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ABSTRACT 
 
 

Pregnancy in hypertention is main cause maternal and fetal morbidity and 
mortality. Hypertention of pregnancy is 5 - 10 %. Main problem of Indonesia and 
other development countries is high mortality of perinatal and delivery labour. In 
Dr. Soetomo Surabaya Hospital the number of hypertention in pregnancy during 
three years latest increase. The aims this study are to analyze risk of stress, body 
weight, parity, physical activity, age, heredity and history of hypertension in 2nd - 
3rd trimester of pregnant woman at Dr. Soetomo Surabaya Hospital in Mei 2006. 

 
This study uses case control design. The sample are hypertensive 2nd - 3rd 

trimester pregnant woman. The amount of samples are 30 pregnant woman. This 
study uses simple random sampling. Dependent variable is pregnancy in 
hypertention and independent variables are stress, weight, paritas, physical 
activity, age, heredity and history of hypertention. Logistic regression with OR 
on CI 95% is used as data analysis. 

 
The result is only two significant variables influencing pregnancy in 

hypertention. Consisting of heredity factor (OR = 4,503) and paritas (OR = 
2,558). 

 
Heredity and parity are uncontrolled risk factors thus hypertention 

incidents to maternal pregnancy. Inspite of the other risk factors it must be 
emphasized because approximately 90 – 95 % causes of hypertention remains 
unknown. 
 
 
Key word : hypertention, pregnant woman, risk factor 
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ABSTRAK 

 
Hipertensi pada kehamilan merupakan penyebab utama morbiditas dan 

kematian ibu dan janin. Hipertensi terjadi pada 5-10 % kehamilan. Masalah 
pokok yang dihadapi di Indonesia dan Negara-negara berkembang adalah 
tingginya angka kematian perinatal maupun ibu bersalin. Di RSU Dr. Soetomo 
Surabaya angka kejadian hipertensi pada ibu hamil selama tiga tahun terakhir, 
mengalami peningkatan.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 
risiko stres, berat badan, paritas kegiatan fisik, umur, keturunan dan riwayat 
terhadap terjadinya hipertensi dalam kehamilan pada ibu hamil trimester II dan 
III di RSU Dr. Soetomo Surabaya periode Mei 2006. 

 
Penelitian ini menggunakan desain case control. Sampel penelitian adalah 

ibu hamil trimester II dan III yang mengalami hipertensi. Jumlah sampel 
sebanyak 30 ibu hamil. Pengambilan sampel menggunakan simple random 
sampling. Variabel tergantung adalah hipertensi dalam kehamilan dan varibel 
bebas adalah stres, berat badan, paritas, kegiatan fisik, umur, keturunan dan 
riwayat hipertensi. Analisis data menggunakan regresi logistik dengan 
menghitung OR pada CI 95%. 

 
Hasil penelitian menunjukkan 2 variabel yang bermakna mempengaruhi 

kejadian hipertensi pada ibu hamil yaitu faktor keturunan (OR=4,503) dan paritas 
(OR= 2,558). 

 
Keturunan dan paritas merupakan faktor risiko yang tidak dapat dikontrol, 

sehingga kejadian hipertensi dapat terjadi pada ibu hamil. Walaupun demikian 
faktor risiko lain juga harus diperhatikan karena sekitar 90-95% penyebab 
hipertensi belum diketahui. 

 
 

Kata kunci : Hipertensi, ibu hamil, faktor risiko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 vii

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Kejadian hipertensi pada ibu hamil.... Nurul Fitri Hidayati



DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL i 

HALAMAN PENGESAHAN ii 

HALAMAN PERSETUJUAN iii 

KATA PENGANTAR iv 

ABSTRACT vi 

ABSTRAK vii 

DAFTAR ISI viii 

DAFTAR TABEL x 

DAFTAR GAMBAR xii 

DAFTAR LAMPIRAN xiii 

DAFTAR ARTI LAMBANG, SINGKATAN, DAN ISTILAH xiv 

BAB I  PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 1 

I.2 Identifikasi Masalah 3 

I.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 4 

BAB II TUJUAN DAN MANFAAT 

II.1 Tujuan Umum 5 

II.2  Tujuan Khusus 5 

II.3 Manfaat Penelitian 5 

BAB III  TINJAUAN PUSTAKA 

III.1 Epidemiologi Hipertensi  7 

III.2 Konsep Dasar Hipertensi 7 

BAB IV  KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN 41 

BAB V METODE PENELITIAN 

V.1 Jenis dan Rancang Bangun Penelitian 43 

V.2 Populasi Penelitian  43 

V.3 Sampel, Besar Sampel dan Cara Pengambilan Sampel 43 

V.4  Lokasi dan Waktu 46 

V.5 Variabel dan Definisi Operasional 46 

V.6  Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 48 

 viii

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Kejadian hipertensi pada ibu hamil.... Nurul Fitri Hidayati



V.7 Teknik Analisis Data 49 

V.8  Penyajian Data 50 

V.9 Etika Penelitian 50 

V.10 Keterbatasan 51 

BAB VI HASIL PENELITIAN 52 

BAB VII PEMBAHASAN 64 

BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN 73 

VIII.1 Kesimpulan 73 

VIII.2 Saran 73 

DAFTAR PUSTAKA 74 

DAFTAR  LAMPIRAN 78

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ix

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Kejadian hipertensi pada ibu hamil.... Nurul Fitri Hidayati



DAFTAR TABEL 

 
Nomor Judul Tabel Halaman

Tabel III.1 
 
Tabel III.2 
 
Tabel III.3 
 
Tabel V.1 
 
 
Tabel VI.1 
 
 
 
Tabel VI.2 
 
 
 
Tabel VI.3 
 
 
 
Tabel VI.4 
 
 
 
Tabel VI.5 
 
 
 
Tabel VI.6 
 
 
 
Tabel VI.7 
 
 
 
Tabel VI.8 
 
 
 
Tabel VI.9 
 

Kejadian kehidupan yang menimbulkan stres 
 
Status gizi berdasarkan Indeks Massa Tubuh 
 
Klasifikasi tekanan darah 
 
Definisi operasional faktor-faktor yang 
mempengaruhi Hipertensi pada ibu hamil 
 
Distribusi responden berdasarkan umur di Poli 
Hamil I RSU Dr. Soetomo Surabaya periode Mei 
2006 
 
Distribusi responden berdasarkan stres di Poli 
Hamil I RSU Dr. Soetomo Surabaya periode Mei 
2006 
 
Distribusi responden berdasarkan kegiatan fisik di 
Poli Hamil I RSU Dr. Soetomo Surabaya periode 
Mei 2006 
 
Distribusi responden berdasarkan keturunan di Poli 
Hamil I RSU Dr. Soetomo Surabaya periode Mei 
2006 
 
Distribusi responden berdasarkan riwayat di Poli 
Hamil I RSU Dr. Soetomo Surabaya periode Mei 
2006 
 
Distribusi responden berdasarkan berat badan di 
Poli Hamil I RSU Dr. Soetomo Surabaya periode 
Mei 2006 
 
Distribusi responden berdasarkan paritas di Poli 
Hamil I RSU Dr. Soetomo Surabaya periode Mei 
2006 
 
Tabel silang berdasarkan umur responden dengan 
status hipertensi di Poli Hamil I RSU Dr. Soetomo 
Surabaya Periode Mei 2006 
 
Tabel silang berdasarkan stres responden dengan 
status hipertensi di Poli Hamil I RSU Dr. Soetomo 

12

14

28

47

53

53

54

54

55

55

56

57

58

 x

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Kejadian hipertensi pada ibu hamil.... Nurul Fitri Hidayati



 
 
Tabel VI.10 
 
 
 
Tabel VI.11 
 
 
 
Tabel VI.12 
 
 
 
Tabel VI.13 
 
 
 
Tabel VI.14 
 
 
 
Tabel VII.1 
 
 
 
Tabel VII.2 
 
 
 
Tabel VII.3 
 
 
 
Tabel VII.4 
 
 
 
Tabel VII.5 
 
 
 
Tabel VII.6 
 
 
 

Surabaya Periode Mei 2006 
 
Tabel silang berdasarkan kegiatan fisik responden 
dengan status hipertensi di Poli Hamil I RSU Dr. 
Soetomo Surabaya Periode Mei 2006 
 
Tabel silang berdasarkan keturunan responden 
dengan status hipertensi di Poli Hamil I RSU Dr. 
Soetomo Surabaya Periode Mei 2006 
 
Tabel silang berdasarkan riwayat responden dengan 
status hipertensi di Poli Hamil I RSU Dr. Soetomo 
Surabaya Periode Mei 2006 
 
Tabel silang berdasarkan berat badan responden 
dengan status hipertensi di Poli Hamil I RSU Dr. 
Soetomo Surabaya Periode Mei 2006 
 
Tabel silang berdasarkan paritas responden dengan 
status hipertensi di Poli Hamil I RSU Dr. Soetomo 
Surabaya Periode Mei 2006 
 
Tabel silang keturunan dan umur responden  
dengan status hipertensi di Poli Hamil I RSU Dr. 
Soetomo Surabaya Periode Mei 2006 
 
Tabel silang keturunan dan stres responden  dengan 
status hipertensi di Poli Hamil I RSU Dr. Soetomo 
Surabaya Periode Mei 2006 
 
Tabel silang keturunan dan kegiatan fisik 
responden  dengan status hipertensi di Poli Hamil I 
RSU Dr. Soetomo Surabaya Periode Mei 2006 
 
Tabel silang keturunan dan riwayat responden  
dengan status hipertensi di Poli Hamil I RSU Dr. 
Soetomo Surabaya Periode Mei 2006 
 
Tabel silang berat badan dan kegiatan fisik 
responden  dengan status hipertensi di Poli Hamil I 
RSU Dr. Soetomo Surabaya Periode Mei 2006 
 
Tabel silang keturunan dan paritas responden  
dengan status hipertensi di Poli Hamil I RSU Dr. 
Soetomo Surabaya Periode Mei 2006 
 

59

60

61

62

63

64

66

67

69

70

71

 

 xi

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Kejadian hipertensi pada ibu hamil.... Nurul Fitri Hidayati



DAFTAR GAMBAR 

 
Nomor    Judul Gambar               Halaman 

Tabel IV.1 Kerangka konseptual faktor-faktor risiko yang 

mempengaruhi Hipertensi pada ibu hamil 

 

 

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 xii

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Kejadian hipertensi pada ibu hamil.... Nurul Fitri Hidayati



DAFTAR  LAMPIRAN 

 
Nomor    Judul Lampiran                     Halaman 

Lampiran 1 
 
Lampiran 2 
 
Lampiran 3 
 
Lampiran 4 
 
Lampiran 5 
 
 

Lembar persetujuan menjadi responden   
    
Pernyataan menjadi responden    
    
Kuesioner ibu hamil      
 
Analisis data Regresi Logistic 
 
Surat izin penelitian 
 

 

78

79

80

85

94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 xiii

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Kejadian hipertensi pada ibu hamil.... Nurul Fitri Hidayati



 

 

DAFTAR ARTI LAMBANG, SINGKATAN DAN ISTILAH 
 

Daftar Arti Lambang 
 
% : Persen 

> : Lebih besar 

< : Lebih kecil 

/ : Atau  

α : derajat kepercayaan / alfa 

β : Beta 

Σ : Jumlah 

± : Kurang lebih 

n : Jumlah 

p : peluang/probabilitas 

Daftar Singkatan 

RSU : Rumah Sakit Umum 

Dr : Dokter/Doktor 

URJ : Unit Rawat Jalan 

dll : dan lain-lain 

IMT : Indeks Massa Tubuh 

C.I : Confidence Interval 

O.R : Odds Ratio 

df : degree of freedom 

mmHg : millimeter raksa  

 xiv

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Kejadian hipertensi pada ibu hamil.... Nurul Fitri Hidayati



mg : milligram 

g : gram 

Kg : Kilogram 

dl : desiliter 

TDD : Tekanan Darah Diastole 

TDS : Tekanan Darah Sistole 

WHO : World Health Organization 

Daftar Istilah 

Aras   : Level 

Insidens  : Angka kejadian 

Trimester  : Tiga bulan 

 xv

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Kejadian hipertensi pada ibu hamil.... Nurul Fitri Hidayati



 1

BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Hipertensi merupakan gangguan pembuluh darah jantung 

(kardiovaskular) paling umum yang merupakan tantangan kesehatan utama bagi 

masyarakat yang sedang mengalami perubahan sosioekonomi dan epidemiologi. 

Hipertensi merupakan salah satu faktor utama risiko kematian karena gangguan 

kardiovaskular yang mengakibatkan 20-50 % dari seluruh kematian 

(Padmawinata, Kosasih, 2001). 

Hipertensi pada kehamilan merupakan penyebab utama morbiditas dan 

kematian ibu dan janin. Hipertensi terjadi pada 5-10 % kehamilan. Masalah 

pokok yang dihadapi di Indonesia dan Negara-negara berkembang adalah 

tingginya angka kematian perinatal maupun ibu bersalin (Sedyawan, 2003). 

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalbar, Oscar Primadi bahwa di 

Indonesia sendiri saat ini angka kematian ibu masih cukup tinggi, yaitu mencapai 

350 orang per 1.000 kelahiran. Faktor penyebabnya di antaranya karena 

perdarahan, hipertensi, dan infeksi (www.metropontianak.com, 2004). 

Wanita yang sedang mengalami kehamilan akan mengalami banyak 

perubahan-perubahan dalam komposisi baik hormonal, sistem kardiovaskular, 

system traktus urinarius dan lainnya yang berbeda dengan wanita tidak hamil 

(www.interna.or.id, 2002). Dalam keadaan hamil, curah jantung akan meningkat 

sebesar 40% oleh karena adanya peningkatan isi sekuncup jantung mulai pada 

minggu ke-6 mencapai maksimum pada trimester ke-2 dan ke-3. Sejalan dengan 

peningkatan curah jantung ini, terjadi peningkatan aliran darah ke organ viseral 
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seperti ginjal dan uterus. Aliran plasma ginjal dan laju filtrasi glomerulus menjadi 

meningkat. Peningkatan aliran plasma ginjal maksimal pada minggu ke-8 dan 

peningkatan laju filtrasi glomerulus maksimal pada semester kedua. Filtration 

fraction menurun mulai minggu ke-6 kehamilan dan menetap sampai minggu ke-

36 (www.interna.or.id, 2002). 

Menurut Endang dalam Simposium Pendekatan Holistik Penyakit 

Kardiovaskular IV beberapa waktu lalu, Perempuan hamil dengan hipertensi 

menunjukkan peninggian risiko terjadinya komplikasi, antara lain penyakit 

pembuluh darah otak dan gagal organ. Sedangkan janin yang dikandungnya 

berisiko tinggi terkena komplikasi hambatan pertumbuhan (www.kompas.com, 

2000).

Sekitar 90-95 persen penyebab hipertensi belum diketahui. Akan tetapi, 

dapat diidentifikasi beberapa faktor resiko, yaitu keturunan, ras (banyak dijumpai 

pada kulit berwarna), stres, kelebihan berat badan, kurang aktivitas gerak, usia, 

paritas, dan lain-lain (www.seniornews.co.id, 2005). Ada juga hipertensi yang 

bisa diketahui penyebabnya. Hipertensi jenis sekunder ini akibat gangguan pada 

pembuluh darah yang memasok darah ke ginjal (hipertensi renovaskular) maupun 

sel-sel ginjal sendiri (hipertensi renal). Gangguan itu seperti penyempitan arteri 

renal (stenosis), tumor ginjal, batu ginjal, luka di ginjal, dan glomerulonefritis 

(www.seniornews.co.id, 2005). Hipertensi tidak memperlihatkan tanda-tanda atau 

gejala di tingkat awal,  sehingga sering disebut silent killer. Hipertensi memang 

seringkali datang diam-diam, dan tahu-tahu sudah merenggut nyawa. Kalaupun 

tidak sefatal itu, pasien bisa terkena efek lanjut berupa stroke, gagal ginjal, atau 

serangan jantung (www.seniornews.co.id, 2005).   
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Karena hipertensi merupakan kelainan yang sulit diketahui oleh tubuh kita 

sendiri, satu-satunya cara untuk mengetahui hipertensi adalah dengan mengukur 

tekanan darah kita secara teratur (www.alatkesehatan.com, 2005). 

I.2 Identifikasi Masalah 

Hipertensi sebagai penyakit dalam kehamilan sering ditemukan 

merupakan salah satu dari 3 besar yang menjadi penyebab kematian ibu maupun 

kematian bayi selain perdarahan dan infeksi (Djaja, 1997). 

Di tempat penelitian yaitu di RSU Dr. Soetomo Angka kejadian penyakit 

hipertensi pada tahun 2003 sebesar 6,67% pada tahun 2004 sebesar 7,40% 

sedangkan pada tahun 2005 menjadi sebesar 9,30%. Oleh karena meningkatnya 

angka kejadian Hipertensi pada ibu hamil di Poli Hamil RSU Dr. Soetomo dari 

tahun ke tahun selama tiga tahun terakhir, maka kami ingin melihat faktor-faktor 

risiko penyebabnya. 

