
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pre eklampsia adalah suatu kondisi meningkatnya tekanan darah pada ibu

hamil saat usia kehamilan 20 minggu atau setelah persalinan. Batas tekanan darah

yang  tinggi  atau  meningkat  pada  pre  eklampsia  yakni  ≥  140/90  mmHg  yang

dilakukan sebanyak 2 kali  diselang waktu 4 jam yang disebabkan oleh banyak

faktor   (Lombo,  Wagey, & Mamengko,  2017).  Pre eklampsia merupakan salah

satu  penyebab  angka  kematian  ibu  dan  dapat  terus  berulang  pada  kehamilan

selanjutnya.  Berdasarkan  Survei  Penduduk  Antar  Sensus  (SUPAS)  pada  tahun

2015 sebanyak 34,71% ibu meninggal dunia dikarenakan pre eklampsia. Jumlah

kasus tertinggi yang dilaporkan tertinggi berada di Negara Indonesia sekitar 24%

dari 58,1% yang terus meningkat setiap tahunnya sekitar 15%-25%. Peningkatan

tersebut  sama halnya  yang  terjadi  di  provinsi Jawa Timur  yang terus  menerus

mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya.  Tahun  2013  sekitar  26,92%  yang

meningkat  menjadi  28,71%  pada  tahun  2015  dan  35,66%  pada  tahun  2016

(Dinkes Jatim, 2017). Prosentase di Kota Malang pada tahun 2017 yaitu sekitar

2,26% (Dinkes Kota Malang, 2018).

Penyebab peningkatan pre eklampsia belum diketahui secara pasti, namun

faktor  yang  dapat  melatarbelakangi  terjadinya  pre  eklampsia  pada  ibu  hamil

hingga  mengakibatkan  terjadi  berulang  pada  kehamilan  selanjutnya  terdapat  2

faktor yaitu faktor predisposisi dan faktor precipitasi. Faktor predisposisi meliputi

primigravida, mola hidatidosa, kehamilan multiple, riwayat penyakit yang diderita

ibu  (hipertensi,  diabetes  mellitus,  penyakit  jantung,  gagal  ginjal)  dan  riwayat

keluarga  dengan pre eklampsia  (Angsar  & Mardiana,  2016).  Faktor precipitasi

meliputi  usia  ibu dalam kehamilan  (<20 atau >35 tahun),  pola nutrisi,  riwayat

cairan ketuban, kondisi psikologis ibu atau stress yang berlebihan dan pekerjaan

keras yang dihadapi  (Khayati & Veftisia, 2018) serta faktor ketidakpatuhan 
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mengonsumsi  kalsium,  karena  ada  hubungan  antara  kepatuhan  mengonsumsi

kalsium dengan kejadian  pre eklampsia  saat  kehamilam   (Nofita  & Anjansari,

2018).

Faktor-faktor  yang  melatarbelakangi  pre  eklampsia  berulang  di  masing-

masing  tempat  berbeda-beda.  Faktor  utama  pre  eklampsia  berulang  di  dunia

diakibatkan  karena  penyakit  hipertensi  yang  sudah  diderita  sebelum  hamil.

Riwayat  hipertensi  sebelum hamil  akan mempengaruhi  dan mengakibatkan pre

eklampsia  pada  kehamilan.  Riwayat  hipertensi  tersebut  diawali  dengan  pola

makan  yang  tidak  teratur  dan  tidak  diimbangi  dengan  pola  hidup  yang  sehat

dengan  prevalensi  hasil  penelitian  sebanyak  47%.  Faktor  utama  di  Indonesia

sendiri diakibatkan karena faktor usia. Berdasarkan hasil penelitian prevalensi ibu

hamil  meninggal  dunia karena pre eklampsia dengan usia  <20 tahun sebanyak

16%, hasil tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan ibu hamil usia >35 tahun

yaitu sebanyak 12% (Raharja, 2012)

Faktor utama pre eklampsia berulang di Pulau Jawa diakibatkan oleh tingkat

pendidikan atau  pengetahuan ibu hamil  yang kurang.  Tingkat  pengetahuan ibu

hamil di Pulau Jawa masih dalam kategori rendah. Ibu hamil kurang mendapatkan

informasi  tentang  kondisi  kehamilannya,  penyakit  penyerta  yang  dialami  saat

hamil  dan  informasi  tentang  penggunaan  garam  ataupun  pola  nutrisinya.

