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ABSTRAK 
 

Apriliani Asmara Puspitasari. 2008. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian 
Preeklamsia pada Ibu Hamil di RSUP Dokter Kariadi Semarang Tahun 
2007. Skripsi. Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu 
Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang, Pembimbing : I. dr. Arulita 
Ika Fibriana, M.Kes.(Epid), II. Dina Nur Anggraini N, SKM. 

 
Kata Kunci : Kejadian Preeklamsia, Ibu Hamil 
 

Preeklamsia merupakan salah satu penyebab kematian ibu terbanyak di samping 
perdarahan dan infeksi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor – faktor apa saja 
yang berhubungan dengan kejadian preeklamsia pada ibu hamil di RSUP Dokter Kariadi 
Semarang tahun 2007. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang 
berhubungan dengan kejadian preeklamsia pada ibu hamil di RS Dokter Kariadi 
Semarang tahun 2007. 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian survei yaitu penelitian analitik, dengan 
rancangan atau desain penelitian kasus kontrol (case control study), dengan pendekatan 
retrospetif study. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil yang tercatat 
dalam data catatan medik di RSUP Dokter Kariadi periode 01 Januari – 31 Desember 
2007 adalah 1642 persalinan dengan 85 kasus preeklamsia. Sampel dalam penelitian ini 
adalah 105 responden yaitu 35 kasus dan 70 kontrol. Instrumen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data dokumentasi. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder 
yaitu data yang diambil mengenai jumlah ibu hamil penderita preeklamsia, jumlah ibu 
hamil tanpa preeklamsia dengan melihat data catatan medik di RSUP Dokter Kariadi 
Semarang. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat menggunakan chi square 
dengan penghitungan menggunakan Odds Rasio (OR). 

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa hubungan antara umur ibu saat hamil 
dengan kejadian preeklamsia mempunyai hubungan yang signifikan dengan nilai P value 
0,002. Hubungan antara kejadian hipertensi dengan kejadian preeklamsia mempunyai 
hubungan yang signifikan dengan nilai P value 0,001. Hubungan antara kejadian obesitas 
dengan kejadian preeklamsia mempunyai hubungan yang signifikan dengan nilai P value 
0,002. Primigravida, kehamilan ganda dan kejadian Diabetes tidak mempunyai hubungan 
yang sgnifikan dengan nilai P value > α (0,05). 

Berdasarkan hasil penelitian saran yang diajukan bagi Petugas di RSUP Dokter 
Kariadi Semarang bagian kehamilan dan penyakit kandungan diharapkan dapat 
mensosialisasikan pada ibu hamil tentang faktor yang dapat menyebabkan ibu berisiko 
mengalami kejadian preeklamsia dalam kehamilannya seperti ibu riwayat hipertensi, 
obesitas dan umur saat hamil, dengan mensosialissikan kepada ibu untuk 
memeriksakan kehamilan secara teratur, untuk mengetahui kondisi ibu dan janin selama 
kehamilan seperti melakukan tes protein urin, mengukur tekanan darah dan memeriksa 
tanda-tanda edema terutama ibu dengan usia lebih dari 35 tahun, kehamilan yang pertama 
serta mempunyai penyakit seperti riwayat hipertensi dan diabetes serta memperhatikan 
berat badan sehingga tidak terjadi kenaikan berat badan yang berlebih saat hamil, bagi 
mahasiswa IKM mencoba penelitian tentang faktor yang berhubungan dengan kejadian 
preeklamsia pada ibu hamil dengan desain penelitian yang berbeda dan faktor lain yang 
belum di teliti dalam penelitian ini seperti mola hidatidosa. 
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ABSTRACT 
 

Apriliani Asmara Puspitasari. 2008. Factors related to Preeclampsia prevalency 
in Pregnant Mothers in the (Study in RSUP Dokter Kariadi, 
Semarang 2007). Final Project. Public Health Department, Sport 
Science Faculty, Semarang State University. First Advisor : dr. 
Arulita Ika Fibriana, M.Kes.(Epid), Second Advinsor: Dina Nur 
Anggraini N, SKM. 

 
Keywords : Preeclampsia incident, pregnant mother 
 

Preeclampsia was one of the mothers’ mortality causes beside infection 
and hemorrhaging. The problem in this research was what factors did relate to 
preeclampsia incident in pregnant mothers in the case study of RSUP Dokter 
Kariadi Semarang 2007. This research was aiming at knowing the factors having 
relation with preeclampsia incident for pregnant mother.  

The kind of this research is epidemiologi analitik observasional with research 
designs of case control study. The population in this research was all pregnant 
mothers booked in medical notes data in RSUP Dokter Kariadi, from January, 1st 
to December 31st, 2007 was 1642 with 85 cases preeklamsia. The sample in the 
research was 105 respondents consisting of  35 cases and 70 controls. The 
instrument used in the research was documentation data. The data analysis was 
done univariately and bivariately using the chi square with the calculation using 
Odds Ratio (OR). 

From the result of the research, it was found that there was a significant 
relation between the pregnant mothers’ age and the preeclampsia incident with a P 
value of 0,002. There was also a significant relation between hypertension and 
preeclampsia incidents with a P value of 0,001. Furthermore, there was a 
significant relation between obesity and preeclampsia incidents with a P value of 
0,002. On the other hand, there was no significant relation between Primigravida, 
double pregnancy, and dyabete with a P value of > α (0,05). 

Based on the suggestion research that proposed by the policy taker in 
RSUP Docter Karyadi Semarang maternity section and uterus disease hoped can 
socialized to the pregnant mother about factor that can caused risk to have 
preeclamtia like hipertency, obesity and old mother on pregnancy, regularly, with 
socialized to mother were hoped to examine their pregnancy, to know the 
condition of the mother and the fetus as long as the pregnancy such as doing urine 
protein test, to measure  the blood pressure and to look into edema sign especially 
mother with old more than 35 years, first pregnancy as well as whose have disease 
such as hypertension and diabetes also to pay attention with the weight so it won’t 
happened to much increasing of the weight when pregnancy, for IKM students try 
to research about factor that related with the preeclamtia on the pregnant mother 
with other factor which isn’t researched yet in this research such as mola 
hidatidosa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Preklamsia adalah timbulnya hipertensi disertai proitenuria dan edema 

akibat kehamilan setelah usia kehamilan 20 minggu atau segera setelah persalinan 

(Arif mansjoer,dkk,2002:270). Preeklamsia-eklamsia merupakan salah satu 

penyebab kematian ibu terbanyak di negara-negara berkembang, di samping 

perdarahan dan infeksi. Tingginya preeklamsia-eklamsia di Negara-negara 

berkembang dihubungkan dengan masih rendahnya status sosial ekonomi dan 

tingkat pendidikan yang dimiliki kebanyakan masyarakat. Kedua hal tersebut 

sangat terkait dan sangat berperan dalam menentukan tingkat penyerapan dan 

pemahaman terhadap berbagai informasi/masalah kesehatan yang timbul baik 

untuk dirinya ataupun lingkungannya (Ketut Sudaberata:2001). Frekuensi 

preeklamsia untuk tiap negara berbeda karena banyak faktor yang 

memepengaruhinya. Dalam kepustakaan frekuensi dilaporkan berkisar 3-10 %. 

Pada primigravida frekuensi preeklamsia lebih tinggi bila dibandingkan dengan 

multigravida, terutama multigravida muda. Diabetes melitus, mola hidatidosa, 

kehamilan ganda, umur lebih dari 35 tahun dan obesitas merupakan faktor risiko 

terjadinya preeklamsia (Hanifa Wiknjosastro, 2005: 287). 

Di indonesia, eklamsia di samping perdarahan dan infeksi masih 

merupakan sebab utama kematian ibu dan sebab utama kematian perinatal yang 

tinggi. Oleh karena itu, diagnosis dini preeklamsia yang merupakan tingkat 
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pendahuluan eklamsia serta penangannya perlu segera dilaksanakan unruk 

mengurangi angka kematian ibu dan anak (Hanifa Wiknjosastro, 2005: 283). 

 Di negara-negara berkembang, frekuensi preeklamsia dilaporkan berkisar 

antara 0,3%-0,7% sedangkan di negara-negara maju angka tersebut lebih kecil 

yaitu 0,05%-0,1%. Secara khusus frekuensi kejadian komplikasi kehamilan akibat 

Preeklampsia dan eklampsia tahun 1998-2006 di Singapura sebesar 0,13-6,6%. Di 

12 RS pendidikan di Indonesia Frek PE-E 3.4-8,5% dan PE-E 5,30% dengan 

kematian perinatal 10,83 perseribu (4,9 kali lebih besar dibanding kehamilan 

normal) (Ridwan Amiruddin, dkk, 2007:10). Sedangkan di RS Umum Dr. Kariadi 

Semarang periode 01 Januari 1993-31 Desember 1994 angka kejadian 

preeklamsia sebesar 4,49% dari 9.248 persalinan (Endang Lukitosari, 1996:40). 

Menurut Umi Salamah (2001, 25) terdapat 9,55% angka kejadian preeklamsia dari 

3.693 persalinan pada tahun 2000. 

Preeklamsia ialah penyakit dengan tanda-tanda hipertensi, edema, dan 

proteinuia yang timbul karena kehamilan. Sekitar 25 persen wanita yang 

mengandung bayi pertama sedikit mengalami peningkatan tekanan darah pada tiga 

bulan terakhir kehamilan (Oscar H. Simbolon, 1999:81). Jika tekanan darah ini 

tidak dikendalikan akan timbul masalah atas ibu maupun bayinya. Tekanan darah 

tinggi bisa merusak plasenta dan membahayakan suplai oksigen dan zat gizi pada 

bayi (Trish Booth, 2005:122). Karena buruknya nutrisi, pertumbuhan janin akan 

terhambat, sehingga terjadi bayi dengan berat lahir yang rendah,  prematur,  

asfiksia, dan beresiko meninggal (Ketut Sudaberata, 2001). 

 Preeklamsia sering terjadi selama kehamilan anak yang pertama, dan 

jarang terjadi pada kehamilan berikutnya, kecuali pada kelebihan berat badan, 
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kencing manis, hipertensi atau kehamilan kembar. Wanita remaja pada kehamilan 

pertama dan wanita yang berusia di atas umur 35 tahun, mempunyai risiko yang 

sangat tinggi. Distribusi kejadian preeklamsia-eklamsia berdasarkan umur, 

ditemukan pada kelompok usia ibu kurang dari 20 atau lebih dari 35 tahun 

23,73% (Ketut Sudhaberata, 1998). Penelitian lain yang dilakukan Jamli (2006), 

pada ibu hamil usia (<20 tahun - > 35 tahun) sebanyak 33% penderita 

preeklamsia. Berdasar penelitian Di RSUP Dokter Kariadi Semarang dari kejadian 

PE pada ibu hamil penderita obesitas 29,23 % dari 130 sampel (Cannes Nobel 

Wingardi, 2007).  

Berdasar uraian tersebut, menjadikan alasan bagi penulis untuk melakukan 

penelitian dengan judul ”Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian 

Preeklamsia pada Ibu Hamil (Studi di RSUP Dokter Kariadi Semarang tahun 

2007)”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

1.2.1 Rumusan Masalah Umum  

Berdasarkan uraian di latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan yang ada adalah faktor–faktor apa saja yang berhubungan dengan 

kejadian preeklamsia pada ibu hamil di RS Dokter Kariadi Semarang tahun 2007? 

1.2.2 Rumusan Masalah Khusus  

1.2.2.1. Bagaimana gambaran distribusi umur ibu saat hamil, primigravida, 

kejadian kehamilan ganda, diabetes, hipertensi, obesitas dengan kejadian 

preeklamsia? 
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1.2.2.2. Apakah ada hubungan antara umur ibu saat hamil dengan kejadian 

preeklamsia pada ibu hamil di RSUP Dokter Kariadi Semarang tahun 

2007? 

1.2.2.3. Apakah ada hubungan antara primigravida dengan kejadian preeklamsia 

pada ibu hamil di RSUP Dokter Kariadi Semarang tahun 2007? 

1.2.2.4. Apakah ada hubungan antara kejadian kehamilan ganda dengan kejadian 

preeklamsia pada ibu hamil di RSUP Dokter Kariadi Semarang tahun 

2007? 

1.2.2.5. Apakah ada hubungan antara diabetes dengan kejadian preeklamsia pada 

ibu hamil di RSUP Dokter Kariadi Semarang tahun 2007? 

1.2.2.6. Apakah ada hubungan antara riwayat hipertensi dengan kejadian 

preeklamsia pada ibu hamil di RSUP Dokter Kariadi Semarang tahun 

2007? 

1.2.2.7. Apakah ada hubungan antara obesitas dengan kejadian preeklamsia pada 

ibu hamil di RSUP Dokter Kariadi Semarang tahun 2007? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum  

Berdasarkan rumusan masalah dapat diperoleh tujuan umum yaitu 

mengetahui faktor–faktor yang berhubungan dengan kejadian preeklamsia pada 

ibu hamil di RS Dokter Karyadi Semarang tahun 2007. 
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1.3.2 Tujuan Khusus  

1.3.2.1. Mengetahui distribusi umur ibu saat hamil, primigravida, kejadian 

kehamilan ganda, diabetes, hipertensi, obesitas dengan kejadian 

preeklamsia. 

1.3.2.2. Mengetahui hubungan antara umur ibu saat hamil dengan kejadian 

preeklamsia pada ibu hamil di RSUP Dokter Kariadi Semarang tahun 

2007. 

1.3.2.3. Mengetahui hubungan antara  primigravida dengan kejadian preeklamsia 

pada ibu hamil di RSUP Dokter Kariadi Semarang tahun 2007. 

1.3.2.4. Mengetahui hubungan antara kejadian kehamilan ganda dengan kejadian 

preeklamsia pada ibu hamil di RSUP Dokter Kariadi Semarang tahun 

2007. 

1.3.2.5. Mengetahui hubungan antara diabetes dengan kejadian preeklamsia pada 

ibu hamil di RSUP Dokter Kariadi Semarang tahun 2007. 

