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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Angka kematian ibu (AKI) merupakan salah satu masalah krusial di 

dunia. Sampai saat ini AKI melahirkan belum dapat turun seperti yang 

diharapkan. Dengan dibuatnya rancangan Sustainable Development Goals 

(SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 atau disebut juga 

dengan Global Goals di Jakarta, 1 Desember 2015, Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia mendukung penuh 17 poin tujuan SDGs. Posisi kesehatan 

dalam kerangka SDGs yang menjadi perhatian khusus di sektor kesehatan 

salah satunya adalah poin nomor tiga yaitu tentang “Good Health and Well-

being” atau “Kesehatan yang Baik” dimana terdapat 13 target didalam poin 

nomor tiga tersebut yang salah satunya menyebutkan Pada 2030, mengurangi 

angka kematian ibu hingga dibawah 70 per 100.000 kelahiran hidup (Wibowo 

& Rachimhadhi, 2006). 

Telah diketahui bahwa tiga penyebab utama kematian ibu dalam bidang 

obstetri yaitu pendarahan 45%, infeksi 15%, dan hipertensi dalam kehamilan 

(preeklamsia) 13% (Roeshadi, 2006). Penyebab utama kematian ibu 

diantaranya adalah perdarahan, infeksi, hipertensi kehamilan (preeklamsia) 

partus macet, dan aborsi (Prawirohardjo, 2014). Preeklamsia adalah suatu 

kelainan pada kehamilan yang termasuk penyakit hipertensi yang berdampak 

pada kehamilan dan kematian bayi. Preeklamsi merupakan salah satu 

penyebab dari kematian perinatal dan kehamilan dan banyak terjadi diseluruh 

dunia (WHO, 2011). 

Preeklamsi diklasifikasikan menjadi dua yaitu preeklamsi ringan dan 

preeklamsi berat. Preeklamsi berat adalah preeklamsi dengan tekanan darah 

sistolik ≥160 mmHg dan tekanan darah diastolik ≥110 mmHg disertai 

proteinuria 5 g/24 jam, oliguria, kenaikan kadar kreatinin plasma, gangguan 

visus dan serebral, nyeri epigastrium, edema paru-paru dan sianosis, 
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hemolysis mikroangiopatik, trombositopenia berat dan sindrom HELLP 

(Prawiroharjo, 2014). 

Insidensi preeklamsi diperkirakan sebesar 3-10% dari seluruh 

kehamilan. Preeklamsi merupakan salah satu penyebab kematian ibu hamil di 

seluruh dunia. Berdasarkan data dari WHO menunjukan bahwa hipertensi 

menyebabkan 16% dari seluruh angka kematian ibu di negara berkembang, 

9% di Afrika dan Asia dan yang paling tinggi di Amerika Latin dan 

Caribbean yang mencapai angka 26% (Jeyabalan, 2013). Angka kejadian 

preeklamsi di Indonesia sekitar 7-10% dari seluruh kehamilan (Birawa et al., 

2009). Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 

2012 tercatat kejadian angka kematian ibu karena preeklamsia/ekalmsia 

sebanyak 23,95% (Dinkes Jateng, 2013). Preeklamsia dan eklamsia memberi 

pengaruh buruk pada kesehatan janin yang disebabkan oleh menurunnya 

perfusi utero plasenta, hipovolemia, vasospasme, dan kerusakan sel endotel 

pembuluh darah plasenta. Dampak preeklamsia pada janin salah satunya 

adalah prematuritas (Prawiroharjo, 2014). 

Prematuritas adalah kelahiran janin yang terjadi <37 minggu atau 259 

hari dari kehamilan dan merupakan penyebab utama morbiditas dan 

mortalitas bayi yang dalam jangka panjang yang merugikan kesehatan (Beck 

et al., 2010). 

