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ABSTRAK 

 

TUJUAN PENELITIAN : Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan 

dengan kejadian preeklampsia di RSKDIA Pertiwi Kota Makassar Periode 

Januari-November 2016.  

METODE : Desain penelitian ini adalah penelitian analitik observasional dengan 

rancangan cross sectional. Pengambilan sampel dilakukan dengan Teknik simple 

random sampling, sehingga digunakan sampel sebanyak 124 orangPengolahan 

data menggunakan program SPSS dengan  uji statistik chi square. 

HASIL : Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan 

antara umur ibu (p-value=0,001, POR=9,977, 95%CI=2,144-46,419), paritas (p-

value=0,033, POR=3,495, 95%CI=1,047-11,664), pendidikan (p-value=0,006, 

POR=5,786, 95%CI=1,820-18,388), pekerjaan (p-value=0,002, POR=5,786, 

95%CI=1,820-18,388) dengan kejadian preeklampsia. 

KESIMPULAN : Terdapat hubungan yang signifikan antara umur, paritas, 

pendidikan, dan pekerjaan dengan kejadian preeklampsia 

Kata Kunci : Preeklampsia, Karakteristik Ibu 
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ABSTRACT 

 

OBJECTIVE: To find out factors related of preeclampsia in RSKDIA of Pertiwi 

Makassar period January-November 2016 

METHODS: The design of this research is observational analytic study with 

cross sectional design.. Sampling is done by simple random sampling technique, 

with the number of sample was 124 person. Data were processed by using SPSS 

and tested by using the chi square test. 

RESULTS: The results of this research showed that preeclampsia significantly 

related to maternal age (p-value=0,001, POR=9,977, 95%CI=2,144-46,419), 

parity (p-value=0,033, POR=3,495, 95%CI=1,047-11,664), education (p-

value=0,006, POR=5,786, 95%CI=1,820-18,388), profession (p-value=0,002, 

POR=5,786, 95%CI=1,820-18,388). 

CONCLUSION : This research showed that preeclampsia significantly related to 

maternal age, parity, education, and profession. 

Keywords: Preeclampsia, Characteristics of mothers 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Angka kematian ibu (AKI) berguna untuk menggambarkan status gizi 

dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan serta tingkat pelayanan 

kesehatan terutama untuk ibu hamil, melahirkan dan masa nifas. Berdasarkan 

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, Angka 

Kematian Ibu (AKI) di Indonesia sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. 

Angka ini masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara–negara 

tetangga di Kawasan ASEAN. Pada tahun 2007, ketika AKI di Indonesia 

mencapai 228, AKI di Singapura hanya 6 per 100.000 kelahiran hidup, 

Brunei 33 per 100.000 kelahiran hidup, Filipina 112 per 100.000 kelahiran 

hidup, serta Malaysia dan Vietnam sama-sama mencapai 160 per 100.000 

kelahiran hidup.
1 

Lima penyebab kematian ibu terbesar adalah perdarahan, hipertensi 

dalam kehamilan (HDK), infeksi, partus lama/macet dan abortus. Kematian 

ibu di Indonesia tetap didominasi oleh tiga penyebab utama kematian yaitu 

perdarahan, hipertensi dalam kehamilan (HDK), dan infeksi, proporsi ketiga 

penyebab kematian ibu telah berubah, dimana perdarahan dan infeksi 

cenderung mengalami penurunan sedangkan HDK proporsinya semakin 

meningkat, lebih dari 30% kematian ibu di Indonesia pada tahun 2010 

disebabkan oleh HDK.
2 
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Data World Health Organization (WHO) tahun 1998 – 2008, 

menyatakan bahwa kematian ibu didunia mencapai 342.900 kematian setiap 

tahunnya dan diiringi sepertiga kematian neonatal. Secara global, setiap dua 

menit disuatu tempat di dunia, seorang perempuan meninggal akibat 

komplikasi kehamilan dan kemudian bayinya yang baru lahir untuk bertahan 

hidup sangat kecil. Pada setiap perempuan yang meninggal, 20 sampai 30 

menderita masalah yang signifikan dan kadang-kadang karena kehamilan.
3 

Preeklampsia diperkirakan menjadi penyebab kematian ibu 14% tiap tahun 

dan dihubungkan dengan angka mortalitas dan morbiditas neonatal serta angka 

maternal yang tinggi. Dibeberapa negara maju seperti Australia dan inggris, 

preeklampsia merupakan penyebab utama kematin maternal. Angka kejadian 

preeklampsia di Australia sebesar 10-25% di inggris sebesar 100 per 1 juta 

kehamilan. Di Amerika serikat preeklampsia juga menjadi penyebab 15% 

kelahiran prematur dan 17,6% kematian maternal.
(4),(5) 

Menurut Departemen Kesehatan Indonesia, angka kejadian preeklampsia 

(PE) pada tahun 2010 sebesar 21,5% lalu meningkat menjadi 27,1% pada tahun 

2013 dan merupakan penyebab kedua terbesar kematian ibu setelah 

perdarahan. Sedangkan, partus lama merupakan penyumbang kematian ibu 

terendah.
1 

Preeklampsia merupakan penyebab kedua setelah perdarahan sebagai 

penyebab langsung yang spesifik terhadap kematian maternal. Pada sisi lain 

insiden dari eklampsia pada negara berkembang sekitar 1 kasus per 100 

kehamilan sampai 1 kasus per 1700 kehamilan. Pada negara Afrika Selatan, 
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Mesir, Tanzania, dan Etiopia bervariasi sekkitar 1,85% sampai dengan 7,1%. 

Di Nigeria prevalensinya sekitar 2% sampai dengan 16,7%.
6 

Preeklampsia didefinisikan sebagai hipertensi yang timbul setelah 20 

minggu kehamilan disertai dengan proteinuria.Terdapat banyak faktor risiko 

yang dapat mempermudah ibu hamil untuk jatuh dalam kondisi preeklampsia. 

Faktor-faktor risiko tersebut antara lain primigravida, primipaternitas, umur 

yang ekstrim, hiperplasentosis, riwayat pernah mengalami preeklampsia, 

riwayat keluarga yang pernah mengalami preeklampsia, penyakit ginjal dan 

hipertensi yang sudah ada sebelum hamil, dan obesitas.
7 

Preeklampsia pada ibu akan menyebabkan janin yang dikandungnya 

hidup dalam kondisi kekurangan nutrisi dan oksigen. Keadaan ini bisa terjadi 

karena pembuluh darah yang menyalurkan darah ke plasenta menyempit. 

Karena buruknya nutrisi, pertumbuhan janin akan terhambat sehingga terjadi 

bayi dengan berat badan lahir rendah dan partus prematur.
8 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan di RSUP Dr. M. 

Djamil Padang tahun 2014 pada ibu bersalin, didapatkan ibu yang mengalami 

preeklampsia 83,3% terjadi pada usia beresiko (usia <20 tahun dan >35 tahun), 

46,4 terjadi pada paritas beresiko (paritas 1 dan >2), 75% pada kehamilan 

kembar, 57,1% terjadi pada ibu yang memiliki penyakit obesitas dan 66,7% 

pada ibu yang memiliki riwayat diabetes.
(19)

 Sedangkan pada penelitian di RSU 

PKU Yogyakarta, faktor terjadinya preeklampsia yaitu sebagian besar dari 

kelompok 20-30 tahun sebesar 64,4%, ibu yang memiliki paritas primigravida 

sebesar 69,5% dan ibu yang memiliki kehamilan <4 sebesar 76,3%. Penelitian 
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tentang faktor risiko preeklampsia ini juga sebelumnya sudah pernah dilakukan 

di Makassar mengenai faktor risiko preeklampsia pada kehamilan namun 

terdapat perbedaan risiko yang diteliti yaitu pola makan, sosia ekonomi dan 

antenatal care.
9 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah terdapat hubungan antara faktor-faktor resiko dengan kejadian 

preeklampsia di RSKDIA Pertiwi Makassar ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Diketahuinya faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian 

preeklampsia pada ibu hamil di RSKDIA Pertiwi kota Makassar periode 

Januari-November tahun 2016.
 

2. Tujuan Khusus 

a.   Untuk mengetahui distribusi frekuensi kejadian preeklampsia di 

RSKDIA Pertiwi kota Makassar periode Januari-November tahun 2016. 

b. Untuk mengetahui hubungan usia ibu dengan kejadian preeklampsia di 

RSKDIA Pertiwi kota Makassar periode Januari-November tahun 2016. 

c. Untuk mengetahui hubungan paritas ibu dengan kejadian preeklampsia di 

RSKDIA Pertiwi kota Makassar periode Januari-November tahun 2016. 
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d. Untuk mengetahui hubungan pendidikan ibu dengan kejadian 

preeklampsia di RSKDIA Pertiwi kota Makassar periode Januari-

November tahun 2016. 

e. Untuk mengetahui hubungan pekerjaan ibu dengan kejadian 

preeklampsia di RSKDIA Pertiwi kota Makassar periode Januari-

November tahun 2016. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi peneliti hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah ilmu 

pengetahuan terhadap faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian 

preeklampsia. 

b. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat digunakan sebagai bahan referensi 

tentang penanganan preeklampsia untuk penelitian selanjutnya. 

c. Bagi peneliti juga dapat memberikan motivasi untuk mengkaji lebih 

dalam ilmu kedokteran dalam Al-qur‟an dan Hadist. 

2. Manfaat Aplikatif 

a. Sebagai bahan pertimbangan dalam upaya penanganan preeklampsia 

dan tempat pelayanan kesehatan maternal lainnya. 

b. Agar tenaga kesehatan dapat melaksanakan perawatan kehamilan yang 

berkualitas guna mendeteksi secara dini dalam upaya pencegahan 

preeklampsia. 
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c. Memberi masukan kepada tenaga kesehatan pentingnya memberikan 

pendidikan kesehatan bagi ibu hamil agar patuh melakukan perawatan 

kehamilan dalam pencegahan preeklampsia. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

A. Preeklampsia 

1. Definisi 

Preeklampsia adalah sindrom klinis pada masa kehamilan (setelah 

kehamilan 20 minggu) yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah 

(≥140/90 mmHg) dan proteinuria (0.3 gram/hari) pada wanita yang tekanan 

darahnya normal pada usia kehamilan sebelum 20 minggu. Preeklampsia 

merupakan penyakit sistemik yang tidak hanya ditandai oleh hipertensi, tetapi 

juga disertai peningkatan resistensi pembuluh darah, disfungsi endotel difus, 

protenuria, dan koagulopati.
10 

Hipertensi biasanya timbul lebih dahulu daripada tanda-tanda lain. 

Untuk menegakkan diagnosis pre-eklampsia, kenaikan tekanan sistolik harus 

30 mmHg atau lebih di atas tekanan yang biasanya ditemukan, atau mencapai 

140 mmHg atau lebih. Kenaikan tekanan diastolik sebenarnya lebih dapat 

dipercaya. Apabila tekanan diastolik naik dengan 15 mmHg atau lebih, atau 

menjadi 90 mmHg atau lebih, maka diagnosis hipertensi dapat dibuat. 

