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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

I.1 Latar Belakang 

 Preeklampsi merupakan penyakit kehamilan yang ditandai dengan timbulnya 

hipertensi disertai proteinuria dan edema setelah umur kehamilan 20 miggu atau 

segera setelah melahirkan (Transyah, 2018). Preeklampsi merupakan penyakit khas 

kehamilan yang timbul setelah umur 20 minggu ditandai dengan tekanan darah 

>140/90 mmHg dan proteinuria >300 mg setelah 24 jam pemantuan oleh tenaga 

kesehatan. Salah satu faktor penyebab mordibitas dan mortalitas ibu hamil adalah 

preeklampsi.  Preeklampsi dan eklampsi sangat berkaitan dengan kematian pada 

ibu namun hal tesebut dapat dihindari jika ibu menerima perawatan yang tepat 

waktu dan efektif (WHO, 2013)  

 Kematian ibu terkait kehamilan terjadi sebesar 10% di seluruh dunia. 

Gangguan hipertensi, preeklampsi dan eklampsi memberikan dampak besar pada 

morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi baru lahir. Di dunia pada tahun 2015 sekitar 

830 ibu meninggal karena saat hamil mengalami komplikasi dan melahirkan anak. 

Perdarahan, hipertensi, infeksi, dan penyebab tidak langsung (kanker, jantung, 

ginjal, TBC, dan penyakit yang diderita ibu) merupakan penyebab utama kematian. 

Selain itu penyebab preeklampsi terjadi karena adanya riwayat preeklampsi 

sebelumnya dan penyakit lainya seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan penyakit 

ginjal. Di negara berkembang, risiko mortalitas ibu hamil mengalami kematian 33 

kali lebih tinggi dibandingkan dengan ibu yang tinggal di negara maju. Kematian 

ibu merupakan salah satu indikator kesehatan yang menunjukkan kesenjangan yang 

sangat timpang antara wilayah kaya dan miskin, perkotaan dan pedesaan, baik antar 

negara maupun dalam negara (WHO,2015) . 
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 Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2012 di Indonesia menurun dari tahun 

sebelumnya namun masih tergolong tinggi sebesar 359 per 100.000 kelahiran 

(Kemenkes RI, 2014). SDGs (Sustainable Development Goals) ke-5 mempunyai 

target untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi 70 per 100.000 

kelahiran hidup pada tahun 2030 (Alkema et al., 2016). Angka Kematian Ibu (AKI 

) di Jawa Timur tiga tahun terakhir cenderung menurun. Pada tahun 2013 terdapat 

penurunan kasus dari 97,39 per 100.000 menjadi 89,6 per 100.000 pada tahun 2015, 

namun pada tahun 2016 meningkat kembali. Pada tahun 2016, Angka Kematian Ibu 

(AKI)  di Provinsi Jawa Timur mencapai 91,00 per 100.000 kelahiran hidup Angka 

ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2015. Preeklampsi atau eklampsi 

merupakan penyebab tertinggi pada kematian ibu yaitu sebesar 30,90% atau 

sebanyak 165 orang di Jawa Timur. Data tersebut menunjukkan bahwa penyebab 

kematian ibu oleh karena preeklampsi atau eklampsi cenderung meningkat dalam 

tiga tahun terakhir (Dinkes Jawa Timur, 2016). Capaian Angka Kematian Ibu (AKI) 

di Kabupaten Bojonegoro cenderung meningkat selama 2 tahun terakhir, pada tahun 

2014 mengalami penurunan dan meningkat kembali di tahun 2015 dan 2016. Angka 

kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2016 adalah 129,23 per 

100.000 kelahiran hidup. Jumlah kematian ibu maternal di Kabupaten Bojonegoro 

tahun 2016 sebanyak 23 orang yang tersebar di 19 puskesmas (Dinkes 

Bojonegoro,2016). 

 Preeklampsi ditandai dengan hipertensi dan proteinuria disertai edema setelah 

usia kehamilan 20 minggu atau setelah persalinan. Kehamilan pertama kali, 

kehamilan di usia tua, riwayat tekanan darah tinggi sebelum kehamilan, riwayat 

preeklampsi pada ibu atau saudara perempuan, kegemukan, mengandung bayi 

kembar, riwayat diabetes, dan kelainan gagal ginjal merupakan faktor-faktor yang 

dapat mendukung terjadinya preeklampsi (Transyah, 2018). Sedangkan menurut 

Nortwitz dan Schorge (2008) faktor resiko preeklampsi meliputi nuliparitas,ras, 

riwayat preeklampsi, umur ibu risiko tinggi (<20 tahun atau >35 tahun), riwayat 

preeklampsi dalam keluarga, multigravida, hipertensi, penyakit ginjal kronik. 

