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ABSTRAK 

 

Gita Chandra Setyorini. J500080084. Hubungan Peningkatan Kadar Hematokrit 
dengan Angka Kejadian Bayi Intrauterine Growth Restriction (IUGR) pada 

Preeklampsia Berat. Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 

2011. 
 

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan peningkatan kadar 
hematokrit dengan angka kejadian bayi IUGR pada preeklampsia berat. 
Metode: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasional analitik 

dengan desain penelitian cross sectional. Sampel penelitian diambil secara sekunder 
dari data rekam medis pasien preeklampsia berat selama 1 Mei 2007- 1 Mei 2011 di 

bagian obstetri dan ginekologi RSUD Dr. Moewardi. Dari data tersebut didapatkan 
275 sampel yang memenuhi kriteria inklusi. Teknik pengambilan sampel pada 
penelitian ini adalah secara purposive sampling. Data penelitian dianalisis 

menggunakan Uji Chi Square dengan program SPSS 17 for Windows. 
Hasil: Dari data hasil penelitian, terdapat 27 kasus IUGR dan 15 kasus tidak IUGR 

dari ibu preeklampsia berat dengan kadar hematokrit ≥ 40%, sedangkan pada 
preeklampsia berat dengan kadar hematokrit < 40 % didapatkan 50 kasus IUGR dan 
183 kasus tidak IUGR. Berdasarkan analisis dengan Uji Chi Square didapatkan nilai 

significancy sebesar 0,000 (p < 0,05) dan nilai X2 hitung > X2 tabel (32,375 > 11,76). 
Nilai rasio prevalensi (RP) pada penelitian ini adalah sebesar 2,99. 
Kesimpulan: Terdapat hubungan antara peningkatan kadar hematokrit dengan angka 

kejadian bayi intrauterine growth restriction (IUGR) pada preeklampsia berat. 
 

Kata kunci : kadar hematokrit, IUGR, preeklampsia berat 
  



 

 iii 

ABSTRACT 

 
Gita Chandra Setyorini. J500080084. The Relationship between the Increased 
Level of Hematocrit and the Incidence of Intrauterine Growth Restriction 

(IUGR) Baby in Severe Preeclampsia. Medical Faculty University of 
Muhammadiyah Surakarta 2011. 

 

Purpose:  The purpose of this research is to find out the relationship between the 
increased level of hematocrit and the incidence of IUGR baby in severe 

preeclampsia. 
Method: The research method used in this study is analitical observational, in which 

the research design is cross sectional study. The data for this study was collected 
from Dr. Moewardi Hospital from July until August 2011. The data for this research 
is secondary data. It was collected from medical record of severe preeclampsia’s 

patients during May 2007 until May 2011 in department of obstetry and ginecology 
Dr. Moewardi Hospital. There are 275 samples which is appropriate with inclusion 

criteria of this research. This research uses purposive sampling technique for 
collecting sample. All the data were analyzed by using chi square test by SPSS 17 for 
windows. 

Result: Based on data of this research, there are 27 cases of IUGR and 15 cases are 
not included into IUGR from the women with severe preeclampsia who have 

hematocrit level ≥ 40%, whereas on the women with severe preeclampsia who have 
hematocrit level < 40%, there are 50 cases of IUGR and 183 cases are not included 
into IUGR. Based on data analysis by SPSS 17.0, the result of chi square test shows 

that significancy value is 0,000 (p < 0,05) and X2 value  is more than X2 table (32,375 
> 11,76). Prevalence ratio (PR) in this research is 2, 99 . 

Conclusion: There is a relationship between the increased level of hematocrit and 
the incidence of intrauterine growth restriction (IUGR) baby in severe preeclampsia 
 

Key words : hematocrit level, IUGR, severe preeclampsia 
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I. PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 
Tujuan utama pembangunan nasional adalah meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia (SDM) secara berkelanjutan melalui pembangunan 

SDM sebagai investasi bagi pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat 
kemiskinan (Atmawikarta, 2006). Misi pembangunan nasional bidang SDM 

salah satunya adalah mewujudkan daya saing bangsa, antara lain dengan 
membangun SDM berkualitas (Atmawikarta, 2006; Sudiman dan 
Ranuwidjojo, 2006). Arah dalam membangun SDM yang berkualitas salah 
satunya adalah dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
(Atmawikarta, 2006). Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai 

derajat kesehatan masyarakat suatu negara adalah melalui penilaian terhadap 
derajat kesehatan ibu dan anak di negara tersebut, yaitu melalui pemantauan 
kesehatan ibu dan anak (Suhariadi, 2005). 

Menurut Atmawikarta (2006), sasaran kesehatan dalam pembangunan 
SDM ini adalah menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) dari 35 menjadi 