1.3.2.6. Mengetahui hubungan antara riwayat hipertensi dengan kejadian 

preeklamsia pada ibu hamil di RSUP Dokter Kariadi Semarang tahun 

2007. 

1.3.2.7. Mengetahui hubungan antara obesitas dengan kejadian preeklamsia pada 

ibu hamil di RSUP Dokter Kariadi Semarang tahun 2007. 

 

1.4  Manfaat Hasil Penelitian 

1.4.1. Bagi peneliti 

Memberikan pengalaman langsung bagi peneliti membuat karya tulis 

ilmiah dari suatu penelitian dalam rangka mengaplikasikan teori yang 

pernah diperoleh selama mengikuti pendidikan di Ilmu Kesehatan 
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Masyarakat UNNES khususnya teori tentang epidemiologi penyakit tidak 

menular bagian obstetri dan ginekologi. 

1.4.2. Bagi petugas RSUP Dr. Kariadi Semarang di bagian kehamilan dan 

penyakit kandungan. 

Sebagai bahan masukan dan informasi mengenai faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kejadian preeklamsia pada ibu hamil yang 

selanjutnya dapat mensosialisasikan kepada pasien mengenai faktor risiko 

terjadinya preeklamsia sehingga ibu hamil dapat mengetahui cara 

pencegahan dan dan dapat memperoleh penanganan lebih dini jika ibu 

menderita preeklamsia. 

 

1.5  Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Keaslian penelitian 
No Judul 

Penelitian 
Nama 
Peneliti 

Tahun 
Penelitian 

Rancangan 
Penelitian 

Variabel 
Penelitian 

Hasil Penelitian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil 
penderita 
preeklamsia
-eklamsia di 
RSU 
Tarakan, 
Kalimantan 
Timur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kethut 
Sudha berata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penelitian 
Restropektif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profil 
penderita 
preeklamsia 
Profil 
penderita 
eklamsia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Kejadian PEE 
sebesar 
3,26%(110 
kasus) dari 3370 
persalinan. 

- Kelompok usia 
terbanyak 
penderita antara 
20-35 tahun 

- Status 
pendidikan 
penderita dari 
SD samapai PT 
79,7%. 

- Tingkat 
kunjungan ANC 
penderita ≥ 4 
kali selama 
hamil 54,8%. 

-Usia kehamilan 
penderita saat 
didiagnosisi 
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2 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hubungan 
beberapa 
Karakteristi
k Ibu Hamil 
dengan 
Kejadian 
Preeklamsia 
( Studi 
Kasus di RS 
Bersalin 
Sayang Ibu 
Kecamatan 
Balikpapan 
Barat Kota 
Balikpapan 
Tahun 
2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obesitas 
dalam 
Kehamilan 
sebagai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jamli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cannes 
Nobel 
Wingardi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kasus 
Kontrol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kasus 
Kontrol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karakteristik 
Ibu Hamil 
Kejadian 
Preeklamsia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obesitas 
dalam 
kehamilan 
Faktor risiko 

ditegakkan 
86,44% pada 
usia 37-42 
minggu.. 

- Status gravida 
penderita 
terbanyak adalah 
multigravida 
yaitu 54,24%. 

- Tekanan darah 
pendeita 
terbanyak 
sisitolik > 160 
mmHg (66,1%), 
diastolik ≤ 110 
mmHg 
(57,63%). 

- Kejadian PE 
pada ibu hamil 
usia (<20 tahun 
- > 35 tahun) 
33% (p=0,001, 
OR=6). 

- Kejadian PE 
pada ibu 
dengan status 
gizi sebelum 
kehamilan 
gemuk (IMT 
>25) 39,4 % 
(p=0,003, 
OR=4). 

- Kejadian PE 
pada ibu hamil 
yang memiliki 
berat badan 
kurang normal 
selama 
kehamilan 54,3 
% (p= 0,001, 
OR=3). 

- Kejadian PE 
pada ibu hamil 
yang memakai 
metode KB saat 
terjadi 
kehamilan 30,9 
% (p=0,001, 
OR=3,974) 

Kejadian PE 
pada ibu hamil 
penderita 
obesitas 29,23 % 
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Faktor 
Risiko 
Terjadinya 
Preeklamsia 
di RSUP Dr 
Kariadi 
Semarang 

 

 

 

 
 

terjadinya 
Preeklamsia 
 

(p=0,001, 
OR=3,974). 

 

 
Tabel 1.2 Perbedaan penelitian 
No Perbedaan Apriliani Asmara 

Puspitasari 
Kethut Sudha 

berata 
 

Jamli Cannes Nobel 
Wingardi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1. Judul 

penelitian 
Faktor-Faktor 
yang 
Berhubungan 
dengan Kejadian 
Preeklamsia pada 
Ibu Hamil (Studi 
di RSUP Dokter 
Kariadi Semarang 
tahun 2007) 

Profil penderita 
preeklamsia-
eklamsia di 
RSU Tarakan, 
Kalimantan 
Timur 
 

Hubungan 
beberapa 
Karakteristik Ibu 
Hamil dengan 
Kejadian 
Preeklamsia ( Studi 
Kasus di RS 
Bersalin Sayang 
Ibu Kecamatan 
Balikpapan Barat 
Kota Balikpapan 
Tahun 2006). 
 

Obesitas dalam 
Kehamilan sebagai 
Faktor Risiko 
Terjadinya 
Preeklamsia di 
RSUP Dr Kariadi 
Semarang 
 

2. Tempat 
dan Tahun 
Penelitian 

di RSUP Dokter 
Kariadi Semarang 
tahun 2007 

di RSU 
Tarakan, 
Kalimantan 
Timur 
 

di RS Bersalin 
Sayang Ibu 
Kecamatan 
Balikpapan Barat 
Kota Balikpapan 
Tahun 2006 

di RSUP Dr 
Kariadi Semarang 
 

3. Rancangan 
Penelitian 

Kasus kontrol Penelitian 
Restropektif 
 

Kasus kontrol Kasus kontrol 

4. Variabel 
penelitian 

Usia ibu saat 
hamil, 
primigravida, 
kejadian 
kehamilan ganda, 
diabetes, riwayat 
hipertensi, 
obesitas dan 
kejadian 
preeklamsia. 

Usia ibu hamil, 
pendidikan, 
frekuensi 
memeriksakan 
kehamilan, usia 
kehamilan saat 
diagnosis 
ditegakkan, 
status 
kehamilan, 
tekanan darah 
sistolik dan 
diastolic, cara 
persalinan dan 
ada tidaknya 

Usia ibu hamil, 
status gizi sebelum 
kehamilan, 
kenaikan BB 
selama hamil, 
pemakaian metode 
KB saat hamil, 
status gizi saat 
hamil, kepesertaan 
metode KB, jenis 
metode KB, dan 
lama penggunaan 

Obesitas dan 
preeklamsia 
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komplikasi 
yang 
ditemukan. 

 

1.6  Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.1 Ruang Lingkup Tempat 

Penelitian tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian 

preeklamsia pada ibu hamil mengambil lokasi di RS Umum Dokter 

Kariadi Semarang dengan pertimbangan bahwa RS Umum Dokter Kariadi 

merupakan Rumah Sakit Rujukan sehingga kasus akan lebih mudah 

ditemukan.  

1.6.2 Ruang Lingkup Waktu 

Waktu pelaksanaan penelitian adalah Maret 2006-Agustus 2009 dengan 

waktu pengumpulan data tanggal 01-30 April 2008. 

1.6.3 Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi penelitian adalah Ilmu Kesehatan Masyarakat yang 

berhubungan dengan materi Epidemiologi khususnya bagian obstetri dan 

ginekologi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian preeklamsia  

Preklamsia adalah timbulnya hipertensi disertai proitenuria dan edema 

akibat kehamilan setelah usia kehamilan 20 minggu atau segera setelah persalinan 

(arif mansjoer,dkk,2002:270) penyakit ini umumnya terjadi dalam triwulan ke-3 

kehamilan tetap dapat tejadi sebelumnya, misalnya pada mola hidatidora (Hanifa 

Wiknjosastro,2005:282). 

Hipertensi biasanya timbul lebih dahulu daripada tanda-tanda lain untuk 

menegakkan diagnosis preeklamsia, kenaikan tekanan sistolik haru 30 mm Hg 

atau lebih diatas tekanan yang biasanya ditemukan, atau mencapai 140 mm Hg 

atau lebih. Kenaikan tekanan diastolic sebenarnya lebih dapat dipercaya. Apabila 

tekanan diastolik naik dengan 15 mm Hg atau lebih, atau menjadi 90 mm Hg atau 

lebih, maka diagnosis hipertensi dapat dibuat. Penentuan tekanan darah dilakukan 

minimal 2 kali dengan jarak waktu 6 jam pada keadaan istirahat (Hanifa 

Wiknjosastro,2005:282) 

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 berarti untuk penentuan 

diagnosis preeklamsia. Kenaikan berat badan ½ Kg setiap minggu dalam 
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kehamilan masih dapat dianggap normal, tetapi bila kenikan 1 Kg seminggu 

beberapa kali hal ini perlu menimbulkan kewaspadaan pada timbulnya 

preeklamsia (Hanifa Wiknjosastro, 2005:282) 

Proteinuria berarti konsentrasi protein dalam air kencing yang melebihi 0,3 

g/liter dalamair kencing 24 jam atau pemeriksaan kualitatif menunjukkan 1 atau 2 

+ atau 1 g/liter atau lebih dalam air kencing yang dikeluarkan dalam kateter yang 

diambil minimal 2 kali dalam jarak 6 jam. Biasanya proteinuria timbul lebih 

lambat dari hipertensi dan kenaikan berat badan, karena itu harus dianggap 

sebagai tanda yang cukup serius (Hanifa Wiknjosastro, 2005:208). 

2.1.2 Gejala Klinis Preeklamsia 

Diagnosis preeklamsia ditegakkan berdasarkan adanya dua dari tiga gejala, 

yaitu penambahan berat badan yang berlebihan, edema, hipertensi dan protenuria. 

Penambahan berat badan yang berlebihan bila terjadi kenaikan 1 kg seminggu 

beberapa kali. Edema terlihat sebagai peningkatan berat badan, pembengkakan 

kaki, jari tangan dan muka. Tekanan darah ≥140/90 mm hg atau tekanan sistolik 

meningkat > 30 mm Hg atau tekanan diastolik > 15 mm Hg yang diukur setelah 

pasien beristirahat selama 30 menit. Tekanan diastolik pada trimester kedua yang 

lebih dari 85 mm Hg patut dicurigai sebagai bakat preeklamsia (arif mansjoer, 

2002:270). Pada preeklamsia ringan tidak ditemukan gejala-gejala subjektif. Pada 

preeklamsia berat didapatkan sakit kepala didaerah frontal, skotorna, diplopia, 

penglihatan kabur nyeri didaerah epigastrium, mual dan muntah-muntah. Gejala-

gejala ini sering ditemukan pada preeklamsia yang meningkat dan merupakan 

petunjuk bahwa eklamsia akan timbul. Tekanan darahpun meningkat lebih tinggi, 
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edema menjadi lebih umum dan proteinuria bertambah banyak (Hanifa 

Wiknjosastro, 2005:287-288) 

Hipertensi karena kehamilan dan preeklamsia ringan sering ditemukan 

tanpa gejala, kecuali meningkatnya tekanan darah. Proqnosis menjadi lebih buruk 

dengan terdapatnya proteinuria. (Abdul Bari Saifuddin,2002:209) 

Gejala dan tanda preeklamsia ringan jika tekanan darah tidak lebih dari 

140/90 mmHg, proteinuria +1 dan edema minimal (Chrisdiono M.A., 2004:4). 

Gejala dan tanda preeklamsia berat  

1) Tekanan darah sistolik ≥ 160 mmHg  

2) Tekanan darah diastolik ≥ 110 mmHg 

3) Peningkatan kadar enzim hati atau / dan iterus 

4) Trombosit < 100.000/mm3  

5) Oliguria < 400 mm/24 jam 

6) Proteinuria > 3g/ liter 

7) Nyeri epigastrium 

8) Skotomas dan gangguan visus atau nyeri frontal yang berat 

9) Perdarahan retina  

10) Edema pulmonum 

11) Koma (Hanifa Wiknjosastro, 2005:288) 

2.1.3 Klasifikasi Preeklamsia 

Hipertensi dalam kehamilan dapat dibagi dalam : 
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- Hipertensi karena kehamilan, jika hipertensi terjadi pertama kali sesudah 

kehamilan 20 minggu, selama persalinan dan atau dalam 48 jam pasca 

persalinan 

- Hipertensi kronik, jika hipertensi terjadi sebelum kehamilan 20 minggu. 

Klasifikasi hipertensi dalam kehamilan 

Tabel 2.1.  Klasifikasi hipertensi dalam kehamilan 
Diagnosis Tekanan darah Tanda lain 
Hipertensi karena  
kehamilan 
• Hipertensi 

 
 
 
 
• Preeklamsia ringan 
• Preeklamsia berat 

 
 
• Kenaikan  tekanan diastolic 15 

mmHg atau > 90 mmHg dalam 2 
pengukuran berjarak 1 jam atau 
tekanan diastolic sampai 110 
mmHg 

• Idem 
• Tekanan distolik > 110 mmHg 

 
 
• Proteinuria (-) 
• Kehamilan > 20 minggu 
 
 
 
• Proteinuria 1+ 
• Proteinuria 2+ 
• Oliguria 
• Hiperefleksia 
• Gangguan Penglihatan 
• Nyeri epigastrium 
• Kejang 

Hipertensi Kronik 

• Hipertensi kronik 

 

• Superimposed pre-

eclamsia 

 

• Hipertensi 

 

• Hipertensi kronik 

 

• Kehamilan < 20 

minggu 

• Proteinuria + tnda-tnda 

lain dari preeklmsia 

(Abdul Bari Syaifudin, 2002:208) 

2.1.4 Dampak Preeklamsia 

2.4.1.1 Dampak Preeklamsia pada Ibu 

1) Perubahan Anatomi Patologik 

a. Plasenta 

Pada preeklamsia terdapat spasmus arteriola spiralis desidua dengan akibat 

menurunya aliran darah ke plasenta. Perubahan plsenta normal sebagai 
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akibat tuanya kehamilan, seperti menipisnya sinsitium, menebalnya 

dinding pembuluh darah vili karena vibrosis dan konfersi mesoderm 

menjadi jaringan fibrotik, dipercepat prosesnya pada preeklamsia dan 

hipertensi. Pada preeklamsia yang jelas ialah atrofi sinsitium, sedangkan 

pada hipertensi menahun terdapat terutama perubahan pada pembuluh 

darah dan stroma. Arteriaspiralis mangalami konstriksi dan penyempitan, 

akibat aterosis akut disertai necrotizing arteriopathy. 

b. Ginjal  

Alat ini besarnya normal atau dapat membengkak pada simpai ginjal dan 

pada pemotongan mungkin ditemukan perdarahan-perdarahan kecil. 