Penentuan tekanan darah dilakukan minimal 2 kali dengan jarak waktu 6 jam 

pada keadaan istirahat. Edema ialah penimbunan cairan secara umum dan 

berlebihan dalam jaringan tubuh, dan biasanya dapat diketahui dari kenaikan 

berat badan serta pembengkakan kaki, jari tangan, dan muka. Edema pretibial 

yang ringan sering ditemukan pada kehamilan biasa, sehingga tidak seberapa 
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berarti untuk penentuan diagnosis preeklampsia. Kenaikan berat badan ½ kg 

setiap minggu dalam kehamilan masih dapat dianggap normal, tetapi bila 

kenaikan 1 kg seminggu beberapa kali, hal ini perlu menimbulkan 

kewaspadaan terhadap timbulnya pre-eklampsia.
11

 

 

2. Epidemiologi Preeklampsia 

Hipertensi dalam kehamilan merupakan 5-15% penyulit kehamilan 

dan merupakan salah satu dari tiga penyebab tertinggi mortalitas dan 

morbiditas ibu bersalin. Di Indonesia mortalitas dan morbiditas hipertensi 

dalam kehamilan juga masih cukup tinggi. Hal ini disebabkan selain oleh 

etiologi tidak jelas, juga oleh perawatan dalam persalinan masih ditangani oleh 

petugas non medik dan sistem rujukan yang belum sempurna. Hipertensi dalam 

kehamilan dapat dialami oleh semua lapisan ibu hamil sehingga pengetahuan 

tentang pengelolaan hipertensi dalam kehamilan harus benar-benar dipahami 

oleh semua tenaga medik baik dipusat maupun di daerah.
12

 

 

3. Etiologi Preeklampsia 

Penyebab preeklampsia sampai sekarang belum diketahui pasti.  Teori 

yang dewasa ini banyak dikemukakan sebagai sebab pre-eklampsia ialah 

iskemia plasenta. Akan tetapi, dengan teori ini tidak dapat diterangkan semua 

hal yang bertalian dengan penyakit itu. Rupanya tidak hanya satu faktor, 

melainkan banyak faktor yang menyebabkan pre-eklampsia.
11
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4. Karakteristik penyebab preeklampsia 

a. Umur 

Kehamilan bagi wanita dengan umur muda maupun umur tua 

merupakan suatu keadaan yang dapat menimbulkan risiko komplikasi 

dan kematian pada ibu. Pada umur 20-35 tahun adalah periode yang 

aman untuk melahirkan dengan risiko kesakitan dan kematian ibu yang 

paling rendah. Penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa wanita  

umur<20 tahun dan >35 tahun memiliki resiko 3,37 kali lebih tinggi 

dibandingkan wanita umur 20-35 tahun.
6 

Pada umur kurang dari 20 tahun rahim dan panggul seringkali belum 

tumbuh mencapai ukuran dewasa. Akibatnya ibu hamil pada umur itu 

beresiko mengalami penyulit pada kehamilan dikarenakan belum 

matangnya alat reproduksinya. Keadaan tersebut dipengaruhi jika ada 

tekanan psikologi saat kehamilan.
13 

Pada umur 35 tahun atau lebih. Kesehatan pada ibu sudah menurun 

akibatnya saat ibu hamil pada usia ini mempunyai kemungkinan yang 

lebih besar untuk mengalami permasalahan kehamilan seperti anak cacat, 

persalinan lama dan perdarahan. Disamping itu, pada wanita usia >35 

tahun sering terjadi kekakuan pada bibir rahim sehingga menimbulkan 

perdarahan hebat yang bila tidak segera diatasi dapat menyebabkan 

kematian ibu. Royston dan Amstrong (1994), menyatakan bahwa wanita 

usia remaja yang tidak hamil untuk pertama kali dan wanita yang hamil 
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pada usia >35 tahun akan mempunyai risiko yang sangat tinggi untuk 

mengalami preeklampsia
.(6),(13) 

b. Paritas 

Persalinan yang berulang-ulang akan mempunyai banyak resiko 

terhadap kehamilan, telah terbukti bahwa persalinan kedua dan ketiga 

adalah persakinan yang paling aman. Pada The new England Journal of 

Meidicine tercatat bahwa pada kehamilan pertama risiko terjadi 

preeklampsia 3,9% sedangkan pada kehamilan kedua 1,7% dan kehamilan 

ketiga 1,8%.
14 

Paritas 2 sampai 3 merupakan paritas yang paling aman ditinjau dari 

sudut kematian maternal. Paritas 1 dan paritas >3 mempunyai angka 

kematian maternal lebih tinggi, semakin tinggi paritas semakin tinggi 

kematian maternal. Hal tersebut dikarenakan pada setiap kehamilan terjadi 

peregangan otot-otot rahim, jika kehamilan berlangsung terus menerus 

maka otot-otot rahim akan menjadi semakin melemah sehingga 

dikhawatirkan akan terjadi gangguan pada saat kehamilan, persalinan, dan 

nifas.
13   

c. Pekerjaan  

Faktor pekerjaan ibu dapat mempengaruhi risiko terjadinya 

preeklampsia/eklampsia. Wanita yang bekerja diluar rumah memiliki 

risiko lebih tinggi mengalami preeklampsia dibandingkan dengan ibu 

rumah tangga. Pekerjaan dikaitkan dengan adanya aktifitas fisik dan stress 

yang merupakan faktor risiko terjadinya preeklampsia.
15 
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Pekerjaan juga dikaitkan dengan adanya aktifitas fisik dan stress yang 

merupakan faktor resiko terjadinya preeclampsia. Akan tetapi, pada 

kelompok ibu yang tidak bekerja dengan tingkat pendapatan yang rendah 

akan menyebabkan frekuensi ANC berkurang disamping dengan 

pendapatan yang rendah menyebabkan kualitas gizi juga berkurang. Sosial 

ekonomi rendah menyebabkan kemampuan daya beli berkurang sehingga 

asupan gizi juga berkurang terutama protein. Akibatnya, bisa terjadi 

masalah-masalah dalam kehamilan seperti preeklampsia, molahidatidosa, 

partus prematur, keguguran dan lain-lain.
9 

d. Pendidikan 

Pendidikan adalah suatu usaha mengembangkan kepribadian dan 

kemampuan didalam dan diluar sekolah dan berlangsung seumur hidup. 

Pendidikan mempengaruhi proses belajar, semakin tinggi pendidikan 

seorang maka semakin mudah orang tersebut untuk menerima informasi. 

Seseorang yang memiliki pendidikan tinggi cenderung untuk mendapatkan 

informasi, baik dari orang lain ataupun media massa. 

Semakin banyak informasi yang masuk semakin banyak pula 

pengetahuan yang didapat tentang kesehatan. Oleh karena itu, pendidikan 

sangat erat hubungannya dengan pengetahuan seseorang. Pengetahuan 

seseorang tentang suatu objek mengandung dua aspek yaitu aspek positif 

dan negatif. Kedua aspek inilah yang menentukan sikap dan perilaku 

seseorang.
14 
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Hal ini dijelaskan pula dalam Al-qur‟an, QS Al Isra” :31, dijelaskan  agar 

menjaganya agar tetap hidup baik ketika di dalam rahim maupun ketika 

telah lahir. 

Anak pun memiliki hak untuk hidup. Allah subhanahu wa ta‟ala berkata 

dalam QS Al Isra‟ : 31 

Yang artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak -anakmu karena 

takut kemiskinan! Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga 

kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”
 

5. Gambaran Klinik 

Biasanya tanda-tanda pre-eklampsia timbul dalam urutan, 

pertambahan berat badan yang berlebihan diikuti edema, hipertensi, dan 

akhirnya proteinuria. Pada pre-eklampsia ringan tidak ditemukan gejala-gejala 

subyektif. Pada pre-eklampsia berat didapatkan sakit kepala didaerah frontal, 

skotoma, diplopia, penglihatan kabur, nyeri di daerah epigastrium, mual atau 

muntah-muntah. Gejala-gejala ini sering ditemukan pada preeklampsia yang 

meningkatkan dan merupakan petunjuk bahwa eklampsia akan timbul. 

Tekanan darah pun meningkat lebih tinggi, edema menjadi lebih umum, dan 

proteinuria bertambah banyak.
11 
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6. Patofisiologi 

a. Teori Kelainan Vaskularisasi Plasenta 

Pada kehamilan normal, rahim dan plasenta mendapat aliran darah 

dari cabang-cabang arteri uterina dan arteria ovarika. Kedua pembuluh 

darah tersebut menembus miometrium berupa arteri arkuata dan arteri 

arkuata memberi cabang arteria radialis. Arteria radialis menembus 

endometrium menjadi arteri basalis dan arteri basalis memberi cabang 

arteria spiralis. 

Pada hamil normal, dengan sebab yang belum jelas, terjadi invasi 

trofoblas kedalam lapisan otot arteria spiralis, yang menimbulkan 

degenerasi lapisan otot tersebut sehingga terjadi dilatasi spiralis. Invasi 

trofoblas juga memasuki jaringan sekitar arteri spiralis, sehingga jaringan 

matriks menjadi gembur dan memudahkan lumen arteri spiralis 

mengalami distensi dan dilatasi. Distensi dan vasodilatasi lumen arteri 

spiralis ini memberi dampak penurunan tekanan darah, penurunan 

resistensi vaskular, dan peningkatan aliran darah pada daerah utero 

plasenta. Akibatnya, aliran darah ke janin cukup banyak dan perfusi 

jaringan juga meningkat, sehingga dapat menjamin pertumbuhan janin 

baik. Proses ini dinamakan “remodelling arteri spiralis”. 

Pada hipertensi dalam kehamilan tidak terjadi invasi sel-sel 

trofoblas pada lapisan otot arteri spiralis dan jaringan matriks sekitarnya. 

Lapisan otot arteri spiralis menjadi tetap kaku dan keras sehingga lumen 

arteri spiralis tidak memungkinkan mengalami distensi dan vasodilatasi. 
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Akibatnya, arteri spiralis relatif mengalami vasokonstriksi, dan terjadi 

kegagalan “remodelling arteri spiralis”, sehingga aliran darah utero 

plasenta, dan terjadilah hipoksia dan iskemia plasenta. 

b. Teori iskemia Plasenta, Radikal Bebas, dan Disfungsi Endotel 

(1) Iskemia Plasenta dan pembentukan oksidan/radikal bebas 

Plasenta yang mengalami iskemia dan hipoksia akan 

menghasilkan oksidan (disebut juga radikal bebas). Oksidan atau 

radikal bebas adalah senyawa penerima elektron atau atom/molekul 

yang mempunyai elektron yang tidak berpasangan. Salah satu 

oksidan penting yang dihasilkan plasenta iskemia adalah radikal 

hidroksil yang sangat toksis, khususnya terhadap membran sel 

endotel pembuluh darah. Radikal hidroksil akan merusak membran 

sel, yang mengandung banyak asam lemak tidak jenuh menjadi 

peroksida lemak. Peroksida lemak selain akan merusak membran sel, 

juga akan merusak nukleus, dan protein sel endotel. 

(2) Peroksida lemak sebagai oksidan pada hipertensi  dalam kehamilan 

Pada hipertensi dalam kehamilan telah terbukti bahwa kadar 

oksidan, khususnya peroksida lemak meningkat, sedangkan 

antioksidan, misal vitamin E pada hipertensi dalam kehamilan 

menurun, sehingga terjadi dominasi kadar oksidan peroksida lemak 

yang relatif tinggi. Peroksida lemak sebagai oksidan/radikal bebas 

yang sangat toksis ini akan beredar di seluruh tubuh dalam aliran 

darah dan akan merusak membran sel endotel. Membran sel endotel 
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lebih mudah mengalami kerusakan oleh peroksida lemak, karena 

letaknya langsung berhubungan dengan aliran darah dan 

mengandung banyak asam lemak tidak jenuh. Asam lemak tidak 

jenuh sangat rentan terhadap oksidan radikal hidroksil, yang akan 

berubah menjadi peroksida lemak. 

