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ABSTRAK

KARAKTERISTIK DAN CARA PERSALINAN IBU DENGAN

PREEKLAMPSIA BERDASARKAN FAKTOR ETNIS DI KAMAR

BERSALIN RSUD DR. SOETOMO SURABAYA TAHUN 2014

Oleh:

Khusnatul Mawaddah Arif

011211132072

Preeklampsia adalah penyulit kehamilan yang ditandai dengan hipertensi,

proteinuria, dan edema akibat kehamilan setelah usia kehamilan 20 minggu.

Penyakit ini dipengaruhi oleh umur, paritas, BMI , usia gestasi, dan riwayat

preeklampsia yang berhubungan dengan etnis, dengan demikian ada peran faktor

genetik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik yang meliputi umur,

paritas, Indeks Massa Tubuh, usia gestasi, riwayat preeklampsia, komplikasi ibu, dan

komplikasi janin, serta mengetahui cara persalinan pada ibu bersalin dengan

preeklampsia berdasarkan faktor etnis di RSUD Dr. Soetomo. Desain penelitian

menggunakan metode observasional deskriptif. Dari 260 sampel pada penelitian ini

didapatkan ada tiga jenis etnis yaitu Jawa, Madura, dan Melayu dengan jumlah

terbanyak yaitu etnis Jawa (81,15%). Dari ketiga etnis tersebut, didapatkan ibu

bersalin dengan preeklampsia di RSUD Dr. Soetomo terbanyak berumur 20-35 tahun

(67,69%), dengan paritas sebagian besar multipara (68,46%), dominasi Indeks Massa

Tubuh obesitas (36,92%), usia gestasi sebagian besar lebih dari 34 minggu atau
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preeklampsia kategori late onset (53,85%), terbanyak tanpa riwayat preeklampsia

(81,93%), sebagian besar komplikasi ibu adalah HELPP sindrom (38,46%) diikuti

oleh edema paru (12,3%), komplikasi janin terbanyak adalah IUGR (9,62%), dan

cara persalinan sebagian besar section caesarea (62,69%). Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa, baik pada etnis Jawa, Madura, maupun Melayu, didapatkan hal

yang sama pada variabel umur ibu, paritas, usia gestasi, dan riwayat preeklampsia,

sedangkan pada variabel Indeks Massa Tubuh hanya didapatkan kesamaan pada etnis

Madura dan Melayu, serta pada variabel komplikasi ibu, komplikasi janin, dan cara

persalinan, yang sama adalah etnis Jawa dan Madura.

Kata kunci: Preeklampsia, Ibu Bersalin, Etnis.
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