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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Preeklampsia yaitu terjadi peningkatan tekanan darah tinggi paling sedikit 

sekitar 140/90 mmHg. Preeklampsi yaitu merupakan risiko yang dapat 

membahayakan ibu dan janin (Sitomorang, 2016). Preeklampsi yaitu 

peningkatan tekanan darah tinggi yang timbul setelah usia kehamilan kurang 

lebih 20 minggu di ikuti dengan penambahan berat badan ibu yang cepat 

akibat tubuh membengkak dan pada pemeriksaan laboraturium dijumpai 

protein di dalam urin (Helga, 2016). 

Di Indonesia, hipertensi pada ibu hamil pada tahun 2010 (21,5%), tahun 

2011 (24,7%), tahun 2012 (26,9%), 2013 (27,1%). Berdasarkan data dari 

tahun 2010 - 2013 terjadi peningkatan kejadian hipertensi pada kehamilan. Di 

Indonesia, preeklampsia merupakan penyebab kematian ibu yang tinggi 

disamping pendarahan dan infeksi, yaitu perdarahan mencapai 28%,  

preeklampsia sebesar 24%, pada infeksi sebesar 11%, partus lama sebesar 5%, 

dan abortus sebanyak 5% (Saraswati, 2016). 

Di Jawa Timur, tercatat preeklampsia/eklampsia menjadi salah satu dari 3 

penyebab utama kematian ibu pada tahun 2010 yaitu sebanyak 26,92%, pada 

tahun 2011 meningkat menjadi 27,27% dan pada tahun 2012 sebanyak 

34,88% hubungan usia ibu hamil. Penyebab utama kematian ibu di Jawa 

Timur adalah preeklampsia/eklampsia atau keracunan kehamilan 25%. Hingga 

tahun 2011 penyebab utama kematian ibu di Jawa Timur adalah perdarahan. 

Namun pada tahun 2012 penyebab utama kematian ibu bergeser ke 

preeklampsia/eklampsia. Tahun 2013 penyebab utama kematian ibu yaitu 

preeklampsia/eklampsia dan perdarahan sebanyak 373 kasus. (Palupi dkk,  

2013). 
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Pre eklampsia merupakan salah satu penyakit yang dapat terjadi dalam 

kehamilan, dan menjadi salah satu penyebab kematian dalam jumlah besar 

dalam persalinan. Salah satu indikator derajat kesehatan suatu Negara adalah 

rendahnya angka kematian ibu, dimana preeklamsi merupakan salah satu 

penyebab utama dalam menyebabkan kematian Ibu (Mudhawaroh, 2017). 

Penyebab pasti preeklampsia masih belum diketahui secara pasti. Tetapi 

ada beberapa faktor risiko terjadinya preeklampsia yaitu kematian pada wanita 

hamil dan bersalin pada usia dibawah 20 tahun dan setelah usia 35 tahun 

meningkat, karena wanita yang memiliki usia kurang dari 20 tahun dan lebih 

dari 35 tahun di anggap lebih rentan terhadap terjadinya preeklamsia. Selain 

itu ibu hamil yang berusia 35 tahun telah terjadi perubahan pada jaringan alat-

alat kandungan dan jalan lahir tidak lentur lagi sehingga lebih berisiko untuk 

terjadi preeklamsia (Yudianti dkk, 2015). 

Ini menunjukkan bahwa masih tingginya faktor penyebab preeklampsia 

diantaranya umur ibu. Umur ibu yang baik untuk hamil yaitu >20 tahun dan 

<35 tahun sedangkan data diatas umur ibu yang meninggal karena kehamilan 

yaitu dari umur 15-44 tahun, ini menunjukan faktor umur masih tinggi untuk 

penyebab preeklampsia. Penyebab preeklampsia yang berikutnya yaitu 

pemeriksaan antenatal care (ANC) ibu yang hamil kurang memperhatikan 

keteraturan dalam pemeriksaan ANC sehingga sulit untuk mendeteksi masalah 

kehamilan ibu (Sitomorang, 2016).  

