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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Eklampsia adalah kejang yang terjadi pada ibu hamil dengan tanda-tanda 

preeklampsia (Andalas et al., 2017). Preeklampsia merupakan salah satu 

komplikasi yang terjadi pada usia kehamilan 20 minggu ditandai dengan 

meningkatnya tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg, tekanan darah diastolik ≥ 90 

mmHg disertai proteinuria ≥ 300 mg/mmol dalam 24 jam (The American College 

of Obstetricians and Gynecologists, 2013). 

World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa gangguan hipertensi 

menyumbang 16% dari semua kematian ibu di negara maju, 9% kematian ibu di 

Afrika dan Asia, dan sebanyak 26% di Amerika Latin dan Karibia. Dimana 

sebagian besar kematian ibu hamil disebabkan oleh eklamsia, dari pada 

preeklampsia. Berdasarkan survei data di Rumah Sakit Nasional Amerika Serikat, 

tingkat preeklampsia saat masuk untuk persalinan meningkat sebesar 25% dari 

1987 - 2004, sementara tingkat eklamsia menurun sebesar 22%, meskipun tidak 

signifikan secara statistik. Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan 

Indonesia (SDKI) tahun 2012, Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 359 per 

100.000 kelahiran hidup. Penyebab kematian ibu di Indonesia sangatlah beragam, 

akan tetapi masih didominasi oleh tiga penyebab utama kematian yaitu 

perdarahan, hipertensi dalam kehamilan (HDK), dan infeksi (Depkes RI, 2015). 

Menurut SDKI, Angka Kematian Ibu (AKI) di Jawa Timur cenderung meningkat 

pada dua tahun terakhir. Pada tahun 2017, AKI Provinsi Jawa Timur mencapai 

91,92 per-100.000 kelahiran hidup. Preeklampsia/Eklampsia merupakan salah 

satu dari tiga penyebab tertinggi kematian ibu pada tahun 2017 yaitu sebesar 

28,92% atau sebanyak 153 orang (Dinas Kesehatan Jawa Timur, 2018). 

Preeklampsia dikenal sebagai disease of theories dikarenakan sampai 

sekarang etiologinya belum diketahui secara jelas (Birawa dkk, 2009). Namun 

salah satu kelainan yang terjadi paling awal pada wanita preeklampsia adalah 

kegagalan invasi trofoblas ke dalam arteri spiralis uterus. Pada preeklampsia, 

plasenta tidak mendapatkan aliran darah yang cukup sehingga menyebabkan 



2 
 

 
 

plasenta tidak berkembang dengan baik dan mengakibatkan kerusakan plasenta. 

Kerusakan plasenta inilah yang memicu naiknya tekanan darah ibu (National 

Health Service Choices, 2013). Keadaan hipertensi pada kehamilan menyebabkan 

perfusi darah pada ginjal dan kecepatan filtrasi glomerulus menurun secara 

bervariasi, sehingga menyebabkan protein dengan berat molekul besar lolos dari 

glomerulus sehingga menyebabkan proteinuria (Prawirohardjo, 2008). Sedangkan 

edema pada preeklampsia disebabkan karena penurunan GFR yang tidak 

sebanding dengan penurunan aliran plasma ginjal dan dimana ketidakseimbangan 

glomerulus tubular menyebabkan terjadinya retensi garam dan meningkatkan 

permeabilitas kapiler dan hipoalbuminemia (Karumanchi, 2005).  

Tekanan darah yang tinggi pada wanita preeklampsia telah terbukti dapat 

menyebabkan kerusakan serebrovaskular dan solusio plasenta. Oleh sebab itu 

salah satu penatalaksanaan preeklampsia adalah untuk menurunkan tekanan darah 

sehingga mencegah komplikasi obstetrik ibu yang parah dan peningkatan risiko 

kematian maternal serta mencegah persalinan preterm, terhambatnya pertumbuhan 

janin, bayi dengan berat badan lahir rendah dan kematian perinatal (New York 

State Department of health, 2013). National Institute For Health and Care 

Excellence (2010) menyarankan untuk menjaga tekanan darah sistolik dibawah 

150 mmHg dan tekanan darah diastolik antara 80-100 mmHg, karena tekanan 

darah sangat rendah (di bawah 130/80 mmHg) dapat dapat menyebabkan 

penurunan aliran uteroplasenta (Pasko et al., 2019).  

