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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan survei World Health Organization (WHO) tahun 2007 

preeklamsia merupakan salah satu dari tiga penyebab utama yang 

meningkatkan morbiditas dan mortalitas ibu maupun janin yang dikandung. 

Pada kurun waktu tertentu, preeklamsia adalah penyebab kematian maternal 

utama di Amerika Latin sebesar 25,7% dan penyebab kematian kedua di 

negara maju dengan presentase sebesar 16,1%. 

Menurut Sibai (2005), pada luaran maternal dari penderita preeklamsia 

berat dapat ditemukan juga solusio plasenta (1–4%), disseminated 

coagulopathy atau HELLP syndrome (10–20%), edema paru (2–5%), gagal 

ginjal akut (1–5%), eklamsia (<1%), kegagalan fungsi hepar (<1%). Beberapa 

hal yang sering ditemukan pada luaran bayi dari persalinan dengan 

preeklamsia antara lain kelahiran prematur (15–67%), pertumbuhan janin yang 

terhambat (10–25%), kematian bayi (1–2%), dan morbiditas jangka panjang 

penyakit cardiovaskular  yang berhubungan Berat Bayi Lahir Rendah 

(BBLR). Sedangkan pada penelitian yang dilakukan di RSUP dr. Kariadi 

Semarang pada tahun 2010 terdapat 227 (11,86%) kasus preeklamsia berat 

dari 1973 kehamilan. Luaran maternal meliputi persalinan dilakukan seksio 

sesarea 103 kasus (44%) atas indikasi plasenta previa 10 kasus (4,3%), solusio 

plasenta 1 kasus (0,4%), perdarahan postpartum 5 kasus (2,1%), eklamsia 4 

kasus (1,7%), HELLP Syndrome 7 kasus (3%), HELLP Syndrome parsial 26 

kasus (11,1%), edema paru 24 kasus (10,3%), gagal ginjal akut 4 kasus (1,7%) 

serta kematian maternal 5 kasus (2,1%). Pada luaran bayi terdapat BBLR 91 

kasus (37%), pertumbuhan janin yang terhambat 17 kasus (6,9%), kelahiran 

preterm 70 kasus (28,3%), asfiksia neonatorum 38 kasus (16,7%) dengan 

ditunjukan Appearance, Pulse, Grimace, Activity, and Respiration (APGAR) 

score kurang dari 7, kematian perinatal 23 kasus (9,3%) (Anggana, 2010). 
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Menurut Dinas Kesehatan Kota Surakarta, berdasarkan persalinan 

dengan komplikasi tahun 2006, insiden preeklamsia sebesar 13,42% (Ryadi, 

2008). Di Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta, selama periode 1 januari 

sampai 31 Desember 2001 terdapat 162 kasus preeklamsia berat dengan 

insiden 4,4% dari seluruh persalinan (Sihwiyana, 2003). 

Pada penelitian yang dilaporkan Kim (2006), HELLP Syndrome 

merupakan salah satu komplikasi dari preeklamsia berat yang menunjukkan 

mortalitas maternal mencapai 24% dan mortalitas perinatal sekitar 6,6% - 

60%. HELLP Syndrome dilaporkan pada 20% wanita preeklamsia berat dan 

10% wanita eklamsia. Preeklamsia berat dengan komplikasi HELLP Syndrome 

dibandingkan dengan preeklamsia berat tanpa komplikasi HELLP Syndrome 

menunjukan angka morbiditas neonatal yang lebih signifikan pada penelitian 

ini. Menurut Dellahaije (2010), angka morbiditas dan mortalitas pada bayi 10– 

60% pada ibu preeklamsia berat dengan komplikasi HELLP Syndrome. Bayi 

yang ibunya menderita HELLP Syndrome akan mengalami pertumbuhan janin 

terhambat (PJT) dan sindrom gagal nafas.    

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di depan bahwa 

luaran bayi dipengaruhi oleh maternal yang terdiagnosis preeklamsia berat dan 

preeklamsia berat dengan komplikasi HELLP Syndrome. Preeklamsia berat 

dan preeklamsia berat dengan komplikasi HELLP Syndrome menunjukkan 

kelainan vaskular yang berpengaruh jangka panjang terhadap berat badan bayi 

dan dapat dinilai dari skor APGAR setelah bayi dilahirkan. HELLP Syndrome  

ini juga dihubungkan dengan keadaan penyakit yang berat atau akan 

berkembang menjadi lebih berat serta dengan prognosa maternal dan luaran 

perinatal yang lebih jelek. Di Surakarta khusunya RSUD DR. Moewardi yang 

memiliki insidensi preeklamsia yang sangat tinggi (13%) belum ada yang 

spesifik meneliti luaran bayi (berat badan dan APGAR Score) pada 

preeklamsia berat dan preeklamsia berat dengan komplikasi HELLP 

Syndrome, dengan demikian, peneliti ingin mengetahui dan meneliti lebih jauh 

bagaimana perbandingan luaran bayi pada ibu preeklamsia berat dan ibu 

preeklamsia berat dengan komplikasi HELLP Syndrome. 
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B. Rumusan Masalah 

Bagaimana perbandingan luaran bayi (berat badan dan APGAR Score) pada 

preeklamsia berat dan preeklamsia berat dengan komplikasi HELLP 

Syndrome? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan luaran bayi (berat badan dan 

APGAR Score) pada preeklamsia berat dan preeklamsia berat dengan 

komplikasi HELLP Syndrome. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat teoritis 

a. Menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan 

dalam bidang kedokteran terapan 

b. Penelitian ini merupakan masukan untuk penelitian selanjutnya 

2. Manfaat terapan 

a. Meningkatkan pelayanan kesehatan dalam mencegah atau 

memperkecil potensi terjadinya preeklamsia berat dengan 

komplikasi HELLP Syndrome 

b. Untuk tenaga medis, dapat melaksanakan deteksi dini pada pasien 

preeklamsia dan pencegahan semua komplikasi sekaligus 

memberikan pelayanan optimal di dalam ruang lingkup pelayanan 

maternal dan perinatal 


