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HUBUNGAN ANTARA INDEKS MASSA TUBUH (IMT)
DENGAN KEJADIAN PREEKLAMPSIA PADA IBU
HAMIL TRIMESTER-III DI RSUD WATES
KULON PROGO1
Fahrina Hanum2, Menik Sri Daryanti3

INTISARI
Latar belakang: Angka Kematian Ibu menjadi indikator dalam menentukan derajat
kesehatan ibu. Angka Kematian Ibu di Kulon Progo meningkat pada 2015-2016
sebanyak 2 orang menjadi 7 orang. Salah satu penyebab utama kematian pada ibu
adalah preeklampsia. Salah satu faktor yang berkaitan erat dengan terjadinya
preeklampsia adalah obesitas. Salah satu cara untuk mengidentifikasi adalah dengan
menggunakan Indeks Massa Tubuh (IMT). Tujuan penelitian: Untuk mengetahui
hubungan indeks massa tubuh (IMT) dengan Kejadian preeklampsia ibu hamil
trimester III di RSUD Wates Kulon Progo. Metode penelitian: Penelitian kuantitatif
dengan metode deskriptif korelasional. Rancangan yang digunakan adalah case
control menggunakan pendekatan retrospektif. Teknik pengambilan sampel secara
Purposive Sampling. Responden pada penelitian ini berjumlah 78 responden. Analisa
data menggunakan uji statistik Chi-Square. Hasil penelitian: Hasil penelitian
menunjukkan IMT normal sebanyak 35 responden (44,9%) dan IMT tidak normal
sebanyak 43 responden (55,1%). Ibu yang mengalami preeklampsia sebanyak 39
responden (50,0%) dan tidak preklampsia sebanyak 39 responden (50,0%). Chi
Square diperoleh hasil bahwa p value sebesar 0,012 < 0,05 dan nilai koefisien
kontingensi C = 0,273. Kesimpulan: Ada hubungan antara indeks massa tubuh
(IMT) dengan kejadian preeklampsia ibu hamil trimester III di RSUD Wates Kulon
Progo.
Kata Kunci
: Indeks Massa Tubuh, Preeklampsia, ibu hamil trimester III
Kepustakaan
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THE RELATIONSHIP OF BODY MASS INDEX (BMI)
WITH PREECLAMPSIA GENESIS THIRD TRIMESTER
PREGNANT WOMEN IN WATES PUBLIC HOSPITAL,
KULON PROGO1
Fahrina Hanum2, Menik Sri Daryanti3

ABSTRACT
Background: Maternal Mortality as indicators in determining the health of mothers.
Maternal Mortality in Kulonprogo increased in 2015-2016 as many as 2 people to 7
people. Causes of maternal mortality is preeclampsia. One factor closely related to
preeclampsia is obesity. Method to identify is using the Body Mass Index (BMI).
Objective of the research: To determine the relationship of body mass index (BMI)
with preeclampsia Genesis third trimester pregnant women in Wates Public Hospital,
Kulon Progo. The Methods: the study was quantitative descriptive correlational
method. The design used a case-control retrospective approach. The sampling
technique is purposive sampling. Respondents in this research were 78 respondents.
Chi-Square statistic test was used as the data analysis. Results: The results show
that there are 35 respondents (44.9%) with normal BMI and 43 respondents (55.1%)
with IMT are not normal. Mothers who develop preeclampsia as many as 39
respondents (50.0%) and not Preclampsia total of 39 respondents (50.0%). Chi
Square statistic test result obtains that the p value of 0.012 <0.05 and the coefficient
of contingency C = 0.273. Conclusion: There is a relationship between body mass
index (BMI) with preeclampsia genesis third trimester pregnant women in Wates
Public Hospital, Kulon Progo.
Keywords
Bibliography
Number of pages

: Body Mass Index, Preeclampsia, third trimester pregnant
women
: 32 books, 7 Journals, 3 Thesis, 1 Theses, 1 website.
: xii, 56 pages, 10 appendices

1

Thesis Title
Student of Midwifery Studies 'Aisiyiyah Yogyakarta University
3
Lecturer 'Aisiyiyah Yogyakarta University
2

vi

KATA PENGANTAR
Assalamualaikum wr.wb
Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya
sehingga penuli dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul “Hubungan
Antara Indeks Massa Tubuh (IMT) Dengan Kejadian Preeklampsia Pada Ibu
Hamil Trimester-III di RSUD Wates Kulon Progo”
Skripsi ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Terapan Program
Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta. Dalam
penyusunan Skripsi ini penulis menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang
telah membantu dan dukungnya:
1. Warsiti, S.Kp., M.Kp., Sp.Mat, selaku ketua Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta.
2. Fitria Siswi Utami, S.SiT., MNS., selaku ketua program studi Bidan Pendidik
Jenjang DIV Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta.
3. Menik Sri Daryanti, S.ST., M.Kes., selaku pembimbing Skripsi yang telah
meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing dan mengarahkan penulis
dalam menyusun Proposal Penelitian ini.
4. Sri Subiyatun W, S.SiT., M.Kes., selaku penguji Skripsi
5. dr. Lies Indriyati, Sp.A, selaku direktur RSUD Wates Kulon Progo
6. Kedua orang tua dan anggota keluarga, terimakasih atas doa yang tidak pernah
berhenti, kasih sayang, semangat dan nasihat senantiasa tulus diberikan kepada
penulis
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah
memberikan bantuan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini jauh dari harapan
sempurna mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan maupun untuk perbaikan
selanjutnya. Semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan
balasan dari Allah SWT.
Wassalamualaikum wr,wb

Yogyakarta, April 2018

Penulis

vii

DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
i
HALAMAN PERSETUJUAN .................................................................................. ii
HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................... iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN ...................................... iv
INTISARI ................................................................................................................... v
ABSTRACT ............................................................................................................... vi
KATA PENGANTAR .............................................................................................. vii
DAFTAR ISI ............................................................................................................ viii
DAFTAR TABEL ...................................................................................................... x
DAFTAR GAMBAR ................................................................................................. xi
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................ xii
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................... 1
A. Latar Belakang .................................................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ............................................................................................. 4
C. Tujuan Penelitian .............................................................................................. 4
D. Manfaat Penelitian ............................................................................................ 5
E. Ruang Lingkup Penelitian ................................................................................. 6
F.

Keaslian Penelitian ............................................................................................ 7

BAB II TINJAUAN PUSTKA ................................................................................ 10
A. Indeks Massa Tubuh (IMT) ............................................................................ 10
B. Preeklampsia pada Kehamilan ........................................................................ 12
C. Trimester III .................................................................................................... 27
D. Tinjauan Islam ................................................................................................. 31
E. Kerangka Konsep ............................................................................................ 32
F.

Hipotesis.......................................................................................................... 32

BAB III METODOLOGI PENELITIAN .............................................................. 33
A. Rancangan Penelitian ...................................................................................... 33
B. Variable Penelitian .......................................................................................... 33
C. Definisi Operasional........................................................................................ 35
D. Populasi dan Sampel ....................................................................................... 36
E. Etika Penelitian ............................................................................................... 38
F.