Pre eklamsia menyebabkan penurunan fungsi sejumlah organ. Penurunan 

fungsi organ tersebut akan mengakibatkan berbagai perubahan dalam 

kehamilan salah satunya perubahan profil hematologi ibu hamil. Preeklamsia  

menyebabkan berat badan lahir bayi rendah.Berat badan lahir rendah pada 

bayi yang dilahirkan oleh ibu dengan preeklamsi dapat terjadi karena bayi 

lahir kurang bulan atau cukup bulan tetapi mengalami gangguan pertumbuhan 

(Sumarni, 2016). 

Peran Keluarga juga merupakan system pendukung utama memberi 

pelayanan langsung setiap keadaan (sehat-sakit) anggota keluarga. Oleh 

karena itu, asupan pelayanan, perawatan yang berfokus pada keluarga bukan 
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hanya memulihkan keadaan pasien, tetapi juga bertujuan untuk 

mengembangkan dan meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengatasi 

masalah kesehatan dalam mengatasi masalah kesehatan dalam keluarga 

tersebut. Sebuah keluarga harus menjadi penyemangat kepada salah satu 

anggota keluarga yang mengalami perubahan kesehatan. Keluarga harus bisa 

memberikan informasi kesehatan, sehingga anggota keluarga bisa mengetahui 

mana hal yang harus atau tidak dilakukan, keluarga juga harus bisa 

membimbing, membantu serta memenuhi semua kebutuhannya. Tidak kalah 

pentingnya fungsi pemeliharaan keluarga yang pada dasarnya berkewajiban 

untuk memelihara anggota keluarganya yang sedang sakit, menderita, dan 

dimasa tua. Fungsi pemeliharaan ini berbeda-beda di setiap masyarakat 

(Efendy, 2009). 

Kurangnya peran keluarga dapat menimbulkan resiko kematian ibu yang 

berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan nifas erat kaitannya dengan 

komplikasi kehamilan, komplikasi persalinan, dan permasalahan lain paska 

persalinan. Mengatasi hal tersebut pemerintah telah meluncurkan program 

perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Program tersebut harus 

didukung oleh peran aktif keluarga, terutama suami yang memiliki hak 

tertinggi dalam memutuskan permasalahan dikeluarga (Ratno, 2015). 

Memberikan pengobatan dan pengaturan diet yang ketat agar tidak terjadi 

preeklampsia sehingga kematian ibu dapat dicegah. Melakukan penanganan 

yang menyeluruh pada kasus eklampsia. Penyuluhan tentang kehamilan dan 

persalinan komplikasi terutama kepada ibu hamil yang berisiko seperti 

primigravida, memiliki riwayat hipertensi, dan mempunyai keturunan 

preeklampsia/eklampsia. Dan pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali selama 

kehamilan oleh tenaga kesehatan untuk deteksi dini komplikasi kehamilan 

(Muhani, 2015) 

Berdasar data masalah diatas, maka peneliti bermaksud mengetahui 

tentang dukungan keluarga dalam mengatasi preeklampsia pada ibu hamil. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana peran keluarga dalam mengatasi preeklampsia pada ibu hamil ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui peran keluarga dalam mengatasi preeklampsia pada ibu hamil. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 ManfaatBagi Petugas Kesehatan 

Menambah wawasan bagi perawat agar lebih memahami dan mampu 

memberikan pendidikan kesehatan yang tepat mengenai peran keluarga 

dalam mengatasi preeklampsia pada ibu hamil. 

 

1.4.2 Manfaat Bagi Peneliti 

Memperoleh pengalaman riset keperawatan mengenai peran keluarga 

dalam mengatasi preeklampsi sehingga mampu mempelajari dan memahami 

tentang preeklampsia. 

 

1.4.3 Manfaat Bagi Partisipan 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menjadi ilmu tambahan 

mengenai preeklampsia. 

 

1.4.4 Manfaat Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa/i Fakultas 

Ilmu Kesehatan jurusan Keperawatan, dapat menjadi tambahan 

pengetahuan, dan sebagai bahan referensi untuk mengembangkan ilmu 

keperawatan. 

 