 Preeklampsi mempunyai dampak terhadap ibu dan janin. Pada ibu yang 

mengalami preeklampsi jika tidak segera ditangani akan mengalami kondisi yang 

buruk dan eklampsi kemungkinan akan terjadi, selain itu komplikasi akan terjadi 
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seperti placenta abruption,gangguan hematologis pada ginjal,paru-paru,jantung, 

hati, pembuluh kapiler pada fundus dan mata yang dapat menyebabkan kerusakan 

serius. Sedangkan dampak terhadap fetus dapat menyebabkan berat badan bayi lahir 

rendah (BBLR), hipoksia, dan kematian bayi dalam uterus (Masriroh,2013). 

 Usia yang banyak mengalami kejadian preeklampsi pada ibu hamil yaitu <20 

tahun dan  >35 tahun yang tergolong pada usia risiko tinggi dan sering terjadi pada 

usia kehamilan 37-42 minggu. Apabila seorang wanita hamil pada usia reproduksi 

(20-35 tahun) yang tergolong tidak risiko tinggi maka kecil kemungkinan ibu hamil 

tidak akan mengalami komplikasi dibandingkan dengan usia tua (>35 tahun) 

ataupun usia muda (<20 tahun) dikarenakan pada usia tersebut organ reproduksi 

dan organ tubuh lainnya sudah siap untuk menerima kehamilan (Transyah, 2018).  

 Obesitas adalah  peningkatan berat badan yang diakibatkan penumpukan 

lemak berlebihan di dalam tubuh. Obesitas dapat ditentukan dari status gizi 

seseorang dengan cara menghitung IMT (Indeks Massa Tubuh). Menurut WHO 

(2004), seseorang dikatakan obesitas bila memiliki IMT sebesar >30 kg/m2 

sedangkan menurut Kemenkes RI (2003) seseorang dapat dikatakan obesitas bila 

IMT sebesar >27 kg/m2. WHO (2013) menyatakan bahwa obesitas merupakan 

penimbunan lemak secara merata dalam tubuh yang mengakibatkan gangguan 

kesehatan dan salah satu faktor resiko berbagai penyakit seperti diabetes, jantung, 

hipertensi, dan preeklampsi saat kehamilan. Pada seseorang yang mengalami 

obesitas dapat memicu terjadinya disfungsi endotel yang akan menyebabkan 

kerusakan pada endotel kemudian hal tersebut dapat mempresipitasi terjadinya 

preeklampsi (Wafiyatunisa & Rodiani, 2016). Penambahan berat badan yang 

berlebih saat kehamilan juga dapat menyebabkan obesitas pada ibu hamil. Kenaikan 

berat badan ibu saat kehamilan berkorelasi dengan peningkatan risiko preeklampsi 

(Lopez-jaramillo et al., 2018). 

Anemia merupakan masalah utama yang diderita saat kehamilan, terutama 

pada negara berkembang. Anemia berdampak pada 41,8% kehamilan secara global, 

dengan prevalensi tertingi di Afrika (Ali et al., 2011). Pada ibu hamil volume 

plasma darah akan meningkat. Peningkatan ini tidak sebanding dengan 

pertambahan darah yang akan menyebabkan anemia. Anemia yang terjadi secara 

progesif akan menyebabkan penyempitan vaskuler sehingga terjadi hambatan aliran 
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darah yang menyebabkan hipertensi dan iskemia pada janin (Emre,2007). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Sudan menunjukkan bahwa 

prevalensi preeklampsi dan eklampsi tinggi pada ibu hamil yang mengalami anemia 

berat sebanyak 8,2%, sedangkan prevalesi preeklampsi dan eklampsi pada ibu 

hamil yang mengalami anemia moderat hanya 4,6% (Ali et al., 2011). 

