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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Angka kematian ibu merupakan salah satu indikator penting untuk 

menentukan derajat kesehatan masyarakat di suatu negara. Setiap hari, 830 Ibu di 

dunia dan sebanyak 38 Ibu di Indonesia (berdasarkan AKI 305/100.000 kelahiran 

hidup menurut evaluasi Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015) 

meninggal dunia akibat penyakit /komplikasi terkait kehamilan dan persalinan. Hal 

ini tentu masih jauh dari target yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB) yaitu sebesar 102/100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu (AKI) 

menggambarkan jumlah ibu atau wanita yang meninggal dari suatu penyebab 

kematian terkait gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk 

kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa 

nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 

100.000 kelahiran hidup (Dinkes Kota Surabaya, 2017). Berdasarkan data profil 

dinas kesehatan kota Surabaya, Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2016 

sebesar 85,72 per 100.000 kelahiran hidup. 

Preeklampsia menyebabkan 16% kematian ibu di negara berpenghasilan 

rendah dan menengah, di mana 99% kematian terkait kehamilan terjadi. 

Preeklampsia juga menyumbang 25% dari kematian ibu di Amerika Latin dan 

hampir 10% dari kematian ibu di Afrika dan Asia (Tsigas, 2017). 

Berdasarkan Pusat Data dan Informasi Kesehatan Indonesia (Pusdatin) 

Kementrian Kesehatan RI 2014, angka kematian ibu akibat 

preeklampsia/eklampsia sebesar 24% (Kemenkes RI, 2014). Sementara di kota 
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Surabaya sendiri, preeklampsia/eklampsia menjadi penyebab terbanyak kematian 

ibu pada tahun 2016, yaitu sebesar 14 dari 37 total kematian ibu (37,8%).  Kejadian 

preeklampsia di Surabaya terjadi peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2012 

sebanyak 767 kasus, tahun 2013 sebanyak 1051 kasus, tahun 2014 sebanyak 1170 

kasus, tahun 2015 sebanyak 1145 kasus serta tahun 2016 sebanyak 1411 kasus 

(Dinkes Kota Surabaya, 2017) 

 Preeklampsia adalah peningkatan tekanan darah >140/90 mmHg setelah usia 

kehamilan 20 minggu dalam dua kali pemeriksaan pada selang waktu minimal 4 

jam dengan tekanan darah pasien sebelumnya normal. Preeklampsia berat juga 

didefinisikan sebagai peningkatan tekanan darah >160/110mmHg. Proteinuria juga 

menjadi kriteria definisi dalam preeklampsia, proteinuria >0.3 gram dalam 24 jam 

spesimen urin atau +1 bila pemeriksaan kuantitatif tidak tersedia (Espinoza et al., 

2019). 

 Penyebab preeklampsia belum diketahui secara pasti namun salah satunya 

adalah peningkatan berat badan yang tidak terkendali selama kehamilan (Taber et 

al., 2016). Gangguan metabolik dan biokimia berhubungan dengan overweight dan 

obese karena adanya peningkatan C-Reaktif Protein (CRP) dan sitokin inflamasi 

sehingga menyebabkan saraf-saraf yang menghasilkan racun bertambah dan 

berdampak pada kerusakan endotel. Mekanisme inilah yang menyebabkan 

manifestasi preeklampsia (Shao et al., 2017). 

 Selain peningkatan berat badan yang berlebih, ada beberapa faktor lain yang 

dapat meningkatkan risiko terjadinya preeklampsia diantaranya yaitu : usia lebih 

dari 40 tahun, nullipara, multipara dengan riwayat preeklampsia di kehamilan 
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sebelumnya, multipara dengan kehamilan dari pasangan baru, kehamilan multipel 

serta riwayat penyakit seperti penyakit jantung dan hipertensi kronik. 

 National Health and Medical Research Council (NHMRC) 

merekomendasikan seluruh ibu hamil ditimbang berat badannya setiap kali 

melakukan pemeriksaan ANC sebab data menunjukkan 50% ibu hamil memiliki 

kenaikan berat badan yang berlebih selama kehamilan. Hal ini menunjukkan 

dibutuhkannya peran tenaga kesehatan dalam melakukan upaya preventif agar 

komplikasi seperti preeklampsia dapat diturunkan (Walker et al., 2018). 