Hipertensi sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain Faktor yang 

dapat dikontrol adalah faktor psikososial/stres, berat badan, paritas, kegiatan 

fisik, kehidupan dini, prakiraan lain pada anak, faktor nutrisi, alkohol, denyut 

jantung, faktor lingkungan, hiperplasentosis, dan status sosioekonomi. Fakor 

yang tidak dapat dikontrol adalah keturunan, riwayat, faktor genetika, ras, 

obesitas pusat dan sindorm metabolisme, umur, jenis kelamin, suku. Yang 

merupakan penyebab langsung terhadap kejadian hipertensi, diantaranya adalah 

diimbas oleh senyawa eksogen atau obat, penyakit organ, berkaitan dengan 

penyakit endokrin, diimbas pembedahan, diimbas kehamilan (Padmawinata, 

Kosasih, 2001). 
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Terdapat juga faktor lain yang dapat mempengaruhi peningkatan tekanan 

darah yaitu faktor pasien, faktor alat dan tempat pengukuran. 

I.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah  

Pada penelitian ini pembahasan hanya dibatasi pada faktor dapat dikontrol 

dan faktor yang tidak dapat dikontrol. Faktor yang dapat dikontrol yaitu stres, 

berat badan, paritas dan kegiatan fisik. Sedangkan faktor yang tidak dapat 

dikontrol yaitu umur, keturunan dan riwayat hipertensi pada sebelum hamil 

maupun pada hamil yang lalu sebagai risiko terjadinya Hipertensi dalam 

kehamilan pada ibu hamil trimester II dan III di RSU Dr. Soetomo. 

Sedangkan rumusan masalah, berdasarkan uraian dalam latar belakang 

dan identifikasi masalah diatas maka peneliti ingin meneliti ”Pengaruh faktor 

risiko terhadap kejadian hipertensi pada ibu hamil trimester II dan III?”. 
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BAB II 

TUJUAN DAN MANFAAT 

II.1 Tujuan Umum 

Menganalisis pengaruh faktor risiko terhadap kejadian hipertensi pada ibu 

hamil trimester II dan III. 

II.2 Tujuan Khusus 

1. Menganalisis pengaruh keturunan hipertensi pada kejadian hipertensi ibu 

hamil trimester II dan III. 

2. Menganalisis pengaruh riwayat hipertensi pada kejadian hipertensi ibu hamil 

trimester II dan III. 

3. Menganalisis pengaruh stres pada kejadian hipertensi ibu hamil trimester II 

dan III. 

4. Menganalisis pengaruh kelebihan berat badan pada kejadian hipertensi ibu 

hamil trimester II dan III. 

5. Menganalisis pengaruh umur ibu hamil  pada kejadian hipertensi ibu hamil 

trimester II dan III. 

6. Menganalisis pengaruh paritas pada kejadian hipertensi ibu hamil trimester II 

dan III. 

7. Menganalisis pengaruh kegiatan fisik ibu hamil pada kejadian hipertensi ibu 

hamil trimester II dan III. 

II.3 Manfaat Penelitian 
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II.3.1 Bagi Peneliti 

Dengan Menganalisis pengaruh faktor-faktor risiko pada kejadian 

hipertensi pada ibu hamil maka peneliti mendapati faktor-faktor resiko apa saja 

terhadap kejadian hipertensi pada ibu hamil. 

II.3.2 Bagi Masyarakat 

Untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai faktor resiko 

hipertensi selain dari penyebab yang telah terdeteksi. 

II.3.3 Bagi Profesi 

Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tenaga kesehatan untuk 

melakukan intervensi terhadap kasus hipertensi ibu hamil setelah diketahuinya 

faktor-faktor risiko apa saja terhadap kejadian hipertensi pada ibu hamil. 

II.3.4 Bagi Fakultas 

Sebagai salah satu karya tulis ilmiah yang dapat menjadi 

perbendaharaan kepustakaan dan menjadi tolak ukur bagi karya tulis selanjutnya. 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

III.1 Epidemiologi Hipertensi 

Kajian epidemiologi selalu menunjukkan adanya hubungan yang penting 

antara tekanan darah dan berbagai kelainan, terutama penyakit jantung koroner, 

stroke, gagal jantung, dan kerusakan fungsi ginjal (Padmawinata, Kosasih, 2001). 

Perkiraan kuantitatif yang didasarkan pada data gabungan dari sembilan 

kajian pengamatan prospektif, yang dikoreksi, menunjukkan bahwa orang yang 

memiliki TDD 105 mmHg meningkat sepuluh kali lipat risikonya terkena stroke 

dan lima kali lipat risikonya terkena koroner jika dibandingkan dengan orang 

yang memiliki TDD 76 mmHg. Temuan ini menunjukkan bahwa penurunan TDD 

biasa dalam jangka waktu panjang sebesar 5, 7,5 dan 10 mmHg ternyata 

berkaitan dengan berkurangnya serangan stroke sedikitnya 34%, 46% dan 56% 

secara berturut-turut dan berkurangnya terkena koroner sedikitnya 21%, 29% dan 

37% (Padmawinata, Kosasih, 2001). 

Hubungan antara tekanan darah dan penyakit kardiovaskular ternyata 

mempunyai hubungan dalam kajian pengamatan berskala besar yang dilakukan 

pada pria dan wanita dan dalam beberapa masyarakat yang beragam 

(Padmawinata, Kosasih, 2001). 

III.2 Konsep Dasar Hipertensi 

III.2.1 Pengertian hipertensi 

Tekanan darah atau denyut jantung yang lebih tinggi dari pada normal 

karena penyempitan pembuluh darah atau gangguan lainnya (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, 2002). 
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Hipertensi adalah penyakit yang terjadi akibat peningkatan tekanan darah 

(www.prodia.co.id, 2004). 

III.2.2 Penyebab hipertensi 

III.2.2.1 Obat atau senyawa eksogen 

Obat dan senyawa eksogen yang dapat menyebabkan kenaikan tekanan 

darah adalah : 

1. Kontrasepsi hormonal 

2. Kortikosteroid 

3. Akar manis dan karbenoksolon 

4. Simpatomimetika 

5. Kokaina 

6. Makanan yang mengandung tiramina dan inhibitor monoamina oksidase 

7. Obat anti inflamasi nonsteroid 

8. Siklosporin 

9. Eritropoitein 

III.2.2.2 Penyakit organ 

1. Koarktasi aorta dan aortitis 

Koarktasi aorta ialah penyempitan aorta yang bersifat bawaan, biasanya 

berdampingan dengan penyisipan ductus arteriosus. Hal ini menimbulkan bentuk 

hipertensi khas dengan denyut paha berkurang atau hilang dan lambat jika 

dibandingkan dengan denyut radial. Hal ini harus ditangani dengan melakukan 

pembedahan lesi. 

 Aortitis sering terlihat pada gadis remaja atau dewasa muda dinegara asia 

timur. Hal ini tampil secara klinik sebagai hipertensi sedang sampai berat. 
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2. Penyakit ginjal 

Hipertensi merupakan hal yang biasa pada pasien pengidap penyakit 

ginjal, dan bahkan terjadi pula pada laju filtrasi glomerulus normal. Mekanisme 

presor utama ialah hubungan natriuresis tekanan yang abnormal, dan aktifitas 

yang tidak memadai dari sistem renin angiostensin. 

3. Feokromositoma 

Jaringan medulla adrenal yang terlalu aktif dapat menimbulkan hipertensi 

berlarut-larut atau serangan hipertensi yang hebat. Freokromositoma dicirikan 

oleh sekresi katekolamina yang berlebihan, dan penanganan yang pasti ialah 

dengan pemotongan tumor. Dalam kasus freokromositoma yang meluas atau 

sudah mengalami metastasis, sehingga pemotongan melalui pembedahan tidak 

dimungkinkan, diperlukan penanganan disertai pemberian α-adrenoreseptor dan 

β-adrenoreseptor. 

III.2.2.3 Berkaitan dengan penyakit endokrin 

 Penyakit endokrin yang dapat menyebabkan hipertensi adalah : 

1. Akromegali 

2. Hipotiroidisme 

3. Hiperkalsemia 

4. Hipertiroidisme 

5. Ginjal 

6. Tumor kromafin ekstra-adrenal 

7. Tumor karsinoid 
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III.2.2.4 Karena kehamilan   

Tekanan darah biasanya tetap atau menurun sedikit saat anda hamil. Pada 

sebagian wanita sering mengalami tekanan darah yang tinggi selama kehamilan. 

Jadi sifatnya hanya kebetulan dan tidak betul-betul berkaitan dengan kehamilan. 

Hal ini hanya terdeteksi begitu saja saat anda hamil. Pengobatannya sama seperti 

pada orang lain yang didiagnosis menderita hipertensi, meskipun pilihan 

penggunaan obatnya berbeda (Beevers, D.G, 2002). 

III.2.2.5 Menjelang pembedahan 

Prevalensi hipertensi menjelang pembedahan yang berkaitan dengan 

bypass arteri jantung dilaporkan berkisar dari 30% sampai 80%. Rentang yang 

lebar ini mencerminkan definisi hipertensi yan berbeda-beda. Hipertensi peri 

operatif bisa berakibat perdarahan dari garis benang pembuluh darah (vascular 

suture lines), perdarahan serebrovaskular, atau iskemia subendokardium, dan 

semua itu berkaitan dengan tingkat kematian yang dapat mencapai 50%. 

Peningkatan daya tahan pembuluh darah perifer yang disebabkan oleh kenaikan 

aras katekolomina tampaknya merupakan mekanisme yang utama. Disarankan 

untuk secepat mungkin memberikan terapi dengan antihipertensi (Padmawinata, 

Kosasih, 2001). 

III.2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi hipertensi  

Perubahan tekanan darah merupakan perubahan bentuk pengaruh antara 

mekanisme neurohormon, metabolisme dan hemodinamik yang mengatur aras 

basal dan tanggapan terhadap berbagai stimulus. Kita dapat mengidentifikasi 

aberasi dalam ketiga mekanisme yang mencirikan tekanan darah yang meningkat 

ini, tetapi penentuan faktor risiko yang berpengaruh pada ketiga mekanisme ini 
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mengharuskan dipenuhinya kriteria sebab-akibat berikut ini : hubungan yang erat 

dan penyebab yang mendahului efek, hubungan dosis tanggapan, kesesuaian 

dengan pengetahuan biologi masa kini, validitas epidemiologi yang tidak 

dipengaruhi oleh faktor yang mengacaukan dan, jika mungkin, bukti percobaan 

pada manusia (Padmawinata, Kosasih, 2001). 

III.2.3.1 Faktor yang dapat dikontrol mempengaruhi hipertensi 

1. Faktor psikososial / stres 

Terdapat bukti bahwa berbagai bentuk stres yang akut dapat 

meningkatkan tekanan darah (Padmawinata, Kosasih, 2001). 

Mungkin hanya ada sedikit orang saja yang tidak segera menghubungkan 

tekanan darah tinggi dengan stres. Stres, tidak diragukan lagi memang dapat 

meningkatkan tekanan darah dalam jangka pendek dengan cara mengaktifkan 

bagian otak dan sistem saraf yang biasanya mengendalikan tekanan darah secara 

otomatis (Semple, Peter, 1996). 

Stres dalam hubungannya dengan fisik dijelaskan bahwa stres emosional 

mempengaruhi otak yang kemudian melalui sistem “neurohumoral” 

menyebabkan gejala fisik yang dipengaruhi langsung oleh hormon adrenalin dan 

sistem syaraf otonom. 

Adrenalin yang meningkat dalam darah menyebabkan kadar asam lemak 

bebas juga meningkat dan ini merupakan persediaan sumber energi ekstra, 

bilamana peningkatan ini tidak disertai dengan kegiatan fisik (olah raga, dll), 

energi ekstra ini tidak akan dibakar habis, tetapi akan diubah dihati menjadi 

lemak kolesterol dan trigeliserida yang kemudian beredar dalam darah dan 

 

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Kejadian hipertensi pada ibu hamil.... Nurul Fitri Hidayati



 12

menimbun pada dinding pembuluh darah. Akhirnya timbul penyakit tekanan 

darah tinggi. 

Tabel III.1 Kejadian kehidupan yang menimbulkan stres (Kozier dan Erb, 1983) 
(Dalam Rasmun, 2004) 

Variabel Nilai Variabel Nilai

A. Keluarga 
 

1. Kematian pasangan 
2. Cerai 
3. Perpisahan 
4. Kematian keluarga dekat 
5. Perkawinan 
6. Rujuk perkawinan 
7. Perubahan kesehatan anggota 

keluarga 
8. Kehamilan 
9. Kualitas hubungan seks 
10. Bertengkar dengan pasangan 
11. Anak tinggalkan rumah 
12. Masalah dengan mertua 
13. Perubahan kondisi tempat 

tinggal 
14. Pindah rumah 
15. Perubahan sekolah, tempat 

ibadah 
16. Perubahan aktifitas sosial 
17. Perubahan pola tidur 
18. Perubahan jumlah keluarga 

yang tinggal bersama 
19. Perubahan pola makan 
20. Cuti liburan 

 
 

100 
73 
65 
63 
50 
45 
44 
 
40 
39 
35 
29 
25 
29 
 
20 
9 
 
16 
15 
15 
 
13 
12 

B. Individu 
 

1. Dipenjara 
2. Cedera atau penyakit 
3. Kematian teman dekat 
4. Prestasi istimewa 
5. Perbaikan kebiasaan 
6. Pelanggaran hukum ringan 
7. PHK 
8. Pensiun 
9. Penyesuaian bisnis 
10. Ganti pekerjaan 
11. Ganti jabatan 
12. Pasangan berhenti/mulai 

bekerja 
13. Mulai/selesai sekolah 
14. Masalah dengan majikan 
15. Perubahan status ekonomi 
16. Hutang lebih 10 juta 
17. Penyitaan 
18. Hutang kurang 10 juta 

 

 
 

63 
58 
37 
28 
37 
11 
47 
45 
39 
36 
29 
26 
 
26 
23 
38 
31 
30 
17 

 

Cara menetukan tingkat stres adalah dengan menjumlahkan item stres 

yang sesuai dan yang dirasakan saat ini. Kemudian menyesuaikan dengan 

patokan nilai : nilai antara 150-199 tergolong stres ringan 37% dapat jatuh sakit. 

Nilai antara 200-299 tergolong stres sedang dapat sakit dalam 2 minggu. Nilai 

antara 300 atau lebih tergolong stres berat 79% individu dapat segera jatuh sakit 

(Rasmun, 2004). 
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Meskipun pengaruh stres dalam waktu pendek terhadap tekanan darah 

telah diketahui, terdapat sedikit bukti bahwa stres yang kronik dapat 

menyebabkan hipertensi yang kronik (Beevers, D.G, 2002). 

Stres sulit untuk diberi batasan atau diukur, karena peristiwa yang 

menimbulkan stres pada seseorang belum tentu menimbulkan stres pada orang 

lain. Kita tidak yakin apakah sedikit peningkatan tekanan yang berulang kali 

dialami akibat stres, pada akhirnya menyebabkan tekanan darah tinggi yang 

menetap (Semple, Peter, 1996). 

2. Berat badan 

Bukti mengenai hubungan yang langsung, dan erat antara berat badan dan 

tekanan darah muncul dari kajian pengamatan secara lintas bagian dan prospektif. 

Pada kebanyakan kajian, kelebihan berat badan berkaitan dengan 2-6 kali 

kenaikan risiko mendapat hipertensi. Pada populasi barat, jumlah kasus hipertensi 

yang disebabkan oleh obesitas diperkirakan 30-65% (Padmawinata, Kosasih, 

2001). 

Dengan IMT akan diketahui apakah berat badan seseorang dinyatakan 

normal, kurus atau gemuk. Penggunaan IMT hanya untuk orang dewasa  berumur 

> 18 tahun dan tidak dapat diterapkan pada bayi, anak, remaja, ibu hamil, dan 

olahragawan. 

Untuk mengetahui nilai IMT ini, dapat dihitung dengan rumus berikut: 

 
   Berat Badan (Kg) 
IMT = ------------------------------------------------------- 
  Tinggi Badan (m) X Tinggi Badan (m) 
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Batas ambang IMT ditentukan dengan merujuk ketentuan FAO/WHO, 

yang membedakan batas ambang untuk laki-laki dan perempuan. Disebutkan 

bahwa batas ambang normal untuk laki-laki adalah: 20,1–25,0; dan untuk 

perempuan adalah : 18,7-23,8. Untuk kepentingan pemantauan dan tingkat 

defesiensi kalori ataupun tingkat kegemukan, lebih lanjut FAO/WHO 

menyarankan menggunakan satu batas ambang antara laki-laki dan perempuan. 

Ketentuan yang digunakan adalah menggunakan ambang batas laki-laki untuk 

kategori kurus tingkat berat dan menggunakan ambang batas pada perempuan 

untuk kategori gemuk tingkat berat. Untuk kepentingan Indonesia, batas ambang 

dimodifikasi lagi berdasarkan pengalam klinis dan hasil penelitian dibeberapa 

negara berkembang.  Pada akhirnya diambil kesimpulan, batas ambang IMT 

untuk Indonesia adalah sebagai berikut: 

Tabel III.2 Status gizi berdasarkan Indeks Massa Tubuh 
 
 Kategori IMT 

Kekurangan berat badan tingkat berat < 17,0Kurus 
Kekurangan berat badan tingkat ringan 17,0 – 18,4 

Normal  18,5 – 25,0 
Kelebihan berat badan tingkat ringan 25,1 – 27,0Gemuk 
Kelebihan berat badan tingkat berat > 27,0 

  
Jika seseorang termasuk kategori : 

1. IMT < 17,0: keadaan orang tersebut disebut kurus dengan kekurangan berat 

badan tingkat berat atau Kurang Energi Kronis (KEK) berat. 