Instrumen dan Metode Pengumpulan Data ..................................................... 38

G. Metode Pengolahan dan Analisa Data ............................................................ 39
F.

Rencana Jalannya Penelitian ........................................................................... 41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN........................................ 44
A. Hasil ................................................................................................................ 44
B. Pembahasan ..................................................................................................... 50
C. Keterbatasan Penelitian ................................................................................... 55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ................................................................... 56
A. Kesimpulan ..................................................................................................... 56
viii

B. Saran ................................................................................................................ 56
DAFTAR PUSTKA
LAMPIRAN

ix

DAFTAR TABEL
Tabel 3. 1
Tabel 4. 1
Tabel 4. 2
Tabel 4. 3
Tabel 4. 4
Tabel 4. 5
Tabel 4. 6

Variabel, Definisi Operasional, ALat Ukur, Hasil Ukur, dan Skala 35
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia ...................................... 46
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan
47
Karakteristik Responden Berdasarkan Paritas .................................... 47
Distribusi Frekuensi Indeks Massa Tubuh ......................................... 48
Distribusi Frekuensi Kejadian Preeklampsia...................................... 48
Hubugan Indeks Massa Tubuh dengan Kejadian Preeklampsia ibu
hamil trimester II di RSUD Wates Kulon progo ................................ 49

x

DAFTAR GAMBAR
Gambar 2. 1 Kerangka Konsep .................................................................................. 32

xi

DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1
Lampiran 2
Lampiran 3
Lampiran 4
Lampiran 5
Lampiran 6
Lampiran 7
Lampiran 8
Lampiran 9

Time Schedule Penelitan
Surat Izin Studi Pendahuluan
Surat Balasan Studi Pendahuluan
Surat Uji Etik
Surat Izin Penelitian
Surat Balasan
Lembar SPPS
Lembar Konsul Skripsi
Lembar Mengikuti Seminar Skripsi

xii

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kehamilan merupakan keadaan fisiologis dapat diikuti proses patologis
yang mengancam keadaan ibu dan janin. Sekitar 15% menderita komplikasi
berat, dengan sepertiganya merupakan preeklampsia. (Prawirohardjo, 2010,
halm 13) Preeklampsia didefinisikan sebagai

hipertensi setelah 20 minggu

kehamilan disertai proteinuria dan edema (Sohlberg et al, 2012, halm 120).
Penyebab preeklampsia sampai sekarang belum diketahui secara pasti.
Banyak teori yang menerangkan namun belum dapat memberi jawaban yang
memuaskan (Prawirohardjo, 2010, halm 532). Menurut Dulton (2012, halm
231), faktor predisposisis dari preeklampsia adalah hipertensi kronis, mola
hidatidosa, riwayat preeklampsia, paritas, usia ibu, kehamilan kembar, diabetes,
penyakit ginjal dan penyakit autoimun.
Salah satu faktor yang berkaitan erat dengan terjadinya preeklampsia adalah
obesitas (Robert, et al. 2011, halm 1). Selain masalah gizi berlebih atau obesitas,
juga ditemukan adanya keterkaitan antara kejadian preeklampsia dengan gizi
buruk. Salah satu cara untuk mengidentifikasi adanya kelebihan berat badan atau
obesitas adalah dengan menggunakan Indeks Massa Tubuh (IMT) (WHO, 2012).
Wanita dengan status gizi rendah atau biasa dikatakan BMI rendah
memiliki efek negatif pada hasil kehamilan, biasanya berat bayi baru lahir
rendah dan kelahiran preterm. Sedangkan wanita dengan status gizi berlebihan
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atau IMT obesitas dikatakan memiliki resiko tinggi terhadap kehamilan seperti
keguguran, persalinan operatif, preeklamsia, tromboemboli, kematian perinatal,
dan makrosomnia (Sujiyatini,2009, halm 60 ).
Ditinjau dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa berat badan yang
berlebih atau obesitas pada ibu hamil dapat memicu terjadinya hipertensi, dan
hipertensi tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada organ ginjal sehingga
dapat terjadi proteinuria. (Yudiatin, 2015, halm 64)
Dampak preeklampsia dapat mengakibatkan kematian ibu, terjadinya
prematuritas,

serta dapat mengakibatkan

Intra Uterin Growth Retardation

(IUGR) dan kelahiran mati karena pada preeklamsia-eklamsia akan terjadi
perkapuran di plasenta yang menyebabkan makanan dan oksigen yang masuk ke
janin berkurang (Benson, 2009, halm 368)
Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (2012 halm 18),
Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia tahun 2012 adalah 359 per 100.000
kelahiran hidup mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2007 (228 per
100.000 kelahiran hidup). Menurut Profil Kesehatan Indonesia (2014, halm 14)
empat penyebab kematian ibu terbesar yaitu perdarhan (30,3%), hipertensi
dalam kehamilan (HDK) (27,1%), infeksi (7,3%) dan lain-lain. Jumlah AKI di
Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar

39 per 100.000 kelahiran hidup dan

penyebab utama adalah perdarahan, preeklampsia atau eklamsia dan sepsis
(Profil Kesehatan DIY, 2017, halm 18). Angka Kematian Ibu di Kulonprogo
meningkat, tahun 2015 jumlah kematian ibu ada 2 orang (Profil Kesehatan
Kulon Progo, 2016, halm 14) dan pada tahun 2016 sebanyak 7 orang (Profil
Kesehatan Kulon Progo, 2017 halm 15).
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Salah satu upaya yang dilakukan untuk menurunkan AKI dan AKB akibat
preeklampsia adalah Pemerintah Indonesia telah mencanangkan

Making

Pregnancy Safer (MPS) yang merupakan bagian dari Safe Motherhood dengan
pelaksanaan sesuai dengan tiga kunci MPS, yaitu : (1) setiap persalinan ditolong
oleh tenaga kesehatan yang terlatih, (2) setiap komplikasi obstetrik dan neonatal
mendapat pelayanan yang akurat, (3) setiap wanita subur mempunyai akses
terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanganan
komplikasi keguguran. (Prawirohardjo, 2010, halm 528)
Kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan terkait masalah
obstetri diatur dalam Kepmenkes RI Nomor 369/MENKES/SK/III/2007 tentang
Standar Pelayanan Kebidanan (SPK) sesuai dengan standar 3 yaitu: Bidan
memberi asuhan antenatal bermutu tinggi untuk mengoptimalkan kesehatan
selama kehamilan yang meliputi: deteksi dini, pengobatan atau rujukan
komplikasi tertentu. (Kepmenkes, 2007)
Dengan demikian, mendeteksi dini tekanan darah yang ada da tanda gejala
preeklampsia, maka bidan harus dapat mengambil keputusan secara cepat dan
tepat serta merujuknya. Sehingga ibu hamil dengan resiko preeklampsia dapat
ditangani secara dini dan tepat waktu serta mendapatkan perwatan yang
memadai dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu. (Putri,
2013, halm 89)
Pandangan masyarakat terhadap preeklampsia yaitu masih banyak ibu hamil
yang tidak mengetahui tentang pengertian preeklampsia, tanda dan gejala
preeklampsia serta dampak buruk dari preeklampsia. Masih ada

yang

beranggapan preeklampsia atau eklampsia merupakan peristiwa kesurupan
akibat kemasukan ruh halus di Jawa. (Devi (2011, dalam Putri, 2013, halm 90))
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Dalam pandangan Islam terkait tentang kesehatan, yang diriwayatkan oleh
Abu Daud dan At-Tirmidzi dari sahabat Nabi Usamah bin Syuraik mengatakan
bahwa :