25 per 1000 kelahiran hidup dan menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) 
dari 307 menjadi 226 per 100.000 kelahiran hidup. Menurut target Millenium 
Development Goals sampai dengan tahun 2015 adalah mengurangi angka 

kematian bayi dan balita sebesar dua per tiga dari tahun 1990 yaitu sebesar 20 
per 1000 kelahiran hidup (Sistiarani, 2008). Menurut SDKI 2002-2003, 57% 

angka kematian bayi terjadi pada umur di bawah satu bulan yang antara lain 
disebabkan gangguan perinatal dan bayi dengan berat badan lahir rendah. 
Proporsi bayi berat lahir rendah dalam skala nasional adalah sebesar 7,3 pada 

tahun 1986-1991, sejumlah 7,1 pada tahun 1989-1994, dan pada tahun 1992-
1997 sebesar 7,7 (SDKI dalam Atmarita, 2005). Bayi berat lahir rendah 

dibedakan dalam dua kategori, yaitu bayi berat lahir rendah karena prematur 
(usia kandungan < 37 minggu) atau bayi berat lahir rendah karena 
Intrauterine Growth Restriction (IUGR), yaitu bayi yang lahir cukup bulan 
tetapi berat badannya kurang (Ahmad et al, 2007). Angka bayi berat lahir 
rendah di negara berkembang empat kali lebih besar dibandingkan negara 

maju dan meningkat 6,6 kali pada kasus bayi berat lahir rendah yang 
dilahirkan cukup bulan (IUGR) (Setyowati et al, 1996). Menurut Behrman et 
al (1999), di negara- negara berkembang, sekitar 70% bayi berat lahir rendah 

adalah IUGR atau kecil untuk masa kehamilan. Bayi yang tergolong IUGR 
mempunyai morbiditas dan mortalitas lebih besar daripada bayi dengan 

pertumbuhan umur yang tepat (Behrman et al, 1999). Selain itu, IUGR dapat 
berakibat jangka panjang terhadap tumbuh kembang anak di masa depan, 
pertumbuhan lambat, dan intelektual yang lebih rendah dari bayi yang 

beratnya normal, serta dapat mengalami gangguan mental dan fisik pada usia 
tumbuh kembang selanjutnya sehingga membutuhkan biaya perawatan yang 

tinggi (Sistiarani, 2008).  
Kejadian pertumbuhan janin terhambat (IUGR) bervariasi antara 3-

10% tergantung pada populasi, geografi, dan definisi yang digunakan. Sekitar 

dua per tiga kejadian IUGR berasal dari kelompok kehamilan berisiko tinggi, 
salah satunya adalah preeklampsia (Rompas, 2008). Preeklampsia merupakan 
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penyakit dengan tanda-tanda hipertensi, edema, dan proteinuria yang timbul 

karena kehamilan (Prawirohardjo, 2007). Berdasarkan data statistik di 
beberapa negara maju menunjukkan bahwa 10%-30% dari kematian ibu 
disebabkan oleh preeklampsia yang juga sebagai penyebab utama morbiditas 

dan mortalitas perinatal (Dina, 2002). Pada tahun 2005, penyebab AKI 
terbesar  di Indonesia adalah preeklampsia dan eklampsia dengan CFR (Case 

Fatality Rate) sebesar 2,35% sedangkan persentase kasusnya adalah 4, 91% 
dari keseluruhan kasus obstetri (Ahmad et al, 2007).    Pada penelitian yang 
dilakukan oleh Heriyono dan Dasuki di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta tahun 
1995 ditemukan 128 preeklampsia ringan, 225 preeklampsia berat, dan 63 
eklampsia. Dari kasus tersebut ditemukan 72 kasus kematian perinatal dan 62 

kasus kematian maternal. Menurut Dinas Kesehatan Surakarta, berdasarkan 
persalinan dengan komplikasi pada tahun 2006, insidensi preeklampsia 
sebesar 13,42% (Ryadi, 2008). Di RSUD Dr. Moewardi selama periode 1 

Januari sampai 31 Desember 2001 terdapat 162 kasus preeklampsia berat dan 
eklampsia dengan insidensi 4,4% dari seluruh persalinan. Jumlah kematian 

maternal yaitu 16 kasus (9,8%), yang terdiri dari 5 kasus (31,25%) 
preeklampsia berat dan 11 kasus (56,25%) eklampsia (Sihwiyana, 2003).  

Pada preeklampsia berat dan eklampsia dijumpai perburukan 

patologis fungsi sejumlah organ dan sistem akibat vasospame dan iskemia 
(Cunningham, 2006). Kerusakan endotel yang menyeluruh pada tubuh 

penderita preeklampsia akan menyebabkan banyak perubahan, disfungsi 
sistem, dan kegagalan pada sistem tubuh. Salah satu perubahan pada 
preeklampsia adalah perubahan hematologi yang  diidentifikasi dengan 

adanya penurunan volume plasma. Volume plasma pada preeklampsia akan 
menurun 30%-40% dibandingkan dengan kehamilan normal. Penurunan 

plasma akan menyebabkan terjadinya peningkatan hemokonsentrasi, setelah 
itu terjadilah peningkatan viskositas darah yang dapat diidentifikasi dengan 
kenaikan kadar hemoglobin dan hematokrit (Rambulangi, 2003).  Chang et al 
(1995) pada penelitiannya menemukan bahwa peningkatan kadar hematokrit 
lebih dari 44% mengindikasikan kondisi hemokonsentrasi dengan penurunan 

perfusi plasenta pada pasien preeklampsia berat, dimana kadar hematokrit ini 
berguna sebagai prediktor keluaran perinatal yang buruk. 