(3) Disfungsi sel endotel 

Akibat sel endotel terpapar terhadap peroksida lemak, maka 

terjadi kerusakan sel endotel, yang kerusakannya dimulai dari 

membran sel endotel. Kerusakan membran sel endotel 

mengakibatkan terganggunya fungsi endotel, bahkan rusaknya 

seluruh struktur sel endotel. Keadaan ini disebut “disfungsi endotel” 

(endotelial dysfunction). Pada waktu terjadi kerusakan sel endotel 

yang mengakibatkan disfungsi sel endotel, maka akan terjadi: 

(a) Gangguan metabolisme prostaglandin, karena salah satu fungsi 

sel endotel, adalah memproduksi prostaglandin, yaitu 

menurunnya produksi prostasiklin (PGE2). 

(b) Peningkatan permeabilitas kapiler. 

(c) Peningkatan faktor koagulasi. 

(4) Teori Intoleransi Imunologik antara Ibu dan Janin 

Dugaan bahwa faktor imunologik berperan terhadap terjadiya 

hipertensi dalam kehamilan terbukti dengan fakta sebagai berikut: 

(a) Primigravida mempunyai resiko lebih besar terjadinya hipertensi 

dalam kehamilan jika dibandingkan dengan multigravida. 
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(b) Ibu multipara yang kemudian menikah lagi mempunyai resiko 

lebih besar terjadinya hipertensi dalam kehamilan jika 

dibandingkan dengan suami yang sebelumnya. 

Pada perempuan hamil normal, respon imun tidak adanya 

“hasil konsepsi” yang bersifat asing. Hal ini disebabkan adanya 

human leukocyte antigen protein G (HLA-G), yang berperan penting 

dalam modulasi respons imun, sehingga si ibu tidak menolak hasil 

konsepsi (plasenta). Adanya HLA-G pada plasenta dapat melindungi 

trofoblas janin dan lisis oleh sel Natural Killer (NK) ibu. Selain itu, 

adanya HLA-G akan mempermudah invasi sel trofoblas ke dalam 

jaringan desidua ibu. Jadi, HLA-G merupakan prakondisi untuk 

terjadinya invasi trofoblas ke dalam jaringan desidua ibu, disamping 

itu menghadapi sel Natural Killer. Pada plasenta hipertensi dalam 

kehamilan, terjadi penurunan ekspresi HLA-G. Berkurangnya HLA-

G desidua daerah plasenta, menghambat invasi trofoblas kedalam 

desidua. Invasi trofoblas sangat penting agar jaringan desidua 

menjadi lunak, dan gembur sehingga memudahkan terjadinya 

dilatasi arteria spiralis. HLA-G juga merangsang produksi sitokin, 

sehingga memudahkan terjadinya reaksi inflamasi.
12 

c. Vasospasme 

Kontraksi vaskular menyebabkan peningkatan tahanan pembuluh 

sehingga timbul hipertensi. Pada saat bersamaan, kerusakan sel endotel 

menyebabkan kebocoran interstitial tempat lewatnya komponen-



17 
 

komponen darah, termasuk trombosit dan fibrinogen, yang kemudian 

tertimbun di sub endotel.  

Perubahan ultrastruktural pada regio subendotel arteri yang 

bertahanan tinggi pada perempuan preeklamptik. Dengan berkurangnya 

aliran darah akibat maldistribusi, iskemia pada jaringan sekitar akan 

menyebabkan nekrosis, perdarahan, dan gangguan end-organ lain yang 

khas untuk sindrom tersebut.
16 

d. Faktor Genetik 

Ada faktor keturunan dan familial dengan model gen tunggal. 

Genotipe ibu lebih menentukan terjadinya hipertensi dalam kehamilan 

secara familial jika dibandingkan dengan genotipe janin. Telah terbukti 

bahwa pada ibu yang mengalami preeklampsia, 26% anak perempuannya 

akan mengalami preeklampsia pula, sedangkan hanya 8% anak menantu 

mengalami preeklampsia.
12 

e. Teori definisi gizi (teori diet) 

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kekurangan 

defesiensi gizi berperan dalam terjadinya hipertensi kehamilan. 

Penelitian yang penting yang pernah dilakukan di inggris ialah penelitian 

tentang pengaruh diet pada preeklampsia beberapa waktu sebelum 

pecahnya perang dunia II. Suasana serba sulit mendapat gizi cukup dalam 

persiapan perang menimbulkan kenaikan insiden hipertensi dalam 

kehamilan. Penelitian terakhir membuktikan bahwa konsumsi minyak 
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ikan, termasuk minyak hati halibut, dapat mengurangi resiko 

preeklampsia. 

Minyak ikan mengandung banyak asam lemak tidak jenuh dapat 

menghambat produksi tromboksan, menghambat aktivasi trombosit, dan 

mencegah vasokontriksi pembuluh darah.
12 

 

7. Klasifikasi Preeklampsia 

 a. Preeklampsia ringan 

Preeklampsia ringan adalah suatu sindroma spesifik kehamilan 

dengan menurunnya perfusi organ yang berakibat terjadinya vasospasme 

pembuluh darah dan aktivasi endotel. Sedangkan menurut ilmu 

kebidanan praktis preeklampsia ringan adalah timbulnya hipertensi 

disertai proteinuria dan atau edema setelah umur kehamilan 20 minggu 

atau segera setelah persalinan. Gejala ini dapat timbul sebelum umur 

kehamilan 20 minggu pada penyakit trofoblas. Gejala dan tanda 

preeklampsia ringan yaitu:  

(1) Tekanan darah sistolik 140 atau kenaikan 30 mmHg dengan 

interval pemeriksaan setiap 6 jam. 

(2) Tekanan darah diastolik 90 atau kenaikan 15 mmHg dengan 

interval pemeriksaan setiap 6 jam. 

(3) Kenaikan berat badan 1 kg atau lebih dalam seminggu. 

(4) Proteinuria 0,3 gr atau lebih dengan tingkat kualitatif plus 1 

sampai 2 pada urin kateter atau urin aliran pertengahan. 
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b. Preeklampsia berat 

Preeklampsia berat adalah suatu komplikasi kehamilan yang 

ditandai dengan timbulnya hipertensi 160/110 mmHg atau lebih disertai 

proteinuria dan atau edema pada kehamilan 20 minggu atau lebih. 

Preeklampsia dengan tekanan darah sistolik >160 mmHg dan tekanan 

darah diastolik >110 mmHg disertai proteinuria lebih 5 g/ 24 jam. Gejala 

dan tanda preeklampsia berat :  

(1) Tekanan darah 160/110 mmHg. 

(2) Oliguria, urin < 400 cc/24 jam.  

(3) Proteinuria lebih dari 3 gr/liter.
17

 

8. Komplikasi 

Preeklampsia yang tidak diobati dapat menjadi eklampsia dengan 

prognosis buruk. Kematian pada eklampsia disebabkan oleh perdarahan otak, 

dekompensasi kordis dengan edema paru, gangguan pernapasan pada saat 

kejang. Kematian dapat dicegah bila kasus komplikasi ditolong di rumah sakit 

dengan fasilitas pelayanan obstetric emergency yang memadai.
18 

9. Penatalaksanaan 

a. Preeklampsia ringan 

(1) Manajemen umum preeklampsia ringan 

Pada setiap kehamilan disertai penyulit suatu penyakit, maka selalu 

dipertanyakan, bagaimana : 

(a) Sikap terhadap penyakitnya, berarti pemberian obat-obatan atau 

terapi medikamentosa. 
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(b)   Sikap terhadap kehamilannya berarti mau diapakan kehamilan ini. 

(c) Apakah kehamilan akan diteruskan sampai aterm? 

(d)   Apakah kehamilan akan diakhiri (diterminasi)? 

(2) Rawat Jalan (ambulatoir) 

Ibu hamil dengan preeklampsia ringan dapat dirawat secara rawat 

jalan. Dianjurkan ibu hamil banyak istirahat (berbaring/tidur miring), 

tetapi tidak harus mutlak tirah baring. Pada umur kehamilan diatas 

20 minggu, tirah baring dengan posisi miring menghilangkan 

tekanan rahim pada vena kava interior, sehingga meningkatkan 

aliran darah balik dan akan menambah curah jantung. Hal ini berarti 

pula meningkatkan aliran darah ke organ-organ vital. Penambahan 

aliran darah ke ginjal akan meningkatkan filtrasi glomeruli dan 

meningkatkan diuresis. Diuresis dengan sendirinya meningkatkan 

ekskresi natrium, menurunkan reaktivitas kardiovaskular, sehingga 

mengurangi vasospasme.  

Peningkatan curah jantung akan meningkatkan pula aliran darah 

rahim, menambah oksigenasi plasenta, dan memperbaiki kondisi 

janin dalam rahim. Pada preeklampsia tidak perlu dilakukan retriksi 

garam sepanjang fungsi ginjal masih normal. Pada preeklampsia, ibu 

hamil umumnya masih muda, berarti fungsi ginjal masih bagus, 

sehingga tidak perlu retriksi garam. 

Diet yang mengandung 2 g Natrium atau 4-6 g NaCl (garam dapur) 

adalah cukup. Kehamilan sendiri lebih banyak membuang garam 
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melalui ginjal. Tetapi pertumbuhan janin membutuhkan lebih banyak 

konsumsi garam. 

Bila konsumsi garam hendak dibatasi, hendaknya diimbangi dengan 

konsumsi cairan yang banyak, berupa susu atau air buah. Diet 

diberikan cukup protein, rendah karbohidrat, lemak, garam 

secukupnya, dan roboransia prenatal. Tidak diberikan obat-obat 

diuretik, antihipertensi, dan sedatif. Dilakukan pemeriksaan 

laboratorium hemoglobin, hematokrit, fungsi hati, urin lengkap, dan 

fungsi ginjal. 

(3)  Rawat Inap  

Pada keadaan tertentu ibu hamil dengan preeklampsia ringan 

perlu dirawat dirumah sakit. Kriteria preeklampsia ringan dirawat di 

rumah sakit, ialah (a) bila tidak ada perbaikan: tekanan darah, kadar 

proteinuria selama 2 minggu; (b) adanya satu atau lebih gejala dan 

tanda-tanda preeklampsia berat. Selama di rumah sakit dilakukan 

anamnesis, pemeriksaan fisik dan laboratorik. Pemeriksaan 

kesejahteraan janin, berupa pemeriksaan USG dan Doppler 

khususnya untuk evaluasi pertumbuhan janin dan jumlah cairan 

amnion. Pemeriksaan nonstress test dilakukan 2 kali seminggu dan 

konsultasi dengan bagian mata, jantung, dan lain-lain. 

b. Preeklampsia berat 

(1) Manajemen umum perawatan preeklampsia berat 
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Perawatan preeklampsia berat sama halnya dengan perawatan 

preeklampsia ringan, dibagi menjadi dua unsur: 

a) Sikap terhadap penyakit, yaitu pemberian obat-obat atau terapi 

medisinalis. 

b) Sikap terhadap kehamilannya ialah: 

Aktif : manajemen agresif, kehamilan diakhiri (terminasi) setiap 

saat bila keadaan hemodinamika sudah stabil. 

(2) Sikap terhadap penyakit : pengobatan medikamentosa. 

(3 ) Penderita preeklampsia berat 

Harus segera masuk rumah sakit untuk rawat inap dan 

dianjurkan tirah baring miring kiri ke satu sisi (kiri). Perawatan yang 

penting pada preeklampsia berat adalah pengelolaan cairan karena 

penderita preeklampsia dan eklampsia mempunyai risiko tinggi untuk 

terjadinya edema paru dan oliguria. Sebab terjadinya kedua keadaan 

tersebut belum jelas, tetapi faktor yang sangat menentukan terjadinya 

edema paru dan oliguria ialah hipovolemia, vasospasme, kerusakan sel 

endotel, penurunan gradient tekanan onkotik koloid/pulmonary capilly 

wedge pressure. 

