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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 latar Belakang Masalah 

Preeklamsia adalah gejala yang timbul pada wanita hamil, bersalin 

dan nifas yang terdiri dari hipertensi dengan tekanan darah ≥ 140/90 mmHg, 

edema dan protein uria 300 mg protein dalam urine 24 jam tetapi tidak 

menunjukan tanda – tanda kelainan vaskuler atau hipertensi sebelumnya, 

sedangkan gejalanya biasanya muncul setelah kehamilan berumur 28 minggu 

atau lebih ( Icemi Sukarni 2013). Tidak berbeda dengan definisi Icemi Wahyu 

P. (2013), mendefinisikan bahwa preeklamsia (toksemia gravidarum) adalah 

tekanan darah tinggi yang disertai dengan proteinuria (protein dalam urin) 

atau adanya penimbunan cairan, yang terjadi pada kehamilan 20 minggu 

sampai akhir minggu pertama setelah persalinan (Icehi Sukarni 2013) 

Berdasarkan data World Health Organization (WHO)  pada tahun 

2013, angka kejadian preeklamsi di seluruh dunia berkisar 0,51%- 38,4%. Di 

Negara maju, angka kejadian preeklamsia berkisar 6%-7%. Sedangkan angka 

kejadian di Indonesia adalah sekitar 3,8-8,5%. Di Indonesia, preeklamsia 

penyebab kematian ibu yang tinggi sebesar 24% (Depkes RI 2012). Angka  

Kematian Ibu (AKI) di provensi jawa timur adalah 97,41 per 100.000 KH ( 

Dinkes Jatim 2015). Penyebab kematian utama ibu di jawa timur terutama 

preeklamsia atau eklamsia meningkat pada tahun 2010-2012. Proporsi 

kejadian preeklamsia atau eklamsia di jawa timur pada tahun 2010 sebesar 

26,92% yang meningkat menjadi 27,27% pada tahun 2011 dan 34,88% pada 

tahun 2012 (Dinkes Jatim 2015)  

Dampak preeklamsia-eklamsia pada janin dapat mengakibatkan berat 

badan lahir rendah akibat spasmus arteriol spinalis deciduas menurunkan 

aliran darah ke plasenta,yang mengakibatkan gangguan fungsi 

plasenta.Kerusakan plasenta ringan dapat menyebabkan hipoksia janin, 

keterbatasan pertumbuhan intrauterine (IUGR), dan jika kerusakan makin 

parah maka dapat berakibat prematuritas, dismaturitas dan IUFD atau 



2 
 

 

kematian janin dalam kandungan. Dampak preeklamsia-eklamsia pada ibu 

yaitu solusisio plasenta,abruption plasenta, hipofibrinogrmia, hemolisis, 

perdarahan otak, kerusakan pembulu kapiler mata hingga kebutaan, edema 

paru, nekrosis hati, kerusakan jantung, sindrom HELLP, kelainan ginjal. 

Komplikasi terberat terjadinya preeklamsia-eklamsia adalah kematian ibu ( 

Devi dan Fiki  2015) 

Menurut Prawiroharjo dalam Fathur Rohma, Rini Hayu Lestari, 

(2015), preeklamsia dapat dicegah dengan cara medical dan non medical. 

Pencegahan non medical yaitu melakukan tirah baring. Di Indonesia 

tirahbaring masih di perlukan pada mereka yang mempunyai resiko tinggi 

terjadinya preeklamsia. Sedangkan pencegahan dalam medical yaitu dengan 

cara melakukan diet suplemen yang mengandung minyak ikan yang kaya 

asam lemak tidak jenuh, misalnya omega-3 PUFA, antioksidan: vitamin C, 

vitamin E, β- karoten, CoQ10, N- Asetilsistein, asam lipotik, dan elemen 

logam berat, zinc, magnesium, kalsium.  Preeklamsia hendaknya melakukan 

pemeriksaan ANC secara rutin, istirahat cukup, diet tinggi protein, redah 

lemak, karbohidrat, garam. 

Hasil studi pendahuluan praktek bidan diwilayah gondanglegi wetan 

pada tahun 2017. Jumlah ibu hamil 215 orang dengan kejadian preeklamsia 

sebanyak 12 orang (5,5%) dan resiko preeklamsia sebanyak 26 orang (12%). 

Pada tahun 2018  jumlah ibu hamil 90 orang dengan kejadian preeklamsia 

sebanyak 4 orang (4,4%) dan resiko preeklamsia sebanyak 11 orang (12,2%). 

Dengan rentang tekanan darah sistolik 150-180 mmHg dan tekanan darah 

diastolik 100-110 mmHg pada preeklamsia. Pada faktor resiko preeklamsia, 

rentang tekanan darah sistolik 130-140 mmHg dan tekanan darah diastolic 

90-100 mmHg. Sebagai tenaga kesehatan kami biasa memberikan KIE 

kepada ibu hamil dan keluarga tentang bahaya preeklamsia pada ibu hamil 

dan juga pada bayi yang dikandungnya maka dari itu  dianjurkan agar ibu 

melakukan pemeriksaan kehamilannya secara rutin ke bidan/dokter 

kandungan, dan mengurangi asupan makanan yang tinggi garam dan 

mengikuti kelas ibu hamil yang ada di wilayah sekitarnya. Dari jumlah 12 

orang preeklamsia yang menjadi eklamsia 1 orang dan di rujuk kerumah sakit 
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untuk mendapatkan penangan yang tepat, dari jumlah 26 orang yang menjadi 

factor preeklamsia yang menjadi normal kembali 14 orang dari factor 

preeklamsia dan yang menjadi preeklamsia sebanyak 12 orang. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti ingin mengetahui 

tentang pengalaman ibu hamil preeklamsia dalam mengatasi peningkatan 

tekanan darah tiba-tiba. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Bagaimana Pengalaman ibu hamil preeklamsia dalam mengatasi peningkatan 

tekanan darah tiba-tiba 

 

1.3 Tujuan penelitian  

1.3.1 Tujuan umum  

Untuk mengetahui Pengalaman ibu hamil Preeklamsia dalam mengatasi 

peningkatan  tekanan darah tiba-tiba 

 

1.4  Manfaat penelitian  

1.4.1 Manfaat bagi petugas kesehatan 

Menambah wawasan bagi perawat dan tenaga medis lainnya agar dapat 

lebih memahami dan mampu memberikan pendidikan kesehatan yang 

tepat mengenai kejadian preeklamsia  

1.4.2 Manfaat bagi peneliti  

Memperoleh pengalaman riset keperawatan mengenai pengalaman ibu 

hamil preeklamsia dalam mengatasi peningkatan tekanan darah tiba-

tiba. 

1.4.3 Manfaat bagi partisipan  

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menjadikan ilmu 

tambahan dalam pengalaman ibu hamil dalam mengatasi peningkatan  

tekanan darah tiba-tiba . 

 

 