Kurangnya pengetahuan ibu hamil tersebut dikarenakan malasnya untuk kontrol

rutin  ke  tenaga  kesehatan  karena  padatnya  pekerjaan  yang dilakukan sehingga

kurang  mendapatkan  informasi  tentang  kondisi  kehamilannya  dan  tingkat

pendidikan rendah yang membuat kurangnya informasi yang dimiliki. Prevalensi

faktor tingkat pendidikan atau pengetahuan di Pulau Jawa sebanyak 31%. Tingkat

pendidikan  ibu  hamil  sangat  berperan  dalam  kualitas  perawatan  bayinya.

Penguasaan pengetahuan erat kaitannya dengan tingkat pendidikan (Jannah, 2012)

Faktor  yang  melatarbelakangi  pre  eklampsia  ada  banyak  sehingga  dapat

menimbulkan dampak buruk yang berpengaruh pada kesehatan ibu dan janin bila

tidak  segera  ditangani.  Dampak  yang  paling  serius  yang  ditimbulkan  dari  pre

eklampsia  yaitu  kematian  janin.  Pengaruh  pre  eklampsia  terhadap  janin

berhubungan  dengan  aliran  darah  uteroplasenta  dan kemampuan  arteri  spiralis
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untuk dilatasi sebagaimana seharusnya pada kehamilan. Menurut Smasaron dan

Sargent pada preeklamsia terjadi perubahan pada plasenta. Tahap pertama adalah

proses yang mempengaruhi arteri spiralis, yang menyebabkan kurangnya suplai

darah ke plasenta. Tahap kedua terjadi efek iskemia plasenta pada bagian ibu dan

janin (Astuti, 2015).

Fenomena yang ada saat ini seperti yang terjadi pada Ny. R yang mengalami

pre  eklamnpsia  secara  berulang  pada  kehamilan  kedua  dan  kehamilan  ketiga.

Kehamilan kedua diketahui saat 2 minggu sebelum melahirkan yang merupakan

kontrol terakhirnya. Kehamilan kedua mengalami pre eklampsia berulang hingga

mengakibatkan  keguguran  atau  kematian  janin,  dan  kehamilan  ketiga  juga

mengalami  pre  eklamnpsia  berulang.  Kehamilan  ketiga  mengakibatkan  Ny.  R

harus menjalani rawat inap setiap 2 minggu sekali hingga saat usia kandungannya

memasuki  7  bulan  harus  segera  diperasi  karena  kondisi  yang  tidak

memungkinkan. Kejadian pre eklampsia secara berulang yang terjadi pada Ny. R

dilatarbelakangi oleh banyak faktor yang terjadi. 

Berdasarkan fenomena dari latar belakang diatas, maka peneliti bermaksud

ingin  mengetahui  tentang  faktor-faktor  yang  melatarbelakangi  pre  eklampsia

berulang pada ibu.

1.2 Rumusan Masalah

Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi pre eklampsia berulang pada

ibu ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengetahui  faktor-faktor  yang

melatarbelakangi terjadinya pre eklampsia berulang pada ibu.
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1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Partisipan

Manfaat  hasil  penelitian  studi  kasus  bagi  pasien  adalah  pasien  dapat

meningkatkan  pengetahuan  tentang  faktor-faktor  yang  melatarbelakangi

terjadinya pre eklampsia berulang yang dialami pasien.

1.4.2 Bagi Tenaga Kesehatan

Manfaat hasil penelitian studi kasus bagi tenaga kesehatan adalah dapat

menambah  pengetahuan  tentang  faktor-faktor  yang  melatarbelakangi  pre

eklampsia berulang pada ibu hamil.

1.4.3 Bagi Institusi

Manfaat  hasil  penelitian  studi  kasus  bagi  lembaga  adalah  dapat

meningkatkan  pengetahuan  faktor-faktor  yang  melatarbelakangi  pre  eklampsia

berulang pada ibu hamil.
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