Oleh karena itu, monitoring input cairan (melalui oral ataupun 

infus) dan output cairan (melalui urine) menjadi sangat penting. 

Artinya harus dilakukan pengukuran secara tepat berapa jumlah yang 

dimasukkan dan dikeluarkan melalu urin. Bila terjadi tanda tanda 
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edema paru, segera lakukan tindakan koreksi. Cairan yang diberikan 

dapat berupa 5 % Ringer-dekstrose . 

Dipasang foley catheter untuk mengukur pengeluaran urin. 

Oliguria terjadi bila produksi urin <30 cc/jam dalam 2-3 jam. 

Diberikan antasida untuk menetralisir asam lambung sehingga bila 

mendadak kejang, dapat menghindari risiko aspirasi asam lambung 

yang sangat asam. Diet yang cukup protein, rendah karbohidrat, 

lemak, dan garam. 

(4) Pemberian obat anti kejang 

a) Obat anti kejang adalah MgS04. Pemberian magnesium sulfat dapat 

menurunkan resiko kematian ibu dan didapatkan 50% dari 

pemberiannya dapat menimbulkan efek flushes (rasa panas). Bila 

terjadi refrakter terhadap pemberian MgSO4, maka diberikan salah 

satu obat berikut: tiopental sodium, sodium amobarbital, diasepam, 

atau fenitoin. 

b) Diuretikum tidak diberikan secara rutin, kecuali bila ada edema 

paru-paru, payah jantung kongestif. Diuretikum yang dipakai 

adalah furosemide. 

c) Jenis obat hipertensi yang diberikan di Indonesia adalah Nifedipin. 

Dosis awal: 10-20 mg. Diulangi 30 menit bila perlu. Dosis 

maksimum 120 mg per 24 jam. Nifedipin tidak boleh diberikan 

sublingual karena efek vasodilatasi sangat cepat, sehingga hanya 

boleh diberikan peroral.
12
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B. Kerangka Teori 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Teori 

Sumber : Manuaba 2007 
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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

 

A.Kerangka Konsep 

Variabel Independen    Variabel Dependen 

 

 

 

 

 

 

  

  

Gambar 3.1 Kerangka Konsep 

 

Kerangka konsep pada penelitian ini mengacu pada kerangka teori. Hal 

ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan 

variabel dependen. Variabel tersebut dipilih sesuai dengan determinan 

kematian ibu dan yang dapat berhubungan dengan preeklampsia baik dari 

faktor internal maupun eksternal. Pada kelompok intenal variabel yang diambil 

adalah umur dan paritas. Sedangkan pada kelompok eksternal variabel yang 

diambil adalah pendidikan dan pekerjaan. Berikut ini penjelasan pentingnya 

variabel tersebut diteliti: 

 

 

Preeklampsia 

Paritas 

Pendidikan 

Umur 

Pekerjaan 
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a. Faktor internal : Umur penting untuk diteliti, karena ketika seorang wanita 

berada pada umur <20 tahun dan >35 tahun maka risiko kesehatan yang 

dialami akan meningkat, sehingga berbahaya jika terjadi kehamilan. Paritas 

juga diteliti karena persalinan yang berulang akan memliki banyak resiko 

terhadap kehamilan. Jarak kehamilan terakhir ibu apabila kurang dari 2 

tahun bisa menjadi faktor ibu mengalami preeklampsia atau komplikasi 

kehamilan lainnya karena kondisi tubuh ibu yang belum pulih. 

b. Faktor eksternal : Tingkat pendidikan juga penting untuk diteliti karena 

tingkat pendidikan dapat berpengaruh terhadap kemampuan seseorang 

menerima informasi, salah satunya informasi mengenai preeklampsia ini. 

Selain itu, status pekerjaan ibu juga penting untuk diteliti karena pekerjaan 

berkaitan dengan adanya aktifitas fisik stress yang merupakan faktor risiko 

terjadinya preeklampsia. 
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B. Definisi Operasional 

No Variabel 

Dependen  

Definisi 

Operasional  

Alat 

Ukur  

Parameter dan 

Kategori Hasil 

Ukur  

Skala 

Ukur  

1 Preeklampsia 

pada ibu 

hamil  

Ibu hamil yang 

memiliki 

tekanan darah 

>140/90 mmHg 

disertai 

proteinuria +1 

dan atau edema 

menyeluruh 

yang 

terdiagnosis 

oleh dokter 

Lembar 

isian 

1. Preeklampsia 

2. Tidak Preeklampsia 

 

Nominal 

No Variabel 

Independen  

Definisi 

Operasional  

Alat 

Ukur  

Parameter dan 

Kategori Hasil Ukur  

Skala 

Ukur  

1 Umur Ibu  Umur ibu dari 

sejak lahir 

sampai sekarang 

yang tercatat 

dalam rekam 

medik 

Lembar 

isian 

1. Risiko tinggi bila < 

20 th dan >35 th  

2. Risiko rendah bila 

20-35 th  

(Puspitasari,2009) 

Ordinal 

2 Paritas  Jumlah 

persalinan yang 

pernah dialami 

oleh ibu 

Lembar 

isian 

1. Risiko tinggi bila ≥  

4 kali 

2. 2.   Risiko rendah bila 

< 4 kali 

(Sukaesih,2012) 

Ordinal 

3. Pendidikan Jenjang 

pendidikan 

terakhir ibu 

yang pernah 

diperoleh oleh 

ibu 

Lembar 

isian 

1. Pendidikan rendah 

(≤SMP) 

2. Pendidikan tinggi 

(>SMP) 

(Astuti,2015) 

Ordinal 

4. Pekerjaan Bekerja atau 

tidaknya ibu 

hamil secara 

teratur dan 

memperoleh 

pendapatan 

Lembar  

isisan 

1. Bekerja 

2. Tidak Bekerja 

Nominal 

 

    Tabel 3.1 Definisi Operasional 
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C. Hipotesis 

Hipotesis merupakan sebuah pernyataan sebagai jawaban sementara atas 

pertanyaan penelitian, yang harus diuji kesahihannya secara empiris. 

Jenis Hipotesis 

Hipotesis komperatif 

a. Hipotesis nol :  

1. Tidak ada hubungan umur dengan preeklampsia. 

2. Tidak ada hubungan paritas dengan preeklampsia. 

3. Tidak ada hubungan pendidikan dengan preeklampsia. 

4. Tidak ada hubungan pekerjaan dengan preeklampsia. 

b. Hipotesis alternatif : 

1. Ada hubungan umur dengan kejadian preeklampsia. 

2. Ada hubungan paritas dengan kejadian preeklampsia. 

3. Ada hubungan pendidikan dengan kejadian preeklampsia. 

4. Ada hubungan pekerjaan dengan kejadian preeklampsia. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

  

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian obsevasional analitik yang akan 

menganalisis hasil pemeriksaan pada pasien dengan kejadian preeklampsia. 

Desain penelitian yang akan digunakan adalah cross sectional study, dimana 

pengukuran terhadap jumlah kasus preeklampsia di RSKDIA Pertiwi 

Makassar pada bulan Januari-November tahun 2016 sehingga digunakan data 

sekunder. Alasan digunakan penelitian cross sectional study  karena dari segi 

waktu penelitian yang diberikan cukup singkat sehingga dengan 

menggunakan cross sectional study sangat membantu dimana peneliti hanya 

menggunakan data sekunder dalam hal ini medical record sehingga waktu 

yang tersedia bisa digunakan semaksimal mungkin. Dari segi biaya juga 

harus diperhatikan, dimana penelitian cross sectional study ini membutuhkan 

biaya yang relatif sedikit karena hanya menggunakan medical record. Selain 

itu, jumlah kasus yang didapatkan juga cukup banyak apabila menggunakan 

cross sectional study. Pada penelitian ini digunakan data sekunder dalam hal 

ini rekam medik dari pasien dengan kejadian preeklampsia di RSKDIA 

Pertiwi Makassar pada bulan Januari-November tahun 2016. Kemudian 

dilakukan pengukuran terhadap variabel yang dinilai.  
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di RSKDIA Pertiwi Makassar. Pengumpulan dan 

pengolahan data dilaksanakan pada bulan Januari-Februari tahun 2017. 

 

C. Populasi dan sampel 

1. Populasi 

a. Populasi target  :  Semua ibu hamil di RSKDIA Pertiwi. 

b. Populasi terjangkau :  Semua ibu hamil di RSKDIA Pertiwi 

Makassar pada bulan Januari-November 

tahun 2016. 

2. Sampel  

Sampel yang digunakan yaitu data rekam medik pasien ibu hamil 

preeklampsia di RSKDIA Pertiwi Makassar pada tahun 2016. 

a. Kriteria inklusi kasus :  

(1) Ibu hamil yang mendapat pelayanan di RSKDIA Pertiwi Makassar 

bulan Januari-November tahun 2016. 

(2) Ibu hamil yang terdiagnosis preeklampsia di RSKDIA Pertiwi 

Makassar bulan Januari-November 2016. 

b. Kriteria eksklusi kasus : 

(1) Ibu hamil yang terdiagnosis Eklampsia. 

(2) Ibu hamil yang mempunyai riwayat penyakit kronis. 

(3) Ibu yang mengalami komplikasi kehamilan pada kehamilan 

sebelumnya. 
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c. Menentukan besar sampel  

Berdasarkan data yang diperoleh dari Departemen Kesehatan 

Indonesia tahun 2013, angka kejadian preeklampsia sebanyak 27,1 %. 

Rumus besar sampel penelitian analitis kategorik tidak berpasangan 

adalah sebagai berikut. 

=  = 
 

=  =  

=  =  = 95 Sampel 

Keterangan: 

Zα = 1.645 

Zβ = 0.482  

P2 = 27,1 %= 0.271 

P1 = P2 + 20% = 0.271 + 0.20 = 0.471 

Q1 = 1 – P1 = 1 – 0.471 = 0.529  1.724 

P = (P1+P2) / 2 = 0.471 + 0.529 / 2 = 0.5 

Q = 1 – P = 1 – 0.5 = 0.5 

Q2 = 1 – P2 = 1 – 0.271= 0.729 

Besar minimal sampel yang digunakan adalah 95 sampel 
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3. Metode Pengambilan Sampel 

Sampel diambil dari total populasi dengan teknik simple random sampling. 

 

D. Pengumpulan data 

Data Sekunder : Dari rekam medik ibu hamil yang preeklampsia di 

RSKDIA Pertiwi Makassar bulan Januari – November 

tahun 2016. 

 

E. Instrumen Pengumpulan Data 

 Instrumen pengumpulan data meliputi:  

1. Data Rekam medik di RSKDIA Pertiwi Makassar bulan Januari- 

 November tahun 2016.  

2. Pena. 

3. Kertas. 

F. Alur Pengumpulan Data 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Alur Pengumpulan Data 

 

Seluruh ibu hamil yang preeklampsia di RSKDIA Pertiwi Periode 

Januari sampai November 

Pengambilan sampel rekam medik ibu hamil 

Teknik simple random sampling (n minimal 95 sampel) 

Pengolahan dan Analisis data 



33 
 

G. Manajemen Data 

Adapun tahapan pengolahan data yang dilakukan, yaitu: 

1. Editing 

Editing bertujuan untuk meneliti kembali jawaban. Editing 

dilakukan di lapangan sehingga bila terjadi kekurangan atau 

ketidaksengajaan kesalahan pengisian dapat segera dilengkapi atau 

disempurnakan. Editing dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan 

data, memperjelas serta melakukan pengolahan terhadap data yang 

dikumpulkan. 