Pada preeklamsia ditemukan adanya gagal ginjal. 

c. Hati  

Alat ini besarnya normal pada permukaan dan pembelahan tampak tempat 

perdarahan yang tidak teratur. 

Pada pemeriksaan mikroskopik dapat ditemukan perdarahan dan nekrosis 

pada tepi lobulus, disertai trombosis pada pembuluh darah kecil, terutama 

disekitar venaporta. Walaupun umumnya lokasi ialah periportal, namun 

perubahan tersebut dapat di temukan di tempat-tempat lain. Dalam pada 

itu, rupanya tidak ada hubungan langsung antara berat penyakit dan luas 

perubahan pada hati. 

d. Otak 

Pada penyakit yang belum lanjut hanya ditemukan edema dan anemia pada 

korteks  selebri; pada keadaan lanjut dapat ditemukan perdarahan. 



15 
 

 

e. Retina 

Kelaianan yang sering ditemukan pada retina ialah spasmus pada arteriola 

terutama yang dekat pada diskus optikus. Vena tampak lekuk pada 

persimpangan dengan arteriola. Dapat terlihat edema pada diskus optikus 

dan retina. 

Ablasio retina juga dapat terjadi, tetapi komplikasi ini prognosisnya baik, 

karena retina akan melekat lagi beberapa minggu postpartum. Perdarahan 

dan eksudat jarang ditemukan pada preeklamsia; biasanya kelaianan 

tersebut menunjukkan adanya hipertensi menahun. 

 

 

 

f. Paru-paru 

Paru-paru menunjukan berbagai tingkat edema dan perubahan karena 

bronkopneumonia sebagai akibat aspirasi. Kadang-kadang ditemukan 

abses paru-paru. 

g. Jantung 

Pada sebagian besar penderita yang mati karena eklamsia jantung biasanya 

mengalami perubahan degeneratif pada miokardium. Sering ditemukan 

degenerasi dan lemak an cloudy awelling serta nekrolis dan perdarahan. 

Sheehan (1985) menggambarkan perdarahan subendokardinal disebelah 

kiri septum interventrikular pada kira-kira dua pertiga penderita eklamsia 

yang meninggal dalam 2 hari pertama setelah timbulnya penyakit 
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h. Kelenjar adrenal 

Kelenjar adrenal dapat menunjukan kelainan berupa perdarahan dan 

nekrosis dalam berbagai tingkat (Hanifa Wiknjosastro,2005:291). 

2) Perubahan patofisiologi 

a. Perubahan pada plasenta dan uterus.  

Menurunnya aliaran darah ke plasenta mengakibatkan gangguan fungsi 

plasenta. Pada hipertensi yang agak lama pertumbuhan janin terganggu.; 

pada hipertensi yang lebh pendek bisa terjadi gawat-janin sampai 

kematiannya karena kekurangannya oksegenisasi.  

Kenaikan tonusuterus dan kepekaan terhadap perangsangan sering 

didapatkan pada preeklamsia dan eklamsia, sehingga mudah terjadi partus 

prematurus.  

b. Perubahan pada ginjal 

Perubahan pada ginjal disebabkan oleh aliran darah kedalam ginjal 

menurun, senhingga menyebabkan filtrasi glomerulus mengurang. 

Kelainan pada ginjal yang penting ialah yang berhubungan dengan 

proteinuri dan mungkin sekali dengan retensi garam dan air.  

Fungsi ginjal pada preklamsia tampaknya agak menurun bila dilihat dari  

clearance asam urik. Filtrasi glomerulus dapat turun sampai 50% dari 

normal, sehingga menyebabkan diuresis turun; pada keadaan lanjut dapat 

terjadi oliguria atau anuria (Hanifa Wiknjosastro,2005:284). 
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2.4.1.2 Akibat pada Janin 

Janin yang dikandung ibu hamil pengidap preeklamsia akan hidup dalam 

rahim dengan nutrisi dan oksigen dibawah normal. Keadaan ini bisa terjadi karena 

pembuluh darah yang menyalurkan darah ke plasenta menyempit (Riesnawati 

Soelaeman, 2005.). 

Kerena buruknya nutrisi, pertumbuhan janin akan terhambat sehingga akan 

terjadi bayi dengan berat yang rendah. Bisa juga bayi dilahirkan prematur, biru 

saat dilahirkan (asfiksia) dan sebagainya Pada kasus preeklamsia yang berat, janin 

harus segera dilahirkan jika sudah menunjukan kegawatan (Riesnawati 

Soelaeman, 2005). 

2.1.5 Pencegahan 

Pemeriksaan antenatal yang teratur dan teliti dapat menemukan tanda-

tanda dini preeklamsia, dan dalam hal itu harus dilakukan penanganan semestinya. 

Walaupun timbulnya preeklamsia tidak dapat dicegah sepenuhnya, namun 

frekuensinya dapat dikurangi dengan pemberian penerangan secukupnya dan 

pelaksaan pengawasan yang baik pada wanita hamil. Penerangan tentang manfaat 

istirahat dan diet berguna dalam pencegahan. Istirahat tidak selalu berbaring 

ditempat tidur, namun pekerjaan sehari-hari perlu dikurangi, dan dianjurkan lebih 

banyak duduk dan berbaring. Diet tinggi protein, protein makan rendah lemak 

karbohidrat garam dan penambahan berat badan yang tidak berlebihan perlu 

dianjurkan (Hanifa Wiknjosastro, 2005:290). 
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Mengenal secara dini preeklamsia dan segera merawat penderita tanpa 

memberikan diuretika dan obat antihipertensif, memang merupakan kemajuan 

yang penting dari pemeriksaan antenatal (Hanifa Wiknjosastro, 2005:290). 

2.1.6 Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Preeklamsia 

2.1.8.1 Primigravida 

Yang perlu diketahui, kategori rawan ternyata hanya berlaku pada 

kehamilan anak pertama. Sedangkan pada kehamilan kedua dan ketiga, risiko 

akan menurun dengan sendirinya. Namun, bahaya akan kembali meningkat saat 

kehamilan keempat dan berikutnya karena ibu menghadapi risiko perdarahan pada 

proses persalinan. Kehamilan pertama dianggap berisiko karena belum adanya 

catatan medis tentang perjalanan persalinan ibu. Kehamilan pertama dianggap 

berisiko. Pada usia rawan, risiko kehamilan anak pertama tersebut meningkat 

karena ada beberapa faktor ancaman tambahan (Faras Handayani, 2006). 

Menurut Hanifa Wiknjosastro (2005:287) Pada primigravida frekuensi 

preeklamsia lebih tinggi bila dibandingkan dengan multigravida terutama 

primigravida muda.  

2.1.8.2 Kejadian Kehamilan ganda 

Kehamilan ganda disebut juga dengan kehamilan kembar. Jika pada 

ovulasi dilepaskan lebih dari 1 sel telur dan kemudian diikuti dengan pembuahan, 

maka akan terjadi kehamilan ganda. Pada kehamilan kembar berat badan bayi 

lebih ringan daripada janin pada kehamilan tunggal pada umur kehamilan yang 

sama. Sampai dengan usia kehamilan 30 minggu kenaikan berat badan janin 

kembar sama dengan janin tunggal. Setelah itu kenaikan berat badannya lebih 
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kecil, mungkin karena regangan yang berlebihan menyebabkan peredaran darah 

plasenta mengurang.  

Berat badan janin pada kehamilan kembar rata-rata 1000 gram lebih 

ringan daripada janin kehamilan tunggal. Berat badan bayi yang baru lahir 

umumnya pada kehamilan kembar kurang dari 2500 garam. Selain itu berat badan 

kedua janin pada kehamilan kembar tidak sama, dapat berbeda antara 50 sampai 

1000 gram. Pada  hamil kembar, peregangan rahim berlebihan, sehingga melewati 

batas toleransinya dan seringkali terjadi lahir prematur. Terjadinya preeklamsia 

lebih sering pada kehamilan kembar/ganda, karena peregangan uterus yang 

berlebihan menyebabkan aliran darah ke uterus berkurang (Hilmia Nawawi, 

2004). 

2.1.8.3 Mola Hidatidosa 

Mola hidatidosa adalah kehamilan abnormal di mana hampir semua vili 

koralisnya mengalami perubahan hidrofik. Mola hidatifosa berasal dari plasenta 

dan/atau jaringan janin sehingga hanya mungkin terjadi pada awal kehamilan. 

Massa biasanya terdiri dari bahan-bahan plasenta yang tumbuh tak terkendali. 

Sering tidak ditemukan janin sama sekali. Mola hidatidosa terbagi menjadi: 

a. Mola Hidatidosa komplet, jika tidak ditemukan janin. 

b. Mola Hidatidosa inkomplet (parsial), jila disertai janin atau bagian janin 

(Arief Mansjoer,dkk, 2001:265). 

Kebanyakan mola sudah dapat dideteksi lebih awal pada trimester awal 

sebelum terjadi onset gejala klasik tersebut, akibat terdapatnya alat penunjang 

USG yang beresolusi tinggi. Gejala mola parsial tidak sama seperti komplet mola. 
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Penderita biasanya hanya mengeluhkan gejala seperti terjadinya abortus 

inkomplet atau missed abortion, seperti adanya perdarahan vaginal dan tidak 

adanya denyut jantung janin. Dari pemeriksaan fisik pada kehamilan mola 

komplet didapatkan umur kehamilan yang tidak sesuai dengan besarnya uterus 

(tinggi fundus uteri). Pembesaran uterus yang tidak konsisten ini disebabkan oleh 

pertumbuhan trofoblastik yang eksesif dan tertahannya darah dalam uterus. 

Didapatkan pula adanya gejala preeklamsia yang terjadi pada 27% kasus dengan 

karakteristik hipertensi ( TD > 140/90 mmHg), protenuria (>300 mg.dl), dan 

edema dengan hiperefleksia. 

 Penyebab terjadinya mola belum diketahui secara pasti. Ada yang 
menyatakan bahwa mola disebabkan oleh infeksi, defisiensi makanan dan faktor 
genetika. Teori yang paling mendekati adalah teori Acosta Sison, yang 
menyatakan bahwa penyebab terjadinya mola adalah adanya defisiensi 
(kekurangan) protein pada tubuh. Faktor resiko terjadinya mola terdapat pada 
golongan sosio-ekonomi rendah, dengan usia di bawah 20 tahun dan mempunyai 
riwayat paritas yang tinggi (Hendrik, 2005:149). 

 

 Manifestasi gejala yang timbul pada mola adalah sebagai berikut: 

1). Diawali dengan terlambatnya haid kurang dari 20 minggu. 

2). Terjadinya perdarahan per-vaginam secara berulang dengan darah yang 

cenderung coklat dan terkadang disertai dengan pengeluaran gelembung. 

3). Tidak terabanya janin (seperti kepala atau kaki) pada pemeriksaan perabaan 

perut dan tidak terdengarnya bunyi jantung janin, 

Komplikasi selanjutnya adalah terjadinya anemia berat, infeksi 
preeklamsia/eklamsia, tirotoksikosis dan keadaan syok pada tubuh (Hendrik, 
2005:150). 

Mola harus dibuang seluruhnya, biasanya jika tidak terjadi aborsi spontan 

dan diagnosisnya sudah pasti, dilakukan aborsi terapeutik melalui prosedur 
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dilatasi & kuretase. Setelah prosedur tersebut, dilakukan pengukuran kadar HCG 

untuk mengetahui apakah seluruh mola telah terbuang. Jika seluruh mola telah 

terbuang, maka dalam waktu 8 minggu kadar HCG akan kembali normal. Wanita 

yang pernah menjalani pengobatan untuk mola sebaiknya tidak hamil dulu dalam 

waktu 1 tahun. 2-3% kasus mola bisa berkembang menjadi keganasan 

(koriokarsinoma). 

2.1.8.4 Diabetes 

 Diabetes merupakan suatu penyakit di mana tubuh tidak menghasilkan 

insulin dalam jumlah cukup atau sebaliknya, tubuh kurang mampu menggunakan 

insulin secara maksimal (walaupun jumlah insulin sudah cukup). Insulin adalah 

hormon yang dihasilkan pankreas, yang berfungsi mensuplai glukosa dari darah 

ke sel-sel tubuh untuk dipergunakan sebagai bahan bakar tubuh (Imam Musbikin, 

2005:213). 

Kehamilan dapat mempengaruhi timbulnya penyakit diabetes pada 

seseorang. Sejak kehamilan terjadilah perubahan tingkat karbohidrat dalam tubuh 

ibu. Hal itu terjadi selama dalam kehamilan diperlukan energi yang lebih dari 

biasanya bagi pertumbuhan janin. Namun, intake atau asupan karbohidrat yang 

meningkat dapat membuat persediaan hormon insulin dalam tubuh tidak 

mencukupi. Peran hormon ini adalah mengendalikan kadar gula dalam darah yang 

diubah dari karbohidrat tersebut. Akibatnya terjadilah penimbunan kadar gula 

yang tinggi dalam darah yang menyebabkan kenaikan kadar gula darah. Gejala 

keluhan yang paling khas adalah banyaknya kencing, banyak minum, dan banyak 

makan. Diabetes bawaan maupun diabetes yang didapat selama hamil bisa 
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berakibat buruk bagi kehamilan yaitu hidramnion (cairan ketuban terlalu banyak), 

distosia (persalinan macet), hipoglicemia (penurunan kadar gula secara drastis) 

juga beresiko terjadi preeklamsia (Puji Ichtiari, 2005). 