Artinya: “Berobatlah, karena tiada satu penyakit yang diturunkan Allah,
kecuali diturunkan pula obat penangkalnya, selain dari satu penyakit, yaitu
ketuaan”
Dalam pandangan Islam disebutkan dalam hadist bahwa tidak ada penyakit
(dalam hal ini tentang preeklampsia) yang tidak ada obatnya. Upaya preventif
agar tidak berlanjut ke preeklampsi berat bahkan eklampsia dapat dilakukan
Pada ibu hamil preeklampsia.
Berdasarkan hasil studi pendahuluan di RSUD Wates Kulon Progo pada
tanggal 12 Desember 2017 didapatkan data pada tahun 2017 pada ibu hamil
dengan preeklampsia sebanyak 95 kasus dan ibu hamil normal sebanyak 420 ibu
hamil. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di RSUD Wates
Kulon Progo.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka rumusan masalah
pada penelitian ini adalah “Adakah hubungan antara Indeks Massa Tubuh (IMT)
dengan kejadian preeklampsia pada ibu hamil Trimester-III di RSUD Wates
Kulon Progo?”
C. Tujuan Penelitian
1. Tujuan Umum
Mengetahui hubungan antara Indeks Massa Tubuh (IMT) dengan kejadian
preeklampsia pada ibu hamil Trimester-III di RSUD Wates Kulon Progo.
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2. Tujuan Khusus
a. Mengidentifikasi IMT pada ibu hamil Trimester-III di RSUD Wates
Kulon Progo
b. Mengidentifikasi kejadian Preeklampsia pada ibu hamil Trimester-III di
RSUD Wates Kulon Progo
c. Menganalisis hubungan antara IMT dengan kejadian Preeklampsia pada
ibu hamil Trimester-III di RSUD Wates Kulon Progo
D. Manfaat Penelitian
1. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan dan
menambah pengetahuan yang telah ada tentang IMT dengan kejadian
preeklampsia pada ibu hamil serta dapat dijadikan sebagai dasar untuk
penelitian selanjutnya.
2. Secara Praktis
a. Bagi Ibu Hamil
Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengurangi atau menurunkan
kejadian preeklampsia di kalangan ibu hamil yang mengalami berat
badan berlebih.
b. Bagi Bidan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bidan
dan sebagai masukan pengetahuan serta wawasan dalam memberikan
asuhan kebidanan pada ibu yang mengalami resiko preeklampsia dalam
upaya menurukan angka kematian ibu.
c. Bagi RSUD Wates Kulon Progo
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan
kajian dalam penanganan preeklampsia.
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d. Bagi Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta
Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai tambahan bacaan
dan juga dapat digunaka sebagai refernsi untuk penelitian selanjutnya.
E. Ruang Lingkup Penelitian
1. Lingkup Materi
Materi dalam penelitian ini adalah IMT kejadian preeklampsia. Karena IMT
merupakan faktor risiko yang preeklamsia.
2. Lingkup Responden
Responden penelitian ini adalah seluruh ibu hamil Trimester-III yang
mengalami preeklampsia dan ibu hamil normal di RSUD Wates Kulon
Progo pada tahun 2017.
3. Lingkup Waktu
Penelitian ini dilakukan mulai bulan Oktober 2017 sampai bulan Mei 2018,
mulai dari pengajuan judul, studi pendahuluan, ujian proposal, ujian hasil
sampai hasil laporan penelitian.
4.

Lingkup Tempat
Penelitian ini dilakukan di RSUD Wates Kulon Progo karena menurut studi
pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 12 Desember 2017 di RSUD
Wates Kulon Progo diperoleh data kejadian preeklampsia pada tahun 2017
sebayak 95 kasus dan ibu hamil normal pada tahun 2017 sebanyak 420
orang.
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F. Keaslian Penelitian
Penelitian
tahun dan
peneliti
2016
Claudia
Tjipto

2016
Dyah
Fajarsari,
Fitria
Prabandari

Judul

Tujuan
penelitian

Hubungan Indeks
Massa Tubuh
dengan Kejadian
Preeklampsia

Untuk
mengetahui
hubungan
Indeks Massa
Tubuh dengan
kejadian
preeklampsia.

Pengaruh Paritas
Dan Indeks Masa
Tubuh (IMT)
Terhadap
Kejadian
Preeklamsi di
Kabupaten

Menganalisis
pengaruh paritas
dan Indeks Masa
Tubuh (IMT)
terhadap
kejadian
preeklamsi di

Perbedaan
Metode penelitian

Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan
desain penelitian Cross Sectional
dan dilakukan secara
observasional dan analitik.Sampel
penelitian berupa 46 data dari ibu
dengan preeklampsia dan 46 data
dari ibu dengan riwayat
melahirkan normal. Instrument
yang digunakan berupa data
sekunder dari rekam medik yang
memenuhi kriteria inklusi dan
eksklusi dari Rumah Sakit X.
Analisis data menggunakan uji
korelasi Spearman

adanya hubungan antara Indeks
Massa Tubuh dengan kejadian
preeklampsia (p=0,000) dengan
koefisien korelasi sebesar 0,632.
Terdapat hubungan yang bermakna
antara Indeks Massa Tubuh dengan
kejadian preeklampsia. Maka dari
itu, ibu dengan Indeks Massa Tubuh
yang tinggi memiliki risiko lebih
tinggi mengalami preeklampsia.

Perbedaan:
Metode
penelitian,
Responden,
Analisis
Data

Jenis penelitian ini adalah survey
analitik dengan pendekatan case
control retrospektif. Sampel dalam
penelitian ini menggunakan teknik
accidental sampling yaitu 60 orang
ibu hamil yang terdiagnosa
preeklampsi sebagai kelompok

Pada ibu hamil primigravida yang
mengalami preeklamsia sebanyak 43
orang (71,7%), ibu hamil dengan IMT
>29 yang mengalami preeklamsia
sebanyak 39 orang (65,0%).
Kesimpulan: terdapat pengaruh paritas
terhadap kejadian preeklamsia dengan

Perbedaan:
Judul,
Sampel,
Responden
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Banyumas

Kabupaten
Banyumas

kasus dan sebanyak 60 responden
ibu hamil normal dan analisis data
menggunakan uji Chi Square

nilai p<0,000; terdapat pengaruh
IMT terhadap kejadian
preeklamsiadengan nilai p sebesar
<0,000

2016
Cintya
Andriani,
Nur
Indrawati
Lipoeto,
Bobby
Indra
Utama

Hubungan Indeks
Massa Tubuh
dengan Kejadian
Preeklampsia di
RSUP Dr. M.
Djamil Padang

Tujuan penelitian
ini menentukan
hubungan antara
Indeks Massa
Tubuh (IMT) dan
kejadian
preeklampsia di
RSUP Dr.
M. Djamil
Padang

Penelitian dilakukan di bagian
Rekam Medis dengan
menggunakan desain cross
sectional study komparatif terhadap
46 pasien preeklampsia dan 46 ibu
hamil yang tidak preeklampsia
yang bersalin di RSUP Dr. M.
Djamil Padang dalam kisaran tahun
2011-2013

Hasil analisis univariat menunjukkan
nilai rerata IMT sebelum hamil pada
pasien preeklampsia dengan nilai
24,15 kg/m2 berada pada kategori
overweight, sedangkan ibu hamil yang
tidak preeklampsia berada pada
kategori normal, dengan nilai rerata
IMT 22,3 kg/m2. Berdasarkan analisis
bivariat menggunakan Mann Whitney
tes diperoleh nilai P: 0,014 (P<0,05).

Perbedaan:
metode
penelitian,
Responden
dan analisis
data

2012
Sara
Sohlberg,
Olof
Stephansso
n, Sven
Cnattingius
and AnnaKarin

Maternal Body
Mass Index,
Height, and Risks
of Preeclamp
sia

Mengetahui
adanya hubungan
antara indeks
massa tubuh ibu
(BMI) dan
preeklamsia,
tetapi jika IMT
memiliki efek
pada preeklamsia

Studi kohort berbasis populasi ini
mencakup 503.179 nulipara
perempuan, kami memperkirakan
risiko preeklampsia dengan tingkat
keparahan yang berbeda di wanita
pendek (<164cm) dan tinggi
(≥172cm), menggunakan rata-rata
wanita tinggi (164-171cm) sebagai
referensi, dan di bawah berat badan

Wanita pendek memiliki peningkatan
risiko dari semua jenis preeklampsia,
tapi terutama penyakit dini (adjusted
odds ratio (OR) 1,3; 95% interval
kepercayaan (CI) 1.2-1.5). Resiko dari
semua jenis preeklamsia meningkat
dengan BMI, namun tampak lebih
tinggi untuk lebih ringan daripada
yang lebih parah Jenis preeklampsia.

Perbedaan:
Metode
penelitian
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Wikström

dari semua
(BMI: ≤18.4kg / m2), kelebihan
tingkat keparahan berat badan (BMI: 25.0-29.9kg /
diperdebatkan
m2), kelas obesitas I (BMI: 30.0
34.9kg / m2) dan wanita dengan
obesitas kelas II-III (BMI: ≥35.0kg
/ m2), menggunakan wanita dengan
berat badan normal (BMI: 18.524.9kg / m2) sebagai referensi.
Tingkat keparahan preeklamsia
diklasifikasikan sebagai awal (<32
minggu), cukup awal (32-36
minggu), dan akhir (≥ 37 minggu)
preeklampsia, atau preeklampsia
berat dan preeklamsia sedang
sampai sedang didefinisikan oleh
kode diagnostik.

Obesitas kelas II-III dikaitkan dengan
empat kali lipat peningkatan risiko
preeklampsia ringan sampai sedang
(OR yang disesuaikan 4.0; 95% CI
3.7-4.4).