2. IMT 17,0 – 18,4: keadaan orang tersebut disebut kurus dengan kekurangan 

berat badan tingkat ringan atau KEK ringan.  

(www.gizi.net, 2000) 
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3. Paritas 

Menurut Endang Susalit, sedikitnya 10 persen perempuan pada kehamilan 

pertama akan terkena hipertensi (www.bkkbn.go.id, 2005). 

Kehamilan pertama (atau kehamilan2 berikutnya dengan suami yang lain) 

diduga faktor penyesuaian tubuh ibu terhadap 50% faktor asing dari suaminya 

yang terdapat dalam bayinya dapat memperkuat terjadinya hipertensi pada ibu 

hamil (www.mail-archive.com, 2000). 

Pengertian primigravida adalah wanita yang pertama kali hamil. 

Multigravida adalah wanita yang sudah beberapa kali hamil (1-4), sedangkan 

grandemultigravida wanita yang telah melahirkan lebih dari seorang anak 

(Universitas Padjajaran, 1983). 

4. Kegiatan fisik 

Orang normotensi serta kurang gerak dan tidak bugar mempunyai risiko 

20-50% lebih besar untuk terkena hipertensi selama masa tindak lanjut jika 

dibandingkan dengan orang yang lebih aktif dan bugar (Padmawinata, Kosasih, 

2001).  

Kualitas pola tidur sehat adalah sumber kesegaran, daya konsentrasi, 

tenaga dan vitalitas yang membuat kita mampu untuk mengoptimalkan 

produktivitas dan prestasi kerja (www.bhima.com, 2004).  

5. Status sosioekonomi 

Di Negara-negara yang berada pada tahap pasca peralihan perubahan 

ekonomi dan epidemiologi, selalu dapat ditunjukkan bahwa tekanan darah dan 

prevalensi hipertensi yang lebih tinggi terdapat pada golongan sosioekonomi 

rendah. Hubungan yang terbalik itu ternyata berkaitan dengan tingkat pendidikan, 
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penghasilan dan pekerjaan. Akan tetapi, dalam masyarakat yang berada dalam 

masa peralihan atau pra peralihan, tinggi tekanan darah dan prevalensi hipertensi 

yang lebih tinggi ternyata terdapat pada golongan sosio ekonomi yang lebih 

tinggi. 

6. Kehidupan dini 

Baru-baru ini telah diperkirakan bahwa lingkungan yang buruk selama 

periode yang menentukan dalam perkembangan kehidupan janin dan bayi 

cenderung menimbulkan faktor risiko untuk penyakit kardiovaskular, termasuk 

tekanan darah tinggi. 

7. Prakira lain pada anak-anak 

Selain pelacakan, prakiraan hipertensi dimasa depan sedang dicari dengan 

mengkaji reaksi tekanan darah pada anak-anak terhadap olah raga dan kenaikan 

berat badan, dan hubungan antara tekanan darah dan massa bilik jantung kiri 

yang ditentukan dengan ekokardiografi. 

8. Faktor nutrisi 

Kajian eksperimental dan pengamatan menunjukkan bahwa asupan 

natrium klorida yang melebihi kebutuhan fisiologis bisa menimbulkan hipertensi. 

Hubungan antara pengeluaran natrium melalui urin dan tekanan darah akan 

semakin nyata dengan bertambahnya umur. Berbagai kajian lain telah 

mengidentifikasikan adanya hubungan terbalik antara tekanan darah dan asupan 

kalsium. 

Peranan mikronutrisi lain seperti kalsium, magnesium dan seng dalam 

menentukan tekanan darah telah diteliti pada beberapa populasi dan kajian 
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intervensi. Akan tetapi,  peranan utama dari mikronutrisi yang menentukan risiko 

hipertensi dimasa depan belumlah diketahui. 

Meskipun kajian pengamatan menunjukkan adanya hubungan beberapa 

makronutrisi (lemak, asam lemak, karbohidrat, serta, dan protein) dengan tekanan 

darah, belum terdapat bukti hubungan sebab akibat dengan hipertensi. Begitu 

pula, hanya terdapat sedikit bukti bahwa keragaman jangka pendek yang relatif 

dalam asupan makronutrisi dapat memepengaruhi tekanan darah pada penderita 

normotensi atau hipertensi ringan (Padmawinata, Kosasih, 2001). 

Tidak ada hubungan bermakna antara menu / pola diet tertentu (WHO). 

Penelitian lain : kekurangan kalsium berhubungan dengan angka kejadian yang 

tinggi (www.geocities.com, 1999). 

9. Alkohol  

Pada beberapa populasi, konsumsi minuman keras selalu berkaitan 

dengan tekanan darah tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh kajian lintas bagian 

maupun kajian observasi. Efek akut dan kronis telah dilaporkan dan tidak 

tergantung pada obesitas, merokok, kegiatan fisik, jenis kelamin maupun umur. 

Memang tidak jelas apakah ada harga ambang, tetapi jika minuman keras 

diminum sedikitnya dua kali perhari, TDS naik kira-kira 1,0 mmHg dan TDD 

kira-kira 0,5 mmHg persatu kali minum (Padmawinata, Kosasih, 2001). 

10. Denyut jantung 

Jika kelompok hipertensi yang tidak ditangani dan kelompok normotensi 

diperbandingkan berdasarkan umur dan jenis kelamin, ternyata denyut jantung 

kelompok hipertensi selalu lebih tinggi. Hal ini dapat mencerminkan penyusunan 

ulang kegiatan simpatetik pada aras lebih yang lebih tinggi. Peran keragaman 
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denyut dalam tekanan darah memerlukan penelitian lebih lanjut untuk 

menjelaskan apakah jenis hubungan ini berupa hubungan sebab akibat atau 

prognostik (Padmawinata, Kosasih, 2001). 

11. Faktor lingkungan 

Adanya polusi udara, polusi suara dan air semuanya telah diindikasikan 

sebagai faktor penyebab tekanan darah tinggi. Melindungi masyarakat dari polusi 

harus merupakan skala prioritas dengan alasan bahwa selain mempengaruhi 

kesehatan dengan banyak cara, polusi juga berpengaruh pada hipertensi 

(Padmawinata, Kosasih, 2001). 

III.2.3.2 Faktor yang tidak dapat dikontrol mempengaruhi hipertensi 

1. Umur 

Kajian pengamatan pada beberapa kelompok  orang, selalu menunjukkan 

adanya hubungan yang positif antara umur dan tekanan darah disebagian besar 

populasi dengan berbagai ciri geografi, budaya dan sosioekonomi. 

TDD cenderung meningkat dengan bertambahnya umur, tapi dengan laju 

lebih rendah dari TDS, dan nilai rata-rata cenderung tetap datar atau turun setelah 

usia 50-an. Ini mengakibatkan peningkatan tekanan nadi, dan peningkatan sekali-

sekali TDS menjadi hal yang biasa dengan bertambahnya umur. 

2. Keturunan 

Riwayat keluarga yang menunjukkan adanya tekanan darah yang 

meninggi merupakan faktor risiko paling kuat bagi seseorang untuk mengidap 

hipertensi dimasa datang. Tekanan darah kerabat dewasa tingkat pertama (orang 

tua, saudara kandung), yang dikoreksi terhadap umur dan jenis kelamin. 
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Hipertensi dapat diturunkan oleh orang tua kepada anaknya. Apabila salah 

satu dari orang tua Anda terkena hipertensi, kecenderungan Anda untuk 

menderita hipertensi lebih besar jika dibandingkan dengan orang yang tidak 

memiliki orang tua yang menderita hipertensi (www.alatkesehatan.com, 2005). 

3. Riwayat 

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Zhang dkk menyebutkan bahwa 

faktor risiko timbulnya hipertensi pada kehamilan berikut adalah hipertensi 

kronik, riwayat tromboembolisme, hipertensi yang timbul sejak awal kehamilan 

pada kehamilan pertama, hipertensi yang menetap setelah 5 minggu pasca partus, 

dan tekanan darah yang cukup tinggi pada awal kehamilan berikutnya. Berat 

badan bayi rendah pada kehamilan pertama memiliki risiko dua kali lipat untuk 

menderita hipertensi pada kehamilan kedua. Risiko terjadinya hipertensi pada 

kehamilan kedua pada wanita hamil adalah sebesar 20-50% (www.interna.or.id, 

2002). 

4. Jenis kelamin 

Pada usia dini tidak terdapat bukti nyata tentang adanya perbedaan 

tekanan darah antara pria dan wanita. Akan tetapi mulai pada masa remaja, pria 

cenderung menunjukkan aras rata-rata yang lebih tinggi. Perbedaan ini lebih jelas 

pada orang dewasa muda dan orang setengah baya. Pada usia tua, perbedaan itu 

menyempit dan polanya bahkan dapat berbalik.  

5. Suku/Ras 

Kajian populasi selalu menunjukkan bahwa tekanan darah pada 

masyarakat kulit hitam lebih tinggi ketimbang pada golongan suku lain. Suku 

mungkin berpengaruh pada hubungan antara umur dan tekanan darah, seperti 
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yang ditunjukkkan oleh kecenderungan  tekanan darah yang meninggi bersamaan 

dengan bertambahnya umur secara progresif pada orang Amerika berkulit hitam 

keturunan Afrika ketimbang pada orang amerika berkulit putih.  

6. Faktor genetika 

Dasar genetika tekanan darah tinggi didukung oleh penelitian 

eksperimental dengan baik, dan sementara beberapa penyakit hipertensi monogen 

pada manusia telah dipaparkan, hipertensi secara umum sekarang ini masih 

dianggap sebagai poligen. Sejumlah besar gen calon pembawa hipertensi sedang 

diselidiki, terutama enzim pengubah angiotensin II (ACE II) dan polimorfisme 

gen angiostensinogen. Penggunaan genetika molekul mungkin, dalam waktu 

dekat, dapat meningkatkan kemampuan kita untuk secara lebih spesifik 

memperhatikan beberapa orang yang rentan. 

Beberapa ciri fenotipe telah diselidiki pada sejumlah orang yang 

normotensi dan yang hipertensi, baik dalam riwayat keluarganya terdapat 

peningkatan tekanan darah ataupun tidak. Ciri-ciri itu antara lain beberapa sistem 

transport membran kation. Begitu juga tanggapan tekanan darah dalam beban 

garam, olah raga, pendedahan terhadap dingin, tekanan jiwa, dan aras berbagai 

hormon seperti katekolamina dan renin dalam plasma dan urin. Walaupun 

berbeda dari hal tersebut menunjukkan hubungan yang positif dengan riwayat 

keluarga pengidap hipertensi, hal-hal itu tidak dapat digolongkan sebagai faktor 

penyebab (Padmawinata, Kosasih, 2001). 

Diduga adanya suatu sifat resesif (recessive trait), yang ditentukan 

genotip ibu dan janin   (www.geocities.com, 1999). 
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7. Obesitas pusat dan sindrom metabolisme 

Obesitas pusat, yang ditunjukkan oleh kenaikan nisbah pinggang terhadap 

pinggul, secara positif telah dikorelasikan dengan hipertensi pada beberapa 

populasi. Keberadaan sekaligus obesitas pusat, resistensi insulin, 

hiperinsulinemia, tidak tahan glukosa, displidemia, dan tekanan darah, telah 

disoroti pula pada tahun-tahun terakhir ini. 

Beberapa kajian menyatakan adanya hubungan peningkatan aras insulin dengan 

tekanan darah, baik pada populasi obesitas maupun populasi non obesitas. 

Lagipula, resistensi insulin telah ditemukan pada keturunan yang sehat dari 

pasien penderita hipertensi dan pada orang muda yang kurus pengidap 

normotensi peka garam. Hal ini menunjukkan bahwa resistensi insulin sudah ada 

sebelum berkembangnya hipertensi pada orang yang mempunyai kecenderungan 

secara genetik (Padmawinata, Kosasih, 2001). 

III.2.3.3 Faktor Risiko Hipertensi Pada Kehamilan  

1. Umur 

Umur wanita mempengaruhi kehamilan. Wanita yang berusia 35 tahun 

atau lebih, lebih rentan terhadap tekanan darah tinggi (www.medicastore.com, 

2003). 

Insidens tinggi pada primigravida muda, meningkat pada primigravida 

tua. Pada wanita hamil berusia kurang dari 25 tahun insidens  > 3 kali lipat. Pada 

wanita hamil berusia lebih dari 35 tahun, dapat terjadi hipertensi laten 

(www.geocities.com, 1999). 
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Preeklampsia juga terjadi pada usia 35 tahun. Hal tersebut diduga akibat 

hipertensi yang diperberat oleh kehamilan, karena insiden hipertensi meningkat 

di atas usia 35 tahun (www.kalbefarma.com, 2000).

2. Paritas 

Angka kejadian tinggi pada primigravida, muda maupun tua.  

Primigravida tua risiko lebih tinggi untuk pre-eklampsia berat. 

(www.geocities.com, 1999). 

Preeklampsia - eklampsia lebih sering terjadi pada usia muda dan nulipara 

diduga karena adanya suatu mekanisme imunologi di samping endokrin dan 

genetik; dan pada kehamilan pertama pembentukan blocking antibodies terhadap 

antigen plasenta belum sempurna, yang makin sempurna pada kehamilan 

berikutnya (www.kalbefarma.com, 2000).

3. Ras/golongan etnik 

Mungkin ada perbedaan perlakuan / akses terhadap berbagai etnik di 

banyak negara. 

4. Faktor Keturunan 

Jika ada riwayat pre-eklampsia/eklampsia pada ibu/nenek penderita, 

faktor risiko meningkat sampai 25%. Ada riwayat hipertensi di luar kehamilan, 

meningkatkan kejadian hipertensi kronik dalam kehamilan. 

5. Faktor Gen 

Diduga adanya suatu sifat resesif (recessive trait), yang ditentukan 

genotip ibu dan janin. 

 

 

 

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Kejadian hipertensi pada ibu hamil.... Nurul Fitri Hidayati

http://www.geocities.com/


 23

6. Diet/gizi atau faktor berat badan 

Tidak ada hubungan bermakna antara menu / pola diet tertentu (WHO). 

Penelitian lain : kekurangan kalsium berhubungan dengan angka kejadian yang 

tinggi. Angka kejadian juga lebih tinggi pada ibu hamil yang obese / overweight. 

Wanita yang hamil akan mengalami penambahan berat badan secara 

normal, yaitu : 

a. Dalam triwulan pertama penambahan berat ± 1 kg 

b. Dalam triwulan kedua penambahan berat ± 5 kg 

c. Dalam triwulan ketiga penambahan berat ± 5,5 kg 

Penambahan berat ini disebabkan : 

a. Berat janin (3 kg), placenta (0,5 kg), air ketuban (1kg) 

b. Berat rahim (dari 30 gr menjadi 1 kg) 

c. Penimbunan lemak seperti dibuah dada, pantat dan lain-lain (1,5 kg) 

d. Penimbunan zat putih telur (2 kg) 

e. Retensi air (1,5 kg) (Universitas Padjajaran, 1983). 

Jika berat badan ibu naik lebih dari 0,5 kg perminggu, segera rujuk 

(Prawirohardjo sarwono, 1999) 

7. Iklim/musim/lingkungan 

Di daerah tropis insiden lebih tinggi. 

8. Tingkah laku/sosioekonomi 

Kebiasaan merokok : insidens pada ibu perokok lebih rendah, namun 

merokok selama hamil memiliki risiko kematian janin dan pertumbuhan janin 

terhambat yang jauh lebih tinggi. Aktifitas fisik selama hamil : istirahat baring 
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yang cukup selama hamil mengurangi kemungkinan / insidens hipertensi dalam 

kehamilan. 

Aktifitas fisik selama hamil : istirahat baring yang cukup selama hamil 

mengurangi kemungkinan/insidens hipertensi dalam kehamilan 

(www.geocities.com, 1992). 

Sebagian besar penelitian membuktikan bahwa wanita yang kondisi 

fisiknya buruk sangat membutuhkan istirahat selama hamil. Namun pada 

kenyataannya wanita yang bekerja sulit mendapatkan waktu untuk beristirahat 

(Royston, 1994). 

Aktifitas fisik selama hamil merupakan faktor risiko hipertensi dalam 

kehamilan, oleh karena itu istirahat yang cukup selama hamil dapat mengurangi 

stres sehingga mengurangi insiden hipertensi dalam kehamilan 

(www.geocities.com, 2004). 

Normalnya, waktu tidur adalah 7-8 jam sehari  (www.dunlopillo.co.id). 

9. Hiperplasentosis 

Proteinuria dan hipertensi gravidarum lebih tinggi pada kehamilan 

kembar, dizigotik lebih tinggi daripada monozigotik. Hidrops fetalis : 

berhubungan, mencapai sekitar 50% kasus.  

Diabetes mellitus : angka kejadian yang ada kemungkinan 

patofisiologinya bukan pre-eklampsia murni, melainkan disertai kelainan ginjal / 

vaskular primer akibat diabetesnya. 

Mola hidatidosa : diduga degenerasi trofoblas berlebihan berperan 

menyebabkan pre-eklampsia. Pada kasus mola, hipertensi dan proteinuria terjadi 
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lebih dini / pada usia kehamilan muda, dan ternyata hasil pemeriksaan patologi 

ginjal juga sesuai dengan preeklamsi. 

10. Riwayat  

Seorang wanita yang pernah mengalami pre-eklamsi atau eklamsi, 

kemungkinan akan mengalaminya lagi pada kehamilan berikutnya, terutama jika 

diluar kehamilan dia menderita tekanan darah tinggi menahun 

(www.medicastore.com, 2003). 