Peningkatan kadar hemoglobin dan hematokrit disertai adanya 

spasmus arteriola spiralis desidua akan mengakibatkan menurunnya aliran 
darah ke plasenta yang akan mengakibatkan gangguan fungsi plasenta. Pada 

hipertensi yang lama, pertumbuhan janin dapat terganggu sedangkan pada 
hipertensi yang lebih pendek bisa terjadi gawat janin sampai kematiannya 
karena kekurangan oksigen (Wiknjosastro et al, 2007). Pertumbuhan janin 

yang terganggu tersebut dapat berupa persalinan prematuritas dan 
pertumbuhan janin terhambat (IUGR), dimana keduanya merupakan ciri 

bentuk bayi dengan berat badan lahir rendah (Wiknjosastro et al, 2007).  
Berdasarkan pentingnya pencegahan terhadap IUGR yang kelak dapat 

mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dan kaitan preeklampsia berat 

dengan IUGR ditinjau dari segi peningkatan kadar hematokrit ibu 
preeklampsia berat, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 
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judul “Hubungan Peningkatan Kadar Hematokrit dengan Angka Kejadian 

Bayi Intrauterine Growth Restriction (IUGR) pada Preeklampsia Berat”. 
 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara peningkatan kadar hematokrit dengan 
angka kejadian bayi IUGR pada preeklampsia berat? 

 
C.  Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan peningkatan 

kadar hematokrit dengan angka kejadian bayi Intrauterine Growth 

Restricton (IUGR) pada preeklampsia berat. 
2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui jumlah kasus IUGR pada pasien preeklampsia 

berat di RSUD Dr. Moewardi periode 1 Mei 2007-1 Mei 2011. 
b. Untuk mengetahui peningkatan kadar hematokrit pada 

preeklampsia berat.  
c. Untuk menganalisis hubungan antara peningkatan kadar hematokrit 

dengan angka kejadian bayi Intrauterine Growth Restriction 

(IUGR) pada preeklampsia berat. 
 

D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat teoritis 

a. Menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan 

dalam bidang kedokteran terapan. 
b. Penelitian ini dapat menjadi masukan untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat praktis 
a. Meningkatkan pelayanan kesehatan dalam mencegah atau 

memperkecil potensi terjadinya IUGR  pada preeklampsia berat.  
b. Untuk tenaga medis, dapat melaksanakan deteksi dini terjadinya 

IUGR pada preeklampsia berat dan memberikan pelayanan medis 

yang tepat sebagai upaya pencegahan terjadinya IUGR pada ibu 
preeklampsia berat.  

c. Bagi rumah sakit, dapat memberikan pelayanan optimal di dalam 

ruang lingkup pelayanan maternal dan perinatal. 
d. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan  

yang bermanfaat dalam rangka menurunkan angka kejadian 
preeklampsia dan IUGR pada preeklampsia berat  d i suatu negara. 
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II. METODE PENELITIAN 

A.  Jenis Penelitian 
 Penelitian ini menggunakan desain penelitian analitik observasional 
dengan pendekatan cross sectional, yaitu penelitian dimana variabel bebas 

(faktor resiko) dan variabel tergantung (efek) diobservasi hanya sekali 
pada saat yang sama (Taufiqurrahman, 2008). 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi di bagian Obstetri dan Ginekologi RSUD Dr. Moewardi tahun 
2011. Sampel diambil berdasar data rekam medis dari 1 Mei 2007 sampai 
1 Mei 2011. Waktu penelitian dari Juli hingga Agustus 2011. 

 
C.  Populasi Penelitian 

 Pasien preeklampsia berat di RSUD Dr. Moewardi. 

 
D. Sampel dan Teknik Sampling 

  Pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling berdasarkan 
pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri,  
berdasarkan ciri  atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya 

(Notoatmodjo, 2005). Pada penelitian ini, sampel yang digunakan adalah 
ibu preeklampsia berat yang bersalin di RSUD Dr. Moewardi periode 1 

Mei 2007-1 Mei 2011 dan bayi yang dilahirkan hidup. 
 

E.  Estimasi Besar sampel 

 Besar sampel (n) ditentukan berdasarkan rumus (Taufiqurrahman, 
2008) : 

 

� �
��� . �. �

	�
 

Keterangan: 
 P : perkiraan prevalensi penyakit yang diteliti atau paparan pada populasi 
q : 1 – p 

  Zα : nilai statistik Zα pada kurva normal standar pada tingkat kemaknaan 
d : presisi absolut yang dikehendaki pada kedua sisi proporsi populasi 

Besar sampel dihitung untuk beda proporsi d= 0,10  dengan Zα 
=1,96 dan prevalensi p=0,5  diperoleh besar sampel minimal sebanyak  96 
orang. 

 

F.  Kriteria restriksi 

1. Kriteria inklusi 
a. Preeklampsia berat dengan kadar hematokrit ≥ 40 % dan < 40 % 
b. Bayi IUGR lahir hidup 
c. Janin Tunggal 
d. Usia kehamilan ≥ 37 minggu 

e. Pemeriksaan darah lengkap 
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2.  Kriteria eksklusi 

a. Ada riwayat IUGR sebelumnya 
b. Kelainan kongenital mayor janin 
c. Adanya riwayat penyakit ginjal 

d. Adanya riwayat penyakit jantung  
e. Adanya penyakit kelainan darah dan vaskuler 

 
G. Identifikasi Variabel 

1. Variabel bebas: Kadar Hematokrit 
2. Variabel terikat: Bayi IUGR 

 

H. Definisi Operasional Variabel  

1. Kadar hematokrit  
Kadar hematokrit adalah persentase volume eritrosit dalam darah 

keseluruhan. Dalam hal ini adalah kadar hematokrit pada preeklampsia 
berat. Pada penelitian ini menggunakan batas kadar hematokrit ≥ 40% dan 

< 40% berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Lu et al. (1991) yang 
menggunakan batas kadar hematokrit tersebut. 