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Indeks Massa Tubuh (IMT)
1. Pengertian Indeks Massa Tubuh
Indeks Massa Tubuh (IMT) atau biasa disebut indeks Querelet adalah
hasil hitung yang meggambarkan lemak tubuh berdasarkan perbandingan
berat dan tinggi badan (Irianti dkk, 2014, hlm 94). Menurut Proverawati
(2009, hlm 181), Indeks massa tubuh merupakan alat yang sederhana untuk
memantau status gizi orang dewasa (usia 18 tahun ke atas), khususnya yang
berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan berat badan. IMT tidak dapat
diterapkan pada bayi, anak, remaja, ibu hamil dan olahragawan. Juga tidak
dapat diterapkan pada keadaan khusus (penyakit) seperti edema, asites, dan
hepatomegali. Penambahan berat badan selama kehamilan ditentukan dengan
menggunakan rumus IMT.
Berdasarkan metode pengukuran IMT menurut WHO (2012), untuk
menentukan indeks massa tubuh sampel maka dilakukan dengan cara sampel
diukur terlebih dahulu berat badannya dengan timbangan kemudian diukur
tinggi badannya dan dimasukkan ke dalam rumus di bawah ini:

IMT

=

BB
TB2

Keterangan:
IMT : Indeks Massa Tubuh
BB : Berat Badan
TB : Tinggi Badan
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2. Klasifikasi IMT
Menurut Sulistyawati (2009, hlm 68), Nilai IMT mempunyai rentang
sebagai berikut:
<19,8

: underweight

26,6 – 29,0 : overweight

19,8-26,6

: normal

>29,0

: obese

Pada ibu hamil, terdapat empat kategori IMT, yaitu berat badan kurang,
berat badan normal, berat badan lebih, dan obesitas. Kisaran kenaikan berat
badan selama kehamilan berdasarkan IMT kehamilan. (Yeyeh, 2009, hlm
59)
3. Dampak IMT Berlebih
Penelitian ini sejalan dengan Itoh, et al (2014, halm 2) dalam Medical
Journal of Obstetrics and Gynecology yang menyatakan wanita kelebihan
berat badan (sebelum hamil BMI 29,1-30,0) berada pada tingkat yang jauh
lebih tinggi resiko terjadinya preeklampsia daripada wanita dengan BMI
sebelum hamil 19,8-26,0.
Menurut Weku (2016) dalam Jurnal penelitiannya menyatakan bahwa
Ibu hamil dengan indeks massa tubuh (IMT) obesitas berkaitan dengan
luaran kehamilan seperti preeklampsia/eklampsia, persalinan dengan
induksi, mendapatkan bayi dengan makrosomia, mengalami seksio sesarea,
dan perdarahan postpartum. Demikian juga ibu dengan IMT underweight,
berkaitan dengan luaran kehamilan yang merugikan. Penelitian yang
dilakukan oleh Sebire et al.(2001,(Weku, 2016)) mendapatkan bahwa pada
kelompok ibu dengan

underweight

lebih sering mengalami

anemia,

melahirkan prematur, dan memilik bayi dengan berat badan lahir rendah.
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada populasi wanita hamil di
Pittsburgh, didapatkan bahwa risiko preeklampsia meningkat 3 kali lipat
pada ibu hamil dengan obesitas. (Robert et al, 2011) Selain itu juga
dijelaskan bahwa kejadian preeklampsia ringan dan berat pada usia akhir
kehamilan, lebih banyak ditemukan pada wanita overweight atau obesitas
(WHO, 2012). Obesitas adalah adanya penimbunan lemak yang berlebihan
di dalam tubuh. Obesitas merupakan masalah gizi karena kelebihan kalori,
biasanya disertai kelebihan lemak dan protein hewani, kelebihan gula dan
garam yang kelak bisa merupakan faktor risiko terjadinya berbagai jenis
penyakit degeneratif, seperti diabetes mellitus, hipertensi, pemyakit jantung
koroner, reumatik dan berbagai jenis keganasan (kanker) dan gangguan
kesehatan lain (Cunningham, 2006, hlm 627). Salah satu cara untuk
mengidentifikasi adanya kelebihan berat badan atau obesitas pada dewasa
adalah dengan menggunakan

Indeks

Massa

Tubuh (IMT),

yaitu

dikategorikan obesitas jika IMT ≥25kg/m2 untuk wilayah Asia Pasifik.
(WHO,2012)
Wanita dengan status gizi berlebih atau IMT obesitas dikatakan
memiliki resiko tinggi terhadap kehamilan seperti keguguran, persalinan
operatif, preeklamsia, tromboemboli, kematian perinatal, dan makrosomnia
(Sujiyatini,2009, hlm 60).
B. Preeklampsia pada Kehamilan
1. Definisi Preeklampsia
Preeklampsia adalah penyakit yang ditandai dengan adanya hipertensi,
proteinuria dan edema yang timbul selama kehamilan atau sampai 48 jam
postpartum. Umumnya terjadi pada trimester III kehamilan. Preeklampsia
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dikenal juga dengan sebutan Pregnancy Incduced Hipertension (PIH)
gestosis atau toksemia kehamilan (Maryunani, dkk, 2012, halm 138).
Menurut Quedarusman (2013, halm 305) dalam jurnal penelitiannya
menyatakan bahwa preeklampsia adalah masalah kesehatan yang terjadi
setelah 20 minggu kehamilan yang ditandai dengan adanya hipertensi dan
proteinuria. Preeklampsia diperkirakan terjadi pada 5% kehamilan.
Preeklampsia kemudian dapat berkembang menjadi eklampsia yang dapat
menyebabkan kematian maternal dan janin. Sedangkan menurut Lembo, et
all (2012, halm 10) mengatakan bahwa preeklampsia adalah hipertensi pada
usia kehamilan 20 minggu atau setelah persalinan dengan tekanan darah ≥
140/90 mmHg yang di lakukan pengukuran 2 kali selang 4 jam di sertai
dengan proteinuria 300 mg protein dalam urin selama 24 jam. Preeklampsia
dapat bermula pada masa antenatal, intrapartum, atau postpartum.
Menurut Mansjoer, dkk (2008, halm 104) preeklampsia adalah timbulnya
hipertensi disertai proteinuria dan edema

akibat kehamilan setelah usia

kehamilan 20 minggu atau segera setelah persalinan. Gejala ini dapat timbul
sebelum usia kehamilan 20 minggu bila terjadi penyakit trofoblastik.
Preeklampsia didefenisikan sebagai gangguan yang terjadi pada trimester
kedua kehamilan dan mengalami regresi setelah kelahiran, ditandai dengan
kemunculan sedikitnya dua dari tiga tanda utama, yaitu hipertensi, edema,
dan proteinuria (Billington, M, Steven, M. 2010, halm 289)
Menurut Varney (2007, halm 219), preeklampsia adalah sekumpulan
gejala yang secara spesifik hanya muncul selama kehamilan dengan usia
lebih dari 20 minggu (kecuali pada penyakit trofoblastik) dan dapat
didiagnosis dengan kreteria sebagai berikut:
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a. Ada peningkatan tekanan darah selama kehamilan (sistolik ≥ 140 mmHg
atau diastolik ≥ 90 mmHg), yang sebelumnya normal, disertaiproteinuria
(≥ 0,3 gram protein selama 24 jam atau ≥ 30 mg/dL dengan hasil reagen
urin ≥+1)
b. Apabila hipertensi selama kehamilan muncul tanpa protein uria, perlu
dicurigai adanya preeklampsia seiring kemajuan kehamilan, jika muncul
gejala nyeri kepala, gangguan penglihatan, nyeri pada abdomen, nilai
trombosit rendah dan kadar enzim ginjal abnormal.
Preeklampsia merupakan satu sindrom spesifik kehamilan dengan
penurunan perfusi pada organ-organ akibat vasospasme dan aktivasi yang
ditandai

dengan

peningkatan

tekanan

darah

dan

proteinuria

(Cunningham,2006, halm 627).
2. Penyebab Preeklampsia
Penyebab timbulnya preeklampsia pada ibu hamil belum diketahui secara
pasti, tetapi pada umum nya disebabkan oleh (vasospasme arteriola). Faktorfaktor lain yang diperkirakan akan mempengaruhi timbulnya preeklampsia
antara lain:

