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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

2.1. Konsep dasar preeklamsia  

2.1.1. Pengertian preeklamsia  

Menurut Nita dan Mustika (2013) Preeklamsia adalah 

sekumpulan gejala yang secara spesifik hanya muncul selama 

kehamilan dengan usian lebih dari 20 minggu (kecuali pada penyakit 

trofoblastik) dan dapat didiagnosis dengan kriteria sebagai berikut:  

A. Ada peningkatan tekanan darah selama kehamilan ( sistolik  ≥ 140 

mmHg atau diastolic ≥ 90 mmHg ), yang sebelumnya normal, 

disertai proteinuria ( ≥ 0,3 gram protein selama 24 jam atau  ≥ 30 

mg/dl dengan hasil reangen urine ≥ + 1) 

B. Apabila hipertensi selama kehamilan muncul tanpa protein uria 

perlu dicurigai adanya preeklamsia seiring kemajuan kehamilan, 

jika muncul gejala nyeri kepala, gangguan penglihatan, nyeri pada 

abdomen, nilai trombosit rendah dan kadar enzim ginjal abnormal. 

Preeklamsia adalah suatu gejala yang khas kehamilan berupa 

penurunan perfusi organ akibat vasopasme dan pengkajian endotel 

(Leveno,2009). Preeklamsia merupakan suatu penyakit vasopastik, 

melibatkan banyak system dan ditandai oleh hemokonsentrasi, 

hipertensi yang terjadi setelah minggu ke-20 dan protein uria ( Nita 

dan mustika 2013) 

 

2.1.2. Etiologi  

Menurut Nita dan Mustika (2013) Ada beberapa factor risiko 

tertentu yang berkaitan dengan perkembangan penyakit : 

a. Primigravida, kira-kira 85% preeklamsia terjadi  pada kehamilan 

pertama 

b. Grand multigravida 

c. Janin besar 
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d. Distensi rahim berlebihan: hindramnion, hamil ganda, mola hidatidosa. 

Preeklamsia terjadi pada 14% samapai 20% kehamilan dengan janin 

lebih dari Satu 

e. Morbid obesitas atau kegemukan dan penyakit yang menyertai hamil 

seperti diabetes mellitus. 

f. Pada ibu yang mengalami hipertensi kronis atau penyakit ginjal, insiden 

dapat mencapai  25% 

g. Jumlah umur ibu di atas 35 tahun 

 

2.1.3. Manifestasi Klinik  

Menurut Icemi dan Wahyu (2013), Biasanya tanda- tanda 

preeklamsia timbul dalam urutan: pertambahan berat badan yang 

berlebihan, diikuti edema, hipertensi,dan akhirnya proteinuria. Pada 

preeklamsia ringan tidak ditemukan gejala-gejala subyektif. Pada Pre 

eklamsia berat didapatkan sakit kepala di daerah prontal, diplopia, 

penglihatan kabur, nyeri di daerah epigastrium, mual atau muntah. Gejala-

gejala ini sering ditemukan pada preeklamsia yang meningkat dan 

merupakan petunjuk bahwa eklamsia timbul. 

Hipertensi yang berbahaya dapat menyebabkan perdarahan 

serebrovaskular, enselofati hipertensif dan dapat memicu kejang eklamptik 

pada perempuaan dengan preeklamsia. (Nova Muhani 2015). Hal ini juga 

di tunjang dengan teori  (Andalas et al 2017) eklamsia adalah kejang yang 

terjadi pada ibu hamil dengan tanda – tanda preeklamsia, preeklamsia 

sendiri merupakan kumpulan gejala yang terdiri dari hipertensi ( tekanan 

darah ≥140/90 mmHg) bersama dengan proteinurinariamasif yang terdiri 

pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu, kejang pada eklamsia 

terdiridari beberapa fase. Fase pertama terjadi adanya twitching pada 

wajah pada 20 detik pertama diikuti pada fase kedua timbulnya sentakan 

tonik – klonik pada badan dan ekstremitas pasien diikuti dengan fase 

penurunan kesadaran saat setelah kejang pasien dapat menjadi agitasi serta 

terjadi hiperventilasi. 
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2.1.4. Klasifikasi Preeklamsia  