Alat ukur dengan data sekunder. Cara pengukuran dengan  

pengambilan data dari rekam medis di RSUD Dr. Moewardi. Skala 
pengukuran dinyatakan dalam skala nominal.   

2.  IUGR 
IUGR pada penelitian ini adalah bayi baru lahir yang dilahirkan 

pada usia kehamilan ≥  37 minggu dengan berat < 2500 gram dan di bawah 

persentil ke-10 kurva pertumbuhan intrauterin Usher Lubchenko. Alat 
ukur dengan data sekunder. Cara pengukuran dengan pengambilan data 

dari rekam medis di RSUD Dr. Moewardi. Skala pengukuran dinyatakan 
dalam skala nominal.  
3. Preeklampsia Berat 

Preeklampsia berat adalah bila memenuhi kriteria adanya tekanan 
darah sistolik ≥ 160 mmhg, tekanan diastolik ≥ 110 mmHg, edema paru, 

eklampsia (kejang menyeluruh atau koma yang tidak dapat dijelaskan), 
proteinuria  > 5 g/24 jam; atau 3+ atau 4+ pada pemeriksaan kualitatif,  
gagal ginjal atau oliguria ( < 500 ml/24 jam), peningkatan kreatinin, 

cedera hepatoseluler ( kadar transaminase serum ≥ 2x normal),  
trombositopenia ( < 100.000/mm3), koagulopati, HELLP (hemolisis,  

enzim hati meningkat, trombosit rendah) yang terjadi pada kehamilan 
lebih dari 20 minggu. 
4. Usia Kehamilan ≥ 37 minggu 

Usia kehamilan lebih dari sama dengan 37 minggu, ditentukan 
secara klinis dengan perhitungan hari pertama menstruasi terakhir atau 

dengan pemeriksaan ultrasonografi. 
5. Pemeriksaan darah lengkap 

Pemeriksaan darah lengkap merupakan pemeriksaan laboratorium 

untuk membantu menegakkan diagnosis, dan terdiri dari pemeriksaan 
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leukosit, eritrosit, hemoglobin, hematokrit, trombosit, hitung jenis 

leukosit, dan laju endap darah. 
 

 

I. Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Populasi 

Kriteria inklusi 

dan eksklusi 

Preeklampsia berat   

dengan kadar hematokrit 

 < 40 % 

 Preeklampsia berat 

dengan  kadar hematokrit  

 ≥ 40 % 

Tidak 

IUGR 

IUGR 

 

Tidak 

IUGR 
IUGR 

 

Collecting data 

Analisis Data 

Purposive 

sampling 
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J.  Analisis data 

  Analisis data dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian, yaitu 
menganalisis hubungan peningkatan kadar hematokrit dengan angka 
kejadian bayi IUGR pada preeklampsia berat. Setelah diperoleh data, akan 

dilakukan analisis secara statistik  menggunakan uji Chi Square dengan 
program SPSS 17 for windows. 

  Pada studi cross sectional, estimasi risiko relatif dinyatakan dengan 
rasio prevalensi. Rasio prevalensi menggambarkan peran faktor risiko 
terhadap terjadinya efek atau penyakit. Untuk menghitung rasio 
prevalensi, digunakan tabel 2x2 sebagai berikut: 

Tabel Analisis Uji Hasil 

Kriteria 
Bayi  

Total 
IUGR Tidak IUGR 

Preeklampsia berat dengan 
kadar hematokrit ≥ 40 % 

a b a+b 

Preeklampsia berat dengan 
kadar hematokrit < 40 % 

c d c+d 

Total a+c b+d  

 
 Dengan menggunakan tabel 2x2 maka rasio prevalensi dapat dihitung 
dengan formula berikut: 

RP= a/(a+b) : c/(c+d) 
 

Interpretasi hasil: 
1. RP = 1, faktor risiko tersebut tidak ada pengaruhnya dalam terjadinya efek 

2. RP > 1, variabel tersebut merupakan faktor risiko terjadinya penyakit 
3. RP < 1, faktor risiko yang diteliti justru mengurangi penyakit 

(Taufiqurrahman, 2008). 
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III.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.  Hasil Penelitian 
Pada  penelitian yang berjudul “Hubungan Peningkatan Kadar 

Hematokrit dengan Angka Kejadian Bayi Intrauterine Growth Restriction 

(IUGR) pada Preeklampsia Berat” yang telah dilaksanakan di Bagian 
Obstetri dan Ginekologi RSUD Dr. Moewardi, dilakukan pengambilan 

data sekunder dari rekam medis  berupa data ibu preeklampsia berat yang 
bersalin dan melahirkan bayi hidup selama periode 1 Mei 2007 hingga 1 
Mei 2011. Data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kriteria inklusi 
serta eksklusi dan didapatkan sampel, yaitu : 
1. Distribusi Subjek Penelitian 

Adapun hasil penelitian selengkapnya adalah sebagai berikut : 
Tabel 1. Distribusi Subjek Menurut Usia Ibu  

Usia Ibu (Tahun) Jumlah Subjek (orang) Persentase (%) 

< 20 10 3,6 
20-35 184 66,9 

> 35 81 29,5 

Total 275 100 

 

Pada Tabel 1 di atas, Usia dibagi dalam tiga kelompok usia yakni 
kelompok kurang dari 20 tahun (gravida muda), kelompok usia 20 sampai 

dengan 35 tahun (usia reproduksi sehat), dan kelompok usia lebih dari 35 
tahun (gravida tua). Kemudian,  didapatkan hasil bahwa ibu preeklampsia 
berat terbanyak didapatkan pada kelompok usia kehamilan reproduktif 

sehat sebanyak 184 orang atau sebesar 66,9 %. 
 

