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BAB I 

LATAR BELAKANG 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Stress adalah ketidakmampuan mengatasi ancaman yang dihadapi oleh 

mental, fisik, emosional, dan spiritual manusia yang pada suatu saat dapat 

mempengaruhi kesehatan fisik manusia tersebut. 

Setiap ibu hamil selalu mengalami stress karena terjadi perubahan hormon, 

fisik dan psikis. Apabila keadaan tersebut ditambah dengan penggolongan kriteria 

resiko tinggi, maka akan semakin membuat wanita hamil tersebut stress. Perubahan 

secara fisik pada ibu hamil memang mudah ditebak dan umum terjadi pada setiap ibu 

yang sedang mengalami kehamilan, seperti perubahan bentuk tubuh dengan badan 

yang semakin membesar, munculnya jerawat di wajah atau kulit muka yang 

mengelupas. Namun perubahan secara mental pada ibu hamil sangat sulit ditebak dan 

tidak selalu sama terjadinya pada setiap ibu hamil ataupun pada setiap kehamilan. 

Dengan hadirnya janin di dalam rahim, maka hal itu akan mempengaruhi 

emosi ibu. Apabila pengaruh emosi ibu tidak didukung oleh lingkungan keluarga yang 

harmonis ataupun lingkungan tempat tinggal yang kondusif, maka hal ini akan 

mengakibatkan stress pada ibu hamil. Stress pada ibu hamil pasti akan memberikan 

akibat pada janin yang dikandungnya, karena posisi janin yang berada di dalam rahim 

dapat merespon apa yang sedang dialami oleh ibu. Berdasarkan penelitian, wanita 

yang mengalami stress yang tinggi selama kehamilan memiliki resiko masalah 

kesehatan tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga bagi janin yang mereka 

kandung (Aprillia, 2011). 
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Dalam penelitian Dariyo (1997) dengan judul Hubungan antara Percaya Diri 

dengan Kecemasan Menghadapi Kelahiran Bayi pada Wanita Hamil Pertama, adanya 

peningkatan hormon adrenalin dan noradrenalin atau epinefrin dan norepinefrin 

menimbulkan disregulasi biokimia tubuh, sehingga muncul ketegangan fisik pada diri 

ibu hamil. Dampak dari proses fisiologis ini dapat timbul pada perilaku sehari-hari. 

Ibu hamil menjadi mudah marah atau tersinggung, gelisah, tidak mampu memusatkan 

perhatian, ragu-ragu, bahkan kemungkinan ingin lari dari kenyataan hidup. 

Ketika tubuh memproduksi hormon adrenalin, tubuh juga mengeluarkan 

hormon kortisol. Naiknya kortisol akan melumpuhkan sistem kekebalan tubuh 

sehingga tubuh ibu hamil menjadi rentan terhadap berbagai penyakit dan gangguan, 

seperti gangguan jantung, hipertensi, saluran cerna, preeklampsia, eklampsia, dan 

sebagainya. Tidak hanya itu, hormon kortisol akan sampai ke plasenta dan akhirnya 

sampai ke janin melalui pembuluh darah dan dapat membatasi aliran darah ke rahim, 

yang dapat menghambat perkembangan bayi. Akibatnya, janin pun akan terkena 

imbas dari stress. Karena itu, ibu hamil yang dicekam rasa takut dan kecemasan 

selama kehamilannya, jika tidak melahirkan bayi yang terganggu tumbuh kembang 

fisiknya, besar kemungkinan melahirkan bayi yang terganggu kondisi psikisnya 

(Anneahira, 2012) 

Efek negative dari stress terhadap ibu hamil terungkap dari hasil peneitian 

Dr. Migual A.Diego dari Universitas of Miami School of Medicine. Dalam jurnal 

Psychosomatic Medicine dengan judul Maternal Psychological Distress, Prenatal Cortisol and 

Fetal Weight, mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa stress bisa menghambat 

pertumbuhan bayi dalam kandungan seorang wanita. Ukuran bayi pada wanita yang 

stress cenderung lebih kecil daripada yang tidak stress. Dalam risetya, meneliti 98 

wanita yang sedang hamil 16 sampai 29 minggu. Para ibu hamil diminta mengisi 
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kuesioner tentang tingkat stress mereka sehari- hari. Mereka pun diperiksa USG 

untuk mengukur perkembangan fetus mereka. Peneliti mengukur pula level hormon 

dan melakukan evaluasi keseluruhan untuk mengukur tingkat stressnya. Dan hasilnya 

adalah fetus dari ibu yang tingkat stress dan kadar kortisol yang tinggi ternyata lebih 

ringan dan ukurannya lebih kecil. 

