 

pelaksanaan pengobatan dan evaluasi penggunaan obat pada pasien pre-

eklamsia di rumah sakit 

2.Memberikan gambaran tentang pola penggunaan nifedipin yang 

bermanfaat untuk instalasi farmasi berkaitan dengan pengadaan obat 

dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 