2. Coding 

Coding yaitu memberikan kode angka pada atribut variabel agar 

lebih memudahkan dalam analisa data. Coding dilakukan dengan cara 

menyederhanakan data yang  terkumpul  dengan cara memberi  kode 

atau simbol tertentu. 

3. Tabulating 

Pada tahapan ini data dihitung, dilakukan tabulasi untuk masing- 

masing variabel. Dari data mentah dilakukan penyesuaian data 

merupakan pengorganisasian data agar mudah dijumlah, disusun dan 

ditata untuk dianalisis. 

4. Transfering 

Tranfering data yaitu memindahkan data dalam media tertentu 

pada master tabel. 
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5. Cleaning 

Cleaning yaitu pembersihan data yang telah terkumpul dari data 

yang tidak perlu. 

6. Entry 

Entry yaitu memasukkan data dalam program komputer untuk 

proses analisis data. 

 

H. Analisis Data 

Dianalisis dengan menggunakan program SPSS (Statistic Package 

Social Science) 21.0. 

1. Analisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan untuk menggambarkan distribusi 

frekuensi, baik variabel bebas, variabel terikat dan karakteristik 

responden. 

2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan dengan uji chi square untuk 

mengetahui hubungan yang signifikan antara masing-masing variabel 

bebas dengan variabel terikat. Dasar pengambilan hipotesis penelitian 

berdasarkan pada tingkat signifikan (nilai p),yaitu : 

a. Jika nilai p > 0,05 maka hipotesis penelitian ditolak. 

b. Jika nilai p ≤ 0,05 maka hipotesis penelitian diterima. 

 

 

 



35 
 

I. Aspek Etika Penelitian 

1. Mengajukan surat izin kepada direktur RSKDIA Pertiwi Makassar. 

2. Menjaga kerahasiaan identitas & temuan klinis yang terdapat pada rekam 

medik pasien, sehingga diharapkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan 

atas penelitian yang dilakukan. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 RSKDIA Pertiwi Makasar adalah rumah sakit negeri kelas B. Rumah sakit 

ini mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis terbatas. 

Rumah sakit ini juga menampung pelayanan rujukan dari rumah sakit kabupaten. 

Tempat ini tersedia 79 tempat tidur inap, kurang lebih sama dibanding setiap 

rumah sakit di Sulawesi Selatan yang tersedia rata-rata 93 tempat tidur inap. 10 

dari 79 tempat tidur di rumah sakit ini berkelas VIP keatas. Dari 79 tempat tidur 

inap di rumah sakit ini, 40 termasuk di kamar kelas II. RSKDIA Pertiwi Makasar 

tidak ada tempat tidur di kelas kamar tersebut yaitu kelas VVIP. 

RSIA Pertiwi Makasar tersedia 16 dokter, 17 lebih sedikit daripada rumah 

sakit tipikal di Sulawesi Selatan dan 10 lebih sedikit daripada rumah sakit tipikal 

di Sulawesi Selatan. Dari 16 dokter di rumah sakit ini, 7 adalah spesialis. 

Dibandingkan dengan rata-rata rumah sakit di wilayah, yaitu 14 lebih sedikit 

daripada rumah sakit tipikal di Sulawesi Selatan dan 8 lebih sedikit daripada 

rumah sakit tipikal di Sulawesi. Dengan 16 dokter, rumah sakit ini tersedia lebih 

sedikit dibanding rata-rata rumah sakit di Sulawesi Selatan. Rumah sakit ini 

tersedia 3 dari 5 kategori besar dokter. Yang tidak ada di rumah sakit ini yaitu 

spesialis Gigi dan dokter Bedah. Tingkat Layanan di kalkulasi dengan 

perbandingan jumlah perawat dengan jumlah dokter, jumlah perawat dengan 

jumlah tempat tidur inap, dan jumlah teknisi medis dengan jumlah dokter.  
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Perlangkapan alat di rumah sakit di nilai dengan 4 bidang: 

1. Peralatan Gawat Darurat: Ini termasuk persediaan ambulance, bank 

darah, defibrilator dan ventilator. 

2. Peralatan Pencitraan Medis: Ini termasuk persediaan CT Scan, 

EEG, EKG, X-Ray, dan MRI. 

3. Peralatan Bedah: Ini termasuk persediaan autoclave, meja operasi 

dan mesin anastesi. 

4. Peralatan Bidan: Ini termasuk persidaan inkubator bayi dan USG. 

B. Gambaran Umum Populasi/Sampel 

 Telah dilakukan penelitian tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan  

kejadian preeklampsia di RSKDIA Pertiwi Kota Makassar periode Januari-

November 2016. Sampel yang di ambil dari data rekam medik ibu hamil di 

RSKDIA Pertiwi Kota Makassar. Desain penelitian ini menggunakan cross 

sectional study dengan teknik simple random sampling. Adapun jumlah sampel 

yang diperoleh adalah 124 orang. 

 Data dikumpulkan melalui isian lembar rekam medik ibu hamil di RSKDIA 

Pertiwi. Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun dalam tabel 

induk (master tabel) dengan menggunakan program komputerisasi yaitu Microsoft 

Excel. Dari Tabel induk tersebutlah, kemudian data dipindahkan dan diolah 

menggunakan program SPSS 21.0 for windows dan kemudian disajikan dalam 

bentuk (cross-tabs). 
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 Adapun keterbatasan penelitian ini adalah peneliti hanya meneliti variabel 

yang tidak bisa dimodifikasi (un-modifiable) 

C. Analisis Univariat  

 Analisis univariat dilakukan terhadap setiap variabel dan hasil penelitian 

disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi sehingga menghasilkan distribusi 

dan persentase dari tiap variabel yang diteliti. 

Tabel 5.1 

Distribusi frekuensi ibu hamil berdasarkan terjadinya preeklampsia, umur ibu, 

paritas, pendidikan,dan pekerjaan 

 

NO Variabel n Persentase (%) 

1 Terjadinya Preeklampsia   

Ya 109 87,9 

Tidak 15 12,1 

2 Umur ibu   

 Resiko Tinggi (<20  th dan >35 

th) 

68 54,8 

 Resiko Rendah (20-35 th) 56 45,2 

3 Paritas   

 Resiko Tinggi (≥4 kali) 65 52,4 

 Resiko Rendah (<4 kali) 59 47,6 

Sumber data : Data rekam medik RSKDIA Pertiwi Makassar 2016 

 

  Berdasarkan tabel 5.1, diketahui bahwa ibu yang mengalami 

preeklampsia 7,2 kali lebih banyak dibandingkan dengan ibu yang tidak 

mengalami preeklampsia, ibu yang umur resiko tinggi 1,2 kali lebih banyak 

4 Pendidikan   

 Pendidikan rendah (≤SMP) 83 66,9 

 Pendidikan tinggi (>SMP) 41 33,1 

5 Pekerjaan   

 Bekerja  86 79,4 

 Tidak bekerja  38 30,6 
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dibandingkan dengan ibu yang umur resiko rendah, ibu yang paritas resiko 

tinggi 1,1 kali lebih banyak dibandingkan dengan ibu yang paritas resiko 

rendah, ibu yang mempunyai pendidikan rendah 2 kali lebih banyak 

dibandingkan dengan ibu yang memiliki pendidikan tinggi, dan ibu yang 

bekerja 2,2 kali lebih banyak dibandingkan dengan ibu yang tidak bekerja. 

D. Analisis Bivariat 

 Analisis Bivariat dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen. Dimana sebelum dilakukan pengujian, 

setiap variabel yang diuji dikategorikan agar lebih memudahkan dalam proses 

pengujian hipotesis nantinya. Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan chi-

square. Adapun syarat uji  Chi-Square, yaitu sel yang mempunyai nilai expected 

kurang dari 5, maksimal 20% dari jumlah sel. Bila syarat tersebut tidak terpenuhi 

maka uji alternatif yang digunakan adalah uji fisher. 
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   Tabel 5.2 

Hubungan antara variabel umur ibu, paritas, pendidikan, dan pekerjaan dengan 

kejadian Preeklampsia 

Variabel  Preeklampsia p-

value 

POR 95%CI 

 Ya Tidak Total    

 n (%) N (%) N (%)    

Umur Ibu          

Resiko tinggi 

(<20 th dan 

>35 th) 

66 97,1 2 2,9 68 100  

0,001 

 

9,977 
2,144-
46,419 

Resiko 

rendah (20-

35 tahun) 

43 76,8 13 23,2 56 100,0    

Paritas          
Resiko 

Tinggi (≥4 

kali) 

61 93,8 4 7,9 65 100,0  

0.033 

 

3,495 
1,047-
11,664 

Resiko 

Rendah (<4 

kali) 

48 81,4 11 18,6 59 100,0    

Pendidikan          

Pendidikan 

Rendah 

(≤SMP) 

78 94,0 5 6,0 83 100,0  

0,006 

 

5,032 
1,591-
15,914 

Pendidikan 

Tinggi 

(>SMP) 

31 75,6 10 24,4 41 100,0    

Pekerjaan          
Bekerja 81 94,2 5 10,4 86 100,0  

0,002 

 

5,786 
1,820-
18,388 

Tidak 

Bekerja 

28 13,7 10 26,3 38 100,0    

Sumber data : Data rekam medik RSKDIA Pertiwi Makassar 2016 
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 1. Hubungan Umur dengan Kejadian Preeklampsia 

 Berdasarkan tabel 5.2, dapat dilihat bahwa ibu hamil umur resiko tinggi 

yang mengalami preeklampsia 1,5 kali lebih banyak dibandingkan dengan ibu 

hamil umur resiko rendah yang mengalami preeklampsia. Dari hasil uji chi 

square memperlihatkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara umur 

dengan preeklampsia di RSKDIA Pertiwi Kota Makassar. 

2. Hubungan Paritas dengan Kejadian Preeklampsia 

 Berdasarkan tabel 5.2, dapat dilihat bahwa ibu hamil paritas resiko tinggi 

yang mengalami preeklampsia 1,2 kali lebih banyak dibandingkan dengan ibu 

hamil paritas resiko rendah yang mengalami preeklampsia. Dari hasil uji chi 

square memperlihatkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

paritas dengan preeklampsia di RSKDIA Pertiwi Kota Makassar. 

3. Hubungan Pendidikan dengan Kejadian Preeklampsia 

  Berdasarkan tabel 5.2, dapat dilihat bahwa ibu hamil yang preeklampsia 

dengan pendidikan rendah 2,5 kali lebih banyak dibandingkan ibu yang 

preeklampsia dengan pendidikan tinggi. Dari hasil uji fisher memperlihatkan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan 

preeklampsia di RSKDIA Pertiwi Kota Makassar. 

4.  Hubungan Pekerjaan dengan Kejadian Preeklampsia 

  Berdasarkan tabel 5.2, dapat dilihat bahwa ibu hamil yang preeklampsia 

3,3 lebih banyak dengan bekerja dibandingkan ibu hamil yang preeklampsia 

dan tidak bekerja. Dari hasil uji fisher memperlihatkan bahwa terdapat 
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hubungan yang signifikan pekerjaan dengan preeklampsia di RSKDIA Pertiwi 

Kota Makassar. 
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BAB VI 

 PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini dilakukan di RSKDIA Pertiwi Makassar periode Januari-

November 2016 yang berjumlah 124 orang. Penelitian ini dilaksanakan mulai 

tanggal 26 Januari-28 Februari 2017. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti 

faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian Preeklampsia di RSKDIA 

Pertiwi Makassar periode Januari-November 2016.. 

