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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Preeklamsia dan preeklamsia berat masih menjadi permasalahan serius 

bagi kesehatan ibu dan bayi baru lahir.  Kejadian ini dihubungkan dengan data 

kematian ibu yang mencapai angka 50.000-100.000 tahunan secara global. 

Diperkirakan 287.000 kematian ibu di seluruh dunia pada tahun 2010 dan rata 

rata meninggal karena pendarahan, gangguan hipertensi, preeklamsia dan 

sepsis (Ngwenya, 2017).  

 Dari data yang didapat dari dinas kesehatan Surabaya angka kematian ibu 

hamil di Indonesia khususnya Kota Surabaya yang disampaikan oleh Dr. 

Muhammad Ardian C.L., dr. SpOG dari RSUD Dr. Soetomo bahwa data PE/E 

di Jatim mencapai 114/100.000 kehamilan, data tersebut 60% nya dari Kota 

Surabaya (Dinkes Surabaya, 2013).  

Preeklamsia adalah sebuah sindrom khusus kehamilan yang 

berpengaruh buruk pada banyak sistem organ. Sindroma ini didasari oleh 

timbulnya hipertensi dan proteinuria yang terjadi setelah kehamilan  20 

minggu. Sindrom ini memiliki banyak faktor pencetus seperti usia Ibu hamil, 

Hipertensi, Obesitas, Primigravida, Kehamilan Tunggal dan Anemia. 

Penelitian yang dilakukan Rohilla  dilaporkan bahwa wanita dengan anemia 

berat memiliki  faktor  risiko preeklampsia 3,6 kali lebih tinggi daripada wanita 

tanpa anemia serta 17 (17,7%) dari 97 wanita dengan anemia berat memiliki 

hipertensi kehamilan atau preeklamsia (Rohilla, 2010). Selain sindroma 
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preeklamsia, terdapat gangguan lain yang dapat menyebabkan angka kemaitan 

ibu meningkat yaitu anemia, anemia merupakan salah satu faktor yang masih 

dianggap sebagai pencetus terbesar dari kematian ibu. Organisasi Kesehatan 

Dunia (WHO) telah mendefinisikan anemia dalam kehamilan sebagai 

konsentrasi hemoglobin (Hb) kurang dari 11 g / dl. Pada anemia yang ringan 

biasanya terjadi tanpa ditandai dengan gejala namun pada anemia yang 

mengalami keparahan akan menimbulkan gejala gejala seperti kelelahan, 

lemah, pusing dan kantuk termasuk hilangnya warna normal pada kulit dan 

bibir. Anemia biasanya terjadi karena kehilangan banyak darah selama atau 

setelah melahirkan, sehingga cadangan hematologisnya rendah. Dengan 

resistensi anemia yang parah dapat meningkatakan kerentanan terhadap infeksi 

(Khaskheli, 2016).   

 Pada penelitian yang dilakukan  Unamba BC dan Rosemary NO di 

Nigeria didapatkan bahwa pada ibu hamil yang kadar haemoglobinya rendah 

memiliki outcome atau hasil kehamilan yang buruk (NO, 2017). Pernyataan 

lain tentang teori hemoglobin yang rendah dapat meningkatkan resiko 

terjadinya preeklamsia yaitu  penelitian yang dilakukan oleh Unamba BC dan 

Rosemary. Dalam penelitianya dilaporkan bahwa konsentrasi rata-rata 

hemoglobin di antara subyek penelitian adalah 11,70 ± 11,72 g / dl. Dalam 

penelitian ini juga dijelaskan bahwa pengurangan kadar hemoglobin pada 

pasien yang mengalami sindroma preeklamsia disebabkan oleh adanya 

kontraksi di dalam ruang intravascular. ibu hamil preeklamsia yang pernah 

mengalami pendarahan postpartum untuk pertama kali memiliki konsentrasi 

hemoglobin yang relative rendah pada saat hamil berikutnya. Kadar 
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hemoglobin yang rendah pada ibu hamil preeklamsia yang sudah pernah 

mengalami pendarahan post partum, disebabkan oleh anemia akibat hasil dari 

perburukan suplai oksigen dalam uterus yang tidak baik, disfungsi dari 

intraselullar dan enzyme yang berakibat buruk pada myometrium. (NO dan 

Rosemary, 2017). 

Preeklamsia merupakan penyakit multifaktorial yang secara tidak 

langsung dapat menyebabkan  kelainan sistem organ ataupun kelainan 

fisiologis pada ibu hamil seperti kerusakan ginjal, saraf, kelainan hematologi 

dan hati. Preeklamsia yang tidak tertangani secara serius akan mengakibatkan 

dampak yang merugikan bagi janin maupun sang ibu, bahkan dapat 

menyebabkan kematian dari keduanya. (Eastabrook, Brown and Sargent, 

2011). Penelitian ini dilaksanakan sebab  angka kejadian preeklamsia dan 

anemia merupakan salah satu faktor penyebab angka kematian ibu yang 

semakin meningkat. 

 Peneliti memilih RS Universitas Airlangga dikarenakan rumah sakit 

tersebut merupakan salah satu rumah sakit Pendidikan yang melayanai 

penelitian di bidang Kesehatan. Rumah sakit ini mengemban fungsi sebagai 

pelayanan dan fasilitas kesehetan yang didalamnya terdapat pasien ataupun ibu 

hamil yang memeriksakan kandungan serta terdapat bagian rekam medis pusat 

yang memberikan data sesuai dengan peneliti harapkan.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti 

berkeinginan mengetahui apakah terdapat hubungan antara anemia dengan 

kejadian preeklamsia di RS Universitas Airlangga.  
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1.2 Rumusan Masalah 

  Apakah terdapat hubungan antara anemia dengan kejadian preeklamsia 

di RS Universitas Airlangga tahun 2017. 

1.3 Tujuan Penelitian 

      1.3.1 Tujuan Umum 

        Menganalisis hubungan antara anemia dengan kejadian preeklamsia di RS 

Universitas Airlangga tahun 2017. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Mempelajari  kejadian preeklamsia pada ibu hamil anemia di RS 

Universitas Airlangga Surabaya. 

2. Mempelajari kejadian ibu hamil preeklampsia di RS Universitas Airlangga 

Surabaya. 

3. Menganalisis hubungan anemia dengan kejadian preeklamsia di Rumah 

Sakit Universita Airlangga 

   1.4 Manfaat Penelitian 

• Manfaat Teoritis atau Ilmiah 

1. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan preeklamsia maupun anemia pada ibu hamil serta 

menjadi bahan kajian lebih lanjut. 

2. Memberikan informasi ilmiah mengenai hubungan antara preeklampsia  

dengan anemia di RS Universitas Airlangga. 
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•  Manfaat untuk Penelitian 

1. Menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang 

telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima kedalam penelitian yang 

sebenarnya. 

2. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyusun strategi 

pengembangan sistem penilaian pelayanan dan penelitian yang sedang 

berjalan. 

• Manfaat untuk Masyarakat 

1. Dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya 

pemeriksaan rutin saat kehamilan. 

2. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya preeklampsia dan 

Anemia pada kehamilan supaya mendapatkan pencegahan maupun 

penanganan lebih dini.
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