Tabel 2. Distribusi Subjek Menurut Paritas  
Paritas Jumlah Subjek Persentase (%) 

Primigravida 116 42,2 

Multigravida 159 57,8 

Total 275 100 

 
Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa preeklampsia berat terbanyak 

didapatkan pada kelompok kehamilan multigravida yaitu sebanyak 159 
orang atau sebesar 57,8 %  sedangkan pada primigravida sejumlah 116 
orang atau sebesar 42,2 %.  

 
 Tabel 3. Distribusi Subjek Menurut Kadar Hematokrit 

Kadar Hematokrit Jumlah Subjek Persentase (%) 
≥ 40% 42 15,3 

< 40% 233 84,7 

Total 275 100 

 
Dari Tabel 3 dapat diketahui bahwa jumlah subjek dengan kadar 
hematokrit kurang dari 40% menempati posisi tertinggi sebanyak 233 
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orang atau sebesar 84,7% sedangkan pasien dengan kadar hematokrit lebih 

dari sama dengan 40% adalah sejumlah 42 orang atau 15,3% dari kasus 
keseluruhan. 
Tabel 4. Distribusi Berat Lahir Bayi 

Bayi Jumlah Bayi Persentase (%) 

IUGR 77 28 

Tidak IUGR 198 72 
Total 275 100 

 
Dari Tabel 4 dapat diketahui bahwa jumlah bayi IUGR dari ibu 

preeklampsia berat pada sampel penelitian adalah sejumlah 77 bayi atau 
sebesar 28% dan bayi yang tidak tergolong IUGR sebanyak 198 bayi atau 
72 % dari kasus keseluruhan. 

 
 

2. Analisis Hubungan Peningkatan Kadar Hematokrit dengan Angka 

Kejadian Bayi Intrauterine Growth Restriction pada Preeklampsia 

Berat 

Pada tahap ini dilakukan analisis bivariat, yaitu diteliti hubungan 
antara dua variabel yang meliputi variabel bebas dan variabel terikat. 

Tabel 5. Crosstab Hubungan Peningkatan Kadar Hematokrit dengan 
Angka Kejadian Bayi Intrauterine Growth Restriction (IUGR) 
pada Preeklampsia Berat 

Kriteria 
Bayi  

Total 
IUGR Tidak IUGR 

Preeklampsia berat dengan 
kadar hematokrit ≥ 40 % 

27 15 42 

Preeklampsia berat dengan 
kadar hematokrit < 40 % 

50 183 233 

Total 77 198 275 
 

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa ibu dengan kadar hematokrit ≥ 
40% melahirkan 27 bayi IUGR dan 15 bayi tidak IUGR. Sebaliknya, 

pada ibu dengan kadar hematokrit  < 40% didapatkan 50 bayi IUGR 
dan 183 bayi yang tidak tergolong IUGR. 

Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara peningkatan kadar 
hematokrit dengan angka kejadian bayi intrauterine growth restriction 
(IUGR) pada preeklampsia berat, d ilakukan uji statistik dengan uji Chi 

Square menggunakan program SPSS 17.0 for Windows. Hasil Uji Chi 
Square dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 6. Uji Chi Square Hubungan Peningkatan Kadar Hematokrit dengan 

Angka Kejadian Bayi Intrauterine Growth Restriction (IUGR) pada Preeklampsia 
Berat 

 

 
Value df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 32.375
a
 1 .000   

Continuity Correctionb 30.285 1 .000   

Likelihood Ratio  29.067 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear 
Association 

32.257 1 .000 
  

N of Valid Cases 275     

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

is 11,76. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 
Tabel 6 di atas menunjukkan hasil uji Chi-Square. Karena tidak ada 

nilai expected count yang kurang dari 5 berarti syarat uji Chi-square  

terpenuhi, sehingga nilai yang dipakai adalah pada nilai Pearson Chi-Square  
yang menunjukkan nilai significancy sebesar 0,000 (p < 0,05). Selain itu, nilai 

X
2 

hitung > X
2
 tabel (32,375 > 11,76), maka H0

 
ditolak dan H1

 
diterima. 

Kedua nilai tersebut berarti bahwa terdapat hubungan antara peningkatan 
kadar hematokrit dengan angka kejadian bayi IUGR pada preeklampsia berat.  

 Penelitian ini menggunakan desain penelitian cross sectional. Dalam 
penelitian cross sectional, untuk mengetahui faktor risiko dari masing-masing 

variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat digunakan rasio  
prevalensi berdasarkan  tabel 2x2 seperti tercantum pada tabel 5. Rasio 
prevalensi (RP) dapat dihitung dengan rumus RP= a/(a+b) : c/(c+d) dan 
hasilnya adalah 2,99. Hasil tersebut menunjukkan bahwa RP > 1 yang artinya 
adalah variabel tersebut merupakan faktor risiko terjadinya penyakit. Dalam 

kasus ini adalah pasien preeklampsia berat dengan kadar hematokrit ≥ 40 % 
mempunyai risiko 2,99 kali lebih besar melahirkan bayi IUGR. 

