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 Preeklampsia merupakan masalah kesehatan yang memerlukan perhatian 
khusus karena preeklampsia adalah penyebab kematian ibu hamil dan perinatal yang 
tinggi terutama di negara berkembang. Sampai saat ini preeklampsia masih 
merupakan ”the disease of theories”, karena angka kejadian preeklampsia tetap tinggi 
dan mengakibatkan angka morbiditas dan mortilitas maternal yang tinggi. 
Preeklampsia merupakan sindrom spesifik-kehamilan berupa berkurangnya perfusi 
organ akibat vasospasme dan aktivasi endotel, yang ditandai dengan peningkatan 
tekanan darah dan proteinuria. Di Indonesia, frekuensi kejadian preeklampsia sekitar 
3-10%. Dari kasus ini terutama dijumpai pada usia 20-24 tahun dengan primigravida. 
Diabetes melitus, mola hidatidosa, kehamilan ganda, hidrops fetalis, umur lebih dari 
35 tahun dan obesitas merupakan faktor predisposisi untuk terjadinya preeklampsia. 
Obesitas menjadi masalah epidemik dunia, dengan lebih dari 1 milyar orang dewasa 
kelebihan berat. Obesitas merupakan suatu penyakit multifaktorial yang terjadi akibat 
akumulasi jaringan lemak berlebihan sehingga dapat menganggu kesehatan dan 
peningkatan berat badan dengan BMI ≥ 25 kg/m2. Obesitas bisa terjadi karena gaya 
hidup yang kurang aktif, faktor lingkungan, sosial, psikologis serta asupan makanan 
yang berlebihan dan tidak terkontrol. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
gambaran kejadian preeklampsia dengan obesitas di RSUD Dr Soetomo pada tahun 
2014. Penelitian ini dilakukan pada September 2015 hingga April 2016. Data didapat 
melalui observasi rekam medis yang dilakukan secara total sampling. Data yang 
terkumpul diolah dengan menggunakan rumus distribusi frekuensi. Pada hasil 
penelitian ini, dari 394 sampel didapatkan 60 sampel pasien preeklampsia dengan 
obesitas di RSUD Dr Soetomo Surabaya pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan 
bahwa salah satu gambaran resiko terjadinya preeklampsia yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu obesitas, menyumbang sebanyak 15% dari jumlah pasien 
preeklampsia keseluruhan. 
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