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RINGKASAN 

Preeklampsia adalah penyakit kehamilan spesifik yang melibatkan 
berbagai sistem dalam tubuh. Preeklampsia biasanya terjadi 20 minggu setelah 
usia gestasi. Pada pasien preeklampsia, gejala utama adalah tekanan darah yang 
terus meningkat dan proteinuria, disertai trombositopenia (trombosit 
<100.000/microliter) yang mengakibatkan kerusakan fungsi liver (kerja enzim 
liver yang meningkat dua kali lipat dari normal), ginjal (serum kreatinin yang 
meningkat), edema paru, gangguan penglihatan, dan kelainan pada otak. 
Preeklampsia pada ibu diawali dengan perkembangan arteri spiralis yang inadekuat 
sehingga remodelling menjadi terganggu. Akibatnya  terjadi vasokontriksi pada 
arteri spiralis yang berfungsi menyuplai darah ke plasenta (hipoperfusi). Suplai 
darah yang kurang menyebabkan plasenta terganggu, lalu mengeluarkan partikel 
syncytial beserta toxin yang masuk menuju sirkulasi ibu. Terjadi disfungsi endotel 
pada ibu yang menyebabkan beberapa gejala seperti hipertensi, proteinuria, dan 
edema. 

Peneliti melakukan pengamatan terhadap outcome bayi pada pasien 
preeklampsia di RSUD Dr. Soetomo Surabaya tahun 2017 agar mengetahui 
karakteristik bayi yang lahir dari pasien preeklampsia sehingga dapat melihat 
survival rate dari setiap variabel yang telah ditentukan dan faktor yang paling 
memengaruhi kematian bayi. 

Metode penelitian ini menggunakan desain retrospektif cross sectional. 
Populasi yang dipakai pada penelitian ini adalah bayi yang dilahirkan dari pasien 
preeklampsia di RSUD Dr. Soetomo periode Januari-Desember 2017. 
Karakteristik bayi yang yang diamati adalah berat bayi lahir, outcome, dan Apgar 
Score menit ke-5, sedangkan karakteristik ibu adalah usia kehamilan, umur, status 
paritas, cara persalinan, dan komplikasi ibu.  

Survival rate paling baik yaitu pada usia kehamilan ≥37 minggu (96,5%), 
status paritas primipara (82,7%), sebagian bayi yang lahir dengan BBLN dan 
makrosomia (>90%), bayi yang lahir dengan cara persalinan per abdominam 
(81%) dan sebagian bayi yang lahir dengan komplikasi ibu berupa eklampsia dan 
sepsis (>80%). 

Faktor yang paling memengaruhi antara usia kehamilan ibu dengan 
preeklampsia (p=0.000) dan cara persalinan ibu dengan preeklampsia (p=0.000) 
dengan kejadian kematian bayi, dan faktor yang tidak memengaruhi antara usia ibu 
dengan preeklampsia (p=0.096) dan status paritas ibu dengan pre eklampsia 
(p=0.043) dengan kejadian kematian pada bayi. 

Dapat disimpulkan bahwa variabel yang menentukan survival rate bayi 
adalah usia kehamilan, paritas, berat bayi lahir, cara persalinan, dan komplikasi, 
dengan rerata angka SR  >60%, lalu faktor yang paling memengaruhi kematian 
bayi hingga lebih dari dua kali lipat adalah semakin kecil usia kehamilan (<28 
minggu) dibandingkan usia kehamilan 28-34 minggu, serta cara persalinan pasien 
preeklampsia. 
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ABSTRACT 

Background: Preeclampsia is the main cause of maternal and neonatal morbidity 
in developing country. The infant mortality rate in Indonesia has decreased but it 
is still quite high. The purpose of this study was to find out about neonatal 
outcome, survival rate, and to analyze the factors that contribute to infants’ death 
from preeclamptic mothers. 
 
Method: This research was a retrospective cross sectional-study conducted in a 
population of preeclamptic women that delivered her baby in Soetomo Hosiptal 
Surabaya over a period of one year. The total respondents were 324 patients. 
Demographic data on preeclamptic mothers (gestational age, age of mothers, 
parity, mode of delivery and complication) and the infants (birth weight, Apgar 
Score on minute 5) were collected and analyzed by descriptive method and chi 
square test (contributing factors of preeclamptic mothers that affect neonatal 
mortality). 
 
Result: The results of this study showed that the majority of infants from 
preeclamptic mother had ≥37 weeks gestational age (96,5%), were from 20-35 
years old mothers (85,3%), were from multiparous mothers (81,7%), had low 
birth weight (73%), were not asphyxic (54,9), and were delivered by c-section 
(59,6%). There was a significant relation of gestational age with neonatal death 
and delivery method with neonatal death (p=0,000). There was no significant 
relation of maternal age with neonatal death and  maternal parity with neonatal 
death (p=0,0043) 
 
Conclusion: The highest neonatal survival rate was on ≥37 weeks gestational age, 
from multiparous mother, and from per abdominam delivery. The contributing 
factor that affect neonatal death were gestational age and delivery methode. 
 
Keyword: neonatal death; survival rate; pre eclampsia; contributing factors 
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ABSTRAK 

Latar belakang: Preeklampsia merupakan salah satu penyebab utama angka 
morbiditas dan mortalitas pada ibu dan bayi di negara berkembang. Angka 
kematian bayi di Indonesia mengalami penurunan namun masih cukup tinggi. 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui outcome bayi dan survival rate dari ibu 
dengan preeklampsia serta  faktor yang berkontribusi pada kematian bayi 
 
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian retrospektif desain cross sectional 
yang dilakukan pada ibu dengan riwayat preeklampsia yang terekam dalam data 
Rumah Sakit Dr. Soetomo tahun 2017 selama periode satu tahun. Total responden 
berjumlah 324. Data demografi ibu preeklampsia (usia kehamilan, usia, paritas, 
cara persalinan, komplikasi) dan data outcome bayi (berat bayi lahir, Apgar Score 
menit ke-5) dikumpulkan yang kemudian dianalisis secara deskriptif dan uji chi-
square.  
 
Hasil: Hasil penelitian menunjukkan karakteristik bayi terbanyak pada usia 
kehamilan ≥37 minggu (96,5%), usia 20-35 tahun (85,3%), multipara (81,7%), 
BBLR (73%), tidak asfiksia (54,9%), cara persalinan per abdominam (59,6%). 
Faktor yang memengaruhi kematian bayi yaitu usia kehamilan ibu dengan 
preeklampsia (p=0.000) dan cara persalinan ibu dengan preeklampsia (p=0.000), 
dan faktor yang tidak memengaruhi kematian bayi antara usia ibu dengan 
preeklampsia (p=0.096) dan status paritas ibu dengan pre eklampsia (p=0.043). 
 
Kesimpulan: Survival rate bayi tertinggi pada variabel usia kehamilan, paritas, 
BBLR dan cara persalinan, namun faktor yang berkontribusi pada kematian bayi 
dari ibu dengan preeklampsia juga pada usia kehamilan dan cara persalinan. 
 
Kata kunci: neonatal death; survival rate; pre eclampsia; contributing factors 
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