Ada riwayat hipertensi diluar kehamilan (www.geocities.com, 1999). 

11. Stres 

Pada ibu hamil kelebihan berat badan, tekanan psikologis, stres, dan 

ketegangan bisa menyebabkan hipertensi (www.gizi.net, 2004). 

Menurut Sari bahwa Stres juga bisa menjadi penyebab hipertensi pada 

perempuan. "Terjadi perubahan tekanan darah dan laju jantung saat seseorang 

stres yang dikenal sebagai reaktivitas kardiovaskular. Reaktivitas kardiovaskular 

yang muncul untuk waktu yang cukup lama bisa mengakibatkan hipertensi dan 

penyakit jantung koroner (PJK) (www.tabloidnova.com, 2006). 

III.2.3.4 Faktor lain yang dapat mempengaruhi hipertensi 

Peninggian tekanan darah seringkali merupakan satu-satunya tanda klinis 

hipertensi esensial, sehingga diperlukan pengukuran tekanan darah secara akurat. 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingginya tekanan darah adalah : faktor 

pasien, faktor alat dan tempat pengukuran. Agar didapat pengukuran yang akurat, 

sebaiknya pengukuran dilakukan setelah pasien beristirahat dengan cukup, 

minimal setelah 5 menit berbaring dan dilakukan pada posisi berbaring, duduk 

atau berdiri. Pengukuran yang pertama kali belum dapat memastikan adanya 
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hipertensi, akan tetapi dapat merupakan petunjuk untuk dilakukan observasi lebih 

lanjut (www.id.novartis.com, 2002). 

III.2.4 Gejala hipertensi 

Kebanyakan orang yang menderita hipertensi tidak menampakkan gejala-

gejala. Sebagian orang percaya bahwa mereka dapat merasakan tekanan darah 

mereka, tetapi sebenarnya yang mereka rasakan adalah stres emosional. 

Kenyataan bahwa hipertensi tidak menimbulkan gejala-gejala menyebabkan tidak 

terdiagnosis selama bertahun-tahun, kecuali pada saat orang tersebut mengalami 

kerusakan pada jantung, otak dan atau ginjalnya (Beevers, D.G, 2002). 

Menurut Puji Ichtiarti bahwa hipertensi atau penyakit darah tinggi pada 

ibu hamil terjadi karena adanya pembuluh darah yang menegang sehingga 

membuat tekanan darah meningkat. Gejala yang umum dialami:  

a. Pusing dan sakit kepala.  

b. Kadang disertai dengan bengkak di daerah tungkai.  

c. Bila dilakukan pemeriksaan laboratorium, akan ditemui adanya protein 

yang tinggi dalam urinnya.  

d. Tekanan darah bisa mencapai 140/90 sementara batas normal untuk tekanan 

darah atas antara 100-120 dan tekanan bawah 70-85. 

(www.tabloid-nakita.com) 

III.2.5 Diagnosa Hipertensi 

III.2.5.1 Diagnosa 

Tekanan darah bisa diukur dengan sfigmomanometer air raksa dengan 

metode dengar bunyi auskultasi atau alat pengukur elektronik 

(www.seniornews.co.id, 2005). 
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Tekanan darah dapat dilihat dengan mengambil dua ukuran dan biasanya 

ditunjukkan dengan angka seperti berikut - 120/80 mmHg. Angka 120 

menunjukkan tekanan pada pembuluh arteri ketika jantung berkontraksi. Disebut 

dengan tekanan sistolik. Angka 80 menunjukkan tekanan ketika jantung sedang 

berelaksasi. Disebut dengan tekanan diastolic (www.medicastore.com, 2003). 

Seseorang dikatakan menderita hipertensi jika keadaan tekanan darahnya 

berada di atas normal atau tekanan sistolik lebih tinggi dari 140 mm Hg dan 

diastoliknya di atas 90 mmHg. 

Terjadinya hipertensi yaitu apabila darah yang dipompa keluar dari 

jantung melakukan tekanan abnormal tinggi pada dinding arteria. Hipertensi 

menyebabkan jantung bekerja keras sehingga bilik kiri (ruas kerja jantung yang 

utama) akan mengalami pembesaran, kemudian kedua serambi, baik kiri maupun 

kanan akan mengalami ketidak sanggupan bekerja, membentuk cairan di dalam 

paru-paru (www.mastel.or.id, 2003). 

Seperti lazimnya pada penyakit lain, diagnosa hipertensi esensial 

ditegakkan berdasarkan data anamnesis (konsultasi dokter), pemeriksaan jasmani, 

pemeriksaan laboratorium maupun pemeriksaan penunjang. Pada saat konsultasi 

dengan dokter, pasien perlu memberitahu riwayat hipertensi orang tuanya, 

mengingat 70-80% kasus hipertensi esensial diturunkan dari kedua orang tuanya. 

Pasien juga perlu memberitahu dokter tentang pengobatan yang sedang 

dijalaninya pada saat itu. Ada beberapa obat-obatan dapat menimbulkan 

hipertensi seperti golongan obat kortikosteroid. Pada wanita, keterangan 

mengenai hipertensi pada kehamilan, riwayat eklamsia (keracunan kehamilan), 

riwayat persalinan dan penggunaan pil kontrasepsi diperlukan pada saat 
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konsultasi. Selain itu, data mengenai penyakit yang diderita seperti diabetes 

melitus (kencing manis), penyakit ginjal, serta faktor resiko terjadinya hipertensi 

seperti rokok, alkohol, stress, data berat badan juga perlu diberitahukan ke dokter 

(www.id.novartis.com,2002). 

III.2.5.2 Klasifikasi tekanan darah pada umumnya 

Hipertensi ada 2 jenis yaitu hipertensi primer atau esensial yang 

penyebabnya tidak diketahui dan hipertensi sekunder yang dapat disebabkan oleh 

penyakit ginjal, penyakit endokrin, penyakit jantung, gangguan anak ginjal, dll 

(www.prodia.co.id, 2004). 

Tabel III.3 Klasifikasi tekanan darah  
kategori tekanan darah sistolik tekanan darah diastolik 

normal dibawah 130 mmhg dibawah 85 mmhg 

normal tinggi 130-139 mmhg 85-89 mmhg 

stadium 1  

(hipertensi ringan) 
140-159 mmhg 90-99 mmhg 

stadium 2  

(hipertensi sedang) 
160-179 mmhg 100-109 mmhg 

stadium 3  

(hipertensi berat) 
180-209 mmhg 110-119 mmhg 

stadium 4  

(hipertensi maligna) 
210 mmhg atau lebih 120 mmhg atau lebih 

(www.medicastore.com, 2003) 
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III.2.5.3 Klasifikasi hipertensi kehamilan 

Hipertensi pada kehamilan dapat dikelompokkan dalam: 

1. Hipertensi gestasional 

2. Hipertensi kronik 

3. Preeklampsia/eklampsia 

4. Penyakit ginjal 

Penjelasan : 

1. Hipertensi Gestasional 

Hipertensi yang terjadi pada selama kehamilan atau 24 jam pasca partus 

tanpa disertai proteinuria atau tanda-tanda preeklampsia Biasanya tekanan darah 

kembali normal 12 minggu pasca partus. 

Patogenesis 

Sebab terjadi peningkatan tekanan darah pada wanita hamil belum begitu 

jelas. Ada beberapa hal yang diduga sebagai penyebab timbulnya hipertensi ini. 

Geller dkk memperlihatkan dalam penelitian mereka bahwa terdapat 

kelainan mutasi pada reseptor mineralokortikoid (MR) yaitu substitusi leusin 

terhadap serin pada codon 810 di reseptor tersebut sehingga reseptor tersebut 

mudah diaktivasi oleh progesteron dan menimbulkan hipertensi. Hipertensi 

timbul sebab adanya aktivasi MRL810  oleh progesteron. 

Penelitian yang dilakukan oleh Diaz dkk pada 136 hipertensi gestasional 

dan 45 pasien preeklampsia menunjukkan bahwa pemberian asam folat dapat 

mengurangi risiko hipertensi pada wanita hamil. Pada keadaan hipertensi dan 

preeklampsia pada wanita hamil terdapat peningkatan kadar homosistein dalam 

darah. Risiko hipertensi gestasional dapat dicegah dengan menurunkan kadar 
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homosistein ini. Suplementasi asam folat ini ternyata lebih efektif bila dimulai 

pemberiannya pada kehamilan kurang dari 8 bulan. 

Resisten terhadap insulin merupakan salah satu yang dipikirkan sebagai 

patogenesis terjadinya hipertensi pada kehamilan. Kelainan metabolik yang ada 

kaitannya dengan resisten terhadap insulin nyata bermakna ditemukan pada 

wanita hamil dengan hipertensi seperti intoleransi terhadap glukosa, 

hiperinsulinemia, hiperlipidemia, serta meningkatnya kadar PAI1 (plasminogen 

activator inhibitor-1), leptin, dan TNF-a (tumor necrosis factor-a). Kondisi yang 

terkait dengan resistensi terhadap insulin seperti diabetes gestasional, sindrom 

polikistik ovarium, dan obesitas merupakan predisposisi bagi timbulnya 

hipertensi pada wanita hamil. 

Gangguan keseimbangan hemostasis (keadaan hiperkoagulasi) melalui 

faktor genetik protrombosis merupakan predisposisi untuk timbulnya hipertensi 

gestasional. 

2. Hipertensi Kronik 

Hipertensi kronik adalah hipertensi yang sudah ada sejak sebelum 

kehamilan. 

Sering terjadi kematian janin perinatal atau pertumbuhan janin menjadi 

terganggu atau peningkatan kejadian preeklampsia superimpos dan solusio 

plasenta. 

Patogenesis 

Adanya perubahan fenotipik pada sel otot polos a. aferen glomerulus 

ginjal pasien hipertensi kronik yang mengalami preeklampsia, diteliti oleh Nagai 

Y. dkk. Secara imunohistokimia mereka membuktikan adanya pengurangan 
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protein kontraktil (antimonoclonal smooth muscle cell myosin heavy chain 

isoform antibodies = SM2) pada a. aferen glomerulus pasien preeklampsia 

superimpos hipertensi kronik. 

Apakah tekanan darah dapat menjadi normal setelah partus dapat dilihat 

secara immunohistokimia ini. Bila protein kontraktil (SM2) tidak berkurang di a. 

aferen, ternyata tekanan darah dapat kembali normal setelah partus, jadi bukan 

hipertensi kronik. 

3. Preeklampsia/Eklampsia 

Disebut preeklampsia bila ditemukan hipertensi, proteinuria, dan edema 

pada wanita hamil yang biasanya timbul mulai akhir trimester kedua atau ada 

yang timbul pada awal pasca partus. Disebut hipertensi bila tekanan darah lebih 

dari 140/90 mmHg dan proteinuria lebih dari 300 mg/24 jam. 

Proteinuria terus meningkat sesuai dengan lamanya preeklampsia bahkan 

dapat mencapai rentang angka status nefrotik. Pada keadaan nefrosklerosis, 

proteinuria tidak melebihi 1 g/24 jam. 

Meningkatnya kadar asam urat plasma juga merupakan tanda khas 

preeklampsia sehingga dapat dibedakan dengan hipertensi kronik pada kehamilan 

di mana kadar asam urat kurang dari 5,5 mg/dl. 

Pada keadaan hamil normal, klirens asam urat akan meningkat oleh 

karena laju filtrasi glomerulus juga meningkat. Pada keadaan preeklampsia, 

klirens ini terganggu sehingga kadar asam urat plasma meningkat. Terjadi 

disfungsi glomerular dan penurunan kapasitas ultrafiltrasi glomerulus. 
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Patogenesis 

Mekanisme timbulnya preeklampsia sampai saat sekarang masih belum 

begitu jelas, akan tetapi adanya gangguan pada sirkulasi uteroplasental sebagai 

penyebab berkurangnya perfusi plasental sebagai pemicu terjadinya disfungsi 

endotel vaskular ibu yang sampai saat ini masih diakui sebagai patogenesis 

terjadinya preeklampsia. Banyak hal yang mungkin menjadi penyebab 

berkurangnya sirkulasi uteroplasental ini, akan tetapi dari banyak studi yang 

dilakukan dibuktikan bahwa invasi abnormal sitotropoblas pada arteri spiralis 

merupakan faktor penyebab terpenting. 

Pada minggu pertama kehamilan, invasi sitotropoblas membentuk 

semacam sumbat di lumen arteri spiralis. Pada akhir bulan kedua kehamilan, 

sumbat ini mulai menghilang dan antara minggu ke-8 hingga ke-12 terjadi 

disorganisasi lapisan otot dinding arteri spiralis sehingga tonus pembuluh darah 

menurun membentuk aliran darah dengan tekanan rendah di plasenta 

memungkinkan sirkulasi uteroplasental yang baik untuk pertumbuhan janin. 

Biopsi yang dilakukan pada plasenta wanita hamil dengan preeklampsia 

atau pada kehamilan yang menyebabkan berat badan lahir rendah perubahan 

fisiologik ini tidak terjadi. 

Disfungsi endotel yang ditimbulkan pada wanita dengan preklampsia oleh 

gangguan sirkulasi uteroplasental ini dapat dilihat dari bukti-bukti bahwa terjadi 

peningkatan fibronektin dan faktor von Willebrand dalam sirkulasi ibu yang 

merupakan petanda kerusakan sel endotel serta penurunan kadar NO dan 

prostasiklin, peningkatan endotelin dan tromboksan, peningkatan reaksi vaskular 

terhadap angiotensin-II menunjukkan adanya gangguan fungsi endotel. 

 

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Kejadian hipertensi pada ibu hamil.... Nurul Fitri Hidayati



 33

Terdapatnya peningkatan TNF-a dan IL-6 pada pasien dengan 

preeklampsia diduga memberi kontribusi terhadap terjadinya disfungsi endotel. 

Hasil akhir dari gangguan dan penurunan fungsi endotel ini adalah 

penurunan kemampuan pressure natriuresis ginjal dan peningkatan resistensi 

perifer yang keduanya mengakibatkan peningkatan tekanan darah atau hipertensi. 

Turunnya kadar prostasiklin pada keadaan preeklampsia menyebabkan 

sekresi renin ginjal akan berkurang sehingga kadar aldosteron menurun yang 

akhirnya menyebabkan menurunnya volume plasma. Kerusakan pada sel endotel 

juga dapat menimbulkan aktivasi koagulasi intravaskular dan deposisi fibrin pada 

dinding vaskular. Peningkatan tromboksan disertai peningkatan permeabilitas 

dinding vaskular pada preeklampsia dapat menimbulkan edema perifer maupun 

edema paru. 

Penelitian yang dilakukan oleh Marc Spaanderman dkk. mendapatkan 

adanya suatu maladaptasi pada pasien preeklampsia di mana pada awal 

kehamilan sudah terjadi peningkatan kadar ANP bersamaan dengan volume 

plasma yang lebih rendah pada minggu ke-7 kehamilan dibandingkan dengan 

kehamilan normal. Maladaptasi ini khususnya ditemukan pada pasien dengan 

hipertensi sebelum kehamilan dan pasien dengan tekanan darah normal sebelum 

kehamilan yang tidak memiliki kecenderungan hiperkoagulasi. 

Sejumlah 15-25% pasien hipertensi gestasional dapat berubah menjadi 

preeklampsia bila hipertensi timbul pada awal kehamilan atau memiliki riwayat 

keguguran sebelumnya, berkurang jadi 10% bila hipertensi timbul setelah minggu 

ke-36. 
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Kerusakan sel miosit juga terjadi pada pasien hamil dengan hipertensi 

plus proteinuria (preeklampsia) ditandai dengan meningkatnya kadar troponin-I 

plasma. 

Pasien hamil yang mengalami preeklampsia berat terjadi penurunan kadar 

placental growth factor dalam serum. Rendahnya kadar placental growth factor 

lebih disebabkan oleh preeklampsia berat yang terjadi, bukan sebagai faktor 

penyebab timbulnya preeklampsia. Di samping itu juga terjadi penurunan 

vascular endothelial growth factor pada keadaan preeklampsia yang berat ini. 

Regan CL dkk dari hasil penelitian mereka, tidak melihat adanya 

kepentingan oksidatif stres bagi timbulnya preeklampsia berat. Pemberian 

antioksidan untuk mencegah atau mengobati preeklampsia masih diragukan 

kegunaannya. 

Keadaan trombofilia yang diturunkan, faktor genetik TNF-a maupun 

peningkatan kadar TNF-a dalam plasma tidak ditemukan pada pasien dengan 

preeklampsia yang berat, dengan kata lain faktor-faktor tersebut tidak berkaitan 

dengan timbulnya preeklampsia. 

Gambaran histologik ginjal pasien preeklampsia berupa pembengkakan 

sel endotel glomerulus (glomerular endoteliosis) serta deposit hialin dan deposit 

bahan fibrin subendotel. Pada dinding kapiler dapat ditemukan endapan 

komplemen C4d, C4bp, dan protein-S (PS). Hal ini menunjukkan adanya peran 

aktivasi komplemen C4 dan aksis inflamasi koagulasi C4bp dan PS dalam 

patofisiologi timbulnya preeklampsia. Glomerulosklerosis fokal juga dapat 

terlihat pada ginjal pasien dengan preeklampsia yang sebabnya belum dapat 

dijelaskan. 
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4. Penyakit Ginjal 

Wanita hamil dengan riwayat penyakit ginjal dan hipertensi, 

kehamilannya dapat memperberat keadaan penyakit ginjal dan hipertensi yang 

sudah ada. 