Menurut nita dan Mustika (2013) Preeklamsia digolongkan ke dalam 

preeklamsia ringan dan preeklamsia berat dengan gejala dan tanda sebegai 

berikut: 

a. Preeklamsia ringan 

1. Tekan darah 

Kenaikan tekanan darah systole  ≥ 30mmHg atau diastole  > 15 

mmHg ( dari tekanan darah sebelum hamil). Pada kehamilan 20 

minggu atau lebih dari atau sistole  ≥ 140 ( < 160 mmHg) diastole ≥ 

90 mmHg (≤ 110 mmHg) dengan interval pemeriksaan 6 jam. 

2. Kenaikan berat badan 1 kg atau lebih dalam seminggu 

3. Protein uria 0,3 gr atau lebih dengan tingkat kualitatif plus 1 sampai 

2 pada urin kateter atau urin aliran pertengahan. 

4. Edema dependen, bengkak di mata, wajah, jari, bunyi pulmoner 

tidak terdengar 

5. Hiperefleksi + 3, tidak ada klonus di pergelangan kaki 

6. Pengeluaran urine sama dengan masukan ≥ 30 ml/jam 

7. Nyeri kepala sementara, tidak ada gangguan penglihatan, tidak ada 

nyeri ulu hati 

b. Preeklamsia berat  

1. Tekanan darah 160/110 mmHg  

2. Oliguria, urin kurang dari 400 cc/ 24 jam 

3. Proteinuria lebih dari 3 gr/liter  

4. Keluhan subjektif seperti nyeri epigastrium gangguan penglihatan, 

nyeri kepala, edema paru dan sianosis, gangguan kesadaran. 

5. Pemeriksaan kadar enzim hati meningkat disertai ikterus, perdarahan 

pada retina, trombosit kurang dari 100.000/mm 

 

2.15. Patofisiologi preeklamsia  

Menurut Leveno (2009) Semua teori mengenai patofisiologi 

preeklamsia harus memepertimbangkan pengamatan bahwa gangguan 
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hipertensif akibat kehamilan jauh lebih besar kemungkinan terjadi pada 

wanita: 

a. Terpajan ke vilus korion untuk pertama kali 

b. Terpajan ke vilus korion dalam jumlah besar, seperti pada kehamilan 

kembar atau mola hidatidiformis 

c. Telah mengidap penyakit vascular 

d. Secara genetis memiliki predisposisi mengalami hipertensi yang timbul 

selama kehamilan 

Menurut Manuaba (2010), perubahan patologis berbagai organ 

penting dijabarkan sebagai berikut : 

a. Perubahan hati. Perdarahan yang tidak teratur, terjadi nekrosis, 

thrombosis pada lobus hati 

b. Rasa nyeri di epigastrium karena perdarahan subkapsuler 

c. Retina spasme arteriol, edema sekitar diskus optikus, ablasio retina ( 

lepasnya retina), menyebabkan penglihatan kabur. 

d. Otak spasme pembuluh darah arterior otak menyebabkan anemia jaringan 

otak, perdarahan dan nekrosis, menimbulkan nyeri kepala yang berat 

e. Paru- paru berbagai tingkat edema, bronkcpneumonia sampai abses, 

menimbulkan sesak nafas sampai sianosis 

f. Jantung perubahan degenerasi lemak dan edema, perdarahan 

subendokardial, menimbulkan dekompensasi kordis sampai terhentinya 

fungsi jantung 

g. Aliran darah ke plasenta. Spasme arteriol yang mendadak menyebabkan 

asfiksia berat sampai kematian janin. Spasme yang berlangsung lama, 

mengganggu pertumbuhan janin. 

h. Perubahan ginjal. Spasme arteriol menyebabkan aliran darah ke ginjal 

menurun sehingga filtrasi glomelurus berkurang penyerapan air dan 

garam tubulus tetap, terjadi retensi air dan garam, edema pada tungkai 

dan tangan, paru dan organ lain. 

