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ABSTRAK 

 

Preeklampsia dibagi menjadi tiga yaitu preeklampsia ringan, preeklampsia 

berat, dan superimposed preeklampsia pada hipertensi kronik. Preeklampsia 

ringan merupakan penyakit terbesar yang dialami oleh ibu pada waktu hamil di 

Puskesmas Jagir tahun 2011-2014 sehingga menyebakan puskesmas Jagir menjadi 

salah satu puskesmas penyumbang kejadian preeklampsia ringan terbesar di Kota 

Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah Menganalisis kaitan antara karakteristik, 

riwayat keluarga dan pemberian suplementasi kalsium pada ibu hamil dengan 

preeklampsia ringan di Puskesmas Jagir Surabaya. 

Penelitian ini menggunakan rancang bangun case control. Subjek di tarik dari 

populasi menggunakan cara simple random sampling. Variabel tergantung dalam 

penelitian ini adalah Ibu  hamil dengan preeklampsia ringan, sedangkan variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah usia, perubahan berat badan,  paritas, riwayat 

keluarga preeklampsia, kontrasepsi, riwayat keluarga diabetes melitus, riwayat 

keluarga hipertensi kronik, dan pemberian suplementasi kalsium. Variabel-

variabel tersebut diambil dari data sekunder berupa kohort ibu hamil dan kartu 

kesehatan ibu dan anak (KIA). Hampir semua variabel di penelitian ini berskala 

nominal sehingga untuk melihat korelasi antara variabel dependen dan 

independen adalah uji Chi-square dengan α = 0,05. Untuk menganalisis besar dan 

perbedaan risiko terjadinya preeklampsia dihitung dengan nilai Odds Ratio 

dengan interval keyakinan 95% (CI 95%). 

Beberapa variabel yang diteliti,  terdiri dari karakteristik, riwayat keluarga 

dan suplementasi kalsium, yang berkaitan dengan preeklampsia ringan adalah 

karakteristik ibu paritas (p = 0,001, OR 0,17) dan kontrasepsi (p=0,019, OR= 

5,636). Sedangkan yang tidak berkaitan dengan preeclampsia ringan adalah 

karakteristik ibu berupa berupa perubahan berat badan selama kehamilan , usia, 

dan riwayat keluarga berupa riwayat keluarga diabetes mellitus dan riwayat 

keluarga hipertensi serta pemberian suplementasi kalsium. 

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah ada kaitan antara karakteristik ibu 

berupa perubahan berat badan selama kehamilan paritas dan kontrasepsi dengan 

preeklampsia ringan. 
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