 

B. Pembahasan 

1. Karakteristik Sampel Penelitian 

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Bagian Obstetri dan 
Ginekologi RSUD Dr. Moewardi diambil data sekunder dari rekam medis 

berupa data ibu preeklampsia berat yang bersalin dan melahirkan bayi hidup 
selama periode 1 Mei 2007 hingga 1 Mei 2011. Berdasarkan data rekam 
medis selama periode waktu tersebut dengan memperhatikan kriteria inklusi 

dan eksklusi diperoleh 275 sampel penelitian.  
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Pada penelitian ini,  jumlah ibu penderita preeklampsia berat  terbanyak 

adalah pada rentang usia 20 tahun hingga 35 tahun, yaitu sebanyak 184 orang 
atau sebesar 66,9 %. Hal ini berbeda dengan teori dari Cunningham (2006) 
yang menyebutkan bahwa faktor risiko preeklampsia adalah pada usia < 20 

tahun atau > 35 tahun. Perbedaan dengan teori b isa terjadi karena pada teori 
menghubungkan risiko dengan preeklampsia secara umum (preeklampsia 

ringan dan preeklampsia berat) sedangkan pada penelitian ini dilihat hasil 
distribusi usia hanya berdasarkan jumlah sampel preeklampsia berat saja. 
Pada penelitian oleh Suhariadi (2005) didapatkan jumlah ibu preeklampsia 
berat terbanyak adalah pada usia 20-35 tahun, yaitu sebesar 70,4 %. Tetapi,  
setelah dilakukan analisis bivariat dan dibandingkan dengan kelompok 

kontrol, d idapatkan usia < 20 tahun dan > 35 tahun berisiko tiga kali 
menderita preeklampsia dibandingkan usia 20 -35 tahun dengan OR = 3,324. 
Penelitian Suhariadi sama dengan hasil pada penelitian ini dalam hal jumlah 

kasus pada usia 20-35 tahun yang lebih banyak dari usia < 20 tahun dan > 35 
tahun. Namun, perbedaan dapat terjadi pada hasil yang ditemukan Suhariadi 

bahwa walaupun jumlah kasus pada usia 20-35 tahun lebih banyak, tetapi 
setelah dilakukan analisis bivariat ditemukan bahwa usia yang lebih berisiko 
adalah < 20 tahun dan > 35 tahun sehingga sesuai dengan teori. Berbeda 

dengan penelitian ini, karena pada penelitian Suhariadi menggunakan  metode 
case control sehingga dapat menemukan hubungan yang kuat dari tiap 

variabel dan dapat dibandingkan dengan kontrol berupa ibu hamil normal 
sedangkan pada penelitian ini tidak ada kontrol ibu hamil normal. Oleh 
karena itu, kesamaan pada penelitian sebelumnya adalah pada proporsi 

jumlah kasus yang lebih banyak pada usia 20-35 tahun, sedangkan seberapa 
besar faktor risiko usia dengan preeklampsia berat pada penelitian ini tidak 

diteliti.                                                                                                                                                                                           
Berdasarkan paritas, penelitian ini menunjukkan bahwa ibu 

multigravida berjumlah lebih banyak daripada ibu primigravida, yaitu sebesar 
57,8 %. Pada penelitian sebelumnya oleh Rozikhan pada tahun 2006 juga 
didapatkan hasil yang sama dengan penelitian ini yaitu jumlah kasus 

preeklampsia berat lebih banyak ditemukan pada multigravida, yaitu sebesar 
69 %. Berdasarkan hasil perhitungan dari analisis multivariat dan 
dibandingkan dengan kontrol pada penelitian Rozikhan, didapatkan hasil 

OR= 4,751 yang berarti  bahwa primigravida beresiko 4, 751 lebih besar 
menderita preeklampsia berat dibandingkan dengan multigravida.  Hasil ini 

sesuai  dengan teori yang ditulis oleh Cunningham (2006) dan Ling and Duff 
(2001) yang menyatakan bahwa nullipara atau primigravida lebih beresiko 
mengalami preeklampsia. Seperti pembahasan pada paragraf sebelumnya, 

penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya mengenai jumlah kasus 
yang lebih besar pada multigravida, tetapi berbeda karena pada penelitian 

sebelumnya dilakukan analisis multivariat dan dibandingkan dengan kontrol 
sedangkan pada penelitian ini hanya dihitung distribusi kasus tanpa kontrol.  
Oleh karena itu, kesamaan pada penelitian sebelumnya adalah pada proporsi 

jumlah kasus yang lebih banyak pada multigravida, sedangkan seberapa besar 
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faktor risiko paritas dengan preeklampsia berat pada penelitian ini tidak 

diteliti.                                                                                                  
Pada tabel 3 didapatkan informasi mengenai distribusi kadar hematokrit 

ibu preeklampsia berat. Dari data pada tabel tersebut didapatkan hasil bahwa 

ibu preeklampsia berat dengan kadar hematokrit kurang dari 40% berjumlah 
lebih banyak daripada ibu dengan kadar hematokrit lebih dari sama dengan 

40%. Hasil ini terjadi karena persebaran kasus preeklampsia berat di RSUD 
Dr. Moewardi selama kurun waktu 1 Mei 2007-1 Mei 2011 lebih banyak 
dengan kadar hematokrit ≥ 40 %. Pada penelitian sebelumnya oleh Affiandi 
(2009) dengan 113 sampel, d itemukan hasil ibu preeklampsia dengan kadar 
hematokrit ≥ 40,15 adalah sejumlah 34 kasus dan kadar hematokrit < 40,15 % 

sebanyak 79 kasus. Penelitian tersebut menunjukkan kesamaan dengan 
penelitian ini berkaitan dengan perbandingan jumlah kasus yang lebih sedikit 
pada kadar hematokrit ≥ 40 %. 