Kadar kreatinin 1,5 mg/dl, merupakan batas yang masih aman untuk 

kehamilan. Bila terjadi perburukan fungsi ginjal perlu ada kerja sama antara 

nefrologis dan spesialis kebidanan (subspesialis fetomaternal) 

(www.interna.or.id, 2002). 

III.2.6 Komplikasi hipertensi 

Hipertensi dapat mengakibatkan kerusakan organ otak. Hal ini dapat 

terjadi karena jaringan otak kekurangan oksigen akibat penyumbatan atau 

pecahnya pembuluh darah otak. Kondisi tersebut mengakibatkan timbulnya 

kelemahan atau kelumpuhan separuh badan dengan berbagai gangguan lainnya. 

Komplikasi lain dari hipertensi yaitu kerusakan jantung, dimana kondisi ini 

menyebabkan pembesaran otot jantung kiri yang berakhir dengan gagalnya 

jantung menjalankan fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. 

Keadaan ini ditandai dengan bengkak pada kaki dan kelopak mata, cepat lelah, 

dan sesak napas. Kerusakan pada ginjal karena hipertensi mengakibatkan 

gangguan fungsi ginjal untuk mengeluarkan zat-zat berbahaya dan zat yang tidak 

lagi diperlukan tubuh. Kondisi demikian mengantar penderita mengalami gagal 

ginjal dan membutuhkan cuci darah. Komplikasi lain dari hipertensi yang 

menyebabkan kerusakan pada mata dapat mengakibatkan kebutaan 

(www.mastel.or.id, 2003). 
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Menurut Endang Susalit dalam Simposium Pendekatan Holistik Penyakit 

Kardiovaskular IV beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa perempuan hamil 

dengan hipertensi menunjukkan peninggian risiko terjadinya komplikasi, antara 

lain penyakit pembuluh darah otak dan gagal organ (www.kompas.com, 2000). 

Gangguan serebral (otak) yg mengakibatkan kejang dan pendarahan 

pembuluh darah otak yang mengakibatkan kelumpuhan, gangguan kesadaran 

hingga koma (www.id.novartis.com,2002). 

III.2.7 Pencegahan hipertensi  

III.2.7.1 Tindakan pencegahan umum 

Pada strategi untuk mengendalikan hipertensi masih sedang 

dikembangkan, sejumlah masalah berikut harus diperhatikan. 

1. Untuk merumuskan prioritas dan merencanakan strategi kesehatan 

masyarakat di masing-masing Negara, diperlukan perkiraan yang sahih dan 

yang mencerminkan keadaan, yaitu yang menyangkut : 

a. Prevalensi hipertensi 

b. Faktor risiko lain untuk penyakit kardiovaskular yang bisa mempengaruhi 

risiko munculnya komplikasi yang berkaitan dengan hipertensi. 

c. Faktor risiko yang menyebabkan berkembangnya hipertensi. 

Jika data seperti itu sekarang belum ada, faktor risiko kardiovaskular harus 

dilakukan dalam sejumlah cuplikan populasi. 

2. Perorangan pengidap hipertensi harus diidentifikasi dan ditangani dengan 

cara yang tepat secara dini dalam riwayat penyakitnya.. Meskipun skrining 

massa tidak tepat dan juga tidak memungkinkan, setiap kesempatan yang 

dapat digunakan untuk mendeteksi hipertensi dalam berbagai tempat 
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pelayanan dan pemeliharaan kesehatan harus dimanfaatkan. Selain itu, pasien 

akan terdorong bersedia memeriksakan diri sendiri ketempat pelayanan 

kesehatan karena adanya kesadaran yang terus meningkat. 

3. Sistem pemeliharaan semacam puskesmas harus mampu menyediakan cara 

pengelolaan yang tepat untuk menurunkan tekanan darah pada perorangan. 

Selain itu juga harus mampu mempromosikan berbagai tindakan pencegahan 

dalam populasi. 

4. Program untuk mengendalikan hipertensi harus merupakan tindakan yang 

terintegrasi sehingga memudahkan diterapkannya perubahan gaya hidup yang 

tepat dan menyediakan terapi obat yang efektif jika diperlukan. 

5. Masyarakat harus diberdayakan, melalui pendidikan, agar dapat berperan 

secara efektif pada program pencegahan dan pengendalian hipertensi. Hal ini 

akan memastikan bahwa tindakan pengendalian bersifat pengikutsertaan, 

bukan pemberi perintah. 

III.2.7.2 Mengubah gaya hidup 

Mengubah gaya hidup dapat digunakan sebagai cara yang baik, baik 

untuk populasi maupun untuk perorangan. Pada pasien perorangan, berbagai 

perubahan gaya hidup berguna untuk menurunkan tekanan  darah, menghindari 

atau mengurangi kebutuhan akan obat anti hipertensi dan mengendalikan faktor 

risiko yang berkaitan. Pada populasi, berbagai perubahan itu bermanfaat untuk 

mengurangi risiko berkembangnya hipertensi dan aneka penyakit lain yang 

berkaitan dengan gaya hidup. Akan tetapi, kita memahami pula bahwa perubahan 

gaya hidup dalam jangka panjang sulit dipertahankan, dan sangat penting mencari 
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cara untuk meningkatkan pengetahuan dalam mengubah perilaku ini dan cara 

mempertahankanya (Padmawinata, Kosasih, 2001). 

Hipertensi termasuk penyakit yang dipengaruhi oleh pola hidup, terutama 

pola hidup yang salah, pola hidup yang berhubungan dengan emosi negatif 

seperti emosi yang tak terkendali/tempramental, ambisius, pekerja keras yang 

tidak tenang, takut dan kecemasan yang berlebihan, dan sebagainya. Penerapan 

pola hidup yang sehat serta pola makan yang sehat dan teratur dapat mencegah 

terjadinya hipertensi dan menjaga tekanan darah dalam keadaan normal 

(www.mastel.or.id, 2003). 

Resiko terkena hipertensi dapat diperkecil dengan cara : Mengontrol 

berat badan, Menjaga kebugaran, Menjaga pola makan yang seimbang dan 

membatasi konsumsi alkohol serta menghindari obat-obatan yang dapat 

meningkatkan tekanan darah (www.alatkesehatan.com, 2005). 

III.2.8 Dampak hipertensi pada kehamilan 

Menurut Endang dalam Simposium Pendekatan Holistik Penyakit 

Kardiovaskular IV beberapa waktu lalu, janin yang dikandung pada ibu yang 

mengalami hipertensi berisiko tinggi terkena komplikasi hambatan pertumbuhan 

(www.kompas.com, 2000). 

III.2.9 Penanganan hipertensi pada kehamilan 

Menurut Endang dalam Simposium Pendekatan Holistik Penyakit 

Kardiovaskular IV beberapa waktu lalu, Pengobatan nonfarmakologis perlu 

dilakukan pada wanita hamil dengan hipertensi ringan (tekanan diastolik kurang 

dari 95 mmHg). Penatalaksanaan yang dilakukan antara lain pengawasan ketat, 

pembatasan aktivitas, istirahat di tempat tidur dengan posisi lateral kiri yang 
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bergantung pada tingginya tekanan darah, umur kehamilan, serta faktor risiko 

yang ada pada ibu dan janin, ”Dianjurkan untuk diet normal tanpa pembatasan 

garam”. 

Ibu hamil dengan hipertensi sedang (tekanan diastolik lebih dari 95 

mmHg) dapat diberi obat antihipertensi. Jika hipertensi lebih berat (tekanan darah 

lebih dari 160/100 mmHg), ibu hamil dapat diberi obat antihipertensi parenteral, 

seperti labetalol, hidralazin, klonidin, dan antagonis kalsium. Untuk mencegah 

kejang, dapat diberikan magnesium sulfat atau fenitoin (www.kompas.com, 

2000). 

Sampai saat ini sedikitnya ada lima obat yang berbeda yang dapat 

menurunkan tekanan darah yang telah diteliti manfaatnya bagi wanita hamil, 

dengan pertimbangan obat itu tidak membahayakan perkembangan janin. 

Obat-obat itu adalah : 

a. Methyldopa 

b. Hydralazine dan tiga beta blocker 

c. Oxprenolol 

d. Atenolol 

e. Labetolol 

Sementara obat lainnya yang masih dapat diterima, meskipun belum 

dilakukan studi secara luas penggunaanya bagi wanita hamil adalah: 

a. Clonidine 

b. Prazosin 

c. Nifedipine 
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Umunya obat-obat ini untuk cadangan, karena obat yang telah diteliti 

kurang efektif, terapi biasanya dimulai dengan satu obat, obat kedua maupun obat 

ketiga ditambahkan apabila memang diperlukan. 

Apabila tekanan darah tinggi tidak dapat dikontrol dengan tiga obat, maka 

tampaknya tidak mungkin memberikan obat lebih banyak lagi. Untuk kondisi 

seperti ini sebaiknya sang ibu melahirkan bayinya agar selamat. 

Ada dua tipe obat yang biasanya dihindari wanita hamil : 

a. Diuretik, dapat meningkatkan resiko janin lahir dibawah berat badan normal 

b. ACE Inhibitor, seperti captopril, enalapril yang dapat menyebabkan 

retardasi 

c. Obat lain termasuk minoxidil dan antagonis kalsium (seperti diltiazem dan 

verapamil) juga belum diijinkan penggunaanya untuk wanita hamil, karena 

keamanan obat itu belum terbukti (Beevers, D.G, 2002). 

Jika tekanan darah sistemik melebihi 200 mmHg, angka kematian ibu 

adalah 22%. Pengobatan hipertensi, selain menurunkan angka morbiditas dan 

mortalitas ibu, juga akan menurunkan angka prematuritas, mengurangi hambatan 

pertumbuhan janin intrauterin, dan menurunkan angka kematian perinatal 

(Hayens, Brian, 2005). 
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BAB IV 

KERANGKA KONSEPTUAL 

IV.1 Kerangka konseptual 

Kerangka konseptual penelitian pada dasarnya adalah kerangka hubungan 

antara konsep-konsep yang ingin dihadapi atau diukur (Notoatmojo. S, 2002). 

Faktor risiko yang dapat 
dikontrol mempengaruhi 
hipertensi pada ibu hamil: 

1. Faktor 
psikososial/Stres 

2. Berat badan 
3. Paritas 
4. Kegiatan fisik 
5. Iklim/lingkungan 

 

Hipertensi pada ibu 
hamil 

Faktor risiko yang  tidak 
dapat dikontrol 
mempengaruhi hipertensi 
pada ibu hamil : 

1. Umur 
2. Keturunan 
3. Riwayat 
4. Ras/suku 
5. Genetik 
6. Hiperplasentosis 

Faktor-faktor  risiko lain yang 
dapat mempengaruhi 
tingginya tekanan darah 
adalah : 

1. faktor pasien 
2. faktor alat dan 
3. tempat pengukuran 

 

Gambar IV.1 Kerangka konseptual faktor-faktor risiko yang mempengaruhi 
hipertensi pada ibu hamil 

 
Keterangan : 

: Diteliti  

 

    : Tidak diteliti 
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Penjelasan : 

Dari kerangka konsep diatas dapat dijelaskan bahwa kejadian hipertensi 

dipengaruhi oleh faktor yang dapat dikontrol mempengaruhi hipertensi, faktor 

yang tidak dapat dikontrol dan terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi 

hipertensi. Faktor yang dapat dikontrol adalah faktor psikososial/stres, berat 

badan, paritas, kegiatan fisik, dan iklim/lingkungan. Fakor yang tidak dapat 

dikontrol adalah umur, keturunan, riwayat, ras/suku, genetika, dan 

hiperplasentosis.  

Terdapat juga faktor lain yang dapat mempengaruhi peningkatan tekanan 

darah yaitu faktor pasien, faktor alat dan tempat pengukuran. 

IV.2 Hipotesis 

1. Keturunan hipertensi berpengaruh pada kejadian hipertensi ibu hamil 

trimester II dan III. 

2. Riwayat hipertensi berpengaruh pada kejadian hipertensi ibu hamil 

trimester II dan III. 

3. Faktor psikososial/stres berpengaruh pada kejadian hipertensi ibu hamil 

trimester II dan III. 

4. Berat badan berpengaruh pada kejadian hipertensi ibu hamil trimester II dan 

III. 

5. Usia ibu hamil berpengaruh pada kejadian hipertensi ibu hamil trimester II 

dan III. 

6. Paritas berpengaruh pada kejadian hipertensi ibu hamil trimester II dan III. 

7. Kegiatan fisik ibu hamil berpengaruh  pada kejadian hipertensi ibu hamil 

trimester II dan III. 
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BAB V 

METODE PENELITIAN 

V.1 Jenis dan Rancang Bangun Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian yang bersifat 

analitik yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk menganalisis 

suatu keadaan. Keadaan atau situasi tersebut kami jabarkan dengan menggunakan 

desain “case control” (Notoatmojo, 2002).  

Desain penelitian : 

Faktor risiko positif 

                      Hipertensi positif 

Faktor risiko negatif 

               Ibu hamil 

Faktor risiko positif 

           Hipertensi negatif 

Faktor risiko negatif 

Keterangan  : 

Paparan   : Faktor risiko hipertensi pada ibu hamil 

Kasus  : Ibu hamil yang menderita hipertensi 

Kontrol  : Ibu hamil yang tidak menderita hipertensi 

V.2 Popualsi Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah ibu hamil yang berkunjung di Poli Hamil  I 

Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya. 

V.3 Sampel, Besar Sampel, dan Cara Pengambilan Sampel 
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V.3.1 Sampel 

Sampel penelitian ini adalah ibu hamil trimester II dan III yang menderita 

hipertensi sebagai kasus, dan ibu hamil trimester II dan III yang tidak menderita 

hipertensi sebagai kontrol. 

V.3.2 Besar sampel  

Rumus ukuran sampel untuk studi kasus kontrol sama dengan studi kohor 

dan eksperimen, yaitu : 

                   (Po qo + P1 q1) (Z1-α/2 + Z1-β)2 

n (tiap kelompok) =  
                (P1 – Po)2 

 
Dengan : 

Po = proporsi paparan pada populasi (kontrol) 

P1 = proporsi paparan pada populasi sakit (kasus) 

      Po (OR) 
     = 
 1+Po (OR – 1) 

 
(Murti, 1997) 

Diketahui : 

OR = 0,155 

Po = 0,87 

P1 = 0,509 

q0 = 1-Po = 0,13 

q1 = 1-P1 = 0,491 

Ditanya : 

n (Jumlah) sampel  
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Jawab : 

                         (Po qo + P1 q1) (Z1-α/2 + Z1-β)2 

n (tiap kelompok) =  
                (P1 – Po)2

  

  (0,87 x 0,13 + 0,509 x 0,491) (1,96 + 0,84)2

 n =  
             (0,509 – 0,87)2 

 

 n = 21,838 

Dari perhitungan diatas dapat diketahui jumlah sampel 21,838 responden. 

Akan tetapi peneliti membulatkan menjadi 30 responden, dengan perbandingan 

1:1, yaitu sebesar 30 sebagai kasus dan 30 sebagai kontrol, sehingga total sampel 

yang diambil adalah 60 sampel.  

V.3.3 Cara pengambilan sampel 

Cara pengambilan sampel secara non random sampling yaitu pengambilan 

sampel yang tidak didasarkan atas kemungkinan yang dapat diperhitungkan, 

tetapi semata-mata hanya berdasarkan kepraktisan belaka yaitu dengan 

menggunakan Accidental Sampling yang dilakukan dengan mengambil kasus 

atau responden yang kebetulan ada (Notoatmojo, 2002). 

Dengan kriteria sampel sebagai berikut : 

Kriteria Inklusi : 

1. Ibu hamil trimester II atau III yang hipertensi dan yang tidak hipertensi yang 

bersedia menjadi responden.  

2. Ibu seperti yang dimaksud pada no. 1 yang memiliki kemampuan menjawab 

pertanyaan baik secara lisan maupun tulisan. 
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Kriteria Eksklusi : 

1. Ibu hamil trimester I yang hipertensi dan yang tidak hipertensi yang bersedia 

menjadi responden. 

2. Ibu seperti yang dimaksud pada no. 1 yang memiliki kemampuan menjawab 

pertanyaan baik secara lisan maupun tulisan. 

V.4 Lokasi Dan Waktu 

V.4.1 Lokasi 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Poli Hamil Rumah Sakit Umum Dr. 

Soetomo Surabaya. 

Alasan pemilihan lokasi : 

1. RSU Dr. Soetomo Surabaya merupakan Rumah Sakit rujukan pusat di 

wilayah Indonesia Timur. 

2. Pencatatan dan pelaporan seluruh kasus dilaksanakan dengan baik dan rapi. 

V.4.2 Waktu 

Waktu penelitian dimulai dari pembuatan proposal skripsi sampai dengan 

ujian skripsi , yaitu mulai Oktober 2005 sampai dengan Juli 2006. 

V.5 Variabel dan Definisi Operasional 

V.5.1 Variabel 

Adalah sesuatu yang digunakan sebagai ciri, sifat/ukuran yang 

dimiliki/didapatkan oleh suatu peneliti tentang suatu konsep pengertian tertentu 

(Notoatmojo, 2002). 