A. Hubungan Umur dengan Kejadian Preeklampsia 

 Usia merupakan bagian dari status reproduksi yang paling penting. Umur 

berkaitan dengan peningkatan atau penurunan fungsi tubuh sehingga 

mempengaruhi status kesehatan seseorang.
20 

Usia yang baik untuk hamil adalah 

20 sampai 35 tahun. Royston dan Amstrong juga menyatakan bahwa wanita usia 

remaja yang hamil untuk pertama kali dan wanita yang hamil pada usia >35 tahun 

akan mempunyai resiko yang sangat tinggu untuk mengalami preeklampsia.
15 

Hasil penelitian di RSKDIA Pertiwi Kota Makassar menunjukkan bahwa sebagian 

besar ibu hamil memiliki usia yang tidak beresiko yaitu usia 20-35 tahun sebesar 

42,2 %. Hasil penelitian ini juga membuktikan teori Nugroho (2012) yang 

menyatakan bahwa komplikasi utama kehamilan dibawah umur <20 dan >35 

tahun ini yakni terjadinya preeklampsia. Ibu mengalami hipertensi disertai kaki 

bengkak dan ditemukan protein pada air seni.
19 

 Pada kehamilan <20 tahun, keadaan reproduksi yang belum siap untuk 

menerima kehamilan akan meningkatkan keracunan kehamilan dalam bentuk 
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preeklampsia atau toksemia gravidarum. Sedangkan pada usia 35 tahun atau lebih 

akan terjadi perubahan pada jaringan dan alat reproduksi serta jalan lahir tidak 

lentur lagi. Pada usia tersebut cenderung didapatkan penyakit lain dalam tubuh 

ibu, salah satunya preeklampsia.
20 

 Usia ibu yang terlalu muda saat hamil akan memicu resiko kegawatan 

perinatal karena ketidaksiapan anatomi, fisiologi, dan status mental ibu dalam 

menerima kehamilan. Usia ibu yang terlalu tua saat hamil mengakibatkan 

gangguan fungsi organ general karena proses degenerasi salah satunya 

organreproduksi. Proses degenerasi organ reproduksi karena usia akan berdampak 

langsung pada kondisi ibu saat menjalani proses kehamilan dan persalinan yang 

salah satunya adalah preeklampsia.
4 

 Berdasarkan hasil uji chi square, menunjukkan adanya hubungan yang 

signifikan antara faktor umur dengan kejadian preeklampsia. Nilai POR pada 

variabel ini sebesar 9,977 dengan batas bawah 2,144 dan batas atas 46,419 pada 

interval confidence 95%. Sehingga dapat diartikan untuk ibu yang umur resiko 

tinggi <20 tahun dan >35 tahun beresiko 9,977 kali lebih besar untuk mengalami 

preeklampsia dibandingkan dengan ibu yang umur resiko rendah (usia 20-35 

tahun). Hal ini dapat ditegaskan berdasarkan teori menurut Sudhaberata (2010) 

yang menyatakan bahwa umur berisiko (< 20 th &> 35 th) lebih besar mengalami 

preeklampsia dikarenakan pada ibu hamil yang berumur <20 tahun yaitu 

disebabkan karena belum matangnya alat resporoduksi untuk hamil, sehingga 

dapat merugikan kesehatan ibu maupun pertumbuhan dan perkembangan janin. 

Sedangkan pada ibu hamil yang berumur >35 tahun disebabkan karena 
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menurunnya fungsi organ tubuh, salah satunya ginjal yaitu terjadinya filtrasi 

glomerulus berkurang 30% sehingga menyebabkan protein dalam urine.
21

 Selain 

itu, penelitian yang dilakukan oleh Langelo,dkk (2013), menunjukkan bahwa 

wanita usia <20 tahun >35 tahun memiliki risiko 3,37 kali dibandingkan wanita 

usia 20-35 tahun yang secara statistik dikatakan adanya hubungan yang 

bermakna/signifikan antara umur ibu dengan kejadian preeklampsia.
6 

Penelitian 

ini juga sejalan dengan Indriani (2012), menunjukkan bahwa adanya hubungan 

yang signifikan antara umur ibu dengan preeklampsia 
15

 Oleh karena itu, apabila 

usia ibu saat hamil termasuk usia yang beresiko maka ibu harus melakukan 

pemeriksaan antenatal dan konseling kesehatan ke pelayanan kesehatan. Hal 

tersebut dilakukan untuk mencegah dan melakukan penanganan yang tepat apabila 

terjadi preeklampsia kehamilan.
9 

B. Hubungan Paritas dengan Kejadian Preeklampsia 

 Paritas adalah banyaknya kelahiran hidup atau jumlah anak yang dimiliki 

oleh seorang wanita. Faktor paritas memiliki pengaruh terhadap persalinan 

dikarenakan ibu hamil memiliki resiko tinggi untuk mengalami gangguan selama 

masa kehamilannya terlebih pada ibu yang pertama kali mengalami masa 

kehamilan.
6
 Hasil uji chi square menunjukkan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara variabel jumlah paritas dengan kejadian preeklampsia dan nilai 

POR untuk variabel jumlah paritas yang diperoleh pada CI 95% yaitu sebesar 

3,495 (1,047-11.664). Sehingga dapat diartikan untuk ibu yang paritas resiko 

tinggi (≥4 kali) beresiko 3,495 kali lebih besar untuk mengalami preeklampsia 

dibandingkan dengan ibu yang paritas resiko rendah (<4 kali). Penelitian ini 
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sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mardiati (2013) pada variabel 

paritas bahwa adanya hubungan yang signifikan paritas dengan kejadian 

preeklampsia.
22 

Hal ini dapat ditegaskan melalui teori yang dikemukakan oleh 

Prawirohardjo (2010) yang menyatakan bahwa paritas merupakan salah satu 

penyebab paling banyak ibu hamil mengalami preeklampsia. Semakin muda 

kehamilan seseorang (primigravida) atau semakin banyak seseorang melahirkan 

(grandemulti) akan semakin besar peluang ibu hamil tersebut mengalami 

preeklampsia. Hal ini diakibatkan oleh karena wanita hamil pertama dan dalam 

keadaan hamil dan berusia muda lebih cenderung rentan terhadap timbulnya 

preeklampsia yang diakibatkan oleh belum matangnya alat reproduksi untuk 

hamil sedangkan pada wanita yang telah berulang kali mengalami persalinan lebih 

diakibatkan karena kondisi tubuh dan kesehatannya yang menjadi lemah sehingga 

kemungkinan untuk terkena preeklampsia lebih besar.
23 

Namun hal ini tidak 

sejalan dengan penelitian Sutrimah (2015), bahwa tidak ada hubungan yang 

signifikan antara faktor paritas dengan resiko terjadinya preeklampsia.
24 

C. Hubungan Pendidikan dengan Kejadian Preeklampsia 

 Pendidikan ibu yang tinggi didapat seiring dengan kemajuan ilmu dan 

teknologi serta adanya emansipasi wanita di Indonesia untuk mendapatkan 

kesamaan hak dan kewajiban di segala bidang terutama pendidikan.. Pendidikan 

seseorang berhubungan dengan kesempatan dalam menyerap informasi mengenai 

pencegahan dan faktor-faktor resiko preeklampsia. Akan tetapi, pendidikan ini 

akan dipengaruhi oleh seberapa besar motivasi, atau dukungan lingkungan 

seseorang untuk menerapkan pencegahan dan faktor risiko preeklampsia.
9 
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Berdasarkan hasil uji fisher adanya hubungan yang signifikan antara 

tingkat pendidikan dengan kejadian preeklampsia. Nilai POR pada variabel ini 

yaitu sebesar 5,032 dengan batas bawah 1.591 dan batas atas 15,914 interval 

convidence 95%. Sehingga dapat diartikan ibu yang pendidikan rendah beresiko 

5,032 kali lebih besar untuk mengalami preeklampsia dibandingkan dengan ibu 

yang pendidikan tinggi. Hal ini ternyata sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Sri Fuji Astuti (2015) bahwa adanya hubungan yang signifikan antara 

pendidikan dengan kejadian preeklampsia.
14 

Hasil penelitian ini juga sejalan Niki 

Astrina (2015), bahwa ada hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan 

kejadian preeklampsia.
25

 Oleh karena itu, perlu ada dukungan dari tenaga 

kesehatan untuk melakukan penyuluhan atau edukasi baik personal maupun 

kelompok kepada wanita subur (WUS), pasangan usia subur dan keluarga ibu 

hamil terkait bahaya preeklampsia dan pencegahannya serta penyakit lain yang 

disebabkan oleh kehamilan. Hal tersebut dikarenakan pendidikan bagi kaum 

wanita sangatlah penting terlebih lagi bagi ibu hamil. Pendidikan adalah suatu 

usaha mengembangkan kepribadian dan kemampuan didalam dan diluar sekolah 

dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan mempengaruhi proses belajar, 

semakin tinggi pendidikan seorang maka semakin mudah orang tersebut untuk 

menerima informasi. Seseorang yang memiliki pendidikan tinggi cenderung untuk 

mendapatkan informasi, baik dari orang lain ataupun media massa.
14 

Semakin 

banyak informasi yang masuk semakin banyak pula pengetahuan yang didapat 

tentang kesehatan. Oleh karena itu, pendidikan sangat erat hubungannya dengan 

pengetahuan seseorang. Pengetahuan seseorang tentang suatu objek mengandung 
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dua aspek yaitu aspek positif dan negatif. Kedua aspek inilah yang menentukan 

sikap dan perilaku seseorang. Dengan pendidikan yang baik maka sangat 

membantu ibu hamil dalam mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya dan 

janinnya sehingga kehamilan akan lebih aman. Sikap dan tingkah laku dapat 

berubah seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan dimana ini merupakan 

salah satu indikator sosial dalam suatu masyarakat.
6
 

D. Hubungan Pekerjaan dengan Kejadian Preeklampsia 

 Pekerjaan juga dikaitkan dengan adanya aktifitas fisik dan stress yang 

merupakan faktor resiko terjadinya preeklampsia. Faktor pekerjaan ibu dapat 

mempengaruhi risiko terjadinya preeklampsia/eklampsia. Wanita yang bekerja 

diluar rumah memiliki risiko lebih tinggi mengalami preeklampsia dibandingkan 

dengan ibu rumah tangga. Pekerjaan dikaitkan dengan adanya aktifitas fisik dan 

stress yang merupakan faktor risiko terjadinya preeklampsia.
15

 

Hasil uji fisher menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara 

pekerjaan dengan kejadian preeklampsia Nilai POR untuk status pekerjaan  yang 

diperoleh pada CI 95% yaitu sebesar 5,786 (1,820-18,388). Sehingga dapat 

diartikan untuk ibu yang bekerja beresiko 5,786 kali lebih besar untuk mengalami 

preeklampsia dibandingkan dengan ibu yang tidak bekerja. Penelitian ini sejalan 

dengan Indriani (2012) yang menyatakan status pekerjaan mempunyai hubungan 

yang signifikan terhadap kejadian preeeklampsia dan nilai OR sebesar 4,580 yang 

berarti bahwa ibu yang bekerja mempunyai resiko 4,580 lebih besar mengalami 

preeklampsia daripada ibu yang tidak bekerja.
15 

Penelitian ini tidak sejalan oleh 
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penelitian Djannah (2010) yang menunjukkan bahwa kejadian preeklampsia tidak 

berhubungan dengan kejadian preeklampsia.
9 
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BAB VII 

KAJIAN KEISLAMAN 

A. Asal usul manusia menurut islam 

Kita sebagai umat yang mengakui rukun iman yang enam, maka sudah 

sepantasnya kita mengakui bahwa Al-quran adalah satu-satunya literatur yang 

paling benar dan bersifat global bagi ilmu pengetahuan. Dalam surah Al-Baqarah 

(2) : ayat 2-3:  

 

“Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya: petunjuk bagi mereka yang 

bertaqwa yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib.” 