Antihipertensi yang efektif dan paling sering digunakan dalam terapi 

preeklampsia berat adalah labetalol, nifedipin dan hidralazin. Sementara untuk 

terapi preeklampsia ringan dan terapi pemeliharaan metildopa telah terbukti aman 

(Cox et al, 2019). Terapi lain untuk preeklampsia adalah dengan pemberian 

antikonvulsan. Magnesium Sulfat (MgSO4) merupakan antikonvulsan yang biasa 

digunakan untuk profilaksis dan pengobatan preeklampsia menuju eklampsia 

(Okusanya et al., 2016).  Penggunaan kortikosteroid antenatal pada pasien 

sindroma HELLP/ preeklampsia berat diberikan dengan tujuan untuk 

mematangkan paru janin (Magann et al., 2017). Diuretik dapat diberikan untuk 

mengatasi kelebihan cairan saat postpartum dan dengan demikian mengurangi 

volume dan tekanan darah (Veena et al., 2017). 
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Nifedipin adalah agen penghambat saluran kalsium golongan dihidropiridin 

yang digunakan sebagai pengobatan antihipertensi lini kedua untuk preeklampsia 

dan persalinan prematur (Karemore & Avari, 2019). Mekanisme nifedipin 

sebagaiaantihipertensiyyaitu menurunkan kalsium intraselular sehingga 

menghambat kontraksi sel otot polos dan menyebabkan pelebaran arteri yang 

dapat menurunkan oksigen miokard, resistansi perifer, dan tekanan darah (Jones 

dan Bartlett Learning, 2011). Selain berfungsi sebagai antihipertensi, Nifedipin 

juga digunakan untuk terapi lini pertama tokolitik, Nifedipin dapat menunda 

kelahiran bayi yang umumnya pada persalinan preeklampsia terjadi prematuritas. 

Sehingga terjadinya immaturitas janin saat partus dapat dicegah, selain itu 

prognosis janin dapat meningkat tanpa mengurangi keselamatan ibu (Cunningham 

et al., 2006; Sibai et al., 2009). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Duro-Gomez et al., (2017) 

menyatakan bahwa nifedipin lebih cepat menurunkan tekanan darah pada pasien 

preeklampsia dibandingkan dengan labetalol dan juga tidak ditemukan efek 

samping yang signifikan pada ibu atau janin selama penggunaan nifedipin. 

Kegagalan untuk mencapai target BP (Blood Pressure) pada  pasien yang diobati 

dengan nifedipin hanya terjadi pada satu kasus (10%), sementara ini terjadi pada 

tiga pasien yang diberikan labetalol (75%).  Sebaliknya, penelitian Ramprasad et 

al., (2017) menyatakan bahwa Labetalol lebih aman dan lebih cepat dalam 

menurunkan tekanan darah  pada kehamilan dengan efek samping yang lebih 

sedikit dibandingkan nifedipin. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Songthamwat et al., (2018) menyatakan 

bahwa Nifedipin memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi untuk menghambat 

kontraksi uterus. Data dari 206 ibu hamil yang dievaluasi, 91 dari 103 kasus 

(88,3%) wanita yang menerima nifedipin tidak menunjukkan kontraksi uterus 

setelah 90 menit pengobatan, sedangkan pada kelompok plasebo 72 dari 103 

kasus  (69,9%) tidak menunjukkan adanya kontraksi uterus. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Nifedipin memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi 

untuk menghambat kontraksi uterus dalam mencegah terjadinya kelahiran 

prematur. Sebaliknya penelitian Van Vliet et al (2016) menyebutkan bahwa tidak 

ada perbedaan yang signifikan antara Nifedipin dan plasebo dalam peningkatan 
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hasil perinatal atau perpanjangan masa kehamilan, dan sebaiknya Nifedipin tidak 

boleh digunakan dalam praktik rutin sebagai terapi tokolitik terkait dengan efek 

yang tidak diketahui pada perkembangan janin. 

Berdasarkan penjelasan data penelitian diatas, maka akan dilakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai studi pola penggunaan Nifedipin yang meliputi 

dosis, rute penggunaan, interval pemberian, lama pemakaian dan aturan 

pemakaian pada pasien preeklampsia sehingga meningkatkan kualitas hidup ibu 

dan bayinya di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan Nifedipin pada pasien preeklampsia di Rumah 

Sakit Umum Daerah Sidoarjo. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pola penggunaan-Nifedipin pada pasien preeklampsia di 

RSUD Sidoarjo 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Memberikan informasi tentang pola penggunaan Nifedipin pada terapi 

pasien preeklampsia. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi 

penatalaksanaan terapi pada pasien dengan preeklampsia dalam mencapai 

peningkatan kualitas hidup pasien dengan pelayanan rumah sakit yang 

lebih baik. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian 

berikutnya agar tercipta pengobatan yang lebih optimal dan rasional. 

 