Variabel tergantumg : Hipertensi pada ibu hamil 

Variabel bebas  : Faktor-faktor yang mempengaruhi hipertensi  
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Tabel V.1  Definisi operasional faktor-faktor yang mempengaruhi hipertensi 
ibu hamil 

 
variabel Definisi operasional parameter Alat 

ukur 
Ska 
la 

peng
uku 
ran 

Kriteria/skor 

Hipertensi pada 
ibu hamil 
 
 
 
 
 
Faktor-faktor  
yang 
mempengaruhi: 
 
1. Umur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Paritas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Keturunan 
 
 
 
 

Tekanan darah atau 
denyut jantung pada ibu 
hamil yang lebih tinggi 
dari pada normal karena 
penyempitan pembuluh 
darah atau gangguan 
lainnya. 
 
 
 
 
Lama waktu hidup
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keadaan kelahiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menderita atau 
mendapat sesuatu 
(penyakit, dsb) yang 
menurun dari generasi 
sebelumnya. 

1. Hipertensi 
2. Tidak  

hipertensi 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. < 25 tahun 
2. 25-35 tahun 
3. >35 tahun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Primigravi 
da 

2. Multigravi 
da 

3. Grande 
multigravida 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ya 
2. Tidak 
 
 
 

Kues
ioner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kues
ioner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kues
ioner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kues
ioner 
 
 
 

No 
Mi 
nal  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordi
nal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordi
nal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No 
Mi 
nal 
 
 

Skor : 
Hipertensi = 1 
Tdk hipertensi = 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. < 25 tahun : 

kejadian 
hipertensi tinggi. 

2. 25 - 30 tahun : 
kejadian 
hipertensi tidak 
lebih tinggi 

3. > 35 tahun : 
kejadian 
hipertensi 
meningkat. 

(www.geocities.com, 
1999). 

1. Primigravida : 
wanita yang hamil 
pertama kali. 

2. Multigravida : 
wanita  yang 
hamil lebih dari 
satu (1-4). 

3. Grandemultigravi 
da : wanita yang 
hamil lebih dari 
lima. 

(Universitas 
Padjajaran, 1983). 
 
1. Ya, keluarga ada 

yang menderita 
hipertensi 

2. tidak, keluarga 
tidak ada yang 
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4. Riwayat  
 
 
 
 
 
  
 
 
5. Kegiatan 

fisik 
 
 
 
 
 
 
 
6. Stres 
 
 
 
 
 
7. Kelebihan 

berat badan 

 
 
 
Rangkaian yang berupa 
kisah hidup 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan, usaha, 
pekerjaan. 
 
 
 
 
 
 
 
Gangguan/kekacauan  
mental dan emosional 
yang disebabkan oleh 
faktor luas. 
 
 
Penumpukan lemak 
yang berlebihan di 
dalam badan 
 

 
 
 

1. Ya 
2. Tidak 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ringan 
2. Berat 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ya 
2. Tidak 
 
 
 
 
1. Ya 
2. Tidak 
 

 
 
 
Kues
ioner 
 
 
 
 
 
 
 
Kues
ioner 
 
 
 
 
 
 
 
Kues
ioner 
 
 
 
 
kuesi
oner 
 

 
 
 
No 
Mi 
nal 
 
 
 
 
 
 
No 
Mi 
nal 
 
 
 
 
 
 
No 
Mi 
nal 
 
 
 
No 
Mi 
nal 
 
 

menderita 
hipertensi 

 
1. Ya, sebelum 

hamil/hamil lalu 
mengalami 
hipertennsi. 

2. Tidak, sebelum 
hamil/hamil lalu 
tidak mengalami 
hipertennsi. 

 
1. Ringan, dapat 

beristirahat 7-8 
jam/hari 

2. Berat, tidak dapat 
beristirahat 7-8 
jam/hari. 

(www.dunlopillo.co. 
id). 
 
1. Ya, jika skoring 

>150 
2. Tidak, jika skoring 

<150 
(Rasmun, 2004). 
 
1. Ya, terdapat 

kenainan BB > 0,5 
kg/minggu. 

2. Tidak, tidak 
terdapat kenaikan 
BB > 0,5 
kg/minggu. 

(Prawirohardjo, 
Sarwono, 1999). 

 

V.6 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

V.6.1 Teknik pengambilan data 

V.6.1.1 Data primer  : Data yang diperoleh melalui kuesioner yang 

dibagikan pada responden yang sesuai dengan kriteria inklusi. 

V.6.1.2 Data sekunder : Rekam medik 
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V.6.2 Instrumen penelitian 

Alat penelitian yang digunakan adalah kuesioner, berupa daftar 

pertanyaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hipertensi, dan rekam 

medik. 

V.7 Teknik Analisis Data 

V.7.1 Editing 

Editing adalah meneliti kembali catatan (data) untuk mengetahui apakah 

data tersebut cukup baik dan dapat segera disisipkan untuk keperluan proses 

berikutnya. Dalam editing akan diteliti kembali hal-hal tersebut dibawah ini : 

V.7.1.1 Lengkapnya penelitian, kuesioner itu terisi lengkap. 

V.7.1.2 Keterbacaan tulisan, tulisan pada data yang tertera didalam kuesioner 

harus dapat dibaca. 

V.7.1.3 Kejelasan makna jawaban, pengumpulan data harus menuliskan 

jawaban-jawaban yang diperolehnya kedalam kalimat-kalimat yang 

sempurna dan jelas maknanya. 

V.7.1.4 Kesesuaian jawaban satu sama lain. 

V.7.1.5 Relevansi jawaban. 

V.7.1.6 Keseragaman satuan data. 

V.7.2 Koding 

Koding adalah penyederhanaan jawaban yang dilakukan dalam bentuk 

memberikan simbol-simbol (kode) tertentu untuk setiap jawaban. 

 

 

 

 

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Kejadian hipertensi pada ibu hamil.... Nurul Fitri Hidayati



 50

V.7.3 Tabulasi 

Tabulasi adalah proses penyusunan data kedalam bentuk tabel. Pada tahap 

ini data dianggap telah selesai diproses sehingga harus segera disusun kedalam 

suatu  pola format yang telah terancang (Koentjoroningrat, 1991). 

V.7.4 Analisis data 

Data yang didapat akan dianalisis secara analitik. Hasil penyisihan 

kuesioner dikumpulkan dan ditabulasi secara silang dan manual, kemudian 

dihubungkan dengan faktor resiko ibu hamil terhadap hipertensi. Kemudian 

dianalisis dengan uji stastistik Regresi Logistik. 

V.8 Penyajian data 

Penyajian data umum dari hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel 

yang kemudian ditabulasi dengan cara persentase yaitu dengan membandingkan 

kategori tertentu (nilai yang diperlukan) dengan jumlah total sampel/populasi 

yang ada. 

V.9 Etika penelitian 

Dengan melakukan penelitian, peneliti mengajukan permohonan ijin 

kepada panitia etik RSU Dr. Soetomo Surabaya untuk mendapatkan persetujuan 

dengan melampirkan proposal. Kemudian kuesioner dikirim kesubyek yang akan 

diteliti dengan menekankan pada masalah etika yang meliputi : 

V.9.1 Lembar persetujuan penelitian 

Diberikan pada responden. Tujuannya untuk subyek mengetahui maksud 

dan tujuan penelitian  serta dampak yang diteliti maka peneliti tidak akan 

memaksa dan tetap menghormati haknya. 
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V.9.2 Anonimity (tanpa nama) 

Untuk menjaga kerahasiaan identitas subyek, peneliti tidak akan 

mencantumkan nama subyek pada lembar pengumpulan data (kuesioner) tetapi 

hanya inisial saja. 

V.9.3 Confidentiality 

Kerahasiaan informasi yang diberikan oleh subyek dijamin oleh peneliti.  

V.10 Keterbatasan 

V.10.1 Pengumpulan data melalui kuesioner, memiliki jawaban yang 

cenderung subyektif, sehingga kurang dapat mewakili data kuantitatif 

atau keseluruhan. 

V.10.2 Instrumen dengan kuesioner mempunyai kelemahan untuk tidak diisi 

apa adanya. 

V.10.3 Waktu penelitian terbatas sehingga sampel yang didapatkan juga 

terbatas. 

V.10.4 Uji validitas terhadap instrument penelitian belum dilakukan. 

(Nursalam, 2002) 
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BAB VI 

HASIL PENELITIAN 

 
VI.1 Gambaran Umum RSU Dr. Soetomo Surabaya 

Lokasi penelitian adalah di salah satu URJ (Unit Rawat Jalan) di RSU Dr. 

Soetomo Surabaya yaitu Poli Hamil I yang beralamatkan di jalan Prof. Dr. 

Moestopo No. 6 - 8 Surabaya. RSU Dr. Soetomo Surabaya, adalah salah satu 

Rumah Sakit Rujukan nomor satu diwilayah Indonesia Timur, oleh karena itu 

ditemukan banyak kasus-kasus penyakit yang bisa digunakan sebagai bahan 

penelitian. Pada kesempatan ini peneliti mengambil kasus Hipertensi pada Ibu 

Hamil Trimester II dan III, mengingat jumlah kasus tersebut semakin meningkat 

dalam tiga tahun terakhir, seperti pada tahun 2003 sebesar 6,67%, tahun 2004 

sebesar 7,40%, sedangkan pada tahun 2005 menjadi sebesar 9,30%. 

VI.2 Gambaran Responden 

Responden dalam penelitian ini terdiri dari 60 orang, yang terdiri dari 30 

responden menderita hipertensi dan 30 responden tidak menderita hipertensi di 

Poli Hamil I RSU Dr. Soetomo Surabaya pada bulan Mei 2006. Variabel  yang 

diteliti dari penelitian ini adalah umur ibu, stres, kegiatan fisik, keturunan, 

riwayat, berat badan, dan paritas. 

VI.2.1 Gambaran Responden berdasarkan Umur 

Data distribusi responden berdasarkan umur yang dibagi menjadi tiga 

kategori yaitu < 25 tahun, 25 – 35 tahun dan > 35 tahun, dapat dilihat pada tabel 

VI.1. 
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Tabel VI.1 Distribusi responden berdasarkan umur di Poli Hamil I RSU Dr. 
Soetomo Surabaya periode 1 Mei 2006 – 31 Mei 2006. 

 
Jumlah Responden Umur Responden Σ % 

< 25 tahun 

25 – 35 tahun 

> 35 tahun 

10 Responden 

34 Responden 

16 Responden 

16,67 % 

56,67 % 

26,67 % 

Total 60 Responden 100,00% 

 
Dari tabel VI.1 diatas, menunjukkan bahwa persentase umur terbesar 

yaitu pada umur 25–35 tahun sebesar 56,67%. Sedangkan persentase umur 

terkecil yaitu pada umur kurang dari 25 tahun sebesar 16,67%. 

VI.2.2 Gambaran Responden Berdasarkan Stres 

Data distribusi responden berdasarkan stres yang dibagi menjadi dua 

kategori yaitu stres dan tidak stres dapat dilihat pada tabel VI.2. 

Tabel VI.2 Distribusi responden berdasarkan stres di Poli Hamil I RSU Dr. 
Soetomo Surabaya periode 1 Mei 2006 – 31 Mei 2006. 

 
Jumlah Responden Stres Σ % 

Stres Responden 21 %35,00 

Tidak Stres Responden 39 %65,00

Total 60 Responden 100,00% 

 
Dari tabel VI.2 diatas, menunjukkan sebagian besar responden tidak stres 

yaitu sebanyak 39 responden dengan persentase 65,00%, sedangkan responden 

yang mengalami stres sebanyak 21 responden dengan persentase sebesar 35,00%. 

VI.2.3 Gambaran Responden Berdasarkan Kegiatan Fisik 

Data distribusi responden berdasarkan kegiatan fisik yang dibagi menjadi 

dua kategori yaitu kegiatan fisik berat dan kegiatan fisik ringan dapat dilihat pada 

tabel  VI.3. 
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Tabel VI.3 Distribusi responden berdasarkan kegiatan fisik di Poli Hamil I 
RSU Dr. Soetomo Surabaya periode 1 Mei 2006 – 31 Mei 2006. 

 
Jumlah Responden Kegiatan Fisik Σ % 

Ringan  Responden 52    %86,67 

Berat Responden   8  %13,33

Total 60 Responden 100,00% 

 
 Dari tabel VI.3 diatas, menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

kegiatan fisiknya ringan sebanyak 52 responden dengan persentase 86,67%, 

sedangkan responden yang kegiatan fisiknya berat sebanyak 8 responden dengan 

persentase 13,33%. 

VI.2.4 Gambaran Responden Berdasarkan Keturunan 

Data distribusi responden berdasarkan keturunan yang dibagi menjadi dua 

ketegori yaitu mempunyai keturunan dan tidak mempunyai keturunan dapat 

dilihat pada tabel VI.4. 

Tabel VI.4 Distribusi responden berdasarkan keturunan di Poli Hamil I RSU 
Dr. Soetomo Surabaya periode 1 Mei 2006 – 31 Mei 2006. 

 
Jumlah Responden Keturunan Σ % 

Ya Responden  34  %56,67 

Tidak Responden  26  %43,33

Total 60 Responden 100,00% 

 

 Dari tabel VI.4 diatas, menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

mempunyai keturunan hipertensi sebanyak 34 responden dengan persentase 

56,67%, sedangkan responden tidak mempunyai keturunan hipertensi sebanyak 

26 responden dengan persentase 43,33%. 
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VI.2.5 Gambaran Responden Berdasarkan Riwayat Hipertensi 

Data distribusi responden berdasarkan riwayat hipertensi yang dibagi 

menjadi dua kategori yaitu mempunyai riwayat hipertensi dan tidak mempunyai 

riwayat hipertensi dapat dilihat pada tabel VI.5. 

Tabel VI.5 Distribusi responden berdasarkan riwayat di Poli Hamil I RSU Dr. 
Soetomo Surabaya periode 1 Mei 2006 – 31 Mei 2006. 

 
Jumlah Responden Riwayat Hipertensi Σ % 

Ya Responden 17  %28,33 

Tidak Responden 43  %71,67

Total 60 Responden 100,00% 

 

 Dari tabel VI.5 diatas, menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

tidak mempunyai riwayat hipertensi sebanyak 43 responden dengan persentase 

71,67%, sedangkan responden yang mempunyai riwayat hipertensi sebanyak 17 

responden dengan persentase 28,33 %. 

VI.2.6 Gambaran Responden Berdasarkan Berat Badan 

Data distribusi responden berdasarkan berat badan yang dibagi menjadi 

dua kategori yaitu berat badan lebih dan berat badan tidak lebih dapat dilihat pada 

tabel  VI.6. 

Tabel VI.6 Distribusi responden berdasarkan berat badan di Poli Hamil I RSU 
Dr. Soetomo Surabaya periode 1 Mei 2006 – 31 Mei 2006. 

 
Jumlah Responden Berat Badan Σ % 

Lebih Responden 38  %63,33 

Tidak Lebih Responden 22  %36,67

Total 60 Responden 100,00% 
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Dari tabel VI.6 diatas, menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

mempunyai berat badan lebih sebanyak 38 responden dengan persentase 63,33%, 

sedangkan responden yang tidak mempunyai berat badan lebih sebanyak 22 

responden dengan persentase 36,67%. 

VI.2.7 Gambaran Responden Berdasarkan Paritas 

Data distribusi responden berdasarkan paritas yang dibagi menjadi tiga 

kategori yaitu primigravida, multigravida dan grandemultigravida dapat dilihat 

pada tabel VI.7. 

Tabel VI.7 Distribusi responden berdasarkan paritas di Poli Hamil I RSU Dr. 
Soetomo Surabaya periode 1 Mei 2006 – 31 Mei 2006. 

 
Jumlah Responden Paritas Σ % 

Primigravida Responden 18  %30,00 

Multigravida Responden 36 %60,00 

Grandemultigravida Responden   6 %10,00

Total 60 Responden 100,00% 

 

Dari tabel VI.7 diatas, menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

multigravida sebanyak 36 responden dengan persentase 60,00%, sedangkan 

sebagian kecil responden Grandemultigravida sebanyak 6 responden dengan 

persentase 10,00%. 

VI.3 Analisis Inferensial 

Dari hasil penelitian dibawah ini akan dilihat pengaruh antar variabel 

tehadap kejadian hipertensi pada ibu hamil trimester II dan III di Poli Hamil I 

RSU Dr. Soetomo Surabaya. 
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VI.3.1 Pengaruh Umur Responden Terhadap Kejadian Hipertensi  

Pada tabel VI.8 dibawah ini, dapat dilihat pengaruh umur jika 

dihubungkan sebagai salah satu variabel yang dapat mempengaruhi kejadian 

hipertensi pada ibu hamil trimester II dan III, yaitu : 

Tabel VI.8 Tabel silang berdasarkan umur responden dengan status hipertensi 
di Poli Hamil I RSU Dr. Soetomo Surabaya periode 1 Mei 2006 – 
31 Mei 2006. 

 
Hipertensi Tidak Hipertensi Umur 

Σ % Σ % 

< 25 tahun 

25 – 35 

tahun 

> 35 tahun 

Responden 

3
7 Responden 

17 Responden 
10,00% 

56,67% 

23,33% 

56,67% 17 Responden 
Responden   

6
Responden 

10

%33,33 %20,00

Total 30 Responden 100,00% 30 Responden 100,00% 

 

 Dari tabel VI.8 diatas, menunjukkan bahwa responden hipertensi 

terbesar pada 25-35 tahun yaitu 17 responden dengan persentase sebesar 56,67%. 