i. Perubahan oembuluh darah. Permeabilisnya terhadap protein makin 

tinggi sehingga terjadi vasasi protein ke jaringan, protein ekstra vaskuler 
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menarik air dan garam menimbulkan edema, hemokonsentrasu darah 

yang menyebabkan gangguan fungsi metabolism tubuh dan thrombosis 

 

2.1.6 Pemeriksaan Penunjang 

Menurut Amin (2016), Pemeriksaan Laboraratorium 

1. Pemeriksaan darah lengkap dengan hapusan darah  

Penurunan hemoglobin ( nilai rujukan atau kadar normal hemoglobin 

untuk wanita hamil adalah 12-14 gr%), hemaktrokit meningkat ( nilai 

rujukan 37- 43 vol%), trombosit menurun ( nilai rujukan 150- 450 ribu/ 

mm3). 

2. Urinalisis 

Ditemukan protein dalam urine 

3. Pemeriksaan fungsi hati 

Bilirubin meningkat ( N = < 1 mg/dl), aspartat aminomtrasferase (AST) 

> 60 ul, serum Glutamat pirufat trasaminase (SGPT) meningkat ( N= 

15-45 u/ml), serum glutamate oxaloacetix trasaminase ( SGOT)  

meningkat ( N = < 31 u/l), total Protein serum menurun ( N = 6,7- 8,7 

g/dl) 

4. Tes kimia darah 

Asam urat meningkat ( N = 2,4 – 2,7 mg/dl) 

5. Radiologi  

a. Ultrasonografi  

Ditemukan retardasi pertumbuhan janin intra uterus, pernafasn 

intrauterus lambat, aktivitas janin lambat, dan volume cairan 

ketuban sedikit 

b. Kardiotografi 

 Diketahui denyut jantung janin bayi lemah  
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2.1.7. Penatalaksaan 

Menurut Amin (2016) 

1. Preeklamsia 

Tujuan utama penangan preeklamsia adalah mencegah terjadinya 

eklamsia, melahirkan bayi tanpa asfiksia dengan skor APGAR baik, 

dan mencegah mortalitas maternal dan parietal 

a. Preeklamsia ringan 

Istirahat di temmpat tidur merupakan terapi utama dalam penganan 

preeklamsia ringan. Istirahat dengan berbaring pada sisi tubuh 

menyebabkan aliran darah ke plasenta dan aliran darah ke ginjal 

meningkat, tekanan vena pada ekstermitas bawah menurun dan 

reabsorpsi cairan bertambah. Selain itu dengan istirahat di tempat 

tidur menurunkan tekanan darah. Apabila preeklamsia tersebut tidak 

membaik dengan penanggan konservatif, dalam hal ini kehamilan 

harus diterminasi jika mengancam nyawa maternal. 

b. Preeklamsia berat 

Pada pasien preeklamsia berat secara harus diberi obat sedative kuat 

untuk mencegah timbulnya kejang. Apabila sesudah 12-24 jam 

bahaya akut sudah diatasi , tindakan terbaik adalah menghentikan 

kehamilan sebagai pengobatan mencegah timbulnya kejang, dapat  

diberikan larutan magnesium sulfat ( MgSO4) 20% dengan dosis 4 

gram secara intravena loading  dose dalam 4-5 menit. Kemudian 

dilanjutkan dengan MgSo4 40% sebanyak 12 gram dalam 500cc 

ringer laktat (RL) atau sekitar 14 tetes/ menit. Tambahan magnesium 

sulfat hanya dapat diberikan jika dieresis pasien baik, reflex patella 

positif dan frekuensi pernafasan lebih dari 16 kali/ menit. Obat ini 

memiliki efek menenangkan, munurunkan tekanan darah dan 

meningkatkan dieresis selaian magnesium sulfat, pasien dengan 

preeklamsia dapat juga diberikan klorpromazin dengan dosis 50 mg 

secara intramuscular ataupun diazepam 20 mg secara intramuscular. 
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2. Eklamsia 