Frekuensi kelahiran prematur adalah sekitar 12-13% di Amerika Serikat 

(Goldenberg et al., 2008). Sedangkan berdasarkan data WHO insidensi 

kelahiran prematur terjadi 9,6% di dunia, 11,9% di Afrika, (9,1% di Asia, 

10,6% di North America, 8,1% di LA & the Caribbean, 6,4% di Oceania 

Australia & New Zeland dan 6,2% di Eropa (WHO, 2005). Angka kejadian 

bayi prematur di Indonesia masih berada di atas rata-rata negara lain yaitu 

mencapai 30%-40% padahal di negara maju hanya sebesar 10-15%. Angka 

kematian bayi prematur di Indonesia juga masih cukup tinggi yaitu mencapai 

30%-40%. Dari data Depkes RI (2010), jumlah kelahiran prematur di 

Indonesia mengalami kenaikan pada tahun 2008 dari 1,74% naik menjadi 

1,84% pada tahun 2009.  
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Data dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta (2010) AKB meningkat 

menjadi 11,86/1000 KH dari tahun 2009 sebanyak 10,74/1000 KH. Penyebab 

kematian bayi tersebut antara lain BBLR (34%), asfiksia (24%), infeksi 

(23%), prematur (11%), dan lain-lain (8%). Data yang didapat dari study 

pendahuluan di RSUD Dr. Oen Surakarta tanggal 3 Oktober 2016, pada tahun 

2014-2015 terdapat 48 kasus kejadian preeklamsia berat.  

Walaupun secara statistik tidak bermakna, namun hal ini terbukti 

bahwa preeklamsi berat dapat menyebabkan kelahiran prematur. Berdasarkan 

teori menjelaskan bahwa kejadian kelahiran prematur yang dipengaruhi oleh 

preeklamsi/eklamsi akibat terjadinya spasmus pembuluh darah. Menurunya 

aliran darah ke plasenta mengakibatkan gangguan fungsi plasenta. Spasme 

arteriol yang mendadak dapat menyebabkan asfiksia berat. Jika spasme 

berlangsung lama akan mengganggu pertumbuhan janin. Jika terjadi 

peningkatan tonus dan kepekaan uterus terhadap rangsangan dapat 

menyebabkan partus prematurus. Menurunnya aliran darah ke plasenta 

mengakibatkan gangguan fungsi plasenta. Pada hipertensi yang agak 

pertumbuhan janin terganggu, pada hipertensi yang lebih pendek bisa terjadi 

gawat janin sampai kematian karena kekurangan oksigen. Kenaikan tonus 

uterus dan kepekaan terhadap perangsang sering didapatkan pada preeklamsi 

dan eklamsi, sehingga mudah terjadi partus prematurus (Mutianingsih, 2013). 

Berdasarkan data di atas, penulis menganggap perlu dilakukan 

penelitian tentang hubungan antara kejadian preeklamsia berat dan kelahiran 

prematur.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang, maka dapat dirumuskan 

masalah pada penelitian ini adalah: 

Apakah ada hubungan antara kejadian preeklamsia berat terhadap 

kelahiran prematur?  
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C. Tujuan Penelitian 

Dalam melaukan penelitian ini, penulis mempunyai tujuan yang saling 

berkaitan agar tujuan tersebut dapat tercapai. Adapun tujuan dari penelitian 

ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui adakah 

hubungan antara kelahiran prematur dengan angka kejadian preeklamsi 

berat lebih mendalam lagi khususnya di Rumah Sakit Dr. Oen Surakarta. 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui angka kejadian preeklamsia berat di Rumah Sakit 

Dr. Oen Surakarta 

b. Untuk mengetahui angka kejadian kelahiran prematur 

c. Untuk mengetahui hubungan antara kejadian preeklamsia berat 

dengan kelahiran prematur di Rumah Sakit Dr. Oen Surakarta 

D.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritik 

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh pengalaman belajar 

melalui studi kasus dan untuk meningkatkan pengetahuan karena ilmu 

akan terus berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. 

2. Manfaat Aplikatif 

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam menyusun strategi untuk program preventif kelahiran 

prematur khususnya yang berhubungan dengan preeklamsia berat  

b. Sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan usaha tindakan 

preventif dan kuratif pada preeklamsia berat agar tidak terjadi 

kematian ibu 

c. Sebagai informasi, data serta pengetahuan di bidang obstetrik dan 

ginekologi dan dapat dijadian motivasi untuk diadakan penelitian 

lebih lanjut 

d. Dengan diketahui seberapa besar kejadian preeklamsia berat dan 

kelahiran prematur, mampu memotivasi fasilitas kesehatan 
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memberikan pelayanan dan penatalaksanaan yang terbaik pada tiap 

kasus preeklamsia berat dan kelahiran prematur 