Tabel 2.2. Kadar glukosa darah swaktu dan puasa metode enzimatik sebagai 
patokan penyaring dan diagnosis DM (mg/dl) 

Pengukuran Bukan DM Belum pasti DM DM 
Kadar gula darah sewaktu 
Plasma vena 
Darah kapiler 

 
< 110 
< 90 

 
110-199 
90-199 

 
≥ 126 
≥ 200 

Kadar glukosa darah puasa 
Plasma vena 
Darah kapiler 

 
< 110 
< 90 

 
110-125 
30-109 

 
≥ 126 
≥ 110 

Sumber : David Ovedoff (2002:581). 

2.1.8.5 Hipertensi 

Hipertensi atau penyakit darah tinggi terjadi karena adanya pembuluh 

darah yang menegang sehingga membuat tekanan darah meningkat. Gejala yang 

umum dialami: 

1). Pusing dan sakit kepala 

2). Kadang disertai bengkak di bagian tungkai 

3). Bila dilakukan pemeriksaan laboratorium, akan ditemui adanya protein yang 

tinggi dalam urinnya. Tekanan darah bisa mencapai 140/90 sementara tekanan 

darah atas antara 100-120 dan tekanan darah bawah 70-85 (Puji Ichtiari, 

2005). 

Pada preeklamsia hipertensi biasanya timbul lebih dahulu daripada tanda-

tanda lain. Menurut Michael L. Callaham, dkk (261) Riwayat menderita hipertensi 

merupakan faktor risisko terjadinya preeklamsia.  
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2.1.8.6 Obesitas 

Wanita yang sedang hamil akan mengalami perubahan-perubahan dalam 

komposisi baik hormonal, sistem kardiovaskular, system trakus urinarius, dan 

lainnya berbeda dengan wanita tidak hamil. Pada minggu ke-6 aikan terjadi 

peningkatan volume cairan dan mencapai titik maksimal pada minggu ke-36 

sebanyak satu setengah kali lipat disertai dengan peningkatan berat badan. 

Pertambahan berat badan yang berlebihan pada wanita hamil kelak dapat 

menimbulkan masalah (Budi RST, 2005). 

Wanita yang berlebihan berat badan akan gemuk (obesitas) biasanya akan 

menghadapi risiko lebih besar dibanding wanita yang pertambahan berat 

badannya normal. Wanita dengan obesitas kemungkinan menghadapi masalah 

medis tertentu, misal munculnya gejala diabetes pada kehamilan dan tekanan 

darah tinggi. Wanita yang menderita tekanan darah tinggi beresiko terjadi 

preeklamsia disertai edema. Pada keadaan ini tekanan darah naik dengan tajam 

dan dalam air kencing terdapat protein. Kalau tidak segera diatasi, keadaan ini 

dapat berkembang menjadi eklamsia yang disertai gejala kejang-kejang (Budi 

RST, 2005). Obesitas tentu saja sangat berisiko bagi keselamatan ibu dan 

janinnya. Obesitas pada ibu hamil bisa berisiko keguguran, preeklamsia, dan 

tindakan caesar saat bersalin (Uli, 2007). Menurut Hanifa Wiknjosastro 

(2005:287), obesitas merupakan salah satu faktor predisposisi untuk terjadinya 

preeklamsia. 

Penambahan berat badan  yang normal bagi ibu hamil adalah sekitar 10-15 

kg. Secara sederhana, hitungannya adalah 3kg untuk bayi, ari-ari dan air ketuban 
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sekitar 4-5 kg. Sedangkan sisanya adalah penambahan volume dan penambahan 

lemak yang didepositkan. Kenaikan berat badan ini umumnya terjadi saat 

memasuki trimester kedua, kala kehamilan berusia 4-6 bulan. Karena di trimester 

ini biasanya nafsu makan sudah mulai meningkat karena ibu hamil sudah 

beradaptasi dengan segala perubahan di tubuh. Keluhan mual sudah berlalu 

seiring dengan pertumbuhan plasenta yang sudah berfungsi penuh. Bersamaan 

dengan itu, janin mulai tumbuh pesat yaitu 10 gram perhari. Tubuh ibu juga 

mengalami perubahan dan adaptasi dengan pembesaran payudara dan mulai 

berfungsinya rahim serta plasenta. Untuk itu, peningkatan kualitas gizi sangat 

penting karena pada tahap ini ibu mulai menyimpan lemak dan zat gizi lainnya 

untuk cadangan sebagai bahan pembentuk ASI saat menyusui kelak. Sedangkan 

pada trimester ketiga, ketika usia kehamilan mencapai usia 7-9 bulan, dibutuhkan 

vitamin dan mineral untuk mendukung pesatnya pertumbuhan janin dan 

pembentukan otak (Faras Handayani, 2005). 

Bila berat badan sebelum hamil dan kenaikan berat badannya selama 

hamil adalah berlebih, maka bayi akan berisiko terhambat pertumbuhannya akibat 

penyempitan pembuluh darah. Ibu juga berisiko mengalami komplikasi, baik 

selama kehamilan maupun persalinan, seperti perdarahan, tekanan darah tinggi 

atau preeklamsia. Selain itu, ibu juga akan sulit menghilangkan kelebihan berat 

badannya setelah melahirkan (Sofie Rifayani Krisnadi, 2007). 

2.1.8.7 Umur ibu  

 Usia wanita mempengaruhi risiko kehamilan. Berdasarkan statistik usia 

muda dianggap berisiko bagi kehamilan yaitu di bawah usia 20 tahun dan diatas 
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35 tahun. Risiko kehamilan pada ibu yang terlalu muda biasanya timbul mereka 

belum siap secara psikis maupun fisik. Beberapa organ reproduksi seperti rahim 

belum cukup matang untuk menanggung beban kehamilan. Bagian panggul juga 

belum cukup berkembang sehingga bisa mengakibatkan kelainan letak janin. 

Kemungkinan komplikasi lainnya adalah terjadinya preeklamsia (Faras 

Handayani, 2005). Jika usia ibu di atas 35 tahun maka kehamilannya 

diaanggap rawan, sebab tingkat morbiditas dan mortalitasnya memang meningkat. 

Risiko kehamilan yang akan dihadapi pada premigravida tua hampir mirip pada 

primigravida muda. Hanya saja, karena faktor kematangan fisik yang dimilki 

maka ada beberapa faktor risiko yang akan berkurang pada premigravida tua. 

Panggulnya juga sudah berkembang baik. Bahaya yang mengancam premigravida 

tua justru berkaitan dengan fungsi organ reproduksi di atas usia 35 yang sudah 

mulai menurun, sehingga bias mengakibatkan perdarahan pada proses persalinan 

dan preeklamsia (Faras Handayani, 2005). 
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2.2 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gambar 2.1. Faktor yang berhubungan dengan kejadian Preeklamsia 
Sumber : Hanifa Wiknjosastro (2005:281), Umi Salamah (2001), Jamli (2006), 

Sjaifoellah Noer (1999). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1  Kerangka Konsep 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1 Kerangka Konsep 
 
Berdasarkan kerangka teori variabel obesitas merupakan variabel perancu dalam 

hubungan variabel diabetes dan hipertensi dengan kejadian preeklmasia, tapi 

dalam penelitian ini obesitas bukan merupakan variabel perancu karena variabel 
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diabetes dan hipertensi ditentukan pada saat hamil sedang pada variabel obesitas 

ditentukan setelah ibu melahirkan. 

 

3.2  Hipotesis Penelitian 

3.2.1 Hipotesis Mayor 

Berdasar dugaan sementara Hipotesis asosiatif (Ha) minor yang diajukan 

adalah ada faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian preeklamsia dengan 

kejadian preeklamsia di RSUP Dokter Kariadi Semarang. 

3.2.2 Hipotesis Minor 

Berdasar dugaan sementara Hipotesis asosiatif (Ha) minor yang diajukan 

adalah sebagai berikut: 

1) Ada hubungan antara primigravida dengan kejadian Preeklamsia pada ibu 

hamil di RSUP Dokter Kariadi Semarang. 

2) Ada hubungan antara kejadian Kehamilan Ganda dengan kejadian 

Preeklamsia pada ibu hamil di RSUP Dokter Kariadi Semarang.. 

3) Ada hubungan antara Diabetes dengan kejadian Preeklamsia pada ibu hamil di 

RSUP Dokter Kariadi Semarang. 

4) Ada hubungan antara riwayat hipertensi dengan dengan kejadian preeklamsia 

pada ibu hamil di RSUP Dokter Kariadi Semarang. 

5) Ada hubungan antara obesitas  dengan kejadian Preeklamsia pada ibu hamil di 

RSUP Dokter Kariadi Semarang. 

6) Ada hubungan antara umur ibu saat hamil dengan kejadian Preeklamsia pada 

ibu hamil di RSUP Dokter Kariadi Semarang. 
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3.3  Definisi Operasional 

Definisi operasional dari variabel bebas dan variabel terikat adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 Definisi Operasional 
No Variabel Definisi Operasional Kategori Skala Instrumen 
1 Primigravida  Kehamilan yang pertama 

dialami ibu. 
Primigravida 
(kehamilan 
yang pertama)  
Bukan 
Primigravida  
(bukan 
kehamilan yang 
pertama) 

Ordinal Rekam 
medik 

2 Kejadian 
Kehamilan 
ganda 

kehamilan kembar atau 
kehamilan dengan dua janin 
atau lebih pada ibu hamil yang 
tercatat dalam catatan medik 
di RSUP Dr. Kariadi. 

Kehamilan 
ganda 
(kehamilan 
kembar) 
Kehamilan 
tunggal 
(kehamilan 
dengan 1 janin) 

Ordinal Rekam 
medik 

3 Diabetes  kelebihan kadar gula darah 
pada ibu hamil yang tercatat 
dalam catatan medik di RS Dr. 
Kariadi dengan kriteria 
dianggap diabetes jika 
>200mg/dl atau glukosa darah 
puasa ≥126mg/dl 
David Offedov (2002:581) 

Diabetes 
malitus 
Tidak diabetes 
melitus 

Ordinal Rekam 
medik 

4 Riwayat 
Hipertensi 

peningkatan tekanan 
>140/90mmHg yang terjadi 
pada ibu sebelum 
kehamilannya atau pada 
kehamilan kurang dari 20 
minggu 

Hipertensi 
(tekanan darah 
>140mmHg) 
Tidak 
hipertensi 
(tekanan darah 
≤140mmHg) 
 

Ordinal Rekam 
medik 

5 Obesitas kegemukan atau kelebihan 
berat badan yang terjadi pada 
pada saat kehamilan dengan 
kriteria: 
Obesitas (>15 kg) 
Tidak obesitas (10-15 kg) 
Faras Handayani (2005) 

Obesitas 
Tidak obesitas 

Ordinal Rekam 
medik 

6 Umur Ibu saat 
hamil 

umur ibu saat hamil yang 
dilihat pada catatan medik 
RSUP Dokter Kariadi. 
 

Tidak Berisiko 
(20-35 tahun) 
Berisiko 
(<20 tahun dan 
> 35 tahun) 

Ordinal Rekam 
medik  
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7 Preeklamsia kenaikan tekanan darah 
≥140/90 mmHg disertai 
proteinuria dan udema yang 
terjadi pada ibu hamil setelah 
usia 20 minggu kehamilan. 

Hanifa Wiknjosastro (2005) 

Preeklamsia 
Tidak 
preeklamsia 

Ordinal Rekam 
medik 

 

3.4  Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis dan rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kasus kontrol (case control study) yaitu penelitian epidemiologi analitik 

observasional yang menelaah hubungan antara efek (penyakit atau kondisi 

kesehatan) tertentu dengan faktor resiko tertentu. Desain penelitian kasus kontrol 

digunakan untuk meneliti berapa besarkah peran faktor risiko dalam penyakit 

(Sudigdo Sastroasmoro dan Sofyan Ismael, 2002:110). 

Dalam penelitian ini, yang digunakan sebagai kelompok kasus adalah 

ibu hamil yang menderita preeklamsia yang tercatat dalam data catatan medik di 

RSUP Dokter Kariadi Semarang. Penelitian dimulai dengan mengidentifikasi 

kelompok dengan kasus (ibu hamil yang menderita preeklamsia), kemudian secara 

retrospektif (penelusuran kebelakang) diteliti faktor risiko yang mungkin dapat 

menerangkan apakah kasus dan kontrol terkena paparan atau tidak. 

 

3.5  Populasi dan Sampel Penlitian 

3.5.1 Populasi 

 Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian yang diambil. Populasi 

yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil yang melahirkan dan 
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tercatat dalam data catatan medik di RS Umum Dokter Kariadi periode 01 Januari 

– 31 Desember 2007 yaitu sebesar 1642 persalinan. 

1) Populasi kasus dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil yang menderita 

preeklamsia yang tercatat dalam data catatan medik di RS Umum Dokter 

Kariadi periode 01 Januari – 31 Desember 2007 yaitu sebesar 85 kasus. 

2) Populasi kasus dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil yang tidak 

menderita preeklamsia yang tercatat dalam data catatan medik di RS Umum 

Dokter Kariadi periode 01 Januari – 31 Desember 2007 yaitu sebesar 1557 

kontrol. 