B. Tahapan Kejadian Manusia 

1. Proses kejadian manusia pertama (Adam) 

Didalam Al-qur‟an dijelaskan bahwa adam diciptakan oleh Allah 

dari tanah yang kering kemudian dibentuk oleh Allah dengan bentuk yang 

sebaik-baiknya. Setelah sempurna maka oleh Allah ditiupkan ruh 

kepadanya maka dia menjadi hidup. Hal ini ditegaskan oleh Allah didalam 

firmannya Q.s As Sajadah (32) :7 

 

 

“ 
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Artinya:“Yang membuat sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan 

yang memulai penciptaan manusia dari tanah.” 

Q.s Al Hijr (15) :26 

 

 

 

Artinya: “Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia (adam) 

dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi 

bentuk.” 

C. Hubungan Islam dan Proses Pembentukan Janin 

Manusia diciptakan dari dua jenis yang berbeda, antara laki-laki 

dan perempuan dikaruniai daya tarik dan saling mencintai antar lawan 

jenis. Oleh karena itu, untuk melegitimasikan hal tersebut, agama islam 

mengaturnya dalam proses pernikahan. Dalam pernikahan terjadi proses 

pembuahan (kehamilan). Kehamilan berasal dari satu sel mikroskop yang 

telah dibuahi. Sel ini terbentuk apabila  salah satu sperma bersatu dengan 

salah satu sel telur di dalam pipa (saluran fallopi) yang bersambung 

dengan rahim, yang pada akhirnya akan menimbulkan kehamilan.        

Para ahli medis umumnya baru memastikan kehamilan seorang 

wanita setelah melewati kurang lebih lima belas hari pasca hubungan 

kelamin. Hal ini ditandai dengan terhentinya sirkulasi haid. Masa 

kehamilan dihitung sejak terhentinya sirkulasi haid. Masa kehamilan 

dihitung sejak terjadinya pembuahan (inseminasi dalam rahim). 
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 Masa kehamilan seorang wanita bervariatif. Hal tersebut banyak 

dipengaruhi oleh faktor geografis dan kondisi wanita tersebut berada. al-

quran membicarakan hal itu pada ayat berikut:         

 

“Masa kehamilan dan menyusui berlangsung selama 30 bulan.” (QS Al-

Ahqaf [46]: 15)       

 

“Ibunya telah mengandungnya dalam keeadan lemah yang bertambah-

tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun.”  (QS Al-Luqman [31]: 14) 

 Para ahli kandungan mengemukakan bahwa jangka waktu 

maksimal kehamilan adalah satu tahun (365 hari). Kendati demikian 

jangka waktu normalnya adalah kurang lebih 9 bulan 10 hari. 

Pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan adalah suatu 

peristiwa yang amat menakjubkan. Sebab, hal tersebut bermula dari satu 

sel  mikroskop yang telah dibuahi, yang mengandung berbagai macam 

fungsi alat tubuh calon manusia baru, dalam kurun waktu kurang lebih 
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sembilan bulan atau 266 hari. Perkembangan janin dalam kandungan 

adalah melaui beberapa fase atau periode.  

 Rasulullah Saw juga pernah bersabda, “Semua komponen 

penciptaanmu dihimpun bersama dalam rahim ibumu dalam waktu 40 hari, 

kemudian setelah itu menjadi „alaqah (segumpal darah) dalam waktu 40 

hari, kemudian menjadi mudhghah (sekerat daging) dalam waktu 40 hari. 

Setelah itu, Allah mengutus malaikat yang  diberi empat macam perintah 

untuk menulis amal berbuatan si jabang bayi, rezekinya, waktu 

kematiannya (ajal) dan apakah ia termasuk orang celaka atau bahagia, 

kemudian malaikat meniupkan roh kedalam janin tersebut.”       

Tiga Tahapan Bayi Dalam Rahim 

Dalam al-qur'an dipaparkan bahwa manusia diciptakan melalui tiga 

tahapan dalam rahim ibunya. (al-qur'an, Az-Zumar 39:6)  

Artinya: "Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi 

kejadian dalam tiga kegelapan.Yang (berbuat) demikian itu adalah Allah, 

Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan (yang 

berhak disembah) selain Dia; maka bagaimana kamu 

dapat dipalingkan?"  



54 
 

Sebagaimana yang akan dipahami, dalam ayat ini ditunjukkan 

bahwa seorang manusia diciptakan dalam tubuh ibunya dalam tiga tahapan 

yang berbeda. Sungguh, biologi modern telah mengungkap bahwa 

pembentukan embrio pada bayi terjadi dalam tiga tempat yang berbeda 

dalam rahim ibu. Sekarang, di semua buku pelajaran embriologi yang 

dipakai diberbagai fakultas kedokteran, hal ini dijadikan sebagai 

pengetahuan dasar. Misalnya, dalam buku Basic Human Embryology, 

sebuah buku referensi utama dalam bidang embriologi, fakta ini diuraikan 

sebagai berikut: 

- Tahap Pre-embrionik 

Pada tahap pertama, zigot tumbuh membesar melalui pembelahan 

sel, dan terbentuklah segumpalan sel yang kemudian membenamkan diri 

pada dinding rahim. Seiring pertumbuhan zigot yang semakin membesar, 

sel-sel penyusunnya pun mengatur diri mereka sendiri guna membentuk 

tiga lapisan. 

- Tahap Embrionik 

Tahap kedua ini berlangsung selama lima setengah minggu. Pada 

masa ini bayi disebut sebagai "embrio". Pada tahap ini, organ dan sistem 

tubuh bayi mulai terbentuk dari lapisan-lapisan sel tersebut. 

- Tahap fetus 

Dimulai dari tahap ini dan seterusnya, bayi disebut sebagai "fetus". 

Tahap ini dimulai sejak kehamilan bulan kedelapan dan berakhir hingga 

masa kelahiran. Ciri khusus tahapan ini adalah terlihatnya fetus 
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menyerupai manusia, dengan wajah, kedua tangan dan kakinya. Meskipun 

pada awalnya memiliki panjang 3 cm, kesemua organnya telah nampak. 

Tahap ini berlangsung selama kurang lebih 30 minggu, dan perkembangan 

berlanjut hingga minggu kelahiran. Informasi mengenai perkembangan 

yang terjadi dalam rahim ibu, baru didapatkan setelah serangkaian 

pengamatan dengan menggunakan peralatan modern. Namun sebagaimana 

sejumlah fakta ilmiah lainnya, informasi-informasi ini disampaikan dalam 

ayat-ayat Al-qur'an dengan cara yang ajaib. Fakta bahwa informasi yang 

sedemikian rinci dan akurat diberikan dalam Al-qur'an pada saat orang 

memiliki sedikit sekali informasi di bidang kedokteran, merupakan bukti 

nyata bahwa Al-qur'an bukanlah ucapan manusia tetapi firman Allah.
26 

D. Hak Anak Dalam Islam 

Anak adalah anugerah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa 

ta‟ala anugerah yang membuat sepasang hati semakin bertambah bahagia. 

Kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan harta-benda. Karena itu, sudah 

sepantasnya orang tua menyayangi anaknya dan menghargai hak-haknya, 

baik dalam segi kesehatannya juga penjagaannya. 

1. Memperhatikannya ketika berada di rahim ibunya 

Sepasang suami-istri harus memperhatikan keadaan anaknya ketika 

berada di rahim, baik yang berhubungan dengan kesehatan bayi yang 

dikandungnya maupun sifat-sifat yang akan diturunkan dari ibunya ke anaknya. 

Seorang ibu harus sadar terhadap apa yang dikerjakan dikesehariannya. 

Jangan sampai dia memiliki kebiasaan-kebiasaan jelek yang secara tidak 
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diasadari akan berpengaruh terhadap perilaku bayinya nanti. Seorang ayah 

wajib menafkahi ibu yang mengandung anaknya. Sebaliknya orang yang 

tidak paham, tidak ridabahkan terkadang bisa sampai mengarah ke 

perceraian atau pembunuhan sang Anak. 

2. Menjaganya agar tetap hidup baik ketika di dalam rahim maupun 

ketika telah lahir 

Anak pun memiliki hak untuk hidup. Allah subhanahu wa ta‟ala berkata 

dalam QS Al Isra‟ : 31 

Yang artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak -anakmu karena 

takut kemiskinan! Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga 

kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”
 

3. Menyusuinya dengan asi sampai dia merasa cukup serta 

memperhatikan gizi yang dia makan/minum 

Anak memiliki hak untuk dijaga kesehatannya. Makanan yang 

paling bagus untuk bayi dibawah umur dua tahun adalah ASI (Air Susu 

Ibu). QS Al-Baqarah: 233. 
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“Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, 

yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah 

memberi rezki (makanan) dan pakaian kepada para ibu dengan cara 

ma‟ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 

kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan 

seorang ayah karena anaknya. Dan orang yang mendapatkan warisan pun 

berkewajiban demikian.” 

Ibnu Hazm berkata, “Seorang ibu wajib menyusui anaknya, baik 

dia itu adalah seorang yang merdeka ataupun budak, atau seorang yang berada 

di bawah tanggungan suaminya, ataupun tidak di bawah tanggungan siapa-

siapa.” 
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Hal ini disebabkan karena hak anaknya yang berasal dari air mani 

yang dinisbatkan kepada suaminya atau selain suaminya, baik dia itu 

senang atau tidak, bahkan anak seorang khalifah pun dipaksa untuk itu. 

4. Memperhatikan kebersihan tubuhnya dan menghilangkan berbagai 

gangguan darinya 

Orang tua wajib memperhatikan kebersihan anaknya. Secara tidak 

disadari, hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan mental sang 

anak. Begitu pula, sudah sepantasnya orang tua mengajarkan cara menjaga 

kebersihan. Sebagai contoh kecil, mengajarkannya untuk tidak membuang 

sampah kecuali di tempat sampah, mengajarkannya untuk membersihkan 

tempat tidur dan membiasakannya untuk menggosok giginya. Islam adalah 

agama yang yang sangat memperhatikan kebersihan. Di antara bentuk 

ajaran Islam yang menjelaskan tentang kebersihan adalah disyariatkannya 

berkhitan, baik untuk laki-laki maupun perempuan. keringanan puasa 

untuk wanita menyusui di antara kemudahan dalam syariat islam adalah 

memberi keringanan kepada wanita hamil dan menyusui untuk tidak 

berpuasa. Jika wanita hamil takut terhadap janin yang berada dalam 

kandungannya dan wanita menyusui takut terhadap bayi yang dia sapih–

misalnya takut kurangnya susu- karena sebab keduanya berpuasa, maka 

boleh baginya untuk tidak berpuasa, dan hal ini tidak ada perselisihan di 

antara para ulama. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah sabda Nabi 

shallallahu alaihi wa sallam, ” (HR. An Nasai no. 2275) 
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“Sesungguhnya Allah, azza wa jalla meringankan setengah shalat 

untuk musafir dan meringankan puasa bagi musafir, wanita hamil dan 

menyusui.”
27 
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BAB VIII 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang berhubungan 

dengan kejadian preeklampsia di RSKDIA Pertiwi Makassar periode januari-

november 2016 diperoleh hasi sebagai berikut : 

 1.  Kejadian preeklampsia di RSKDIA Pertiwi Makassar periode januari 

  november 2016 yaitu sebanyak 87,9% yang mengalami preeklampsia. 