Tujuan utama penangan eklmasia adalah menstabilisasi fungsi vital 

penderita dengan terapi suportif Airwy, Breathing, Circulasion (ABC), 

mengendalikan kejang, mengendalikan tekanan darah khususnya jika 

terjadi krisis hipertensi sehingga penderita mampu melahirkan janin 

dengan selamat pada kondisi optimal. Pengendalian kejang dapat 

diterapikan dengan pemberian magnesium sulfat pada dosis muatan ( 

loding dose) 4-6 gram IV diikuti 1,5-2 g/jam dalam 100 ml infuse 

rumatan IV. Hal ini dilakukan untuk mencapai efek terapeutik 4,8-8,4 

mg/dl sehingga kadar magnesium serum dapat dipertahankan dari efek 

toksik. 

 

2.2. Kehamilan Dengan Preeklamsi 

2.2.1 Konsep Kehamilan 

Kehamilan adalah kondisi di mana seorang wanita memiliki 

janin yang sedang tumbuh di dalam tubuhnya. Kehamilan biasanya 

berkisar 40 minggu atau 9 bulan, dihitung dari awal periode 

menstruasi sampai melahirkan kehamilan merupakan suatu proses 

reproduksi yang perlu perawatan khusus, agar dapat berlangsung 

dengan baik kehamilan mengandung kehidupan ibu maupun janin 

resiko kehamilan ini bersifat dinamis, karena ibu hamil yang pada 

mulanya normal, secara tiba-tiba dapat menjadi beresiko tinggi.( 

Purwaningsih dan fatmawati, 2010) 

 

2.2.2 Cara Mengatasi  

Upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi hipertensi pada 

ibu hamil yaitu dengan farmakologi. Menurut Anomi (2009) adalah: 

secara farmakologi yaitu dengan obat-obatan penurunan tekanan darah 

untuk tekanan darah tinggi yaitu dengan: (1) a-metildopa untuk 

hipertensi kronik pada kehamilan ( tekanan diastolic lebih dari 110 

mmHg ) yang dapat menstabilkan aliran darah uteroplasenta dan 

hemodinamik janin. Metildopa aman bagi ibu dan anak, dimana telah 
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digunakan jangka waktu yang lama dan belum ada laporan efek 

samping pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Metildopa nama 

dagang: Dopamer (Alpharma) tablet  salut selaput 250 mg. Medopa 

(Armoxindo) tablet salut selaput 250 mg. tensipas (Kalbe Farma) 

tablet salut selaput 125 mg. 250 mg Hypermax (soho) tablet salut 100 

mg. (2) Labetalol. Merupakan antihipertensi non kardioselektif yang 

memiliki kerja penghambat beta lebih dominan dibandingkan 

antagonis alfa. Melalui penggunaan labetalol. Tekanan darah dapat 

diturunkan dengan pengurangan tahanan sistemik vascular tanpa 

perubahan curah jantung maupun frekuensi jantung yang nyata 

sehingga hipotensi yang terjadi kurang disertai efek takikardia 

pemberian labetalol dapat diberikan secara oral maupun injeksi bolus 

intravena. 

 Secara non-farmakologis yaitu menggunakan teknik rendam 

kaki dengan air hangat merupakan salah satu terapi alamiah yang 

bertujuan untuk meningkatan sirkulasi darah. Mengurangi, edema 

meningkatkan relaksasi otot menyehatkan jantung, mengendorkan 

otot-otot, menghilangkan stress, meningkatkan permeabilitas kapiler, 

sehingga sangat bermanfaat untuk terapi penurunan tekanan darah 

pada ibu hamil penderita preeklamsia. Secara ilmiah rendam kaki 

khususnya dengan air hangat mempunyai banyak manfaat bagi tubuh, 

khususnya dalam memperlancar peredaran darah (Chiristin et al 2016) 