3.5.2 Sampel 

 Sampel dalam penelitian ini adalah ibu hamil yang menderita preeklamsia 

dan sebagian dari ibu hamil yang bukan penderita preeklamsia yang dirawat dan 

melahirkan antara 1 Januari– 31 Desember 2007 di RSUP Dr, Kariadi Semarang 

dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut: 

1. Kriteria inklusi 

Pada penelitian ini kriteria inklusi untuk sampel kasus yang telah ditetapkan 

adalah: 

1) Ibu hamil penderita preeklamsia yang melahirkan dan tercatat dalam 

catatan medik RS Umum Dokter Kariadi tahun 2007. 

2) Ibu hamil penderita preeklamsia yang bertempat tinggal di daerah sekitar 

Semarang. 

Sedang kriteria inklusi untuk sampel kontrol yang telah ditetapkan adalah : 
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1) Ibu hamil bukan penderita preeklamsia yang melahirkan dan tercatat 

dalam rekam medik di RS Umum Dr. Kariadi tahun 2007 

2) Ibu hamil bukan penderita preeklamsia yang bertempat tinggal di daerah 

Semarang. 

2. Kriteria Eksklusi 

1) Ibu hamil yang bertempat tinggal di luar daerah Semarang 

2) Ibu hamil dengan data kurang lengkap. 

Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan catatan medik 

penderita preeklamsia di RSUP DR. Kariadi Semarang pada periode 1 Januari– 31 

Desember 2007. Sampel penelitian terdiri dari kasus dan kontrol. 

Penentuan besar sampel minimal pada penelitian untuk uji hipotesis pada 

rancangan kasus kontrol menggunakan rumus: 

 1n = 1n = 
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 Catatan : Q1 = (1-PI); Q2 = (1-P2); P =1/2 (P1+P2); Q =1/2(Q1+Q2) 

 Keterangan : 

 Zα = deviat baku normal untuk α (α = 0.005 untuk uji dua arah sebesar 

1,96). 

 Zβ = deviat baku normal untuk β (power sebesar 80%, maka nilai Z = 

0,842). 

 P1 = proporsi efek pada kelompok kasus 

 P2 = proporsi efek pada kelompok kontrol 
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 OR= rumus yang digunakan untuk menentukan sampel. 

Tabel 3.2. Tabel Hasil Penelitian Terdahulu 
Faktor yang berhubungan 

dengan Preeklamsia 
P1 P2 OR n 

Usia ibu hamil 0,51 0,15 6 14 
Obesitas 0,69 0,26 3,97 19 
Kenaikan BB selama hamil 0,62 0,36 4,6 15 
 
Berdasarkan penelitian terdahulu maka didapatkan perbandingan sampel minimal 

19 tapi dalam penelitian ini mengambil jumlah kasus 35 orang dengan 

perbandingan kasus kontrol 1:2, sehingga jumlah kasus 35 orang dan jumlah 

kontrol 70 orang. Sehingga jumlah seluruh sampel adaah 105 orang. 

 

3.6  Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian, instrumen yang digunakan adalah data dokumentasi 

yaitu untuk mengetahui data mengenai faktor yang berhubungan dengan kejadian 

preeklamsia antara lain primigravida, kejadian kehamilan ganda, kehamilan 

dengan mola hidatidosa, diabetes, hipertensi, obesitas dan umur ibu saat hamil 

dengan melihat catatan medik RSUP Dr. Kariadi Semarang. 

 

3.7  Teknik Pengambilan Data 

 Data yang dikumpulkan berupa sekunder yaitu data yang bukan 

diusahakan sendiri dalam pengumpulannya oleh pihak lain. Dalam penelitian ini 

data yang diambil adalah data mengenai jumlah ibu hamil penderita preeklamsia, 

jumlah ibu hamil dan bersalin, berat badan ibu saat hamil, riwayat hipertensi, 
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diabetes, kejadian kehamilan ganda, urutan kehamilan dan umur ibu saat hamil 

dengan melihat data catatan medik di RSUP Dr. Kariadi Semarang. 

 

3.8  Teknik Analisis Data 

3.8.1 Pengolahan data 

Pengolahan data dan tahap-tahap pengolahan data meliputi: 

1) Editing 

Merupakan kegiatan mengkoreksi data yang telah diperoleh meliputi 

kelengkapan jawaban, konsistensi serta relevansi jawaban terhadap 

pertanyaan yang diberikan. Langkah ini bertujuan untuk memeriksa 

kelengkapan kuesioner, kejelasan arti jawaban pelanggan dalam 

penggunaan kondom dengan konsistensi jawaban. Bila ada kekurangan 

atau ketidaksesuaian data dapat dilengkapi dan diperbaiki. 

2) Koding 

Merupakan kegiatan mengklasifikasi data menurut masing-masing 

kriteria, setiap kriteria jawaban yang berbeda diberi kode yang berbeda 

pula sehingga pengolahan data menjadi lebih mudah. 

3) Skoring 

Merupakan kegiatan pemberian nilai yang berupa angka pada jawaban 

pertanyaan untuk memperoleh data kuantitatif  yang diperlukan dalam 

pengujian hipotesis. 
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4) Tabulasi 

Kegiatan memasukkan data ke dalam tabel induk dan file komputer, 

sehingga data yang diinginkan akan tampak secara deskriptif pada tabel 

tersebut. 

3.8.2 Analisis data 

3.8.2.1 Univariat 

Mendeskripsikan variabel bebas dan variabel terikat yang diteliti meliputi 

primigravida, kejadian kehamilan ganda, kehamilan dengan diabetes, hipertensi, 

obesitas dan umur ibu saat hamil sebagai variabel bebas dan preeklamsia sebagai 

variabel terikat. 

3.8.2.2 Bivariat 

Analisis data dilakukan untuk menganalisis antara variabel bebas dengan 

variabel terikat. Uji statistik yang dilakukan adalah dengan menggunakan uji Chi 

square. Jika tidak memenuhi syarat uji Chi-square maka dipakai uji Fisher  untuk 

tabel 2x2 sebagai uji alternatifnya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 
 

4.1 Deskripsi Data 

4.1.1 Gambaran Umum RSUP Dr. Kariadi Semarang 

 Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi adalah Unit Pelaksana Teknis di 

Lingkungan Departemen Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan yang 

mempunyai tugas menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang 

dilaksanakan secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan dengan upaya 

peningkatan kesehatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan dan 

upaya lain sesuai kebutuhan. Rumah Sakit yang terletak di Jl. Dr. Sutomo 16 

Semarang, PO BOX 1106 ini mempunyai fasilitas dan kemamupan 

menyelenggarakan hampir semua jenis pelayanan kesehatan spesialis dan 

merupakan pusat layanan rujukan. Luas lahan yang dimiliki adalah 210.000 m2 

dengan luas bangunan 80.066 m2 . 

 Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi mempunyai visi dan misi 

dengan memegang nilai-nilai Keterbukaan, Kejujuran, Kebersamaan, 

Profesionalisme, dan Kedisiplinan. Adapun visi dan misi Rumah Sakit Umum 

Pusat Dokter Kariadi adalah sebagai berikut: 

1) Visi Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi 

- Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna dan rujukan yang 

berorientasi pada kebutuhan dan keselamatan pasien, berkualitas serta 

terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. 
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- Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, & penelitian yang berkualitas 

sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan, kemajuan ilmu pengetahuan, dan 

teknologi kedokteran. 

- Menyelenggarakan manajemen RS dengan kaidah bisnis yang sehat, 

terbuka, efisien, efektif, akuntabel, sesuai ketentuan perundangan-

undangan. 

- Mengelola dan mengembangkan SDM sesuai dengan kebutuhan pelayanan 

dan kemampuan RS. 

- Menjalin dan mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan 

dengan institusi dan organisasi profesi yang terkait dengan bidang 

kesehatan. 

2) Misi Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi 

- Menjadi Sahabat Menuju Sehat. 

4.1.2 Fasilitas RSUP Dokter Kariadi Semarang 

Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi mempunyai fasilitas antara lain sebagai 

berikut : 

1) Rawat Inap 

2) Rawat Jalan 

3) Rawat darurat 

4) Bedah dan rawat sehari 

5) Rawat intensif 

6) Geriatri 

7) Geriatri Paviliun Garuda 

8) Jantung dan pembuluh darah 
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 . Penelitian dilaksanakan di Instalasi Rawat Jalan Bagian Kehamilan dan 

Penyakit Kandungan yang merupakan tempat pelayanan dan perawatan 

kehamilan. Di instalasi ini menyediakan pelayanan pemeriksaan ibu hamil serta 

mendeteksi masalah yang timbul dalam kehamilan.  

 

4.2  Hasil Penelitian 

4.2.1 Analisis Univariat 

  Responden dalam penelitian ini adalah ibu hamil penderita preeklamsia di 

yang tercatat dalam catatan medik RSUP Dr. Kariadi Semarang berjumlah 35 

orang sebagai kasus dan ibu hamil bukan penderita preeklamsia di yang tercatat 

dalam catatan medik RSUP Dr. Kariadi Semarang berjumlah 70 orang sebagai 

kontrol. Gambaran karakteristik subjek penelitian meliputi umur pekerja, tingkat 

pendidikan pekerja, Masa kerja pekerja, srarus marital pekerja, pemberian makan 

pagi pada pekerja dan produktivitas kerja pekerja. 

4.2.1.1 Distribusi Responden Berdasarkan Primigravida 

Berdasarkan hasil penelitian di Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang, maka 

diperoleh distribusi kejadian primigravida pada ibu hamil sebagaimana 

tercantum dalam tabel 4.1. dibawah ini.  

Tabel 4.1. Distribusi Responden Menurut Primigravida 

No Kejadian Primigravida Frekuensi Prosentase (%) 
(1) (2) (3) (4) 
1 Primigravida 49 46,7 
2 Bukan Primigravida 56 53,3 
 Jumlah 105 100 

Sumber : Data Catatan Medik RSUP Dr. Kariadi Semarang tahun 2007 
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Berdasarkan tabel 4.1. diperoleh informasi bahwa dari 105 responden ibu 

yang mengalami kejadian primigravida sebanyak 49 responden (46,7 %) 

Sedangkan persentase ibu yang bukan termasuk primigravida sebanyak 56 

responden (53,3 %).  

4.2.1.2 Distribusi Responden Berdasarkan Kejadian Kehamilan Ganda 

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh distribusi kejadian kehamilan 

ganda sebagaimana tercantum dalam tabel 4.2. berikut ini. 

Tabel 4.2. Distribusi Responden Menurut Kejadian Kehamilan Ganda 

No Kejadian Kehamilan Ganda Frekuensi Prosentase (%) 
(1) (2) (3) (4) 
1 Kehamilan ganda  5 4,8 
2 Kehamilan Tunggal 100 95,2 
 Jumlah 105 100 

Sumber : Data Catatan Medik RSUP Dr. Kariadi Semarang tahun 2007 

Berdasarkan tabel 4.2.diperoleh informasi bahwa dari 105 responden, ibu 

yang pada saat hamil mengalami kejadian kehamilan ganda sebanyak 5 responden 

(4,8 %) dan ibu dengan kehamilan tunggal sebanyak 100 responden (95,2 %). 

4.2.1.3 Distribusi Responden Berdasarkan Kejadian Diabetes 

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh distribusi kejadian kehamilan 

Mola Hidatidosa sebagaimana tercantum dalam tabel 4.3. berikut ini. 

Tabel 4.3. Distribusi Responden Menurut Kejadian Diabetes 

No Kejadian Diabetes Frekuensi Prosentase (%) 
(1) (2) (3) (4) 
1 Diabetes 16 15,2 
2 Tidak Diabetes 89 84,8 
 Jumlah 105 100 

          Sumber : Data Catatan Medik RSUP Dr. Kariadi Semarang tahun 2007 

Berdasarkan tabel 4.3. diperoleh informasi bahwa dari 105 responden, 
ibu yang pada saat hamil mengalami kejadian Diabetes sebanyak 16 responden 
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(15,2 %) dan ibu yang tidak mengalami kejadian Diabetes sebanyak 89 
responden (84,8 %). 

4.2.1.4 Distribusi Responden Berdasarkan Riwayat Hipertensi 

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh distribusi kejadian kehamilan 

hipertensi sebagaimana tercantum dalam tabel 4.4. berikut ini. 

Tabel 4.4. Distribusi Responden Menurut Riwayat Hipertensi 

No Riwayat Hipertensi Frekuensi Prosentase (%) 
(1) (2) (3) (4) 
1 Hipertensi 18 17,1 
2 Tidak Hipertensi 87 82,9 
 Jumlah 105 100 

          Sumber : Data Catatan Medik RSUP Dr. Kariadi Semarang tahun 2007 

Berdasarkan tabel 4.4.diperoleh informasi bahwa dari 105 responden, 
ibu yang pada saat hamil mengalami kejadian Hipertensi sebanyak 18 
responden (17,1 %) dan ibu yang tidak mengalami kejadian Hipertensi 
sebanyak 87 responden (82,9%). 

4.2.1.5 Distribusi Responden Berdasarkan Kejadian Obesitas 

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh distribusi kejadian kehamilan 

Mola Hidatidosa sebagaimana tercantum dalam tabel 4.5.. berikut ini. 

Tabel 4.5.Distribusi Responden Menurut Kejadian Obesitas 

No Obesitas Frekuensi Prosentase (%) 
(1) (2) (3) (4) 
1 Obesitas 28 26,6 
2 Tidak Obesitas 77 73,4 
 Jumlah 105 100 

          Sumber : Data Catatan Medik RSUP Dr. Kariadi Semarang tahun 2007 
 

Berdasarkan tabel 4.5. diperoleh informasi bahwa dari 105 responden, 

ibu yang pada saat hamil mengalami kejadian Obesitas sebanyak 28 responden 

(26,60 %) dan ibu yang tidak mengalami kejadian Hipertensi sebanyak 77 

responden (73,40 %). 