primigravida, kehamilan ganda, hidramnion, molahidatidosa,

multigravida, malnutrisi berat, usia ibu kurang dari 18 tahun atau lebih dari
35 tahun serta anemia (Maryunani, dkk, 2012, halm 139).
Penyebab preeklampsia belum diketahui sampai sekarang secara pasti,
bukan hanya satu faktor melainkan beberapa faktor dan besarnya
kemungkinan preeklampsia akan menimbulkan komplikasi yang dapat
berakhir dengan kematian. Akan tetapi untuk mendeteksi preeklampsia sedini
mungkin dengan melalui antenatal secara teratur mulai trimester I sampai
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dengan trimester III dalam upaya mencegah preeklampsia menjadi lebih berat
(Manuaba, 2010, halm 135).
Menurut Sukarni & Sudarti (2014, halm 78) bahwa Beberapa teori yang
mengatakan bahwa perkiraan etiologi dari kelainan tersebut sehingga
kelainan ini sering disebut sebagai the diseas of theory. Adapun teori-teori
tersebut antara lain: peran Prostasiklin dan Tromboksan.
a. Peran faktor imunologis. Beberapa studi juga mendapatkan adanya
aktivitas system komplemen pada preeklamsia-eklampsia.
b. Peran faktor genetik/familial. Terdapatnya kecenderungan meningkatnya
frekuensi preeklampsia/ eklampsia pada anak-anak dari ibu yang
menderita preeklampsia/ eklampsia. Kecenderungan meningkatnya
frekuensi preeklampsia/ eklampsia dan anak dan cucu ibu hamil dengan
riwayat preeklampsia/ eklampsia dan bukan pada ipar mereka. Peran
renin-angiotensin-aldosteron system (RAAS)
3. Klasifikasi Preeklampsia
Menurut Sukarni & Sudarti (2014, halm 80) klasifikasi preeklampsia dibagi
menjadi 2 golongan, yaitu sebagai berikut:
a. Preeklampsia Ringan
Bila disertai keadaan sebagai berikut: tekanan darah 140/90 mmHg atau
lebih yang diukur pada posisi berbaring terlentang, atau kenaikan
diastolik 15 mmHg atau lebih, atau kenaikan sistolik 30 mmHg atau
lebih. Cara pengukuran sekurang-kurangnya pada 2 kali pemeriksaan
dengan jarak periksa 1 jam, sebaiknya 6 jam. Edema umum, kaki, jarin
tangan dan muka atau kenaikan berat badan 1 kg atau lebih perminggu.
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Proteinuria kuantitatif 0,3 gr atau lebih per liter, kualitatif +1 atau +2
pada urin kateter atau midstream.
b. Preeklampsia Berat
Tekanan darah 160/110 mmHg atau lebih. Proteinuria 5gr atau lebih per
liter. Oliguria, yaitu jumlah urin kurang dari 500 cc per 24 jam. Adanya
gangguan serebral, gangguan virus dan rasa nyeri pada epigastrium.
Terdapat edema paru dan sianosis.
4. Patologi
a. Ginjal. Pada preeklampsia dan eklampsia berat, satu-satunya lesi yang
khas adalah endoteliosis kampiler glomerulus, yaitu pembengkakan
endotel kampiler glomerolus, penyempitan lumen kapiler dan deposisi
fibrinoid subendotelial. Kelainan ini dapat pulih kembali dengan
sempurna dan menghilang 6 minggu setelah melahirkan. Pada pasienpasien dengan diagnosis klinis preeklampsia, biopsi ginjal menunjukan
endoteliosis kapiler glomerulus pada kira-kira 70% primigravida berusia
<25 tahun dan kira-kira 25% memiliki penyakit ginjal yang tidak diduga.
(Benson, 2009, halm 368)
b. Plasenta. Secara umum, tidak ada lesi plasenta spesifiks yang khas pada
preeklampsia-eklampsia, meskipun, plasenta seringkali lebih kecil
daripada normal, dan sering terjadi endapan fibrin intervilosa (infark
merah). Endarteritis dan periarteritis yang meningkat dan lebih berat,
sinsitium yang menipis dan putus, serta endapan fibrin intervilosa dan
endapan kalsium dapat tampak (makroskopis, mikroskopis dan
ultrasonografi) sebagai penuaan prematur. (Benson, 2009, halm 368)
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Ada dua perubahan mikroskopis plasenta yang sangat serius pada
pasien preeklampsia: arteri-arteri spiral dalam miometrium gagal
mengundurkan struktur muskuloelastiknya dan terjadi aterosis akut pada
bagian miometrium arteri spiral. Keadaan ini menyebabkan peringkatan
resistensi vaskular dan membuat lumen pembuluh darah mengecil.
Dengan demikian, janin akan menerima lebih sedikit aliran darah
intervilosa. (Benson, 2009, halm 368)
c. Janin. Sebagai akibat aliran darah intervilosa yang buruk, pertumbuhan
janin terhambat dan nyata. Kematian janin dapat terjadi karena hipoksia
atau asidosis. (Benson, 2009, halm 368)
d. Kardipulmonal. Edema paru dapat terjadi pada preeklampsia berat dan
eklampsia dengan sebab kardiogenik atau nonkardiogenik. Paling lazim
terjadi postpartum dan juga dapat behubungan dengan kelebihan cairan
dan penurunan teknan onkotik koloid plasma. (Benson, 2009, halm 368)
Aspirsi isi lambung dapat terjadi sebgai komplikasi kejang eklamtik.
Kematian dapat terjadi akibat sumbatan jalan napas oleh suatu parikel
atau akibat pneumonitis kimiawi yang menyebabkan sindrom gawat
napas dewasa. (Benson, 2009, halm 368)
Preeklampsia basnya ditandai dengan keadaan hiperdinamik dengan
peningkatan curah jantung, tekanan desakan normal dan resinstensi
vaskular sistemik normal atau sedikit meniningkat. (Benson, 2009, halm
368)
e. Gastrointestinal. Pada hepar dapat terjadi kongesti pasif kronis dan
pendarahan subkapsular. (Benson, 2009, halm 368)
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5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Preeklampsia
Preeklamsia adalah suatu kondisi yang hanya terjadi pada manusia, tanda
dan gejala timbul hanya selama masa hamil dan menghilang dengan cepat
setelah janin dan plasenta lahir. Tidak ada gejala tertentu yang
mengidentifikasi wanita akan menderita preeklampsia, akan tetapi beberapa
faktor resiko tertentu yang berkaitan dengan perkembangan penyakit yaitu
riwayat penyakit, primigravida, grande multigravida, janin besar, kehamilan
dengan janin lebih dari satu atau morbid obesitas (Bobak dkk, 2014)
a. Riwayat Hipertensi
Riwayat hipertensi adalah ibu yang pernah mengalami hipertensi
sebelum hamil atau sebelum usia kehamilan 20 minggu. Ibu yang
mempunyai riwayat hipertensi lebih beresiko mengalami preeklampsi,
serta meningkatkan morbiditas dan mortalitias maternal dan neonatal
lebih tinggi. Diagnosa preeklampsi ditegakkan berdasarkan peningkatan
tekanan darah yang disertai dengan proteinuria atau edema anasarka
(Cunningham, 2006, halm 627)
b. Riwayat Preeklampsia
Riwayat preeklampsia adalah faktor keturunan dan familal dengan
gen tunggal. Genotip ibu lebih menentukan terjadinya hipertensi pada
kehamilan secara familial jika dibandingkan dengan genotip janin. Telah
terbukti bahwa ibu yang mengalami preeklampsia 26% anak perempuan
akan menglami preeklampsia pula, sedangkan hanya 8% anak menantu
mengalami preeklampsia (Prawirohardjo, 2010, halm 532)
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c. Diabetes
Ibu hamil yang mengalami DM mempunyai resiko 1,35 kali untuk
terjadi preeklampsia berat dibandingkan dengan seorang ibu hamil
preeklampsia yang tidak ada riwayat penyakit DM. Pada DM angka
kejadian yang ada kemungkinan patofisiologinya bukan preeklampsia
murni, melainkan disertai kelainan ginjal/ vaskular akibat diabetesnya.
(Rozhikan, 2007, halm 10)
d. Obesitas
Obesitas adalah adanya penimbunan lemak yang berlebihan di dalam
tubuh. Obesitas merupakan masalah gizi karena kelebihan kalori,
biasanya disertai kelebihan lemak dan protein hewani, kelebihan gula dan
garam yang kelak bisa merupakan faktor risiko terjadinya berbagai jenis
penyakit degeneratif, seperti diabetes mellitus, hipertensi, pemyakit
jantung koroner, reumatik dan berbagai jenis keganasan (kanker) dan
gangguan kesehatan lain (Cunningham, 2006, halm 627).
Hubungan antara berat badan ibu dengan resiko preeklampsia
bersifat progresif, meningkat dari 4,3% untuk wanita dengan indeks
massa tubuh kurang dari 19,8% kg/m2 terjadi perningkatan menjadi
13,3% untuk mereka indeksnya ≥35 kg/m2 (Cunningham, 2006, halm
627)
e. Paritas
Paritas adalah banyaknya kelahiran hidup yang dipunyai oleh
seseorang wanita (BKKBN, 2006). Faktor paritas (anak pertama)
mempunyai resiko untuk menjadi preeklampsia berat sebesar 4,751 kali
dibandingkan dengan wanita hamil yang yang kedua atau ketiga
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(multigravida) (Rozhikan, 2007, halm 4). Menurut Prawirohardjo (2010,
halm 532), pada primigravida frekuensi preeklampsia lebih tinggi bila
dibandingkan dengan multigravida, terutama primigravida muda.
f. Usia
Wanita yang lebih tua, melibatkan peningkatan insiden hipertensi
kronik seiring dengan bertambahnya usia, beresiko leboh besar
mengalami preeklampsia pada hipertensi kronik. Dengan demikian
wanita dikedua ujung usia reprodukai (< 20 tahun atau > 35 tahun)
dianggap lebih rentan (Cunningham, 2006, halm 627)
Ibu berumur antara 20-29 merupakan umur terendah penyumbang
kematian ibu dan bayi, sementara ibu yang lebih muda atau lebih tua
mempunyai resiko yang besar, kehamilan ibu dangan umur 16 tahun
terjadi peningkatan resiko terjadi preeklamsi, umur >35 tahun berada
pada resiko tinggi dan > 40 mempunyai resiko lebih besar (Benson,
2009, hal 370).
g. Mola Hodatidosa
Menurut Prawirohardjo (2010, halm 532) mola hidatidosa bila
disertai