Sedangkan responden yang tidak mengalami hipertensi terbesar pada umur 25-35 

tahun yaitu 17 responden dengan persentase sebesar 56,67%. 

Berdasar uji statistik dalam hal ini yaitu menggunakan uji Regresi 

Logistik, variabel umur mempunyai nilai yang tidak significant yaitu 0,372 

(p/0,372 > α/0,05), yang mempunyai arti umur tidak mempengaruhi kejadian 

hipertensi pada ibu hamil trimester II dan III. 

Jika dilihat dalam Exp.(B) atau OR, bahwa umur 25-35 tahun mempunyai 

risiko hipertensi sebesar 0,484 kali dibandingkan dengan umur >35 tahun. 
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VI.3.2 Pengaruh Stres Terhadap Kejadian Hipertensi  

Pada tabel VI.9 dibawah ini, dapat dilihat pengaruh stres jika 

dihubungkan sebagai salah satu variabel yang dapat mempengaruhi kejadian 

hipertensi pada ibu hamil trimester II dan III, yaitu : 

Tabel VI.9 Tabel silang berdasarkan stres responden dengan status hipertensi 
di Poli Hamil I RSU Dr. Soetomo Surabaya periode 1 Mei 2006 – 
31 Mei 2006. 

 
Hipertensi Tidak Hipertensi Stres 

Σ % Σ % 
Stres 

Tidak Stres 

11 Responden 

19 Responden 

36,67% 

63,33% 

10 Responden 

20 Responden 

33,33% 

66,67% 

Total 30 Responden 100,00% 30 Responden 100,00% 

 

 Dari tabel VI.9 diatas, menunjukkan bahwa responden hipertensi yang 

sebagian besar tidak stres sebanyak 19 responden dengan persentase sebesar 

63,33%. Pada responden yang tidak hipertensi sebagian besar juga tidak 

menderita stres sebanyak 20 responden dengan persentase sebesar 66,67%. 

Berdasar uji statistik dalam hal ini yaitu menggunakan uji Regresi 

Logistik, variabel stres mempunyai nilai yang tidak significant yaitu 0,842 

(p/0,842 > α/0,05), yang mempunyai arti stres tidak mempengaruhi kejadian 

hipertensi pada ibu hamil trimester II dan III. 

Jika dilihat dalam Exp.(B) atau OR, bahwa stres mempunyai risiko 

hipertensi sebesar 0,685 kali dibandingkan dengan tidak stres. 

 

 

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Kejadian hipertensi pada ibu hamil.... Nurul Fitri Hidayati



 59

 

 

VI.3.3 Pengaruh Kegiatan Fisik Terhadap Kejadian Hipertensi  

Pada tabel VI.10 dibawah ini, dapat dilihat pengaruh kegiatan fisik jika 

dihubungkan sebagai salah satu variabel yang dapat mempengaruhi kejadian 

hipertensi pada ibu hamil trimester II dan III, yaitu : 

Tabel VI.10 Tabel silang berdasarkan kegiatan fisik responden dengan status 
hipertensi di Poli Hamil I RSU Dr. Soetomo Surabaya periode 1 
Mei 2006 – 31 Mei 2006. 

 
Hipertensi Tidak Hipertensi Kegiatan Fisik

Σ % Σ % 
Berat 

Ringan 

5 Responden 

25  Responden

16,67% 

83,33% 

3 Responden 

27 Responden 

10,00% 

90,00% 

Total 30 Responden 100,00% 30 Responden 100,00% 

  

Dari tabel VI.10 diatas, menunjukkan bahwa responden hipertensi 

sebagian besar mempunyai kegiatan fisik ringan sebanyak 25 responden dengan 

persentase sebesar 83,33%. Pada  responden yang tidak menderita hipertensi 

sebagian besar mempunyai kegiatan fisik ringan sebanyak 27 responden dengan 

persentase sebesar 90,00%. 

Berdasar uji statistik dalam hal ini yaitu menggunakan uji Regresi 

Logistik, variabel kegiatan fisik mempunyai nilai yang tidak significant yaitu 

0,105 (p/0,105 > α/0,05), yang mempunyai arti kegiatan fisik tidak 

mempengaruhi kejadian hipertensi pada ibu hamil trimester II dan III. 
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Jika dilihat dalam Exp.(B) atau OR, bahwa kegiatan fisik yang berat 

mempunyai risiko hipertensi sebesar 5,088 kali dibandingkan dengan kegiatan 

fisik yang ringan. 

 

VI.3.4 Pengaruh Keturunan TerhadapKejadian Hipertensi  

Pada tabel VI.11 dibawah ini, melihat pengaruh keturunan jika 

dihubungkan sebagai salah satu variabel yang dapat mempengaruhi kejadian 

hipertensi pada ibu hamil trimester II dan III, yaitu : 

Tabel VI.11 Tabel silang berdasarkan keturunan responden dengan status 
hipertensi di Poli Hamil I RSU Dr. Soetomo Surabaya periode 1 
Mei 2006 – 31 Mei 2006. 

 
Hipertensi Tidak Hipertensi Keturunan 

Σ % Σ % 
Ya 

Tidak 

21 Responden 

9  Responden 

70,00% 

30,00% 

13 Responden 

17 Responden 

43,33% 

56,67% 

Total 30 Responden 100,00% 30 Responden 100,00% 

 

 Dari tabel VI.11 diatas, menunjukkan bahwa responden hipertensi 

sebagian besar mempunyai keturunan hipertensi sebanyak 21 responden dengan 

persentase sebesar 70,00%. Pada responden yang tidak menderita hipertensi 

sebagian besar tidak mempunyai keturunan hipertensi sebanyak 17 responden 

dengan persentase sebesar 56,67%. 

 Berdasar uji statistik dalam hal ini yaitu menggunakan uji Regresi 

Logistik, variabel keturunan mempunyai nilai yang significant yaitu 0,016 

(p/0,016 < α/0,05), yang mempunyai arti keturunan mempengaruhi kejadian 

hipertensi pada ibu hamil trimester II dan III. 
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Jika dilihat dalam Exp.(B) atau OR, bahwa responden yang mempunyai 

keturunan hipertensi mempunyai risiko hipertensi sebesar 4,503 kali 

dibandingkan dengan responden yang tidak mempunyai keturunan hipertensi. 

 

VI.3.5 Pengaruh Riwayat TerhadapKejadian Hipertensi  

Pada tabel VI.12 dibawah ini, dapat dilihat pengaruh riwayat hipertensi 

jika dihubungkan sebagai salah satu variabel yang dapat mempengaruhi kejadian 

hipertensi pada ibu hamil trimester II dan III, yaitu : 

Tabel VI.12 Tabel silang berdasarkan riwayat responden dengan status 
hipertensi di Poli Hamil I RSU Dr. Soetomo Surabaya periode 1 
Mei 2006 – 31 Mei 2006. 

 
Hipertensi Tidak Hipertensi Riwayat 

Σ % Σ % 
Ya 

Tidak 

13 Responden 

17 Responden 

43,33% 

56,67% 

4  Responden 

26 Responden 

13,33% 

86,67% 

Total 30 Responden 100,00% 30 Responden 100,00% 

 

 Dari tabel VI.12 diatas, menunjukkan bahwa responden hipertensi 

sebagian besar tidak mempunyai riwayat hipertensi sebanyak 17 responden 

dengan persentase sebesar 56,67%. Pada responden yang tidak menderita 

hipertensi sebagian besar tidak mempunyai riwayat hipertensi sebanyak 26 

responden dengan persentase sebesar 86,67%. 

 Berdasar uji statistik dalam hal ini yaitu menggunakan uji Regresi 

Logistik, variabel riwayat mempunyai nilai yang tidak significant yaitu 0,119 

(p/0,119  > α/0,05), yang mempunyai arti riwayat hipertensi tidak mempengaruhi 

kejadian hipertensi pada ibu hamil trimester II dan III. 
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Jika dilihat dalam Exp.(B) atau OR, bahwa responden yang mempunyai 

riwayat hipertensi mempunyai risiko hipertensi sebesar 2,643 kali dibandingkan 

dengan responden yang tidak mempunyai riwayat hipertensi. 

 

VI.3.6 Pengaruh Berat Badan TerhadapKejadian Hipertensi  

Pada tabel VI.13 dibawah ini, dapat dilihat pengaruh berat badan jika 

dihubungkan sebagai salah satu variabel yang dapat mempengaruhi kejadian 

hipertensi pada ibu hamil trimester II dan III, yaitu : 

Tabel VI.13 Tabel silang berdasarkan berat badan responden dengan status 
hipertensi di Poli Hamil I RSU Dr. Soetomo Surabaya periode 1 
Mei 2006 – 31 Mei 2006. 

 
Hipertensi Tidak Hipertensi Berat Badan 

Σ % Σ % 
Lebih 

Tidak Lebih 

21 Responden 

9 Responden 

70,00% 

30,00% 

17 Responden 

13 Responden 

56,67% 

43,33% 

Total 30 Responden 100,00% 30 Responden 100,00% 

 

 Dari tabel VI.13 diatas, menunjukkan bahwa responden hipertensi 

sebagian besar mempunyai berat badan lebih sebanyak 21 responden dengan 

persentase sebesar 70,00% ada responden yang tidak menderita hipertensi 

sebagian besar mempunyai berat badan lebih sebanyak 17 responden dengan 

persentase sebesar 56,67%. 

 Berdasar uji statistik dalam hal ini yaitu menggunakan uji Regresi 

Logistik, variabel berat badan mempunyai nilai yang tidak significant yaitu 0,510 

(p/0,510 > α/0,05), yang mempunyai arti berat badan tidak mempengaruhi 

kejadian hipertensi pada ibu hamil trimester II dan III. 
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Jika dilihat dalam Exp.(B) atau OR, bahwa responden yang mempunyai 

berat badan lebih mempunyai risiko hipertensi sebesar 1,464 kali dibandingkan 

dengan responden yang mempunyai berat badan tidak lebih. 

 

VI.3.7 Pengaruh Paritas TerhadapKejadian Hipertensi  

Pada tabel VI.14 dibawah ini, dapat dilihat pengaruh paritas jika 

dihubungkan sebagai salah satu variabel yang dapat mempengaruhi kejadian 

hipertensi pada ibu hamil trimester II dan III, yaitu : 

Tabel VI.14 Tabel silang berdasarkan paritas responden dengan status 
hipertensi di Poli Hamil I RSU Dr. Soetomo Surabaya periode 1 
Mei 2006 – 31 Mei 2006. 

 
Hipertensi Tidak Hipertensi Paritas 

Σ % Σ % 

Primigravida 

Multigravida 

Grandemultigravida

7 Responden 

Responden 

22

1 Responden 

23,33% 

73,33% 

3,33% 

11 Responden 

14 Responden 

5 Responden 

36,67% 

46,67% 

16,67% 

Total 30 Responden 100,00% 30 Responden 100,00% 

 

 Dari tabel VI.14 diatas, menunjukkan bahwa responden hipertensi 

sebagian besar Multigravida sebanyak 22 responden dengan persentase sebesar 

73,33%. Pada  responden yang tidak menderita hipertensi sebagian besar juga 

Multigravida sebanyak 14 responden dengan persentase sebesar 46,67%. 

 Berdasar uji statistik dalam hal ini yaitu menggunakan uji Regresi 

Logistik, variabel Paritas mempunyai nilai yang significant yaitu 0,042 (p/0,042 

< α/0,05), yang mempunyai arti paritas mempengaruhi kejadian hipertensi pada 

ibu hamil trimester II dan III. 
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Jika dilihat dalam Exp.(B) atau OR, bahwa responden Primigravida 

mempunyai risiko hipertensi sebesar 2,558 kali dibandingkan dengan responden 

Grandemultigravida. 

 
 
 

BAB VII 

PEMBAHASAN 

 
VII.1 Pengaruh Umur Terhadap Kejadian Hipertensi Pada Ibu Hamil 

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa jumlah responden yang berusia 

25-35 tahun lebih banyak pada penderita hipertensi dari pada yang berusia 

dibawah 25 tahun dan berusia diatas 35 tahun. Dan berdasarkan uji statistik 

menunjukkan tidak ada pengaruh antara umur responden dengan hipertensi pada 

ibu hamil.  Menurut teori wanita hamil berusia kurang dari 25 tahun insidens  > 3 

kali lipat. Pada wanita hamil berusia lebih dari 35 tahun, dapat terjadi hipertensi 

laten (www.geocities.com, 1999).  

Dari hasil penelitian diatas terdapat perbedaan antara hasil penelitian 

dengan teori, hal tersebut dikarenakan keterbatasan penelitian. Namun jelas 

terlihat bila dilakukan tabel silang dengan variabel lain yang mempunyai 

pengaruh (significant), seperti dengan variabel keturunan, pada tabel VII.1. 

Tabel VII.1 Tabel silang keturunan dan umur responden dengan status 
hipertensi di Poli Hamil I RSU Dr. Soetomo Surabaya periode 1 
Mei 2006 – 31 Mei 2006. 

 
Keturunan Tidak Keturunan 

Status 
< 25 Th 25-35 Th > 35 Th < 25 Th 25-35 Th > 35 Th 

Hipertensi 0 (0,00%) 16 (53,33%) 5 (16,67%) 2 (6,67%) 3 (10,00%) 4 (13,33%) 

Tidak 2 (6,67%) 9 (30,00%) 2 (6,67%) 5 (16,67%) 8 (26,67%) 4 (13,33%) 
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Hipertensi 

 

Dari tabel VII.1 diatas, menunjukkan bahwa responden hipertensi  yang 

berusia 25-35 tahun sebagian besar yaitu 16 responden (53,33%) mempunyai 

keturunan hipertensi dibandingkan dengan responden yang berusia <25 tahun dan 

>35 tahun. Selain itu juga dalam penelitian kami, ditemukan banyak responden 

yang berusia 25-35 tahun. Hal tersebut mempunyai arti bahwa wanita hamil yang 

berusia 25-35 tahun mempunyai risiko untuk hipertensi karena mempunyai 

keturunan hipertensi. 

VII.2 Pengaruh Stres Terhadap Kejadian Hipertensi Pada Ibu Hamil 

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa jumlah responden yang tidak stres 

lebih banyak pada penderita hipertensi dari pada yang stres. Dan berdasarkan uji 

statistik menunjukkan tidak ada pengaruh antara stres dengan hipertensi pada ibu 

hamil.   

Menurut teori terdapat bukti bahwa berbagai bentuk stres yang akut dapat 

meningkatkan tekanan darah (Padmawinata, Kosasih, 2001). 

Mungkin hanya ada sedikit orang saja yang tidak segera menghubungkan 

tekanan darah tinggi dengan stres. Stres, tidak diragukan lagi memang dapat 

meningkatkan tekanan darah dalam jangka pendek dengan cara mengaktifkan 

bagian otak dan sistem saraf yang biasanya mengendalikan tekanan darah secara 

otomatis (Semple, Peter, 1996). 

Dari hasil penelitian diatas terdapat perbedaan antara hasil penelitian 

dengan teori, hal tersebut dikarenakan keterbatasan penelitian. Namun jelas 
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terlihat bila dilakukan tabel silang dengan variabel lain yang mempunyai 

pengaruh (significant), seperti dengan variabel keturunan pada tabel VII.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel VII.2 Tabel silang keturunan dan stres responden dengan status 

hipertensi di Poli Hamil I RSU Dr. Soetomo Surabaya periode 1 
Mei 2006 – 31 Mei 2006. 

 
Keturunan Tidak Keturunan 

Status 
Stres Tidak Stres Stres Tidak Stres 

Hipertensi 9 (30,00%) 12 (40,00%) 2 (6,67%) 7 (23,33%) 

Tidak Hipertensi 5 (16,67%) 8 (26,67%) 5 (16,67%) 12 (40,00%) 

 

Dari tabel VII.2 diatas, menunjukkan bahwa responden hipertensi  yang 

tidak stres sebagian besar yaitu 12 responden (40,00%) mempunyai keturunan 

hipertensi dibandingkan dengan responden yang stres. Hal tersebut mempunyai 

arti bahwa ibu hamil yang tidak stres mempunyai risiko untuk hipertensi karena 

mempunyai keturunan hipertensi.  

Stres sulit untuk diberi batasan atau diukur, karena peristiwa yang 

menimbulkan stres pada seseorang belum tentu menimbulkan stres pada orang 

lain. Kita tidak yakin apakah sedikit peningkatan tekanan yang berulang kali 

dialami akibat stres, pada akhirnya menyebabkan tekanan darah tinggi yang 

menetap (Semple, Peter, 1996). 

VII.3 Pengaruh Kegiatan Fisik Terhadap Kejadian Hipertensi Pada Ibu 

Hamil 
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Dari hasil penelitian didapatkan bahwa jumlah responden yang 

mempunyai kegiatan fisik ringan lebih banyak pada penderita hipertensi dari 

pada yang mempunyai kegiatan fisik berat. Dan berdasarkan uji statistik 

menunjukkan tidak ada pengaruh antara kegiatan fisik dengan hipertensi pada ibu 

hamil.   

Menurut teori aktifitas fisik selama hamil : istirahat baring yang cukup 

selama hamil mengurangi kemungkinan/insidens hipertensi dalam kehamilan 

(www.geocities.com, 1999). 

Dari penjelasan diatas terdapat perbedaan antara hasil penelitian dengan 

teori, hal tersebut dikarenakan keterbatasan penelitian. Namun jelas terlihat bila 

dilakukan tabel silang dengan variabel lain yang mempunyai pengaruh 

(significant), seperti dengan variabel keturunan, pada tabel VII.3. 