41 
 

 

4.2.1.6 Distribusi Responden Berdasarkan Kelompok Umur Ibu Saat Hamil 

Tabel 4.6. Distribusi Responden menurut Kelompok Umur Ibu Saat Hamil 
No Kelompok Umur (tahun) Frekuensi Prosentase (%) 
(1) (2) (3) (4) 
1 < 20 atau > 35 23 21,9 
2 20-35 82 78,1 
 Jumlah 105 100 
        Sumber : Data Catatan Medik RSUP Dr. Kariadi Semarang tahun 2007 

Berdasarkan tabel 4.6. diperoleh informasi bahwa dari 105 responden, 

umur ibu yang pada saat hamil < 20 atau > 35 tahun sebanyak 23 responden 

(21,90 %) dan ibu dengan umur 20 -35 pada saat hamil sebanyak 82 responden 

(78,10 %). 

4.2.2 Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dalam penelitian ini menggunakan rumus Chi Square 

danperhitungan nilai Odds Ratio (OR) dengan taraf kepercayaan (CI) 95% dan 

Tingkat kemaknaan (α) 0,05 untuk mengetahui ada tidaknya hubungan variabel 

bebas dan variabel terikat. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan 

program komputasi SPSS for windows release 12 diperoleh hasil analisis bivariat 

sebagai berikut: 

4.2.1.1 Hubungan Primigravida dengan Kejadian Preeklamsia pada Ibu Hamil. 

Tabel 4. 7. Tabulasi silang antara Primigravida dengan kejadian Preeklamsia pada 
ibu hamil 

Primigravida 

Preeklamsia 

p OR 
95% CI 

CC Kasus Kontrol 

n % n % Batas 
Bawah 

Batas 
Atas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
Pimigravida 
Bukan 
Primigravida 

18 
17 

51,43

48,57

31 
39 

44,28

55,72 0,628 1,332 0,591 3,005 
 
0,067

Total 35 100 70 100      
Sumber : Hasil olah data penelitian tahun 2008. 
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Dari hasil analisis hubungan antara kejadian primigravida dengan kejadian 

preeklamsia dapat diketahui bahwa ibu hamil penderita preeklamsia ada sebanyak 

18 responden (51,43%) merupakan primigravida sedangkan pada ibu hamil bukan 

penderita preeklamsia yang merupakan primigravida sebanyak 31 responden 

(44,28%). Pada ibu hamil penderita preeklamsia responden yang bukan 

merupakan primigravida sebanyak 17 responden (48,57%) sedangkan pada ibu 

hamil bukan penderita preeklamsia ada sebanyak 39 responden (55,72%) yang 

bukan merupakan primigravida. Kejadian preeklamsia pada ibu hamil banyak 

terjadi pada ibu dengan status primigravida yaitu sebanyak 18 responden 

(51,43%) sedang pada ibu dengan status bukan primigravida hanya sebanyak 17 

responden (48,57%). 

Dari hasil analisis dengan uji statistik menggunakan uji Chi-square (X2) 

dan perhitungan nilao Odds Ratio (OR) dengan taraf kepercayaan (CI) 95 %, 

dapat diketahui bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kejadian 

Primigravida dengan kejadian Preeklamsia pada ibu hamil (p = 0,628). Nilai OR 

= 1,332 (CI = 0,591-3,005) menunjukkan bahwa ibu yang merupakan kelompok 

primigravida pada saat kehamilannya belum merupakan faktor risiko terjadinya 

preeklamsia. Berdasarkan koefisien kontingensi dapat dilihat bahwa tingkat 

hubungan antara primigravida dengan kejadian preeklamsia pada ibu hamil 

mempunyai hubungan yang sangat lemah (0,067). 

4.2.1.2 Hubungan Kejadian Kehamilan Ganda dengan Kejadian Preeklamsia 

pada Ibu Hamil. 

Tabel 4.8. Tabulasi silang antara kejadian Kehamilan Ganda dengan kejadian 
Preeklamsia pada ibu hamil 

Kejadian 
Kehamilan 

Ganda 

Preeklamsia 
p OR 95% CI CC Kasus Kontrol 

n % n % Batas Batas 
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Bawah Atas 
(1) (2) (3) (4) (5) (8) (9) (10) (11) (10) 

Kehamilan 
ganda  
Kehamilan 
Tunggal 

2 
 

33 

8,57 
 

91,43

3 
 

67 

4,28 
 

95,72

 
1,000

 
1,354

 
0,216 

 
8,498 

 
0,032

Total 35 100 70 100      
Sumber : Hasil olah data penelitian tahun 2008. 

Berdasarkan tabel 4.9. di atas menunjukkan bahwa ibu hamil dengan 

kehamilan ganda yang merupakan penderita preeklamsia sebanyak 2 responden 

(8,57%) dan yang bukan penderita preeklamsia sebanyak 3 responden (4,28%). 

Sedangkan ibu hamil dengan kehamilan tunggal yang merupakan penderita 

preeklamsia sebanyak 33 responden (91,43%) dan yang bukan penderita 

preeklamsia sebanyak 67 responden (95,72%). 

Dari hasil analisis dengan uji statistik menggunakan uji Chi-square (X2) 

dan perhitungan nilai Odds Ratio (OR) dengan taraf kepercayaan (CI) 95 %, 

ternyata tidak memenuhi syarat, sehingga dilakukan uji Fisher. Berdasarkan uji 

fisher diperoleh p value = 1,000 lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak ada 

hubungan yang signifikan antara kejadian kehamilan ganda dengan kejadian 

Preeklamsia pada ibu hamil. Nilai OR = 1,354 (CI = 0,216-8,498) menunjukkan 

bahwa ibu dengan kehamilan ganda belum merupakan faktor risiko terjadinya 

preeklamsia pada kehamilannya. Berdasarkan koefisien kontingensi dapat dilihat 

bahwa tingkat hubungan antara kejadian kehamilan ganda dengan kejadian 

preeklamsia pada ibu hamil mempunyai hubungan yang sangat lemah (0,032). 

4.2.1.3 Hubungan Diabetes dengan Kejadian Preeklamsia pada Ibu Hamil. 

Tabel4.9. Tabulasi silang antara Diabetes dengan kejadian Preeklamsia pada ibu 
hamil 

.Diabetes 
Preeklamsia 

p OR 95% CI CC Kasus Kontrol 
n % n % Batas Batas 
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Bawah Atas 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Diabetes 
Tidak 
Diabetes 

5 

30 

14,28 

85,72 

11 

59 

5,71 

94,29 1,000 0,894 0,285 2,809 
 
0,019

Total 35 100 70 100      
Sumber : Hasil olah data penelitian tahun 2008 

Berdasarkan tabel 4.10. di atas menunjukkan bahwa ibu hamil penderita 

preeklamsia ada sebanyak 5 responden (14,28%) yang menderita diabetes sedang 

pada ibu bukan penderita preeklamsia yang merupakan penderita diabetes 

sebanyak 11 responden (5,71%). Pada ibu hamil penderita preeklamsia yang tidak 

menderita diabetes sebanyak 30 responden (85,72%) sedang pada ibu hamil bukan 

penderita preeklamsia sebanyak 59 responden (94,29%). 

Dari hasil analisis dengan uji statistik menggunakan uji Chi-square (X2) 

dan perhitungan nilao Odds Ratio (OR) dengan taraf kepercayaan (CI) 95 %, 

dapat diketahui bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kejadian 

diabetes dengan kejadian Preeklamsia pada ibu hamil (p = 1,000). Nilai OR = 

0,894 (CI = 0,285-2,809) menunjukkan bahwa ibu yang mengalami kejadian 

diabetes belum merupakan faktor risiko terjadinya preeklamsia pada 

kehamilannya. Berdasarkan koefisien kontingensi dapat dilihat bahwa tingkat 

hubungan antara diabetes dengan kejadian preeklamsia pada ibu hamil 

mempunyai hubungan yang sangat lemah (0,019). 

4.2.1.4 Hubungan Riwayat Hipertensi dengan Kejadian Preeklamsia pada Ibu 

Hamil. 

Tabel 4.10. Tabulasi silang antara riwayat Hipertensi dengan kejadian 
Preeklamsia pada ibu hamil 

Riwayat 
Hipertensi 

Preeklamsia p OR 95% CI CC Kasus Kontrol 
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n % n % Batas 
Bawah

Batas 
Atas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
Hipertensi  
Tidak 
Hipertensi 

11 

24 

31,43

68,57

7 

63 

10 

90 
0,013 4,125 1,432 11,881 

 
0,256

Total 35 100 70 100      
Sumber : Hasil olah data penelitian tahun 2008. 

Berdasarkan tabel 4.11. di atas menunjukkan bahwa ibu hamil penderita 

hipertensi yang mengalami kejadian preeklamsia sebanyak 11 responden 

(31,43%) dan yang tidak mengalami kejadian preeklamsia sebanyak 7 responden 

(10%). Sedangkan ibu hamil yang bukan penderita hipertensi yang mengalami 

kejadian preeklamsia sebanyak 24 responden (68,57%) dan yang bukan penderita 

preeklamsia sebanyak 63 responden (90%). 

Kehamilan yang dianggap berisiko untuk mengalami kejadian preeklamsia 

adalah pada ibu yang menderita hipertensi saat kehamilannya. 

Dari hasil analisis dengan uji statistik menggunakan uji Chi-square (X2) 

dan perhitungan nilao Odds Ratio (OR) dengan taraf kepercayaan (CI) 95 %, 

dapat diketahui bahwa ada hubungan yang signifikan antara kejadian Primigravida 

dengan kejadian Preeklamsia pada ibu hamil (p = 0,013). Nilai OR = 4,125 (CI = 

1,432-11,881) menunjukkan bahwa ibu hanil yang mengalami hipertensi sebelum 

kehamilannya mempunyai risiko 4,125 kali lebih besar untuk megalami kejadian 

preeklamsia dibandingkan dengan ibu yang sebelum kehamilannya tidak 

mengalami kejadian hipertensi. Berdasarkan koefisien kontingensi dapat dilihat 

bahwa tingkat hubungan antara riwayat hipertensi dengan kejadian preeklamsia 

pada ibu hamil mempunyai hubungan yang lemah (0,256). 
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4.2.1.5 Hubungan Obesitas dengan Kejadian Preeklamsia pada Ibu Hamil. 

Tabel 4.11. Tabulasi silang antara Obesitas dengan kejadian Preeklamsia pada 
ibu hamil 

Obesitas  
 

Preeklamsia 

p OR 
95% CI 

CC Kasus Kontrol 

n % n % Batas 
Bawah

Batas 
Atas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
Obesitas  
Tidak 
Obesitas 

16 

19 

45,71 

54,29 

12 

58 

17,14

82,86
0,004 4,070 1,638 10,115 

 
0,291

Total 35 100 70 100      
Sumber : Hasil olah data penelitian tahun 2008. 

Berdasarkan tabel 4.12. di atas menunjukkan bahwa ibu hamil dengan 

kejadian obesitas yang mengalami kejadian preeklamsia sebanyak 16 responden 

(45,71%) dan yang tidak mengalami kejadian preeklamsia sebanyak 12 responden 

(17,14%). Sedangkan ibu hamil tidak dengan kejadian obesitas yang mengalami 

kejadian preeklamsia sebanyak 19 responden (54,29%) dan yang tidak mengalami 

kejadian  preeklamsia sebanyak 63 responden (82,86%). 

Kehamilan yang dianggap berisiko untuk mengalami kejadian preeklamsia 

adalah pada ibu yang mengalami obesitas saat kehamilannya. 

Dari hasil analisis dengan uji statistik menggunakan uji Chi-square (X2) 

dan perhitungan nilao Odds Ratio (OR) dengan taraf kepercayaan (CI) 95 %, 

dapat diketahui bahwa ada hubungan yang signifikan antara kejadian Primigravida 

dengan kejadian Preeklamsia pada ibu hamil (p = 0,004). Nilai OR = 4,070 (CI = 

1,638-10,115) menunjukkan bahwa ibu hanil yang mengalami kejadian obesitas 

saat kehamilannya mempunyai risiko 4,070 kali lebih besar untuk megalami 

kejadian preeklamsia dibandingkan dengan ibu yang saat kehamilannya tidak 

mengalami kejadian obesitas. Berdasarkan koefisien kontingensi dapat dilihat 
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bahwa tingkat hubungan antara obesitas dengan kejadian preeklamsia pada ibu 

hamil mempunyai hubungan yang lemah (0,291). 

 

4.2.1.6 Hubungan Umur Ibu Saat Hamil dengan Kejadian Preeklamsia pada Ibu 

Hamil. 

Tabel 4.12.  Tabulasi silang antara Umur Ibu Saat Hamil dengan kejadian 
Preeklamsia pada ibu hamil 

Umur Ibu Saat 
Hamil (tahun 

 

Preeklamsia 

p OR 
95% CI 

CC Kasus Kontrol 

n % n % Batas 
Bawah 

Batas 
Atas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
< 20 atau > 35 
20-35 

14 
21 

40 
60 

9 
61 

12,86
87,14 0,04 4,519 1,707 11,958 0,296

Total 35 100 70 100      
Sumber : Data Catatan Medik RSUP Dr. Kariadi Semarang tahun 2007 

Berdasarkan tabel 4.13. di atas menunjukkan bahwa ibu hamil yang 

termasuk dalam kelompok umur < 20 atau > 35 tahun yang mengalami kejadian 

preeklamsia sebanyak 14 responden (40%) dan yang tidak mengalami kejadian 

preeklamsia sebanyak 9 responden (12,86%). Sedangkan ibu hamil yang termasuk 

dalam  kelompok umur 20 sampai 35 tahun  yang mengalami kejadian 

preeklamsia sebanyak 21 responden (60%) dan yang tidak mengalami kejadian  

preeklamsia sebanyak 61 responden (87,14%). 

Dari hasil analisis dengan uji statistik menggunakan uji Chi-square (X2) 

dan perhitungan nilao Odds Ratio (OR) dengan taraf kepercayaan (CI) 95 %, 

dapat diketahui bahwa ada hubungan yang signifikan antara kejadian Primigravida 

dengan kejadian Preeklamsia pada ibu hamil (p = 0,004). Nilai OR = 4,519 (CI = 

1,707-11,958) menunjukkan bahwa ibu yang hamil pada umur < 20 atau > 35 

tahun mempunyai risiko 4,519 kali lebih besar untuk megalami kejadian 
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preeklamsia dibandingkan dengan ibu yang saat kehamilannya berumur 20-35 

tahun. Berdasarkan koefisien kontingensi dapat dilihat bahwa tingkat hubungan 

antara umur ibu saat hamil dengan kejadian preeklamsia pada ibu hamil 

mempunyai hubungan yang lemah (0,296). 