dengan

preeklampsia,

hanya

perbedaannya

ialah

bawha

preeklampsia pada mola terjadi lebih muda daripada kehamilan biasa.
Diduga degenerasi trofoblas dan proteinuria terjadi lebih dini/ pada usia
kehamilan muda, dan ternyata hasil pemeriksaan patologi ginjal juga
sesuai dengan preeklamspsia.
h. Kehamilan Kembar
Preeklampsia lebih sering terjadi pada wanita yang mempunyai bayi
kembar atau lebih. Preeklampsia dapat terjadi pada 305 kehamilan ganda,
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30% kehamilan dengan diabetes dan 20% pada kehamilan dengan
hipertensi kronis (Astuti,2012, halm 57). Menurut Varney (2007, halm
532) wanita dengan kehamilan kembar beresiko tinggi mengalami
preeklampsia hal ini biasanya disebabkan oleh peningkatan massa plasenta
dan produksi hormone.
6. Komplikasi
Komplikasi

pada

ibu

hamil

berkaitan

dengan

memburuknya

preeklampsia menjadi eklampsia. Komplikasi pada janin berhubungan dengan
insufisiensi uteroplasenta akut dan kronis (misal, janin KMK asimetris atau
simetris, lahir mati atau gawat janin intra partum) serta persalinan dini
(komplikasi prematuritas). (Benson, 2009, halm 372)
Singkatan HELLP diterapkan untuk pasien-pasien preeklampsiaeklampsia yang menhalami hemolisis (H), peningkatan enzim hati (EL) dan
jumlah trombosit rendah (low platelet, LP). HELLP tampaknya lebih
menggambarkan tanda-tanda penting pasien dengan toksemia kehamilan yang
berbahaya daripada sebuah sindrom baru. Namun demikian, ibu-ibu hamil ini
harus mendapatkan perhatian khusus karena biasanya prognosis ibu dan
perinatal yang sangan buruk tanpa diagnosis dini dan pengobatan yang tepat,
termasuk persalinan segera dengan car terbaik. (Benson, 2009, halm 372)
7. Penatalaksanaan Preeklampsia
Menurut Benson (2007, halm 373) sasaran penatalaksanaan semua
keadaan hipertensi yang merupakan komplikasi kehamilan adalah untuk
mencegah atau mengendalikan kejang, memastikan kelangsungan hidup ibu
tanpa atau dengan kesakitan yang minimal serta melahirkan bayi yang
mampu hidup tanpa sekuele serius.
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a. Tatalaksana Umum
1) Diet biasa tanpa pembatasan garam.
2) Asupan cairan tidak dibatasi (tetapi asupan dan pengeluaran dicatat).
3) Posisikan miring ke samping meningkatkatkan aliran darah ginjal
yang akan mengurangi sebagian besar edema.
4) Sediakan perawatan dan penangan untuk komplikasi obstetris resiko
tinggi.
5) Kunci penatalaksanaan adalah tirah baring dan peliharaan.
Meerka yang dapat dipercaya dan mengalami preeklampsia sangat
ringan (biasanya hanya hipertensi sesaat) dapat di terapi dengan protokol
berikut sebagai pasien rawa jalan dengan pengawasan ketat.
1) Tirah baring
2) Penilaian tekanan darah setiap 4 jam (jika pasien bangun)
3) Penilaian proteinuria setiap hari dengan dipstik urin
4) Kunjungan dokter paling sedikit 2 kali seminggu
5) Melakukan uji tanpa beban (nonstress test) setiap minggu (atau
pemeriksaan kesejahteraan janin lainnya)
6) Penghitungan gerakan janin oleh ibu
7) Mengajarkan pasien dengan cermat tentang berbagai tanda klinis
yang memerlukan rawat inap segera: proteinuria, peningkatan
tekanan darah, sakit kepala hebat dan nyeri epigastrik.
8) Sedativas ringan: tablet phenobarbital 3 x 20 mg atau diazepam 3 x 2
mg per oral selama 7 hari (Nugroho, 2012, halm 175)
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Rawat inap ibu akan membantu mencegah persalinan prematur dan
karena itu akan ebih murah (dibandingkan dengan perawatan neonatus
prematurus).
1) Tirah baring
2) Menimbang berat badan setiap hari
3) Mengukur tekanan darah setiap 4 jam
4) Penilaian proteinuria setiap hari dengan dipstik urin
5) Infus dekstrose 5% dimana setiap 1 liter diselingi dengan infus RL
(60-125 cc/ jam) 500 cc (Nugroho, 2012, halm 178).
6) Pemberian obat anti kejang: diazepam 20 mg IV dilanjutkan dengan
40 mg dalam Dekstrose 10% selama 4-6 jam atau MgSO4 40 % 5
gram IV pelan-pelan dilanjutkan 5 gram dalam RL 500 cc untuk 6
jam (Nugroho, 2012, halm 178)
7) Diuretik tidak diberikan kecuali bila ada tanda-tanda edema paru,
payah jantung kongestif atau edema anarasarka. Diberikan furosemid
injeksi 40 mg/ IV. (Nugroho, 2012, halm 178)
8) Antihipertensi diberikan bila : tekanan darah sistolik e” 180 mmHg,
diastolik e” 110 mmHg atau MAP lebih dari 125 mmHg. Dapat
diberikan catapres ½ -1 ampul IM dapat diulangi tiap 4 jam, atau
alfametildopa 3 x 250 mg, dan nifedipin sublingual 5-10 mg.
(Nugroho, 2012, halm 178)
9) Pemeriksaan urin 24 jam setiap dua kali seminggu untuk
a) Klirens kreatin
b) Protein total
10) Pada saat masuk dan setiap minggu berikutnya
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a) Penilaian fungsi hati
b) Asam urat dan kreatin
c) Elektrolit
d) Albumin serum
e) Profil koagulasi
11) Ultrasonografi untuk menentukan umur kehamilan (pada saat masuk
dan setiap 2 minggu)
12) Pemeriksaan kesejahteraan janin tiap minggu
13) Pemeriksaan toleransi glukosa dianjurkan setelah kehamilan 20
minggu jika pasien mengalami hiperglikemia atau kehamilan
multipel
14) Diperlukan pemeriksaan asam vanillilmandeler jika terjadi fluktuasi
tekanan darah yang lebar
15) Pulangkan pasien untuk tirah baring dirumah jika
a) Tekanan darah menurun sampai ≤120/80 mmHg
b) Proteinuria ≤150 mg/ 24 jam dan fungsi ginjal normal
c) Tidak ada bukti iritabilitas sistem sarap pusat
16) Lahirkan janin jika sudah terjadi maturitas fisiologis (amniosentesis