 Kalsium merupakan mineral paling banyak terdapat dalam tubuh yang 

termasuk ke dalam zat gizi mikro. Jumlah kalsium sebanyak 1,5-2% dari berat 

badan orang dewasa atau kurang lebih sebanyak 1 kg (Almatsier, 2001). Kebutuhan 

kalsium pada ibu hamil akan meningkat, jika ibu hamil kurang mengonsumsi 

kalsium maka akan menyebabkan peningkatan hormon paratiroid (PTH). Apabila 

hormon paratiroid meningkat maka kalsium intraseluler akan meningkat melalui 

peningkatan permeabilitas membran sel terhadap kalsium, aktivasi adenilsiklase 

dan peningkatan cAMP (cyclic adenosine monophospate), selanjutnya kalsium 

akan lepas dari mitokondria ke sitosol. Kadar kalsium intraseluler yang meningkat 

pada otot polos pembuluh darah menyebabkan lebih mudah untuk vasokontriksi 

yang akhirnya meningkatkan tekanan darah (Prasetyawan, 2002).  

 Pemberian tablet kalsium merupakan salah satu program pemerintah yang 

diberikan kepada ibu hamil untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat dan 

mengurangi risiko preeklampsi. Suplementasi kalsium untuk ibu hamil telah 

direkomendasikan oleh WHO (2013) untuk mencegah preeklampsi. Dalam suatu 

kelompok ibu hamil yang mengonsumsi kalsium yang rendah, suplementasi 

kalsium merupakan salah satu bagian dari ANC (Ante Natal Care) yang 

direkomedasikan pada ibu hamil untuk pencegahan preeklampsi (Countries and 

Stoltzfus, 2016).  

 Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada tahun 2017 kasus ibu 

hamil yang mengalami preeklampsi pada Puskesmas Ngasem sebesar 33 orang atau 

6,06% dan pada tahun 2018 sebesar 48 orang atau 5,8%, maka peneliti tertarik 

untuk meneliti hubungan ibu hamil usia risti, obesitas, pemberian tablet Fe dan Ca 

dengan kejadian preeklamsi di Wilayah kerja Puskesmas Ngasem. 
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I.2 Rumusan Masalah  

 Menurut Kemenkes RI (2014) Angka Kematian Ibu pada tahun 2012 di 

Indonesia masih tergolong tinggi sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Di 

wilayah Jawa Timur kematian ibu masih menyumbang kenaikan AKI yaitu sebesar 

91 orang per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian Ibu (AKI) di Kabupaten 

Bojonegoro pada Tahun 2016 adalah 129,23 per 100.000 kelahiran hidup. Penyebab 

kenaikan AKI banyak terjadi karena adanya komplikasi yang salah satunya 

disebabkan oleh preeklampsi. Di Puskesmas Ngasem kejadian preeklampsi pada 

tahun 2018 sebesar 48 orang jumlah tersebut lebih banyak jika dibandingkan 

dengan tahun 2017 yang hanya 33 orang. Peneliti tertarik untuk melakukan  

penelitian ini yang terkait hubungan usia risiko tinggi, obesitas, pemberian tablet 

Fe dan Ca dengan kejadian preeklampsi pada ibu hamil di Puskesmas Ngasem 2018 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

I.3.1 Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan usia risiko tinggi, obesitas, pemberian tablet Fe dan 

Ca dengan kejadian preeklampsi pada ibu hamil di Puskesmas Ngasem 2018 

 

I.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui jumlah kejadian preeklampsi di Puskesmas Ngasem 

b. Mengetahui jumlah ibu hamil dengan usia risiko dan obesitas tinggi di 

Puskesmas Ngasem 

c. Mengetahui frekuensi pemberian tablet Fe dan Ca di Puskesmas Ngasem 

d. Menganalisis hubungan ibu hamil usia risti dengan kejadian preeklampsi 

di Puskesmas Ngasem 

e. Menganalisis hubungan ibu hamil obesitas dengan kejadian preeklampsi 

di Puskesmas Ngasem 

f. Menganalisis hubungan pemberian tablet Fe dan Ca dengan kejadian 

preeklampsi di Puskesmas Ngasem 
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I.4 Manfaat Penelitian 

I.4.1 Bagi Responden 

 Diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan 

pemahaman responden akan resiko kejadian preeklampsi pada kehamilan 

selanjutnya, sehingga dapat mencegah terjadinya resiko preeklampsi. 

 

I.4.2 Bagi Instansi 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pihak Puskesmas 

Ngasem tentang hubungan usia risiko tinggi, obesitas, pemberian tablet Fe dan Ca 

dengan kejadian preeklampsi pada ibu hamil di Puskesmas Ngasem 2018 

 

I.4.3 Bagi Ilmu Pengetahuan 

 Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan ilmu gizi khususnya terkait dengan hubungan usia risiko tinggi, 

obesitas, pemberian tablet Fe dan Ca dengan kejadian preeklampsi pada ibu hamil 

di Puskesmas Ngasem 2018 
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