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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Preeklampsia merupakan gangguan pada kehamilan, dimana secara klasik 

didefinisikan sebagai memburuknya hipertensi pada kehamilan dengan proteinuria 

minimal 300 mg dalam 24 jam. Hal ini merupakan gangguan umum yang terjadi 

dalam kehamilan yaitu sebanyak 8% dari semua wanita hamil di dunia. 

Preeklampsia dapat menyebabkan terjadinya sindrom-HELLP (Hemolysis-

Elevated-Liver-Enzymes-Low Platelet), kelahiran prematur, nutrisi intrauterin 

terbatas, serta kematian perinatal pada janin (Hariharan et al., 2016). Diagnosis 

preeklampsia dapat dilihat dari tekanan darah ≥140/90 mmHg yang diikuti dengan 

ekskresi protein urin  ≥ 300 mg /hari (Samra, 2013). 

Organisasi WHO menyebutkan komplikasi hipertensi karena kehamilan 

diseluruh dunia mencapai 6-10% (WHO, 2011). Hipertensi dan proteinuria yang 

disebabkan karena preeklampsia, mencapai 2-8% dari semua kehamilan (Steegers 

et al., 2010). Preeklampsia di seluruh dunia mencapai 8,370,000 kasus per tahun. 

Di negara berkembang seperti Kolombia, 42% kematian ibu dilaporkan dengan 

gangguan ini, yang juga merupakan alasan utama pada persalinan prematur. Insiden 

eklampsia juga tinggi dalam  negara berkembang (masing-masing 1,6 dan 12 per 

1.000 kelahiran hidup di Kolombia dan India) (Noris et al., 2005). Organisasi WHO 

mengumumkan angka kematian ibu di Indonesia berada pada peringkat ke-6 dari 

negara ASEAN lainnya. Berdasarkan data SDKI (Survei Demografi Kesehatan 

Indonesia) di provinsi Jawa Timur angka kematian ibu (AKI) mencapai 91,00 per 

100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu (AKI) ini mengalami peningkatan 

dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 89,6 per 100.000 kelahiran hidup. 

Penyebab tertinggi kematian ibu pada tahun 2016 yaitu preeklampsia atau eklampsi 

sebesar 30,90% atau sebanyak 165 orang. Sedangkan penyebab paling kecil di Jawa 

timur karena infeksi yakni sebesar 4,87% atau sebanyak 26 orang (Dinkes Jatim, 

2016). 

Terdapat banyak teori tentang etiologi preeklampsia, yaitu teori genetik, 

iskemia plasenta, disfungsi endotel serta imunologi. Pada preeklampsia pembuluh 
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darah plasenta mengalami abnormalitas invasi tropoblas sehingga pembuluh darah 

menjadi lebih sempit dibandingkan normal. Hal ini dapat menyebabkan gangguan 

dalam aliran darah sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah dan  

hambatan pertumbuhan pada  janin (Gathiram et al., 2016).  

Patologis utama dari preeklampsia yaitu adanya transformasi arteri spiral 

yang tidak lengkap, sehingga menyebabkan hipoperfusi plasenta dan mengurangi 

suplai nutrisi ke janin. Akibatnya plasenta tidak berkembang dengan baik dan 

terjadi kerusakan plasenta sehingga dapat menyebabkan tekanan darah tinggi yang 

dapat memicu terjadinya kejang (De Vera dan Berard, 2012). Mekanisme terjadinya 

kejang tidak diketahui dengan pasti, namun menurut beberapa penelitian terjadinya 

kejang pada eklampsia dapat disebabkan karena adanya perubahan neurosteroid, 

peradangan dan infeksi, vasospasme otak, edema serebral, dan hipertensi berat yang 

dapat mengganggu autoregulasi otak dan mengganggu sawar darah otak 

(Hladunewich et al., 2007; Johnson, 2015).  