  Banyak metode yang dapat diterapkan dengan merendam kaki 

dalam air hangat yang bertemperatur 37°-39°C karena dapat terjadi 

pergantian panas dingin yang akan menstabilkan kerja jantung dan 

aliran darah. Teknik rendam kaki dengan air hangat langkah yang 

perlu dipersiapkan adalah sebagai berikut: klien duduk di atas kursi 

dengan rileks dan bersandar.kemudian tuang air hangat dalam 

ember/baskom hingga suhu 37°-39°C kira – kira 2 liter dari kom 

tersebut.rendam kaki sampai batas pergelangan ke dalam 

ember/baskom tersebut selama 15-20 menit, setelah itu keluarkan 

kedua kaki, bilas dengan air dingin, kemudian keringkan kaki 
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menggunakan dan tidak kering, oleskan krim pelembut (body lotion) 

(Lalage, 2015) 

Konsumsi natrium yang berlebih menyebabkan tubuh meretensi 

cairan yang dapat meningkatkan volume darah. Asupan natrium yang 

berlebih dapat mengecilkan diameter arteri, yang menyebabkan 

jantung harus memompa keras untuk mendorong volume darah 

melalui ruang yang makin sempit. Sehingga tekanan darah meningkat 

( Ella febriana et al 2017)   

 

2.2.3.  Pengalaman ibu  

Pengalaman pribadi sebelumnya ibu hamil sudah mendapatkan 

informasi cara melakukan pencegahan preeklamsia/eklamsia sehingga saat 

ini sudah bisa melakukan pencegahan lebih awal kebudayaan akan 

memberikan pengalaman pada seorang untuk berhati hati dalam 

melakukan suatu tindakan, tindakan pencegahan ini lah yang dilakukan ibu 

hamil dalam pencegahan preeklamsia/eklamsia dalam kehamilan. Dalam 

kelas ibu hamil telah di berikan materi dalam melakukan pencegahan 

preeklamsia/eklamsia, materi yang didapatkan merupakan pendidikan 

sebagai suatu system yang mempunyai pengaruh dalam pembentukan 

sikap yang nantinya akan berdampak pada perilaku ibu hamil.(Fathur et al 

2015) 

 

2.2.4. Asuhan keperawatan 

1. Pengkajian  

A. Anamnesa  

Pengkajian pada pasien dengan  kasus preeklamsia dalam 

kehamilan meliputi :  

1) Identitas  umum ibu, meliputi : nama, tempat tanggal 

lahir/umur, pendidikan, suku bangsa, pekerjaan, agama, dan 

alamat rumah. 

 

 



14 
 

2) Data riwayat kesehatan  

a) Riwayat kesehatan sekarang : ibu mengalami : sakit kepala 

didaerah frontal, terasa sakit di ulu hati/nyeri epigastrium, 

penglihatan kabur, mual muntah, anoreksia. 

b) Riwayat kesehatan dahulu : kemungkinan ibu menderita 

penyakit hipertensi pada kehamilan sebelumnya, 

kemungkinan ibu mempunyai riwayat preeklamsia dan 

eklamsia pada kehamilan terdahulu, biasanya mudah terjadi 

pada ibu dengan obesitas, DM. 

c) Riwayat kesehatan keluarga : kemungkinan mempunyai 

riwayat kehamilan dengan hipertensi dalam keluarga. 

d) Riwayat obstetric : biasanya peeklamsia pada kehamilan 

paling sering terjadi pada ibu hamil primigravida, 

kehamilan ganda, hidramnion( kelebihan cairan ketuban) , 

dan molahidatidosa (hamil anggur) dan semakin tuanya 

usia kehamilan. 

e) Pola nutrisi : jenis makanan yang dikonsumsi baik makanan 

pokom maupun selingan. 

f) Psiko social spiritual : emosi yang tidak stabil dapat 

menyebabkan kecemasan, oleh karenanya perlu kesiapan 

moril untuk menghadapi resikonya.  