 Galliard (2011), mengatakan bahwa terdapat korelasi antara IMT sebelum 

kehamilan dengan peningkatan berat badan selama hamil dengan kejadian 

preeklampsia (Ren et al., 2018). Berdasarkan penelitian Kurniawati (2019) yang 

dilakukan di Puskesmas Sidotopo Wetan pada bulan Oktober 2017-2018, semakin 

tinggi kenaikan berat badan ibu hamil pada trimester II dan trimester III, semakin 

tinggi risiko terjadinya preeklampsia. Kenaikan berat badan lebih pada trimester II 

didapatkan pada responden yang tergolong usia reproduktif tidak sehat, obesitas 

sebelum hamil, primigravida, dan memiliki kenaikan berat badan lebih pada 

trimester I. Responden dengan kenaikan berat badan lebih pada trimester III 

didapatkan pada mereka dengan usia reproduksi tidak sehat, obesitas, dan memiliki 

kenaikan berat badan tidak normal pada trimester II. Beberapa penelitian 

sebelumnya menunjukkan bahwa kenaikan berat badan yang sesuai dengan 

rekomendasi dapat menurunkan angka kejadian preeklampsia, persalinan dengan 

section caesarea dan makrosomia bagi bumil dengan obese (Kurniawati, 2019). 
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 Beragamnya hasil dari studi yang telah ada dengan berbagai karakteristik dan 

faktor yang beragam pula, sedikit banyak membigungkan kita sebagai pembaca 

baik untuk dijadikan rujukan klinis, mengambil kebijakan, maupun bahan untuk 

mengembangkan penelitian. Sehingga diperlukan adanya sebuah telaah sistematik 

sebagai rangkuman hasil studi agar memudahkan para peneliti, klinisi, maupun 

pengambil kebijakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang 

hubungan Indeks Massa Tubuh (IMT) dan pertambahan berat badan dengan 

kejadian preeklampsia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat sebuah 

telaah sistematik-meta analisis tentang hubungan Indeks Massa Tubuh (IMT) pra 

hamil dan pertambahan berat badan ibu hamil dengan kejadian preeklampsia.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Apakah ada hubungan antara Indeks Massa Tubuh (IMT) pra hamil dan 

pertambahan berat badan ibu hamil dengan kejadian preeklampsia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Mengetahui hubungan Indeks Massa Tubuh (IMT) pra hamil dan 

pertambahan berat badan ibu hamil dengan kejadian preeklampsia.  

1.3.1 Tujuan Khusus 

1) Mengetahui risiko terjadinya preeklampsia pada tiap kategori IMT pra 

hamil jika dibandingkan dengan IMT normal 

2) Mengetahui risiko terjadinya preeklampsia pada pertambahan berat 

badan ibu hamil yang tidak sesuai dengan rekomendasi dari Insitute of 

Medicine (IOM) 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1) Memberikan ringkasan studi tentang hubungan Indeks Massa Tubuh 

(IMT) dan  pertambahan berat badan ibu hamil dengan kejadian 

preeklampsia sebagai dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan 

selanjutnya.  

2) Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang etiologi dan 

patofisiologi preeklampsia. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1) Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan  

rekomendasi bagi tenaga medis serta instansi kesehatan terkait, dalam 

melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

2) Bagi Institusi Pendidikan 

Dapat menjadi tambahan informasi untuk pengembangan penelitian-

penelitian selanjutnya terkait preeklampsia 

3) Bagi Tenaga Kesehatan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan rekomendasi bagi 

tenaga kesehatan untuk mengambil keputusan dan memberikan 

konseling bagi pasien terkait risiko IMT pra hamil dan pertambahan 

berat badan ibu hamil dengan kejadiabn preeklampsia. 

4) Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi 

tentang hubungan Indeks Massa Tubuh (IMT) dan pertambahan berat 
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badan ibu hamil dengan preeklampsia, sehingga dapat meningkatkan 

kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat serta kewaspadaan 

terhadap bahaya preeklampsia dan faktor resiko lainnya. 

 

1.5 Risiko Penelitian 

 Penelitian ini tidak memiliki risiko karena dilakukan dengan 

menelaah literatur tanpa ada intervensi langsung kepada subjek 

penelitian/manusia. 
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