Penatalaksanaan terapi preeklampsia adalah pengendalian kejang dengan 

diberikan Magnesium Sulfat (MgSO4), diazepam, atau fenitoin. Namun, 

Magnesium Sulfat masih jauh lebih efektif daripada fenitoin dan diazepam 

sehubungan dengan kambuhnya kejang (Roy et al., 2013). Magnesium Sulfat 

merupakan drug of choice profilaks kejang pada preeklampsia dengan dosis (1x4g) 

iv bolus selama 20 menit sebagai loading dose  diikuti 1 g/jam iv drip selama 24 

jam sebagai maintenance dose (Guidelines and Audit Implementation Network, 

2016). Terapi lain yaitu dengan pemberian antihipertensi nifedipin oral 10 mg  

diikuti oleh 20 mg peroral setiap 20 menit sampai tekanan,darah  ≤160/100 mm Hg 

(Queensland maternity and Neonatal Clinical Guidelines Program, 2010). 

Pemberian kortikosteroid digunakan untuk pematangan paru janin dengan kelahiran 

prematur (Sibai et al., 2007).  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ranganna et al (2014) menggunakan 

metode randomised controlled trial dengan membandingkan penggunaan 

Magnesium Sulfat vs plasebo pada pasien preeklampsia berat. Pemberian 

Magnesium Sulfat  (1x4g) iv bolus diikuti maintenance dose 1 g/jam, menunjukkan 

angka terjadinya eklampsia sebesar 0,6% di antara 6343 pasien yang menerima 
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Magnesium Sulfat vs 2,0% di antara 6330 pasien yang menerima plasebo (RR 2.06; 

95% CI 1.33-3.18). Sehingga penggunaan Magnesium Sulfat dalam pengelolaan 

wanita dengan preeklampsia berat secara signifikan dapat mengurangi 

perkembangan eklampsia (Ranganna et al., 2014).  

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Kawagoe et al (2011) terhadap 

35 wanita dengan usia kehamilan 22 hingga 34 minggu yang telah mengalami 

kontraksi uterus. Pemberian Magnesium Sulfat dengan dosis (1x4g) selama 30 

menit sebagai loading dose dilanjutkan dengan maintenance dose 1-2 gram/ jam 

secara kontinyu mampu memperpanjang masa kehamilan sebesar 90% selama > 48 

jam. Magnesium Sulfat secara signifikan dapat mengurangi kontraksi uterus 

sehingga dapat digunakan sebagai agen tokolitik lini kedua pada persalinan 

prematur (Kawagoe et al., 2011). 

Sebaliknya, percobaan yang dilakukan oleh Smith et al (2014) menggunakan 

metode randomised controlled trial membandingkan penggunaan Magnesium 

Sulfat dengan berbagai macam regimen dosis. Penggunaan Magnesium Sulfat 20% 

dengan dosis (1x4g) iv dalam 20 ml selama 15-20 menit diikuti dengan Magnesium 

Sulfat 50% (1x3g) im dalam 6 ml pada boka-boki sebagai loading dose, kemudian 

dilanjutkan dengan Magnesium Sulfat 50% (1x2,5g) im dalam 5 ml setiap 4 jam 

pada salah satu glutea, dilaporkan terjadi peningkatan depresi pernapasan yang 

lebih tinggi sebesar 1,3%  (Smith et al., 2014). 

Berdasarkan data-data dari beberapa penelitian diatas, maka dilakukan studi 

terhadap pola penggunaan Magnesium Sulfat pada pasien preeklampsia di RSUD 

Sidoarjo.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan Magnesium Sulfat pada pasien preeklampsia di-

RSUD6Sidoarjo? 

1.3 Tujuan penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pola penggunaan Magnesium Sulfat pada pasien preeklampsia 

untuk mendapatkan profil pengobatan yang rasional.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui polappenggunaan Magnesium Sulfat. 

2. Mempelajari pola penggunaan Magnesium Sulfat meliputi dosis, rute 

pemberian, frekuensi pemberian, dan lama pemberian pada pasien 

preeklampsia .  

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Dapat memberikan gambaran mengenai pola penggunaan Magnesium Sulfat 

sebagai terapi pada pasien preeklampsia .  

2. Sebagai data maupun sumber acuan informasi untuk penelitian yang 

selanjutnya terkait preeklampsia . 

3. Pengembangan wawasan serta kemampuan peneliti dalam menyelesaikan 

karya tulis ilmiah. 

 