Dampak buruk stress pada ibu hamil akan menyebabkan tekanan darah tinggi 

termasuk preeklampsia, eklampsia, dan penyakit yang jarang ditemui namun serius, 

disebut sindrom HELLP (hemolisis, peningkatan enzim hati dan jumlah trombosit 

rendah), yang umumnya dilatarbelakangi oleh keadaan stress selama masa kehamilan 

dan menjadi sebab utama di dunia kematian ibu dan janin. 

Ketika stress, bagian otak hipotalamus akan aktif dan mengeluarkan hormon 

kortisol dan mengalir di dalam darah. Hormon kortisol akan meningkatkan respon 

kortisol dan mengalir di dalam darah. Hormon kortisol akan meningkatkan respon 

simpatis menyebabkan curah jantung meningkat, sehingga terjadi peningkatan 

tekanan darah dan mengakibatkan hipertensi. Hormon kortisol juga menyebabkan 

vasokontriksi pembuluh darah, sehingga terjadi gangguan perfusi metabolisme dan 

penurunan permeabilitas membrane glomerulus. Yang mengakibatkan terjadinya 

odeme dan proteinuria. Hipertensi, proteinuria dan odeme adalah tanda dari 

kehamilan preeklampsia. 

Preeklampsia ialah penyakit dengan tanda-tanda hipertensi, edema dan 

proteinuria yang timbul secara mendadak pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu, 

penyebabnya belum diketahui. Pada kondisi berat preeklamsia dapat menjadi 

eklampsia dengan penambahan gejala kejang-kejang (Hanifa, Saifudin, dan 

Rochimhadhi, 1994). 
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Angka kejadian preeklampsia di Indonesia berkisar antara 3 hingga 10%. Di 

Indonesia preeklampsia dan eklampsia merupakan penyebab dari 30-40% kematian 

perinatal sementara dibeberapa rumah sakit di Indonesia telah menggeser perdarahan 

sebagai penyebab utama kematian maternal. Preeklamsia dapat terjadi pada 30% 

kehamilan ganda, 30% pada pasien hamil dengan diabetes, dan 20% pasien dengan 

hipertensi kronis, walaupun pada dua pertiga kasus terjadi pada wanita nullipara yang 

sebelumnya sehat (Sunaryo, 2008). 

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Malang, di RSU Dr. Saiful 

Anwar Malang kasus preeklampsia/ eklampsia pada tahun 2010 berjumlah 435 kasus 

dari keseluruhan ibu hamil yang melakukan kunjungan pemeriksaan kehamilan. 318 

kasus preeklampsia dan 117 kasus eklampsia. Sedangkan kejadian preeklampsia dan  

eklampsia pada tahun 2010 di kta Malang berjumlah 241 kasus. 

Dari data diatas penulis bermaksud untuk meneliti hubungan antara stress 

dengan kejadian kehamilan preeklampsia pada maternal di RSU dr. Saiful Anwar 

Malang. Karena pada ibu hamil sering mengalami ketegangan pada saat 

kehamilannya, akibatnya tekanan darah ibu saat hamil meningkat atau biasa disebut 

dengan preeklampsia. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui distribusi faktor stress terhadap 

kasus preeklampsia pada pasien. Sehingga diharapkan dapat melakukan pencegahan 

dengan meningkatkan edukasi dan informasi pada ibu hamil. Penelitian ini dilakukan 

di RSU Dr. Saiful Anwar Malang atas berbagai pertimbangan. Selain menjadi pusat 

rujukan, RSU Dr. Saiful Anwar Malang juga merupakan rumah sakit yang menjadi 

tempat konsultasi kehamilan pada pasien dari segala aspek lapisan masyarakat. 

Dengan demikian diharapkan sampel yang diambil dapat mewakili untuk tujuan 

penelitian. 
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Berdasarkan uraian diatas maka penulis bermaksud mengadakan penelitian 

dengan judul “Hubungan Antara Stress Dengan Kejadian  Kehamilan Preeklamsia Pada 

Maternal di RSU Dr. Saiful Anwar Malang” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikaji sebelumnya, maka dapat dirumuskan 

masalah “Apakah ada hubungan antara stress dengan kejadian kehamilan preeklamsia 

pada maternal di RSU dr. Saiful Anwar Malang”? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan antara stress dengan kejadian kehamilan 

preeklampsia di RSU Dr. Saiful Anwar Malang. 