 2. Terdapat hubungan yang signifikan antara umur ibu (p-value=0,001, 

POR=9,977, 95%CI=2,144-46,419), paritas (p-value=0,033, POR=3,495, 

95%CI=1,047-11,664), pendidikan (p-value=0,006, POR=5,786, 

95%CI=1,820-18,388), pekerjaan (p-value=0,002, POR=5,786, 

95%CI=1,820-18,388) dengan kejadian preeklampsia. 

B. Saran 

 1. Ibu hamil 

    Ibu hamil khususnya yang berada pada faktor-faktor yang beresiko, 

selain menjaga kehamilannya dengan cara memeriksakan kehamilan secara 

rutin ke tempat pelayanan kesehatan sesuai standar (≥4 kali) untuk 

mendeteksi dan mencegah terjadinya preeklampsia, sehingga jika terjadi 

preeklampsia saat kehamilan dapat ditangani secara cepat dan tepat oleh 

tenaga kesehatan. Selain itu, ibu juga harus menjaga status gizi selama 
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kehamilannya dengan cara mengkonsumsi makanan yang bergizi, istirahat 

yang cukup dan olahraga untuk ibu hamil. 

 2. Peneliti Selanjutnya 

    Pada penelitian ini peneliti hanya meneliti variabel yang tidak bisa 

dimodifikasi (un-modifiable), jadi untuk peneliti selanjutnya dapat 

melakukan penelitian lanjutan terkait kejadian preeklampsia bisa 

menggunakan faktor-faktor yang belum diteliti seperti kehamilan 

ganda/kembar, status gizi selama kehamilan, komplikasi kehamilan, dan 

sebagainya. 
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LAMPIRAN 

 

 

Frequencies 

 

Statistics 

 
Umur_Ib

u Paritas_Ibu 

Pendidikan_I

bu 

Pekerjaan_Ib

u 

Preeklampsia

_Ibu 

N Valid 124 124 124 124 124 

Missing 0 0 0 0 0 

 

Umur_Ibu 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Resiko tinggi (<20 dan 

>35 tahun) 

68 54,8 54,8 54,8 

Resiko rendah (20-35 

tahun) 

56 45,2 45,2 100,0 

Total 124 100,0 100,0  

 

Paritas_Ibu 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Resiko  tinggi 

(≥4 orang) 

65 52,4 52,4 52,4 

Resiko rendah 

(<4 orang) 

59 47,6 47,6 100,0 

Total 124 100,0 100,0  
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Pendidikan_Ibu 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Pendidikan rendah 

(≤SMP) 

83 66,9 66,9 66,9 

Pendidikan tinggi (> 

SMA) 

41 33,1 33,1 100,0 

Total 124 100,0 100,0  

 

 

Pekerjaan_Ibu 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Bekerja (IRT) 86 69,4 69,4 69,4 

Bekerja (PNS dan 

Swasta) 

38 30,6 30,6 100,0 

Total 124 100,0 100,0  

 

 

Preeklampsia_atau_tidak 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Preeklampsia 109 87,9 87,9 87,9 

Tidak Preeklampsia 15 12,1 12,1 100,0 

Total 124 100,0 100,0  
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Crosstabs 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Pekerjaan_Ibu * 

Preeklampsia_Ibu 

124 100,0% 0 ,0% 124 100,0% 

Umur_Ibu * 

Preeklampsia_Ibu 

124 100,0% 0 ,0% 124 100,0% 

Paritas_Ibu * 

Preeklampsia_Ibu 

124 100,0% 0 ,0% 124 100,0% 

Pendidikan_Ibu * 

Preeklampsia_Ibu 

124 100,0% 0 ,0% 124 100,0% 

 

 

Umur_Ibu * Preeklampsia_Ibu Crosstabulation 

 

Preeklampsia_Ibu 

Total 

Preeklamp

sia 

Tidak 

Preeklamp

sia 

Umur_I

bu 

Resiko tinggi (<20 

dan >35 tahun) 

Count 66 2 68 

Expected Count 59,8 8,2 68,0 

% within Umur_Ibu 97,1% 2,9% 100,0

% 

% within 

Preeklampsia_Ibu 

60,6% 13,3% 54,8% 

% of Total 53,2% 1,6% 54,8% 

Resiko rendah (20-

35 tahun) 

Count 43 13 56 

Expected Count 49,2 6,8 56,0 

% within Umur_Ibu 76,8% 23,2% 100,0

% 

% within 

Preeklampsia_Ibu 

39,4% 86,7% 45,2% 

% of Total 34,7% 10,5% 45,2% 
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Total Count 109 15 124 

Expected Count 109,0 15,0 124,0 

% within Umur_Ibu 87,9% 12,1% 100,0

% 

% within 

Preeklampsia_Ibu 

100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 87,9% 12,1% 100,0

% 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 11,870
a
 1 ,001   

Continuity Correction
b
 10,040 1 ,002   

Likelihood Ratio 12,741 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,001 ,001 

Linear-by-Linear 

Association 

11,774 1 ,001 
  

N of Valid Cases 124     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,77. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

Risk Estimate 

 
Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Umur_Ibu 

(Resiko tinggi (<20 dan 

>35 tahun) / Resiko 

rendah (20-35 tahun)) 

9,977 2,144 46,419 

For cohort 

Preeklampsia_Ibu = 

Preeklampsia 

1,264 1,088 1,468 

For cohort 

Preeklampsia_Ibu = 

Tidak Preeklampsia 

,127 ,030 ,538 
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Risk Estimate 

 
Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Umur_Ibu 

(Resiko tinggi (<20 dan 

>35 tahun) / Resiko 

rendah (20-35 tahun)) 

9,977 2,144 46,419 

For cohort 

Preeklampsia_Ibu = 

Preeklampsia 

1,264 1,088 1,468 

For cohort 

Preeklampsia_Ibu = 

Tidak Preeklampsia 

,127 ,030 ,538 

N of Valid Cases 124   

 

 

Paritas_Ibu * Preeklampsia_Ibu 

 

Crosstab 

 

Preeklampsia_Ibu 

Total 

Preeklamp

sia 

Tidak 

Preeklamp

sia 

Paritas_I

bu 

Resiko  

tinggi 

Count 61 4 65 

Expected Count 57,1 7,9 65,0 

% within 

Paritas_Ibu 

93,8% 6,2% 100,0

% 

% within 

Preeklampsia_Ibu 

56,0% 26,7% 52,4% 

% of Total 49,2% 3,2% 52,4% 

Resiko 

rendah 

Count 48 11 59 

Expected Count 51,9 7,1 59,0 

% within 

Paritas_Ibu 

81,4% 18,6% 100,0

% 

% within 

Preeklampsia_Ibu 

44,0% 73,3% 47,6% 

% of Total 38,7% 8,9% 47,6% 

Total Count 109 15 124 
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Expected Count 109,0 15,0 124,0 

% within 

Paritas_Ibu 

87,9% 12,1% 100,0

% 

% within 

Preeklampsia_Ibu 

100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 87,9% 12,1% 100,0

% 
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Risk Estimate 

 
Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Paritas_Ibu 

(Resiko  tinggi / Resiko 

rendah) 

3,495 1,047 11,664 

For cohort 

Preeklampsia_Ibu = 

Preeklampsia 

1,154 1,006 1,323 

For cohort 

Preeklampsia_Ibu = Tidak 

Preeklampsia 

,330 ,111 ,980 

N of Valid Cases 124   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Value Df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 4,537
a
 1 ,033   

Continuity 

Correction
b
 

3,439 1 ,064 
  

Likelihood Ratio 4,661 1 ,031   

Fisher's Exact Test    ,051 ,031 

Linear-by-Linear 

Association 

4,501 1 ,034 
  

N of Valid Cases 124     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 7,14. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Pendidikan_Ibu * Preeklampsia_Ibu 

 

 

 

 

 

 

 

Crosstab 

 

Preeklampsia_Ibu 

Total 

Preeklam

psia 

Tidak 

Preeklam

psia 

Pendidikan

_Ibu 

Pendidikan rendah 

(SD dan SMP) 

Count 78 5 83 

Expected Count 73,0 10,0 83,0 

% within 

Pendidikan_Ibu 

94,0% 6,0% 100,0

% 

% within 

Preeklampsia_Ibu 

71,6% 33,3% 66,9% 

% of Total 62,9% 4,0% 66,9% 

Pendidikan tinggi 

(> SMP) 

Count 31 10 41 

Expected Count 36,0 5,0 41,0 

% within 

Pendidikan_Ibu 

75,6% 24,4% 100,0

% 

% within 

Preeklampsia_Ibu 

28,4% 66,7% 33,1% 

% of Total 25,0% 8,1% 33,1% 

Total Count 109 15 124 

Expected Count 109,0 15,0 124,0 

% within 

Pendidikan_Ibu 

87,9% 12,1% 100,0

% 

% within 

Preeklampsia_Ibu 

100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 87,9% 12,1% 100,0

% 



74 
 

 

 

Risk Estimate 

 
Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for 

Pendidikan_Ibu (Pendidikan 

rendah (SD dan SMP) / 

Pendidikan tinggi (> SMA)) 

5,032 1,591 15,914 

For cohort 

Preeklampsia_Ibu = 

Preeklampsia 

1,243 1,036 1,491 

For cohort 

Preeklampsia_Ibu = Tidak 

Preeklampsia 

,247 ,090 ,676 

N of Valid Cases 124   

 

 

 

 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 8,706
a
 1 ,003   

Continuity 

Correction
b
 

7,064 1 ,008 
  

Likelihood Ratio 8,134 1 ,004   

Fisher's Exact Test    ,006 ,005 

Linear-by-Linear 

Association 

8,635 1 ,003 
  

N of Valid Cases 124     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

4,96. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Pekerjaan_Ibu * Preeklampsia_Ibu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crosstab 

 

Preeklampsia_Ibu 

Total 

Preeklamp

sia 

Tidak 

Preeklamp

sia 

Pekerjaan_

Ibu 

Tidak Bekerja 

(IRT) 

Count 81 5 86 

Expected Count 75,6 10,4 86,0 

% within 

Pekerjaan_Ibu 

94,2% 5,8% 100,0

% 

% within 

Preeklampsia_Ibu 

74,3% 33,3% 69,4% 

% of Total 65,3% 4,0% 69,4% 

Bekerja (PNS dan 

Swasta) 

Count 28 10 38 

Expected Count 33,4 4,6 38,0 

% within 

Pekerjaan_Ibu 

73,7% 26,3% 100,0

% 

% within 

Preeklampsia_Ibu 

25,7% 66,7% 30,6% 

% of Total 22,6% 8,1% 30,6% 

Total Count 109 15 124 

Expected Count 109,0 15,0 124,0 

% within 

Pekerjaan_Ibu 

87,9% 12,1% 100,0

% 

% within 

Preeklampsia_Ibu 

100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 87,9% 12,1% 100,0

% 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-

Square 

10,418
a
 

1 ,001 
  

Continuity 

Correction
b
 

8,579 1 ,003 
  

Likelihood Ratio 9,520 1 ,002   

Fisher's Exact Test    ,002 ,002 

Linear-by-Linear 

Association 

10,334 1 ,001 
  

N of Valid Cases 124     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 4,60. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

Risk Estimate 

 
Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for 

Pekerjaan_Ibu (Tidak 

Bekerja (IRT) / Bekerja 

(PNS dan Swasta)) 

5,786 1,820 18,388 

For cohort 

Preeklampsia_Ibu = 

Preeklampsia 

1,278 1,050 1,557 

For cohort 

Preeklampsia_Ibu = Tidak 

Preeklampsia 

,221 ,081 ,603 

N of Valid Cases 124   
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