dan pemeriksaan)
17) Kembalikan ke rumah sakit untuk tirah baring da kemungkinan
persalinan jika terjadi kekambuhan
18) Jika diperlukan persalinan dni, upayakan induksi bila serviks
memadai (skor Bishop 6-7). Jika induksi bukan merupakan plihan
yang baik, jika persalnian tertunda, atau jika terjadi gawat janin,
lakukan seksio sesarea.
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b. Indikasi persalinan
1) Kreteria tekanan darah
a) Diastolik tetap >100 selama 24 jam
b) Diastolik tekanan darah tunggal >110 meskipun sudah tirah
baring
2) Kelainan laboratorium
a) Proteinuria >1gr/24 jam
b) Peningkatan kreatin serum
c) Pemeriksaan fungsi hati abnormal
d) trombositopenia
3) Komplikasi ibu
a) Sindrom HELLP
b) Eklampsia
c) Edema Paru
d) Dekompensasi jantung
e) Koagulopati
f) Gagal ginjal
g) Nyeri epigastrik, gejala-gejala serebral
4) Kelainan janin
a) Gawat janin
b) NST, CST (contraction stress test) atau BPP abnormal
c) Janin KMK dengan kegagalan tumbuh pada ultrasonografi
mingguan
c. Cara terminasi kehamilan menurut Nugroho (2012, halm 179), sebagai
berikut:
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1) Terminasi kehamilan yang belum inpartu
a) Induksi persalinan: tetesan oksitosin dengan syarat penilaian
Bishop 5 atau lebih dengan fetal heart monitoring.
b) Seksio sesaria bila:
 Fetal assesment jelek
 Syarat tetesan oksitosin tidak dienuhi (bila Bishop kurang
dari 5) atau adanya kontraindikasi tetesan oksitosin.
 12 jam setelah dimulai tetesan oksitosin belum masuk fase
aktif.
 Pada primigravida lebih diarahkan untuk dilakukan terminasi
dengan seksio sesaria.
2) Terminasi kehamilan yang sudah inpartu
a) Kala 1
Fase laten; 6 jam belum masuk fase aktif maka dilakukan seksio
sesaria.
Fase aktif: amniotomi saja bila 6 jam setelah amniotopi belum
terjadi pembukaan lengkap maka dilakukan seksio sesaria (bila
perlu dilakukan tetesan oksitosin)
b) Kala 2
Pada persalinan pervaginam, maka kala II diselesaikan
dengan partus buatan. Amniotomi dan tetesan oksitosin
dilakukan sekurang-kurangnya 3 menit setelah pemberoan terapi
medikamentosa. Pada kehamilan 32 minggu atau kurang; bila
keadaan memungkinkan, terminasi ditunda 2 kali 24 jam untuk
memberikan kortikosteroid.
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C. Trimester III
1. Pengertian
Kehamilan Trimester III adalah usia kehamilan antara 28-40 minggu.
Masa ini merupakan suatu yang berorientasi pada realitas untuk menjadi
orang tua yang menanti kelahiran anak dimana ikatan antara orang tua dan
janin yang berkembang pada trimester ini. (Prawirohardjo, 2010 hlm 13)
Kehamilan Trimester III atau yang sering disebut dengan periode
penantian dengan penuh kewaspadaan merupakan hal yang pada umumnya
dirasakan oleh ibu hamil Trimester III, sebab ibu merasa tidak sabar
menunggu kelahiran bayinya dan khawatir terhadap kondisi bayinya
(Jannah,2012 hlm 109)
2.

Ketidaknyamanan pada Ibu Hamil Trimester III
a. Pusing disebabkan hipertensi postural yang berhubungan dengan
perubahan hemodinamis, pengumpulan darah di dalam pembuluh
tungkai yang mengurangi aliran balik vena dan menurunkan out put
cardiac serta tekanan darah dengan tegangan othostatis yang meningkat,
dan sakit kepala berat merupakan gejala pre eklamsia. Disarankan
kompres hangat, istirahat dan mandi air hangat. (Rismalinda, 2015 hlm
108)
b. Bengkak pada kaki disebabkan beban jantung meningkat sehingga perlu
waktu lama untuk menarik kembali cairan tubuh mengalir ke tempat
yang lebih rendah. Terjadi pula penurunan konsentrasi natrium dalam
plasma dan penurunan osmolalitas plasma. Karena itu disarankan
setelah aktivitas tidur dengan mengganjal kaki. (Rismalinda, 2015 lm
108)
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c. Keputihan disebabkan hiperplasia mukosa vagina, peningkatan
produksi lendir dan kelenjar endoservikal sebagai akibat dari
peningkatan kadar. Disarankan meningkatkan kebersihan dengan mandi
setiap hari dan memakai pakaian dalam yang terbuat dari katun.
(Rismalinda, 2015 hlm 108)
d. Sering buang air kecil yang disebabkan meningkatnya peredaran darah,
tekanan pada kandung kemih, nocturia akibat sekresi sodium yang
meningkat bersamaan dengan terjadinya pengeluaran air. Disarankan
mengosongkan setiap terasa keinginan berkemih. (Rismalinda, 2015
hlm 108)
e. Sesak nafas atau hiperventilasi yang disebabkan uterus yang membesar
dan mendorong diagfragma. Disarankan dorongan agar secara sengaja
mengatur laju dan dalamnya pernafasan pada kecepatan normal ketika
terjadi hyperventilasi. (Rismalinda, 2015 hlm 108)
f. Nyeri Ligamentum Rotundum/ pinggang disebabkan hipertrofi dan
peregangan ligamentum selama kehamilaan dan tekanan uterus pada
ligamentum. Selama trimester akhir rasa pegal, mati rasa, dan lemah
dialami oleh anggota badan atas yang disebabkan lordosis yang besar
dengan fleksi anterior leher dan merosotnya lingkar bahu yang akan
menimbulkan traksi pada nerus ulnaris dan medianus. Sehingga sering
terjadi hiperlordosis. Disarankan mandi air hangat, menggunakan bantal
pemanas pada area yang sakit, topang uterus dengan bantal
dibawahnya. (Rismalinda, 2015 hlm 108)
g. Konstipasi terjadi pada bulan terakhir dan disebabkan karena
progesterone dan usus yang terdesak oleh rahim yang membesar.
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Disarankan makanan tinggi serat, buah dan sayur, ekstra cairan hindari
makanan berminyak dan anjurkan olahraga. (Rismalinda, 2015 hlm
108)
3.