Pada penelitian ini juga dapat diketahui distribusi berat lahir bayi.  Dari 
data didapatkan hasil bahwa jumlah bayi IUGR dari ibu preeklampsia berat 

pada sampel penelitian adalah sebesar 28% dan bayi yang tidak tergolong 
IUGR  adalah 72 % dari kasus keseluruhan. Pada penelitian oleh 
Woldeselassie pada tahun 2005 didapatkan hasil bayi IUGR sebesar 6,5% dan 

yang tidak IUGR sebesar 27,3 %. Penelitian tersebut menunjukkan hasil yang 
sama bahwa jumlah bayi IUGR lebih sedikit dibandingkan bayi yang tidak 

tergolong IUGR. Dari distribusi bayi dan kadar hematokrit pada preeklampsia 
berat, maka dapat ditemukan hubungan antara keduanya. 

 

2. Teori Hubungan Peningkatan Kadar Hematokrit dengan Ke jadian 

 Bayi IUGR pada Preeklampsia Berat 

Pada penelitian ini, kadar hematokrit digunakan sebagai parameter 
terjadinya IUGR pada preeklampsia berat. Terbukti bahwa teori – teori  
menurut beberapa referensi menyebutkan tentang hubungan peningkatan kadar 
hematokrit dengan kejadian bayi IUGR pada preeklampsia berat. Pada 
preeklampsia terdapat spasmus arteriola spiralis desidua dengan akibat 

menurunnya aliran darah ke plasenta. Menurunnya aliran darah ke plasenta 
akan mengakibatkan gangguan fungsi plasenta berupa hipoksia plasenta 
(Wiknjosastro et al, 2007).  

Hipoksia plasenta yang terjadi pada preeklampsia akan membebaskan 
zat-zat toksik dan radikal bebas dalam sirkulasi darah ibu. Hal ini kemudian 

akan menyebabkan terjadinya stress oksidatif, yaitu keadaan dimana radikal 
bebas jumlahnya lebih dominan dibandingkan antioksidan. Stress oksidatif 
pada tahap berikutnya bersama zat toksik yang beredar akan merangsang 

terjadinya kerusakan sel endotel pembuluh darah penderita preeklampsia 
(Cunningham, 2006; Roeshadi, 2006). 

Pada keadaan disfungsi endotel, terjadi ketidakseimbangan produksi 
zat-zat yang bertindak sebagai vasodilator sehingga terjadi vasospasme 
(Roeshadi, 2006). Vasospasme yang berkelanjutan akan menyebabkan 

integritas endotel pembuluh darah rusak, sehingga plasma darah bergeser dari 
ruang intravaskuler ke ruang interstitial. Akhirnya, volume plasma akan turun 
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dan terjadi hemokonsentrasi yang dapat dinilai dari peningkatan kadar 

hematokrit. Hemokonsentrasi yang terus mengalami peningkatan akan 
menyebabkan perfusi ke jaringan semakin berkurang, yang dapat 
menyebabkan gangguan pada ibu dan janin. Perfusi yang menurun pada 

plasenta pun dapat mengakibatkan pertumbuhan janin terhambat karena terjadi 
gangguan pada perjalanan nutrisi dari ibu ke janin. Pertumbuhan janin yang 

terhambat tersebut dapat berupa intrauterine growth restriction (IUGR) 
(Wiknjosastro et al, 2007).  Berkurangnya perfusi berlaku untuk semua organ 
yang kemudian akan memperburuk preeklampsia itu sendiri.  (Prawirohardjo, 
2007).  

Dari berbagai proses yang terjadi dalam patogenesis preeklampsia 

hingga terjadinya peningkatan kadar hematokrit dan penurunan perfusi ke 
jaringan fetoplasenta, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kadar hematokrit 
pada preeklampsia berat berhubungan dengan kejadian bayi intrauterine 

growth restriction (IUGR). Penelitian terkait pernah dilakukan dilakukan oleh 
Xio et al pada tahun 2003 dengan hasil bahwa ibu preeklampsia berisiko 3,6 

kali lipat melahirkan bayi IUGR jika dibandingkan dengan ibu pada 
kehamilan normal. Studi kohort retrospektif oleh Xiong et al pada tahun 1999 
menyatakan bahwa lama kehamilan pada preeklampsia berat adalah 0,6 

minggu lebih cepat dari kehamilan normal. Selain itu, studi tersebut 
menunjukkan bahwa preeklampsia dan preeklampsia berat menunjukkan 

resiko ibu melahirkan bayi Intrauterine Growth Restriction (IUGR) dan Low 
Birthweight (LBW) atau bayi berat lahir rendah ( Anath et al, 1995).  

Penelitian di atas tidak menggunakan parameter peningkatan kadar 

hematokrit, sedangkan dalam penelitian ini menghubungkan kejadian bayi 
IUGR pada preeklampsia berat menggunakan parameter kadar hematokrit. 