B. Pemeriksaan fisik 

1) keadaan umum 

a. keadaan umum  : biasanya ibu hamil dengan peeklamsia 

akan mengalami kelelahan 

b. TD : ibu hamil ditemukan dengan darah sistol diatas 140 

mmHg dan diastole diatas 90 mmHg. 

c. Nadi : ibu hamil dengan  preeklamsia ditemukan nadi 

yang meningkat. 

d. Nafas : ibu hamil dengan preeklamsia akan ditemukan 

nafas pendek, terdengar nafas berisik dan ngorok 
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e. Suhu : ibu hamil dengan preeklamsia dalam kehamilan 

biasanya tidak ada gangguan pada suhu. 

f. BB : akan terjadi peningkatan berat badan lebih dari 0,5 

kg/minggu atau sebanyak 3 kg dalam 1 bulan. 

g. Kepala : ditemukan kepala yang berketombe dan kurang 

bersih dan pada ibu hamil dengan preeklamsia akan 

mengalami sakit kepala 

h. Wajah : ibu hamil yang mengalami preeklamsia wajah 

tampak edema 

i. Mata : ibu hamil dengan preeklamsia akan ditemukan 

konjungtiva anemis, dan  penglihatan  kabur 

j.  Bibir  : mukosa bibir lembab 

k. Mulut : Terjadi pembengkakan vaskuler pada gusi 

menjadi hiperemik dan lunak, sehingga gusi bisa 

mengalami pembengkakan dan pendarahan 

l. Leher : biasanya akan ditemukan pembesaran pada 

kelenjar tiroid  

2) Thorax  

a. Paru – paru : akan terjadi peningkatan respirasi, edema 

paru dan nafas pendek 

b. Jantung : terjadi adanya dekompensasi jantung 

c. Payudara : biasanya akan ditemukan payudara membesar, 

lebih padat dan lebih keras, putting menonjol, areola 

menghitam dan membesar dari 3 cm menjadi 5 cm sampai 

6 cm, permukaan pembuluh darah menjadi terlihat  

d. Abdomen : ditemukan nyeri pada epigastrium dan terjadi 

mual muntah 

e. Pemeriksaan janin : bunyi jantung tidak teratur dan 

gerakan janin melemah 

f. Ektremitas : adanya edema pada kaki dan juga pada jari – 

jari 
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g. System persyarafan : ditemukan hiperfleksia klonus pada 

kaki 

h. Genitourinaria : biasanya didapatkan oliguria dan 

proteinuria. 

3) Diagnosis keperawatan 

a. Gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gejala terkait 

penyakit 

b. Ansietas berhubungan dengan stressor 
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Tabel 2.1. Asuhan Keperawatan 

NANDA NOC NIC 

Gangguan rasa 

nyaman 

berhubungan 

dengan gejala 

terkait penyakit 

Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 1 x 24 

jam di dapatkan criteria 

hasil sebagai berikut  : 

1. kontrol terhadap gejala 

(5) 

2. kepatenan jalan napas (5) 

3. saturasi oksigen (5) 

4. intake makanan (5) 

5. intake cairan (5) 

kriteria hasil : 

1. sangat terganggu 

2. banyak terganggu 

3. cukup terganggu 

4. sedikit terganggu 

5. tidak terganggu 

1. diskusikan situasi khusus 

atau individu yang 

mengancam pasien atau 

keluarga 

2. jelaskan semua prosedur 

pada pasien/keluarga 

3. bantu pasien/keluarga 

mengidentifikasi factor apa 

yang meningkatkan rasa 

keamanan 

4. bantu pasien untuk 

mengidentifikasi respon 

koping yang biasanya 

5. bantu pasien untuk 

menggunakan koping 

respon yang telah 

menunjukan keberhasilan  

Ansietas 

berhubungan 

dengan stresor 

Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 1 x 24 

jam di dapatkan criteria 

hasil sebagai berikut  : 

1. Peningkatan tekanan 

darah (5) 

2. Peningkatan frekuensi 

nadi (5) 

3. Peningkatan frekuensi 

pernapasan (5) 

kriteria hasil : 

1. Berat 

2. Cukup berat 

1. Bantu klien 

mengidentifikasi situasi 

yang memicu kecemasan 

2. Instruksikan klien untuk 

menggunakan teknik 

relaksasi 

3. Pertimbangkan 

kemampuan klien dalam 

mengambil keputusan 

4. Atur penggunaan obat-

obatan untuk mengurangi 

kecemasan  secara tepat 

5. Kaji untuk tanda verbal 
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3. Sedang 

4. Ringan 

5. Tidak ada 

dan non verbal 

 

 


