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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Preeklampsia dan eklampsia merupakan kesatuan penyakit, yang 

langsung disebabkan oleh kehamilan, walaupun belum jelas hal itu terjadi. 

Istilah kesatuan penyakit harus diartikan bahwa kedua peristiwa dasarnya 

sama dan bahwa eklampsia merupakan peningkatan yang lebih besar dan 

berbahaya dari preeklampsia, dengan tambahan gejala-gejala tertentu 

(Sarwono, 2005). 

Sampai saat ini Angka Kematian Ibu  (AKI) melahirkan belum dapat 

turun  seperti  yang  diharapkan.  Menurut  laporan  Badan  Koordinasi  

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada bulan Juli tahun 2005, Angka 

Kematian Ibu (AKI) masih berkisar 307 per 100.000 kelahiran hidup. Telah 

diketahui bahwa tiga penyebab utama kematian ibu dalam bidang obstetri 

adalah: pendarahan 45%, infeksi 15%, dan hipertensi dalam kehamilan 

(preeklampsia) 13% (Roeshadi, 2006).  

Preeklampsia merupakan penyakit yang angka kejadiannya di setiap negara 

berbeda-beda. Angka kejadian lebih banyak terjadi di negara berkembang di 

banding pada negara maju. Hal ini disebabkan oleh karena di negara maju 

perawatan prenatalnya lebih baik. Kejadian preeklampsia dipengaruhi oleh 

paritas, ras, faktor genetik dan lingkungan. Kehamilan dengan preeklampsia 

lebih umum terjadi pada primigravida (Baktiyani, 2005).  
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Pada primigravida atau ibu yang pertama kali hamil sering mengalami stres 

dalam mengalami persalinan sehingga dapat terjadi hipertensi dalam kehamilan 

atau yang biasa di sebut preeklampsia. Primigravida juga merupakan salah satu 

faktor resiko penyebab terjadinya preeklampsia. Pada primigravida frekuensi 

preeklampsia meningkat dibandingkan pada multigravida terutama pada 

primigravida muda (Roeshadi, 2006). 

Stress emosi yang yang terjadi pada primigravida menyebabkan peningkatan 

pelepasan corticotropic-releasing hormone (CRH) oleh hipotalamus, yang 

kemudian menyebabkan peningkatan kortisol. Efek kortisol adalah menyiapkan 

tubuh untuk berespons terhadap semua stressor dengan meningkatkan respons 

simpatis, termasuk respons yang ditujukan untuk meningkatkan curah jantung 

dan mempertahankan tekanan darah (Corwin, 2001) 

M.K Kartaka (2005) melakukan penelitian di Rumah sakit Denpasar, di 

dapatkan sebaran preeklampsia sebagai berikut: insidensi preeklampsia pada 

primigravida 11,03%. Angka kematian maternal akibat penyakit ini 8,07% dan 

angka kematian perenatal 27,42%.  

Preeklampsia merupakan kasus terbesar ke 3 di IGD/Kamar Bersalin RSU 

Haji Surabaya pada Tahun 2010. Berdasarkan data di atas penulis menganggap 

perlu dilakukan penelitian tentang hubungan antara primigravida dengan angka 

kejadian preeclampsia berat agar dapat dilakukan diagnosa dan terapi lebih awal 

sehingga dapat mengurangi angka kematian ibu.   
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1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara primigravida dengan kejadian preeklampsia 

berat di Kamar Bersalin RSU Haji Surabaya Periode 1 Januari 2010-31 

Desember 2010? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara primigravida dengan kejadian 

preeklampsia berat di Kamar Bersalin RSU Haji Surabaya periode 1 Januari 

2010-31 Desember 2010. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Mengetahui jumlah primigravida di Kamar Bersalin RSU Haji Surabaya 

Periode 1 Januari 2010-31 Desember 2010. 

2. Mengetahui jumlah preeklampsia berat di Kamar Bersalin RSU Haji 

Surabaya Periode 1 Januari 2010-31 Desember 2010. 

3. Mengetahui jumlah primigravida yang terdiagnosis preeklampsia berat 

di Kamar Bersalin RSU Haji Surabaya Periode 1 Januari 2010–31 

Desember 2010. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat klinis 

Hasil penelitian tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

kepada praktisi kesehatan: 

1. Sehingga dapat mengurangi angka kejadian preeklampsia. 

2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya ANC agar 

preeklampsia dapat terdeteksi lebih awal. 



4 

 

1.4.2 Manfaat akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan penelitian lebih 

lanjut. 

1.4.3 Manfaat bagi masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

masyarakat sehingga bisa dilakukan pencegahan terhadap faktor-faktor yang 

dapat menyebabkan preeklampsia dalam kehamilan. 
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