1.3.2.  Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi kehamilan preeklampsia pada maternal di RSU Dr. Saiful 

Anwar Malang. 

2. Mengidentifikasi stress pada maternal di RSU Dr. Saiful Anwar Malang. 

3. Menganalisis hubungan antara stress dengan kehamilan preeklampsia pada 

maternal di RSU Dr. Saiful Anwar Malang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi penulis, merupakan sarana untuk menambah wawasan pengetahuan dan 

pengalaman sehingga menjadi bekal di kemudian hari yang kelak dapat 

diterapkan dalam praktek yang sesungguhnya sehingga tercapai keselarasan 
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teori dan praktek dilapangan sekaligus sebagai media belajar untuk dapat 

memecahkan masalah secara ilmiah. 

b. Bagi civitas akademik, sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan bangsa dan Negara dalam upaya peningkatkan mutu kualitas 

sumber daya manusia dan dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi klinis 

Sebagai sumbangsih pemikiran kepada pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi khususnya dalam mencarri hubungan antara stress 

dengan kejadian kehamilan preeklampsia pada maternal. 

b. Manfaat bagi masyarakat/ mahasiswa 

 Mengetahui distribusi faktor stress terhadap kasus preeklampsia pada 

pasien yang diharapkan dapat dilakukan pencegahan dengan 

meningkatkan edukasi dan informasi pada ibu hamil. 

 Sebagai informasi dan data bagi peneliti lain yang akan meneliti suatu 

masalah lain yang berhubungan dengan penelitian ini dan khususnya 

bagi penulis dapat menambah wacana keilmuan dan wawasan di 

bidang ilmu penyakit kandungan dan kebidanan (Obstetri dan 

ginekologi). 

 

1.5. Keaslian Penelitian 

1. Kurniawati Artikasari, 2009 (Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Surakarta). Dengan judul Hubungan Antara Primigravida 

dengan Angka Kejadian Preeklampsia/ Eklampsia di RSUD DR. Moewardi 
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Surakarta periode 1 januari – 31 desember 2008. Menggunakan metode 

survey analitik dengan pendekatan cross sectional. Hasil dari penelitian 

tersebut adalah terdapat hubungan antara primigravida dengan angka kejadian 

preeklamsia/eklamsia, menggunakan uji chi square diperoleh nilai X2 = 4,034 

dan nilai p = 0,045. Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel 

dependen yaitu preeklampsia, desain penelitian menggunakan pendekatan 

cross sectional, dan menggunakan uji yang sama yaitu uji chi square. Sedangkan 

perbedaan dengan penelitian ini adalah variabel bebasnya yaitu stress, dan 

tempat dan waktu penelitian adalah di RDU dr. Saiful Anwar Malang pada 

bulan Januari 2012. 

2. Rozikhan, 2007 (Program Magister Epidemiologi Universitas Diponegoro 

Semarang). Dengan judul Faktor-Faktor Risiko Terjadinya Preeklampsia 

Berat di Rumah Sakit dr. H. Soewondo Kendal. Penelitian tentang penyakit 

pre-eklampsia berat merupakan penelitian analitik observasional, dengan 

desain case control dan menggunakan uji X² dan uji regresi ganda logistik linier. 

Hasil dari penelitian tersebut adalah faktor – faktor resiko seperti usia 

kehamilan, paritas, jarak kehamilan, kehamilan ganda, riwayat preeklampsia, 

riwayat hipertensi, keturunan, riwayat penyakit dalam, antenatal care, riwayat 

akseptor KB, status pendidikan, pengetahuan, sosial ekonomi, pekerjaan, 

jarak tempat pelayanan kesehatan, dan keberdayaan wanita mempunyai andil 

besar untuk menyebabkan preeklampsia berat. Persamaan dengan penelitian 

ini adalah variabel dependen yaitu preeklampsia. Sedangkan perbedaan 

dengan penelitian ini adalah uji yang digunakan adalah chi square, variabel 

bebasnya adalah stress, desain penelitiannya menggunakan cross sectional, dan 

tempat dan waktu penelitian adalah di RSU dr. Saiful anwar Malang. 