4.2.3 Rangkuman Hasil Penelitian 

Tabel 4.13. Rangkuman Hasil Analisis Bivariat Variabel yang Berhubungan 
dengan Kejadian Preeklamsia pada Ibu Hamil di RSUP Dokter Kariadi Semarang 

No. Variabel Bebas 2κ  P OR 
95% CI 

Batas 
Bawah 

Batas 
Atas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 Primigravida 0,478 0,628 1,332 0,591 3,005 
2 Kejadian Kehamilan 

Ganda 
0,105 1,000 1,354 0,216 8,498 

4 Diabetes 0,037 1,000 0,894 0,285 2,809 
5 Riwayat Hipertensi 7,543 0,013 4,125 1,432 11,881 
6 Obesitas 9,740 0,004 4,070 1,638 10,115 
7 Umur ibu saat hamil 10,049 0,004 4,519 1,707 11,958 

Dari analisis bivariat tersebut diperoleh 3 (tiga) variabel yang signifikan 

terhadap kejadiaan preeklamsia ditunjukkan dari harga p < 0,05. Ketiga variabel 

yang signifikan tersebut adalah obesitas, riwayat hipertensi dan umur ibu saat 

hamil. Kemudian 3 (tiga) variabel yang tidak signifikan karena memiliki nilai p > 

0,05 yaitu primigravida, kejadian kehamilan ganda dan diabetes. 
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B AB V 

PEMBAHASAN 
 
 
5.1  Variabel yang Berhubungan dengan Kejadian Preeklamsia 

pada Ibu Hamil 

Variabel-variabel yang berhubungan secara signifikan terhadap kejadian 

Preeklamsia diRSUP Dr. Kariadi Semarang berdasarkan hasil analisis bivariat ada 

sebanyak 3 (tiga) variabel yaitu kejadian obesitas, kejadian hipertensi dan umur 

ibu saat hamil. 

5.1.1 Hubungan Kejadian Obesitas dengan Kejadian Preeklamsia 

Menurut Hanifa Wiknjosastro (2005:287), obesitas merupakan salah satu 

faktor predisposisi untuk terjadinya preeklamsia. Wanita yang berlebihan berat 

badan (obesitas) biasanya akan menghadapi risiko lebih besar dibanding wanita 

yang pertambahan berat badannya normal. (Budi RST, 2005). Obesitas tentu saja 

sangat berisiko bagi keselamatan ibu dan janinnya. Obesitas pada ibu hamil bisa 

berisiko keguguran, preeklamsia, dan tindakan caesar saat bersalin (Uli, 2007).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosentase ibu yang mengalami 

obesitas untuk kasus 45,71% lebih besar dibandingkan dengan prosentase pada 

kelompok kontrol 17,14%. Sedangkan prosentase kelompok kasus pada ibu tidak 

mengalami obesitas saat kehamilan 54,29% lebih kecil dibandingkan dengan 

prosentase pada kelompok kontrol 82,86%. Hasil analisis bivariat menunjukkan 

bahwa kejadian obesitas pada saat hamil bermakna secara statistik dengan p = 

0,004 dan OR = 4,070 (dengan 95% CI = 1,638-10,115). Hal ini menunjukkan 



50 
 

 

bahwa kejadian obesitas pada ibu saat hamil berhubungan dengan kejadian 

preeklamsia pada ibu hamil. Ibu hamil dengan obesitas mempunyai risiko 4,070 

kali lebih besar untuk mengalami kejadian preeklamsia dibandingkan dengan ibu 

hamil tidak mengalami obesitas. 

. Hasil penelitian ini sejalan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Cannes Nobel Wingardi (2007) yang memperoleh temuan bahwa adanya 

hubungan antara obesitas dalam kehamilan dengan preeklmasia, yang di dalamnya 

menjelaskan bahwa  obesitas berisiko terhadap terjadinya preeklmsia sebesar 

3,974 kali dibanding dengan ibu hamil yang tidak menderita obesitas. 

5.1.2 Hubungan kejadian Hipertensi dengan Kejadian Preeklamsia 

Hipertensi atau penyakit darah tinggi terjadi karena adanya pembuluh 

darah yang menegang sehingga membuat tekanan darah meningkat.. Bila 

dilakukan pemeriksaan laboratorium, akan ditemui adanya protein yang tinggi 

dalam urinnya. Tekanan darah bisa mencapai 140/90 sementara tekanan darah atas 

antara 100-120 dan tekanan darah bawah 70-85 (Puji Ichtiari, 2005). Menurut 

Michael L. Callaham, dkk (261) Riwayat menderita hipertensi merupakan faktor 

risisko terjadinya preeklamsia. Pada preeklamsia hipertensi biasanya timbul lebih 

dahulu daripada tanda-tanda lain. 

Berdasarkan hasil analisis bivariat, persentase ibu yang mengalami kejadian 

hipertensi pada kelompok kasus sebanyak 11 responden (31,43%) lebih besar 

dibandingkan dengan prosentase pada kelompok kontrol sebanyak 7 responden 

(10%), dan hasil analisis bivariat dapat diketahui bahwa ada hubungan yang 

bermakna antara kejadian hipertensi dengan kejadian preeklamsia pada ibu hamil 

( p = 0,013) dan  OR sebesar 4,125 dengan batas bawah 1,432 dan batas atas 
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11,881 pada interval confidence 95%.. Hal ini menunjukkan bahwa ibu hamil 

yang mengalami kejadian hipertensi mempunyai risiko 4,125 kali lebih besar 

untuk mengalami kejadian preeklamsia dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak 

mengalami hipertensi. 

5.1.3 Hubungan Umur Ibu Saat Hamil dengan Kejadian Preeklamsia 

Umur ibu saat hamil yang mengalami risiko tinggi menderita preeklamsia 

adalah pada umur < 20 tahun atau > 35 tahun. Hal tersebut dibuktikan dalam 

penelitian ini dimana berdasarkan hasil analisis bivariat memperoleh p = 0,004 < 

0,05. 

Dari hasil analisis juga diperoleh nilai OR sebesar 4,519 dengan batas 

bawah 1,707 dan batas atas 11,958 pada interval confidence 95%. Hal ini 

menunjukkan bahwa ibu hamil pada umur < 20 tahun atau > 35 tahun mempunyai 

risiko 4,519 kali lebih besar untuk mengalami kejadian preeklamsia dibandingkan 

ibu hamil  yang berumur 20-35 tahun. Secara nyata berdasarkan hasil analisis 

univariat diketahui bahwa sebanyak 14 responden (40%) dari ibu pada umur < 20 

tahun atau > 35 tahun mengalami kejadian preeklamsia sedangkan ibu yang tidak 

mengalami kejadian preeklamsia pada umur <20 tahun atau >35 tahun hanya 

sebanyak 9 responden (12,86%). 

Hal ini sesuai dengan adanya teori yang menyatakan bahwa usia wanita 

mempengaruhi risiko kehamilan. Berdasarkan statistik usia yang dianggap 

berisiko bagi kehamilan yaitu di bawah usia 20 tahun dan diatas 35 tahun. Risiko 

kehamilan pada ibu yang terlalu muda biasanya timbul mereka belum siap secara 

psikis maupun fisik. Beberapa organ reproduksi seperti rahim belum cukup 

matang untuk menanggung beban kehamilan. Bagian panggul juga belum cukup 
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berkembang sehingga bisa mengakibatkan kelainan letak janin. Kemungkinan 

komplikasi lainnya adalah terjadinya preeklamsia (Faras Handayani, 2005). 

Usia kehamilan yang rawan atau berisiko tinggi, dalam batasan kedokteran 

adalah pada usia 35 tahun ke atas. Pada usia ini, kemungkinan terjadinya 

komplikasi dalam kehamilan meningkat, persalinan berlangsung lebih lama, tidak 

kuat menahan kontraksi dan kemungkinan kelainan pada janin, seperti Down 

Syndrome (Indra Anwar, 2007). 

 

5.2  Variabel yang Tidak Berhubungan dengan Kejadian 

Preeklamsia 

Dari 6 (enam) variabel yang ada dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) 

variabel yang tidak berhubungan secara signifikan terhadap kejadian kematian 

maternal. Keempat variabel tersebut diantaranya adalah kejadian primigravida, 

kejadian kehamilan ganda, kejadian mola hidatidosa dan kejadian diabetes. 

5.2.1 Kejadian Primigravida  

Menurut Hanifa Wiknjosastro (2005:287), Pada primigravida frekuensi 

preeklamsia lebih tinggi bila dibandingkan dengan multigravida terutama 

primigravida muda. Risiko kehamilan yang akan dihadapi pada premigravida tua 

hampir mirip pada primigravida muda. Hanya saja, karena faktor kematangan 

fisik yang dimilki maka ada beberapa faktor risiko yang akan berkurang pada 

premigravida tua. Panggulnya juga sudah berkembang baik. Bahaya yang 

mengancam premigravida tua justru berkaitan dengan fungsi organ reproduksi di 

atas usia 35 yang sudah mulai menurun, sehingga bias mengakibatkan perdarahan 
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pada proses persalinan dan preeklamsia (Faras Handayani, 2005). 

Dari hasil analisis hubungan antara kejadian primigravida dengan kejadian 

preeklamsia dapat diketahui bahwa ibu hamil dengan status primigravida pada 

kelompok kasus sebanyak 18 responden (51,43%) lebih kecil dibandingkan pada 

kelompok kontrol sebanyak 31 responden (44,28%). Dari hasil analisis dengan uji 

statistik menggunakan uji Chi-square (X2) dan perhitungan nilao Odds Ratio (OR) 

dengan taraf kepercayaan (CI) 95 %, dapat diketahui bahwa tidak ada hubungan 

yang signifikan antara kejadian Primigravida dengan kejadian Preeklamsia pada 

ibu hamil (p = 1,000). Nilai OR = 1,332 (CI = 0,591-3,005) menunjukkan bahwa 

ibu yang merupakan kelompok primigravida pada saat kehamilannya belum 

merupakan faktor risiko terjadinya preeklamsia. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

dilakukan oleh Ketut Sudhaberata di RSU Tarakan Kalimantan Timur ibu hamil 

dengan kejadian primigravida pada ibu hamil penderita preeklamsia lebih kecil 

dibanding pada multigravida yaitu 45,76%. 

Tidak adanya hubungan kejadian primigravida dengan kejadian kejadian 

preeklamsia pada ibu hamil di RSUP dr. Kariadi Semarang lebih disebabkan 

karena ibu dengan status primigravida pada kasus (51,43%) lebih besar dibanding 

ibu dengan status bukan primigravida (48,57%).  

5.2.2 Kejadian Kehamilan Ganda 

Kehamilan ganda dapat didefinisikan sebagai suatu kehamilan di mana dua 

atau lebih ambrio atau janin sekaligus. Kehamilan ganda dapat terjadi sebagai 

akibat pembelahan pada salah satu telur yang dibuahi (anak kembar monozigotik), 

pembuahan dari satu telur oleh lebih dari satu sperma (anak kembar dizigotik) 

atau kombinasi dua proses itu (Neville F. Hecker dan J. George Moore, 
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2001:265). 

Berbeda dengan kehamilan bayi tunggal, kehamilan bayi kembar 

membutuhkan perhatian ekstra. Tak hanya pada calon ibu tetapi juga pada janin 

yang dikandung. Hal ini karena pada kehamilan kembar,  ibu menghadapi risiko 

tinggi melahirkan bayi prematur serta kematian janin. Menurut (Hanifa 

Wiknjosastro, 2006:393) Frekuensi preeklamsia dan eklamsia juga dilaporkan 

lebih sering pada kehamilan kembar.  

Dari hasil penelitian ibu hamil dengan kehamilan ganda pada kelompok 

kasus sejumlah 2 responden (8,57 %) lebih kecil dibandingkan pada kelompok 

kontrol sejumlah 3 responden (4,28 %). Dari hasil analisis dengan uji statistik 

menggunakan uji Chi-square (X2) dan perhitungan nilai Odds Ratio (OR) dengan 

taraf kepercayaan (CI) 95 %, ternyata tidak memenuhi syarat, sehingga dilakukan 

uji Fisher. Berdasarkan uji fisher diperoleh p value = 1,000 lebih besar dari 0,05 

yang artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara kejadian kehamilan ganda 

dengan kejadian Preeklamsia pada ibu hamil. Nilai OR = 1,354 (CI = 0,216-

8,498) menunjukkan bahwa ibu dengan kehamilan ganda belum merupakan faktor 

risiko terjadinya preeklamsia pada kehamilannya. 

Pada penelitian ini kehamilan ganda bukan merupakan faktor risiko 

terjadinya preeklamsia pada ibu hamil. Kondisi ini disebabkan karena jumlah 

kehamilan ganda pada ibu penderita preeklamsia sebesar 8,57% sedang kehamilan 

ganda pada kelompok kontrol sebesar 91,43%. 
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5.2.3 Kejadian Diabetes 

Diabetes merupakan suatu penyakit di mana tubuh tidak menghasilkan 

insulin dalam jumlah cukup atau sebaliknya, tubuh kurang mampu menggunakan 

insulin secara maksimal (walaupun jumlah insulin sudah cukup). Insulin adalah 

hormon yang dihasilkan pankreas, yang berfungsi mensuplai glukosa dari darah 

ke sel-sel tubuh untuk dipergunakan sebagai bahan bakar tubuh (Imam Musbikin, 

2005:213). 