Tabel VII.3 Tabel silang keturunan dan kegiatan fisik responden dengan status 
hipertensi di Poli Hamil I RSU Dr. Soetomo Surabaya periode 1 
Mei 2006 – 31 Mei 2006. 

 
Keturunan Tidak Keturunan 

Status 
K.F Ringan  K.F Berat K.F Ringan K.F Berat 

Hipertensi 18 (60,00%) 3 (10,00%) 7 (23,33%) 2 (6,67%) 

Tidak Hipertensi 13 (43,33%) 0 (0,00%) 14 (46,67%) 3 (10,00%) 

 

Dari tabel VII.3 diatas, menunjukkan bahwa responden hipertensi  yang 

kegiatan fisik ringan sebagian besar yaitu 18 responden (60,00%) mempunyai 

keturunan hipertensi dibandingkan dengan responden yang mempunyai kegiatan 

fisik berat. Hal tersebut mempunyai arti bahwa ibu hamil yang mempunyai 
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kegiatan fisik ringan mempunyai risiko untuk hipertensi karena mempunyai 

keturunan hipertensi. 

VII.4 Pengaruh Keturunan Terhadap Kejadian Hipertensi Pada Ibu Hamil 

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa jumlah responden yang 

mempunyai keturunan hipertensi lebih banyak pada penderita hipertensi dari pada 

yang tidak mempunyai keturunan hipertensi. Dan berdasarkan uji statistik 

menunjukkan ada pengaruh antara keturunan dengan hipertensi pada ibu hamil.   

Menurut teori riwayat keluarga yang menunjukkan adanya tekanan darah 

yang meninggi merupakan faktor risiko paling kuat bagi seseorang untuk 

mengidap hipertensi dimasa datang. Tekanan darah kerabat dewasa tingkat 

pertama (orang tua, saudara kandung), yang dikoreksi terhadap umur dan jenis 

kelamin (Padmawinata, Kosasih, 2001). 

Jika ada riwayat pre-eklampsia/eklampsia pada ibu/nenek penderita, 

faktor risiko meningkat sampai 25%. Ada riwayat hipertensi di luar kehamilan, 

meningkatkan kejadian hipertensi kronik dalam kehamilan (www.geocities.com, 

1999). 

VII.5 Pengaruh Riwayat Terhadap Kejadian Hipertensi Pada Ibu Hamil 

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa jumlah responden yang tidak 

mempunyai riwayat hipertensi lebih banyak pada penderita hipertensi dari pada 

yang mempunyai riwayat hipertensi. Dan berdasarkan uji statistik menunjukkan 

tidak ada pengaruh antara riwayat hipertensi dengan hipertensi pada ibu hamil.   

Menurut salah satu penelitian yang dilakukan oleh Zhang dkk 

menyebutkan bahwa faktor risiko timbulnya hipertensi pada kehamilan berikut 
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atau risiko terjadinya hipertensi pada kehamilan kedua pada wanita hamil adalah 

sebesar 20-50% (www.interna.or.id, 2002).  

Dari hasil penelitian diatas terdapat perbedaan antara hasil penelitian 

dengan teori, hal tersebut dikarenakan keterbatasan penelitian. Namun jelas 

terlihat bila dilakukan tabel silang dengan variabel lain yang mempunyai 

pengaruh (significant), seperti dengan variabel keturunan pada tabel VII.4. 

Tabel VII.4 Tabel silang keturunan dan riwayat responden dengan status 
hipertensi di Poli Hamil I RSU Dr. Soetomo Surabaya periode 1 
Mei 2006 – 31 Mei 2006. 

 
Keturunan Tidak Keturunan 

Status 
Riwayat Tidak Riwayat Riwayat Tidak Riwayat 

Hipertensi 11 (36,67%) 10 (33,33%) 2 (6,67%) 7 (23,33%) 

Tidak Hipertensi 2 (6,67%) 11 (36,67%) 2 (6,67%) 15 (50,00%) 

 

Dari tabel VII.4 diatas, menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

kejadian mempunyai keturunan yang mencolok antara responden hipertensi yang 

mempunyai riwayat dengan yang tidak mempunyai riwayat. Frekuensi kejadian 

pada yang mempunyai riwayat 11 responden (36,67%) sedangkan yang tidak 

mempunyai riwayat 10 responden (33,33%). Hal tersebut mempunyai arti bahwa 

wanita hamil yang tidak mempunyai riwayat, mempunyai risiko hipertensi 

hampir sama dengan yang mempunyai riwayat, karena terdapat faktor lain yang 

mempengaruhi yaitu faktor keturunan. 

VII.6 Pengaruh Berat Badan Terhadap Kejadian Hipertensi Pada Ibu 

Hamil 

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa jumlah responden yang 

mempunyai berat badan lebih, lebih banyak pada penderita hipertensi dari pada 
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yang tidak mempunyai berat badan lebih. Dan berdasarkan uji statistik 

menunjukkan tidak ada pengaruh antara berat badan dengan hipertensi pada ibu 

hamil.   

Menurut beberapa kajian, kelebihan bobot badan berkaitan dengan 2-6 

kali kenaikan risiko mendapat hipertensi. Pada populasi barat, jumlah kasus 

hipertensi yang disebabkan oleh obesitas diperkirakan 30-65% (Padmawinata, 

Kosasih, 2001).  

Dari hasil penelitian diatas terdapat perbedaan antara hasil penelitian dan 

teori dengan uji statistik, hal tersebut dikarenakan keterbatasan penelitian. Namun 

jelas terlihat bila dilakukan tabel silang dengan variabel lain, seperti dengan 

variabel kegiatan fisik, pada tabel VII.5. 

Tabel VII.5 Tabel silang berat badan dan kegiatan fisik responden dengan 
status hipertensi di Poli Hamil I RSU Dr. Soetomo Surabaya 
periode 1 Mei 2006 – 31 Mei 2006. 

 
BB lebih BB tidak lebih  

Status Kegiatan  

Fisik Ringan  

Kegiatan 

Fisik Berat 

Kegiatan  

Fisik Ringan  

Kegiatan 

Fisik Berat 

Hipertensi 16 (53,33%) 5 (16,67%) 9 (30,00%) 0 (0,00%) 

Tidak Hipertensi 16 (53,33%) 1 (3,33%) 11 (36,67%) 2 (6,67%) 

 

Dari tabel VII.5 diatas, menunjukkan bahwa responden hipertensi  yang 

BB lebih sebagian besar yaitu 16 responden (53,33%) mempunyai kegiatan fisik 

yang ringan dibandingkan dengan responden yang mempunyai BB tidak lebih. 

Hal tersebut mempunyai arti bahwa wanita hamil yang mempunyai berat badan 
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lebih dan kurang gerak/kegiatan fisik ringan mempunyai risiko lebih besar untuk 

hipertensi. 

Menurut teori ibu hamil yang kurang gerak dan tidak bugar mempunyai 

risiko 20-50% lebih besar untuk terkena hipertensi selama masa tindak lanjut jika 

dibandingkan dengan orang yang lebih aktif dan bugar (Padmawinata, Kosasih, 

2001). 

VII.7 Pengaruh Paritas Terhadap Kejadian Hipertensi Pada Ibu Hamil 

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa jumlah responden yang 

multigravida lebih banyak pada penderita hipertensi dari pada yang primigravida 

dan grandemultigravida. Dan berdasarkan uji statistik menunjukkan ada pengaruh 

antara paritas dengan hipertensi pada ibu hamil.   

Menurut teori Angka kejadian tinggi pada primigravida, muda maupun 

tua (www.geocities.com, 1999). 

Menurut Endang susalit, sedikitnya 10 persen perempuan pada kehamilan 

pertama akan terkena hipertensi (www.bkkbn.go.id, 2005).  

Dari hasil penelitian diatas terdapat perbedaan antara hasil penelitian dan 

uji statistik dengan teori, hal tersebut dikarenakan keterbatasan penelitian selain 

itu banyaknya responden multigravida yang didapat oleh peneliti sehingga dapat 

mempengaruhi hasil uji statistik. Namun jelas terlihat bila dilakukan tabel silang 

dengan variabel lain, seperti dengan variabel keturunan, dapat dilihat pada tabel 

VII.6. 

Tabel VII.6 Tabel silang keturunan dan paritas responden dengan status 
hipertensi di Poli Hamil I RSU Dr. Soetomo Surabaya periode 1 
Mei 2006 – 31 Mei 2006. 

 
Status Keturunan Tidak Keturunan 
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 Primi Multi Grande Primi Multi Grande 

Hipertensi 6 (20,00%) 15 (50,00%) 0 (0,00%) 1 (3,33%) 7 (23,33%) 1 (3,33%) 

Tidak 

Hipertensi 
7 (23,33%) 3 (10,00%) 3 (10,00%) 4 (13,33%) 11 (36,67%) 2 (6,67%) 

 

Dari tabel VII.6 diatas, menunjukkan bahwa responden hipertensi  yang 

multigravida sebagian besar yaitu 15 responden (50,00%) mempunyai keturunan 

hipertensi dibandingkan dengan responden primigravida dan grandemultigravida. 

Hal tersebut mempunyai arti bahwa wanita hamil multigravida mempunyai risiko 

hipertensi karena dipengaruhi faktor lain yaitu keturunan. 

Berdasarkan pembahasan berbagai variabel diatas, terdapat dua variabel 

yang mempunyai pengaruh bermakna secara statistik, yaitu keturunan dan paritas. 

Keturunan dan paritas dalam hal ini primigravida merupakan faktor risiko yang 

tidak dapat dikontrol sehingga kejadian hipertensi dapat mutlak terjadi pada ibu 

hamil. Walaupun demikian sekitar 90-95 persen penyebab hipertensi belum 

diketahui. Akan tetapi, dapat diidentifikasi beberapa faktor resiko, seperti ras 

(banyak dijumpai pada kulit berwarna), stres, kelebihan berat badan, kurang 

aktivitas gerak, usia, paritas, dan lain-lain (www.seniornews.co.id, 2005). 

Hipertensi termasuk penyakit yang dipengaruhi oleh pola hidup, terutama 

pola hidup yang salah, pola hidup yang berhubungan dengan emosi negatif 

seperti emosi yang tak terkendali/tempramental, ambisius, pekerja keras yang 

tidak tenang, takut dan kecemasan yang berlebihan, dan sebagainya. Penerapan 

pola hidup yang sehat serta pola makan yang sehat dan teratur dapat mencegah 
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terjadinya hipertensi dan menjaga tekanan darah dalam keadaan normal 

(www.mastel.or.id, 2003). 

 

 

 

 

BAB VIII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
VIII.1 Kesimpulan 

1. Tidak ada pengaruh antara umur dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil. 

2. Tidak ada pengaruh antara stres dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil. 

3. Tidak ada pengaruh antara kegiatan fisik dengan kejadian hipertensi pada 

ibu hamil. 

4. Ada pengaruh antara keturunan dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil. 

5. Tidak ada pengaruh antara riwayat hipertensi dengan kejadian hipertensi 

pada ibu hamil. 

6. Tidak ada pengaruh antara berat badan dengan kejadian hipertensi pada ibu 

hamil. 

7. Ada pengaruh antara paritas dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil. 

VIII.2 Saran 

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan pada ibu hamil khususnya yang 

mempunyai keturunan hipertensi dalam keluarga dengan memberikan 

penyuluhan kesehatan sehingga bisa menambah upaya pencegahan dengan 
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merubah pola hidup dan tindakan pencegahan umum seperti pola makan 

yang seimbang, menjaga kebugaran dengan berolahraga dll. 

2. Meningkatkan pelayanan kesehatan pada ibu hamil khususnya pada 

primigravida dengan memberikan penyuluhan kesehatan sehingga 

diharapkan pada kehamilan pertama bisa menambah informasi khususnya 

tentang hipertensi dan upaya pencegahan dengan merubah pola hidup dan 

tindakan pencegahan umum seperti pola makan yang seimbang, menjaga 

kebugaran dengan berolahraga dll. 

3. Menyarankan pada ibu hamil yang mempunyai keturunan hipertensi dan 

primigravida agar selalu rutin mengontrol kesehatannya pada petugas 

kesehatan agar dapat mengetahui tingkat kesehatan dan mengetahui tekanan 

darahnya. 
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Lampiran 3 

KUESIONER 

Petunjuk Umum : 

1. Tulislah tanggal pengisian sesuai dengan tanggal ibu mengisi kuesioner 

2. Bila dalam pengisian kuesioner kurang jelas, ibu dapat bertanya pada 

peneliti. 

Judul    : "Kejadian hipertensi pada ibu hamil trimester II  

dan   III" 

Tanggal pengisian : 

Petunjuk I   : - Isilah titik dibawah ini dengan lengkap dan  

benar. 

 - Nama ibu dapat ditulis inisial saja (huruf awal     

dari nama). 

 

A. Identitas 

Nama Ibu (inisial)  : 

Alamat   :  

Berat badan Ibu  : 
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Tinggi badan ibu  : 

Tekanan darah ibu  : 

Usia kandungan  :  

 

 

 

Petunjuk II : Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang sesuai  

  dengan pilihan anda . 

B.  Karakteristik                                             Kode 

1. Pendidikan terakhir ibu 

a. SD 

b. SMP 

c. SMA 

d. Akademi/Perguruan tinggi 

e. Tidak sekolah 

2. Pekerjaan ibu saat ini 

a. Wiraswasta 

b. Swasta 

c. PNS/ABRI 

d. Ibu rumah tangga 

3. Usia Ibu 

a. < 20 tahun 

b. 20-30 tahun 

c. 31-40 tahun 
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d. 40 tahun 

 

 

 

 

 

Petunjuk III : Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang sesuai 

 dengan pilihan anda. 

C. Faktor yang mempengaruhi hipertensi       

FAKTOR STRES       

Variabel Nilai Variabel Nilai

A. Keluarga 
 

21. Kematian pasangan 
22. Cerai 
23. Perpisahan 
24. Kematian keluarga dekat 
25. Perkawinan 
26. Rujuk perkawinan 
27. Perubahan kesehatan anggota 

keluarga 
28. Kehamilan 
29. Kualitas hubungan seks 
30. Bertengkar dengan pasangan 
31. Anak tinggalkan rumah 
32. Masalah dengan mertua 
33. Perubahan kondisi tempat 

tinggal 
34. Pindah rumah 
35. Perubahan sekolah, tempat 

ibadah 
36. Perubahan aktifitas social 
37. Perubahan pola tidur 
38. Perubahan jumlah keluarga 

yang tinggal bersama 
39. Perubahan pola makan 
40. Cuti liburan 

 
 

100 
73 
65 
63 
50 
45 
44 
 
40 
39 
35 
29 
25 
29 
 
20 
9 
 
16 
15 
15 
 
13 
12 

B. Individu 
 

19. Dipenjara 
20. Cedera atau penyakit 
21. Kematian teman dekat 
22. Prestasi istimewa 
23. Perbaikan kebiasaan 
24. Pelanggaran hukum ringan 
25. PHK 
26. Pensiun 
27. Penyesuaian bisnis 
28. Ganti pekerjaan 
29. Ganti jabatan 
30. Pasangan berhenti/mulai 

bekerja 
31. Mulai/selesai sekolah 
32. Masalah dengan majikan 
33. Perubahan status ekonomi 
34. Hutang lebih 10 jt 
35. Penyitaan 
36. Hutang kurang 10 jt 

 

 
 

63 
58 
37 
28 
37 
11 
47 
45 
39 
36 
29 
26 
 
26 
23 
38 
31 
30 
17 
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FAKTOR KEGIATAN FISIK                              

Kode 

1.  Apakah kegiatan ibu sehari-hari, membuat ibu capek/lelah ? 

a. Ya 

b. Tidak 

2.  Apakah setiap hari ibu mengalami kecapekan/kelelahan dengan  

kegiatan ibu ? 

a. Ya 

b. Tidak 

3. Berapa jam dalam sehari ibu dapat beristirahat ? 

a. < 7 jam / hari 

b. 7 jam / hari 

c. > 7 jam / hari 

4.  Menurut ibu, cukupkah waktu istirahat ibu ? 

a. Ya 

b. Tidak 

FAKTOR KETURUNAN 

1. Apakah dalam keluarga ibu, ada yang menderita hipertensi  

(tekanan darah tinggi)? 

a. Ya   

b. Tidak  

Jika jawaban Ya, sebutkan ………………………………………. 

…………………………………………………………………… 
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FAKTOR RIWAYAT 

1. Apakah sebelum hamil ibu menderita hipertensi  

(tekanan darah tinggi)? 

a. Ya 

b. Tidak 

Jika jawaban Ya, berapa lama ibu menderita hipertensi sebelum hamil 

…………………………………………………………………... 

2. Jika kehamilan ini adalah yang ke dua/lebih, apakah kehamilan lalu  

 ibu menderita hipertensi (tekanan darah tinggi) ? 

a. Ya 

b. Tidak 

FAKTOR BERAT BADAN 

1. Apakah ibu sebelum hamil, mengalami kelebihan berat badan ? 

a. Ya 

b. Tidak 

Jika ya, berapa berat badan ibu sebelum hamil……………. 

Jika tidak, berapa berat badan ibu sebelum hamil…………. 

FAKTOR PARITAS 

1. Berapakah jumlah anak ibu saat ini 

a. Satu 

b. Dua – Lima 

c. > Lima 
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