Karena,  Menurut penelitian Heilmann et al (2004) disebutkan bahwa kadar 
hematokrit merupakan salah satu parameter hemorheological yang berperan 
penting pada preeklampsia berat, terutama pada mikrosirkulasi dengan 
tekanan tinggi seperti di ruang intervilus plasenta.  

Pada penelitian ini didapatkan hasil bermakna bahwa terdapat 

hubungan antara peningkatan kadar hematokrit dengan kejadian IUGR pada 
preeklampsia berat, yaitu peningkatan kadar hematokrit ≥ 40%. Hal ini sesuai 
dengan penelitian sebelumnya oleh Yogi Affiandi pada tahun 2009 yang 

mendapatkan hasil bahwa kadar hematokrit ≥ 40,15% meningkatkan atau 
dapat dikatakan merupakan faktor prediktor kejadian bayi berat lahir rendah. 

Yang membedakan antara penelitian Yogi Affiandi dengan penelitian ini 
adalah pada penelitian ini tidak dilakukan perhitungan cut off point dari 
seluruh kadar hematokrit yang didapatkan dari sampel dan tidak menggunakan 

variabel bayi berat lahir rendah secara keseluruhan, tapi hanya bayi yang 
tergolong IUGR. Kemudian, hal ini juga sesuai dengan penelitian Lu et al. 

(1991) yang mendapatkan hasil bahwa kadar hematokrit ≥ 40% secara 
signifikan berhubungan kuat dengan IUGR (OR 1,5-2,5). Pada penelitian ini 
menggunakan nilai cut off point Lu et al. (1991) sehingga pada penelitian ini 

didapatkan hasil bahwa peningkatan kadar hematokrit ≥ 40% meningkatkan 
risiko terjadinya IUGR pada preeklampsia berat. 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan kadar 

hematokrit pada preeklampsia berat dapat memicu terjadinya bayi IUGR.  
 

3. Kekurangan penelitian 

 Penelitian ini menggunakan data sekunder, kesulitan dalam 
pengambilan data adalah pada kejelasan dan kelengkapan data yang tertulis 

dari tiap rekam medis. Penentuan IUGR hanya berdasar data berat lahir bayi 
atau status yang ditulis di rekam medis, tidak ditentukan dan dipantau sejak 
awal kehamilan. Selain itu, untuk faktor risiko yang jarang ditemukan 
diperlukan jumlah sampel yang lebih banyak melebihi besar sampel minimal. 
Kekurangan lainnya adalah pada penelitian ini tidak dilakukan perhitungan 

kembali cut off point atau nilai ambang kadar hematokrit dari seluruh subjek 
preeklampsia berat yang dijadikan sebagai sampel. Nilai ambang yang 
digunakan hanya berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Lu et al pada tahun 

1991. 
 

4. Kelebihan penelitian 

Kelebihan yang dimiliki dalam penelitian berdesain cross sectional ini 
adalah  hanya sekali observasi pada saat yang sama dan tidak perlu ditinjau 

ulang sehingga proses pengambilan data penelitian dapat lebih cepat. Selain 
itu, penelitian ini tidak mengalami kendala etik, dapat meneliti banyak 

variabel sekaligus, pelaksanaannya mudah, dan hasil cepat diperoleh. 
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IV.  SIMPULAN  DAN SARAN 

 
A.  Simpulan 

Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan bermakna 

antara peningkatan kadar hematokrit dengan angka kejadian bayi 
intrauterine growth restriction (IUGR) pada preeklampsia berat.  

 
B. Saran 

1. Bagi masyarakat khususnya ibu hamil 
Perlu meningkatkan pengetahuan mengenai preeklampsia berat. 

Misalnya, dengan mengikuti ceramah maupun seminar kesehatan serta 

meningkatan kesadaran akan pentingnya antenatal care agar dapat 
melakukan pencegahan terjadinya preeklampsia berat secara dini, serta 
adanya analisis laboratorium selama masa kehamilan khususnya  darah 

dan urin, untuk mengetahui dan mendeteksi secara klinis kandungan 
abnormal dalam darah dan urin. 

2. Bagi tenaga kesehatan 
Perlu memberikan pelayanan antenatal care (ANC) yang baik dan  

melakukan pemeriksaan darah rutin sejak awal kehamilan, terutama 

pemantauan kadar hematokrit secara teratur. Selain itu, bila ditemukan 
kasus preeklampsia berat dengan kadar hematokrit ≥ 40 % diperlukan 

perhatian yang lebih cermat dalam penanganan kasus preeklampsia berat 
agar dapat menghindari gangguan pertumbuhan janin berupa IUGR dan 
perlu pendekatan diagnostik yang lebih akurat untuk mendeteksi IUGR 

selama masa kehamilan. 
3. Bagi pendidikan dan ilmu pengetahuan  

Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan untuk penelitian 
selanjutnya tentang kejadian IUGR pada preeklampsia berat meliputi 
daerah yang lebih luas. Selain itu, perlu dilakukan penelitian menggunakan 
data primer dan desain penelitian kohort dengan mempertimbangkan 
daerah yang berbeda, jumlah dan persebaran kasus yang lebih banyak dan 

merata, penegakan diagnostik  IUGR sejak masa kehamilan, serta 
penentuan nilai cut off point atau nilai ambang dari keseluruhan kadar 
hematokrit pada kasus. 
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