Kehamilan dapat mempengaruhi timbulnya penyakit diabetes pada 

seseorang. Sejak kehamilan terjadilah perubahan tingkat karbohidrat dalam tubuh 

ibu. Hal itu terjadi selama dalam kehamilan diperlukan energi yang lebih dari 

biasanya bagi pertumbuhan janin. Namun, intake atau asupan karbohidrat yang 

meningkat dapat membuat persediaan hormon insulin dalam tubuh tidak 

mencukupi. Peran hormon ini adalah mengendalikan kadar gula dalam darah yang 

diubah dari karbohidrat tersebut. Akibatnya terjadilah penimbunan kadar gula 

yang tinggi dalam darah yang menyebabkan kenaikan kadar gula darah. Gejala 

keluhan yang paling khas adalah banyaknya kencing, banyak minum, dan banyak 

makan. Diabetes bawaan maupun diabetes yang didapat selama hamil bisa 

berakibat buruk bagi kehamilan yaitu hidramnion (cairan ketuban terlalu banyak), 

distosia (persalinan macet), hipoglicemia (penurunan kadar gula secara drastis) 

juga beresiko terjadi preeklamsia (Puji Ichtiari, 2005). 

Kehamilan yang dianggap berisiko untuk mengalami kejadian preeklamsia 

adalah pada ibu yang menderita diabetes, namun pada penelitian ini kejadian 

diabetes bukan merupakan faktor risiko kejadian preeklamsia. Hal ini dapat dilihat 

dari hasil analisis dengan uji statistik menggunakan uji Chi-square (X2) dan 
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perhitungan nila Odds Ratio (OR) dengan taraf kepercayaan (CI) 95 %, dapat 

diketahui bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kejadian diabetes 

dengan kejadian Preeklamsia pada ibu hamil (p = 0,848). Nilai OR = 0,894 (CI = 

0,285-2,809) menunjukkan bahwa ibu yang mengalami kejadian diabetes belum 

merupakan faktor risiko terjadinya preeklamsia pada kehamilannya. 

Tidak adanya hubungan kejadian diabetes dengan kejadian preeklamsia 

pada ibu hamil di RSUP dr. Kariadi Semarang disebabkan karena pada Kondisi 

ini disebabkan karena jumlah kejadian diabetes pada ibu penderita preeklamsia 

sebesar 14,28% sedang kejadian diabetes p-ada ibu tanpa kejadian preeklamsia 

sebesar 85,72%. 

 

5.3 Hambatan dan Kelemahan Penelitian 

Penelitian tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian 

preeklamsia pada ibu hamil di RSUP Dokter Kariadi Semarang tentunya tidak 

terlepas dari hambatan dan kelemahan penelitian. Adapun hambatan dalam 

penelitian ini adalah ada salah satu faktor yaitu Mola Hiadatidosa yang diteliti 

karena tidak ada ibu hamil yang terdeteksi menderita Mola Hidatidosa sampai 

melahirkan, sedangkan peneliti mengambil sampel ibu hamil yang tercatat dan 

melahirkan di RSUP Dokter Kariadi Semarang. 
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B AB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.4  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di RSUP Dokter Kariadi Semarang, dengan 

analisis menggunakan  uji  Chi Square danperhitungan nilai Odds Ratio (OR) 

dengan taraf  kepercayaan (CI) 95% dan tingkat kemaknaan (α) 0,05 dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1) Ada hubungan yang secara statistik bermakna antara obesitas dengan kejadian 

preeklmasia p = 0,004 dan OR = 4,070 dengan 95% CI = 1,638-10,115. 

2) Ada hubungan yang secara statistik bermakna antara riwayat hipertensi 

dengan kejadian preeklmasia p = 0,013 dan  OR = 4,070 dengan 95% CI= 

1,638 - 10,115 

3) Ada hubungan yang secara statistik bermakna antara umur ibu saat hamil 

dengan kejadian preeklmasia p = 0,004 dan OR = 4,519 dengan 95% CI= 

1,707 - 11,958. 

4) Tidak ada hubungan yang secara statistik bermakna antara primigravida 

dengan kejadian preeklmasia p = 0,628 dan OR = 1,332  dengan 95% CI = 

0,591-3,005. 

5) Tidak ada hubungan yang secara statistik bermakna antara kejadian kehamilan 

ganda dengan kejadian preeklmasia p =1,000 dan OR = 0,788 dengan 95% CI 

= 0,145-4,281. 
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6) Tidak ada hubungan yang secara statistik bermakna antara diabetes dengan 

kejadian preeklmasia hamil p = 1,000 dan OR = 0,894 dengan 95% CI = 

0,285 – 2,809. 

 

5.5  Saran 

6.2.1 Bagi Petugas RSUP Dokter Kariadi Semarang bagian kehamilan dan 

penyakit kandungan. 

 Diharapkan dapat mensosialisasikan pada ibu hamil tentang faktor yang 

dapat menyebabkan ibu berisiko mengalami kejadian preeklamsia dalam 

kehamilannya seperti ibu riwayat hipertensi, obesitas dan umur saat hamil.  

6.2.1.1. Untuk riwayat hipertensi dan umur ibu saat hamil, diharapkan peyugas 

mensosialisasikan pada ibu untuk memeriksakan kehamilan secara teratur, untuk 

mengetahui kondisi ibu dan janin selama kehamilan seperti melakukan tes protein 

urin, mengukur tekanan darah dan memeriksa tanda-tanda edema terutama ibu 

dengan usia berisiko kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun, kehamilan 

yang pertama serta mempunyai penyakit seperti riwayat hipertensi. 

6.2.1.2. Untuk mencegah risiko obesitas diharapkan petugas untuk 

mensosialisasikan pada ibu untuk memperhatikan berat badan sehingga tidak 

terjadi kenaikan berat badan yang berlebih saat hamil. 

6.2.2  Bagi mahasiswa IKM   

  Mencoba penelitian tentang faktor yang berhubungan dengan kejadian 

preeklamsia pada ibu hamil dengan faktor lain yang belum di teliti dalam 

penelitian ini seperti mola hidatidosa. 
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PENGHITUNGAN SAMPEL MINIMAL 

Lampiran 6 68 
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Obesitas 
PE/E  

Total Ya Tidak 
n % n % 

Ya 
Tidak 

38
27

29,23 
20,72 

17 
48 

13,08
36,96

55 
75 

Total 65 100 65 100  
 
OR = 3,97 (Cannes N. Wingardi, 2007) 

P2 = 
db

b
+

 = 
4817

17
+

 = 0,26 

P1 = ( ) ( )22

2

1 ORxPP
ORxP
+−

  =  ( ) ( )26,097,326,01
26,097,3

x
x
+−

  =  0,58 

Q1 =  1-P1    Q  =  ( )212
1 QQ +  =  0,58 

 =  0,42          

Q2 =  1-P2    P  =  ( )212
1 PP +   =  0,42 

 =  0,74 
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Analisis Bivariat 
 
Primigravida*Kejadian Preeklamsia 
 

Case Processing Summary

105 100.0% 0 .0% 105 100.0%Primigravida * Status
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total
Cases

 
Primigravida * Status Crosstabulation

18 31 49
16.3 32.7 49.0

51.4% 44.3% 46.7%
17 39 56

18.7 37.3 56.0
48.6% 55.7% 53.3%

35 70 105
35.0 70.0 105.0

100.0% 100.0% 100.0%

Count
Expected Count
% within Status
Count
Expected Count
% within Status
Count
Expected Count
% within Status

Primigravida

Bukan primigravida

Primigravida

Total

kasus kontrol
Status

Total

 
Chi-Square Tests

.478b 1 .489

.234 1 .628

.478 1 .489
.538 .314

.474 1 .491

105

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16.
33.

b. 

 
Symmetric Measures

.067 .489
105

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
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Risk Estimate

1.332 .591 3.005

1.210 .705 2.078

.908 .690 1.196

105

Odds Ratio for
Primigravida
(Primigravida / Bukan
primigravida)
For cohort Status = kasus
For cohort Status =
kontrol
N of Valid Cases

Value Lower Upper

95% Confidence
Interval

 
 
 
Kehamilan Ganda* Kejadian Preeklamsia 
 

Case Processing Summary

105 100.0% 0 .0% 105 100.0%
Hehamilan
Ganda * Status

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases

 
Hehamilan Ganda * Status Crosstabulation

2 3 5
1.7 3.3 5.0

5.7% 4.3% 4.8%
33 67 100

33.3 66.7 100.0
94.3% 95.7% 95.2%

35 70 105
35.0 70.0 105.0

100.0% 100.0% 100.0%

Count
Expected Count
% within Status
Count
Expected Count
% within Status
Count
Expected Count
% within Status

Kehamilan ganda

Kehamilan tunggal

Hehamilan
Ganda

Total

kasus kontrol
Status

Total
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Chi-Square Tests

.105b 1 .746

.000 1 1.000

.102 1 .749
1.000 .542

.104 1 .747

105

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.
67.

b. 

 
Symmetric Measures

.032 .746
105

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 

Risk Estimate

1.354 .216 8.498

1.212 .400 3.675

.896 .432 1.856

105

Odds Ratio for
Hehamilan Ganda
(Kehamilan ganda /
Kehamilan tunggal)
For cohort Status = kasus
For cohort Status =
kontrol
N of Valid Cases

Value Lower Upper

95% Confidence
Interval
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Diabetes* Kejadian Preeklamsia 
 

Case Processing Summary

105 100.0% 0 .0% 105 100.0%Diabetes * Status
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total
Cases

 
Diabetes * Status Crosstabulation

5 11 16
5.3 10.7 16.0

14.3% 15.7% 15.2%
30 59 89

29.7 59.3 89.0
85.7% 84.3% 84.8%

35 70 105
35.0 70.0 105.0

100.0% 100.0% 100.0%

Count
Expected Count
% within Status
Count
Expected Count
% within Status
Count
Expected Count
% within Status

Diabetes

Tidak diabetes

Diabetes

Total

kasus kontrol
Status

Total

 
Chi-Square Tests

.037b 1 .848

.000 1 1.000

.037 1 .847
1.000 .547

.037 1 .848

105

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.
33.

b. 

 
Symmetric Measures

.019 .848
105

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
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Risk Estimate

.894 .285 2.809

.927 .424 2.028

1.037 .722 1.490

105

Odds Ratio for Diabetes
(Diabetes / Tidak
diabetes)
For cohort Status = kasus
For cohort Status =
kontrol
N of Valid Cases

Value Lower Upper

95% Confidence
Interval

 
 
 
Hipertensi* Kejadian Preeklamsia 
 

Case Processing Summary

105 100.0% 0 .0% 105 100.0%Hipertensi * Status
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total
Cases

 
Hipertensi * Status Crosstabulation

11 7 18
6.0 12.0 18.0

31.4% 10.0% 17.1%
24 63 87

29.0 58.0 87.0
68.6% 90.0% 82.9%

35 70 105
35.0 70.0 105.0

100.0% 100.0% 100.0%

Count
Expected Count
% within Status
Count
Expected Count
% within Status
Count
Expected Count
% within Status

Hipertensi

Tidak hipertensi

Hipertensi

Total

kasus kontrol
Status

Total
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Chi-Square Tests

7.543b 1 .006
6.110 1 .013
7.125 1 .008

.012 .008

7.471 1 .006

105

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.
00.

b. 

 
Symmetric Measures

.259 .006
105

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 

Risk Estimate

4.125 1.432 11.881

2.215 1.341 3.659

.537 .297 .972

105

Odds Ratio for Hipertensi
(Hipertensi / Tidak
hipertensi)
For cohort Status = kasus
For cohort Status =
kontrol
N of Valid Cases

Value Lower Upper

95% Confidence
Interval
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Obesitas* Kejadian Preeklamsia 
Case Processing Summary

105 100.0% 0 .0% 105 100.0%Obesitas * Status
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total
Cases

 
Obesitas * Status Crosstabulation

16 12 28
9.3 18.7 28.0

45.7% 17.1% 26.7%
19 58 77

25.7 51.3 77.0
54.3% 82.9% 73.3%

35 70 105
35.0 70.0 105.0

100.0% 100.0% 100.0%

Count
Expected Count
% within Status
Count
Expected Count
% within Status
Count
Expected Count
% within Status

Obesitas

Tidak obesitas

Obesitas

Total

kasus kontrol
Status

Total

 
Chi-Square Tests

9.740b 1 .002
8.334 1 .004
9.379 1 .002

.004 .002

9.647 1 .002

105

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.
33.

b. 

 
Symmetric Measures

.291 .002
105

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 



74 
 

 

Risk Estimate

4.070 1.638 10.115

2.316 1.397 3.838

.569 .364 .889

105

Odds Ratio for Obesitas
(Obesitas / Tidak
obesitas)
For cohort Status = kasus
For cohort Status =
kontrol
N of Valid Cases

Value Lower Upper

95% Confidence
Interval

 
 
Umur Ibu Saat Hamil*Kejadian Preeklamsia 
 

Case Processing Summary

105 100,0% 0 ,0% 105 100,0%
Umur Ibu Saat
hamil * Status

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases

 
 

Umur Ibu Saat hamil * Status Crosstabulation

14 9 23
7,7 15,3 23,0

40,0% 12,9% 21,9%
21 61 82

27,3 54,7 82,0
60,0% 87,1% 78,1%

35 70 105
35,0 70,0 105,0

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

Count
Expected Count
% within Status
Count
Expected Count
% within Status
Count
Expected Count
% within Status

<20 - >35

20-35

Umur Ibu Saat
hamil

Total

kasus kontrol
Status

Total
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Chi-Square Tests

10.049b 1 .002
8.525 1 .004
9.573 1 .002

.002 .002

9.953 1 .002

105

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.
67.

b. 

 
Symmetric Measures

.296 .002
105

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 

Risk Estimate

4,519 1,707 11,958

2,377 1,451 3,893

,526 ,311 ,889

105

Odds Ratio for Umur Ibu
Saat hamil (<20 - >35 /
20-35)
For cohort Status = kasus
For cohort Status =
kontrol
N of Valid Cases

Value Lower Upper

95% Confidence
Interval

 
 
 
 
 
 