Tanda Bahaya Kehamilan Trimester III
a. Perdarahan Pervaginam
Pada TM II dan III bisa gterjadi perdarahan pervaginam baik nyeri
atau tidak, hal ini berkemungkinan terjadi plasenta previa atau solusio
plasenta.
b. Sakit Kepala Hebat
Sakit kepala hebat, menetap, tidak hilang setelah istirahat, dan
dapat pula disertai pandangan kabur atau berbayang dapat mengarah
pada gejala preeklamsi.
c. Pandangan Kabur
Ibu hamil perlu waspada dan dianjurkan melakukan kunjungan
antenatal apabila terjadi perubahan visual mendadak seperti pandangan
kabur atau berbayang.
d. Nyeri Abdomen Hebat
Nyeri abdomen hebat, menetap, dan tidak hilang setelah
beristirahat,

hal

ini

menunjukkan

kemungkinan

ibu

ngalami

appendiksitis, KET, abortus, radang panggul, persalina preterm,
gastritis, infeksi saluraan kemih, dll.
e. Bengkak pada Muka atau Tangan
Bengkak yang timbul pada muka dan tangan dapat menunjukkan
bahwa ibu mengalami masalah serius apabila tidak hilang setelah
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beristirahat dan disertai keluhan fisik lain. Hal ini merupakan pertanda
ibu menderita anemia, gagal jantung, atau preeklamsia.
f. Bayi Kurang Gerak Seperti Biasa
Ibu mulai merasakan gerakan bayinya pada bulan ke-5 atau ke-6.
Bayi bergerak minimal 3 kali dalam periode waktu 3 jam. Gerakan bayi
akan mudah tersa saat ibu berbaring atau beristirahat dan jika ibu
makan dan minim dengan baik. Jika gerakan bayi tidak semestinya atau
semakin lama semakin berkurang, ibu perlu segera memeriksakan
keadaannya pada dokter/bidan.
g. Anemia
Anemia terjadi karena pada saat hamil kebutuhan akan zat-zat
makanan bertambah. Bertambahnya kebutuhan zat besi sejalan dengan
perkembangan janin, plasenta dan peningkatan sel darah merah ibu.
Konsentrasi darah dan sumsum tulang pun berubah. Akibatnya ibu
hamil kekurangan zat besi dalam darahnya. Hal ini bisa juga karena
adanya gangguan pencernaan, sehingga unsur zat besi tidak diserap
dengan baik oleh tubuh.
Haemodilusi seringkali membuat hemoglobin atau kadar darahnya
menjadi lebih rendah kurang dari 10 g/dl dibandingkan cairan
ekstranya. Standar WHO minimalnya adalah 12 g/dl dan hematokrit
35%. Akibatnya muncullah gejala ibu mudah letih, lesu, lemah, lunglai
dan mata berkunang kunang. Bahkan pada banyak kasus anemia sangat
membahayakan karena dapat terjadi perdarahan sehingga mengancam
kehamilan.
(Rismalinda, 2015 : 110)
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D. Tinjauan Islam
Firman Allah SWT surah As-Syu’ara;80 :

Artinya: “Dan apabila aku sakit. Dialah (Allah) yang menyembuhkan”
Dari penggalan ayat tersebut jika aku sakit

menjelaskan bahwa pada

umumnya kesehatan dan penyakit disebabkan oleh makanan dan minuman.
Dialah yang menyembuhkan aku dari penyakit yang telah diberikan, bahkan para
dokter.
Ayat tersebut sesuai dengan hadist yang menyebutkan bahwa:
Artinya: “Setiap penyakit ada obatnya, apabila obat penyakit tersebut mengenai
(orang sakit) maka dia akan sembuh atas izin Allah”. (HR. Muslim)
Diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dari sahabat Nabi Usamah
bin Syuraik mengatakan bahwa :

Artinya: “Berobatlah, kaerna tiada satu penyakit yang diturunkan Allah,
kecuali diturunkan pula obat penangkalnya, selain dari satu penyakit, yaitu
ketuaan”
Dalam pandangan Islam disebutkan dalam hadist bahwa tidak ada penyakit
(dalam hal ini tentang preeklampsia) yang tidak ada obatnya. Upaya preventif
agar tidak berlanjut ke preeklampsi berat bahkan eklampsi.
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E. Kerangka Konsep
INDEKS MASSA
TUBUH
(IMT)

PREEKLAMPSIA

FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI
Riwayat Hipertensi
Riwayat Preeklampsi
Usia
Paritas
Mola Hidatidosa
Diabtes
Kehamilan Kembar
Gambar 2. 1 Kerangka Konsep
F. Hipotesis
Hipotesis dalam penelitian ini adalah “Ada hubungan antara indeks massa
tubuh (IMT) dengan kejadian preeklampsia pada ibu hamil hamil trimester-III di
RSUD Wates Kulon Progo”.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Rancangan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif (penelitian ilmiah yang
sistematis terhadap bagian fenomena serta hubungannya), menggunakan metode
deskriptif korelasional (penelitian yang menggambarkan atau mencari tingkatan
hubungan antara IMT dengan kejadian preeklampsia). (Satroasmoro, 2011, halm
46)
Sedangkan rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kasus kontrol (case control) yaitu penelitian epidemiologi analitik observasional
yang menelaah hubungan antara efek (penyakit atau kondisi kesehatan) tertentu
dengan faktor resiko tertentu dengan menggunakan pendekatan retrospektive
yaitu pengumpulan data dimulai dari akibat kemudian ditelursuri penyebabnya
(Sastroasmoro, 2014, halm 147). Penelitian dimulai dengan mengidentifikasi
pasien dengan efek (preeklamisa) dan kelompok tanpa efek (tidak preeklamsia)
kemudian secara retrospektif ditelusuri faktor resikonya (IMT).
B. Variable Penelitian
1. Variabel Independen
Variabel independen pada penelitian ini adalah Indeks Massa Tubuh ibu
hamil.
2. Variabel Dependen
Variabel dependen pada penelitian ini adalah preeklamsia.
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3. Variabel Pengganggu
Variabel pengganggu pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Riwayat Hipertensi
Dikendalikan dengan memilih responden yang tidak memiliki riwayat
hipertensi. Karena responden memiliki riwayat hipertensi lebih
beresiko mengalami preeklampsia.
b. Riwayat Preeklampsia
Dikendalikan dengan memilih responden yang tidak memiliki riwayat
preeklampsi. Karena responden memiliki keturunan preeklampsi akan
beresiko mengalami preeklampsia.
c. Paritas
Tidak dikendalikan karena responden primigravida dan multigravida
beresiko mengalami preeklampsia.
d. Usia
Dikendalikan dengan memilih responden yang memiliki usia >20
tahun dan ≤35 tahun karena responden usia yang lebih muda atau
lebih tua mempunyai resiko yang besar.
e. Diabetes Mellitus
Dikendalikan dengan memilh responden yang tidak menderita
diabetes mellitus. Karena responden yang menderita diabetes mellitus
lebih beresiko untuk menjadi preeklampsia.
f. Mola Hidatidosa
Dikendalikan dengan memilih responden yang tidak memiliki riwayat
mola hidatidosa. Karena responden dengan mola hidatidosa lebih
beresiko terjadi preeklampsia.
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g. Kehamilan Ganda
Dikendalikan dengan memilih responden yang tidak hamil ganda atau
kembar. Responden dengan kehamilan kembar beresiko tinggi
mengalami

preeklampsia

hal

ini

biasanya

disebabkan

oleh

peningkatan massa plasenta dan produksi hormon.
C. Definisi Operasional
Definisi operasional digunakan untuk membatasi ruang lingkup atau
pengertian

variabel-variabel

yang

diamati/diteliti.

Mengarahkan

kepada

pengukuran atau pengamatan terhadap variabel-variabel yang bersangkutan serta
pengembangan instrumen/alat ukur merupakan manfaat Definisi operasional
(Notoatmodjo, 2010, halm 120)
Tabel 3. 1 Variabel, Definisi Operasional, ALat Ukur, Hasil Ukur, dan Skala
No.

Variabel

Definisi Operasional

1.

Variabel
Bebas:
Indeks
Massa
Tubuh

Rumus matematis yang
dinyatakan sebagai
berat
badan (dalam
kilogram) dibagi
dengan kuadrat tinggi
badan (dalam
meter)

2.

Variabel
Suatu sindrom yang
terikat:
terjadi pada masa
preeklmasia kehamilan yang
biasanya muncul pada
TM III yang ditandai
oleh terjadinya
peningkatan tekanan
darah, proteinuria dan
edema

Alat Ukur

Hasil ukur

Skala

Ceklist

Untuk keperluan
analisi data, data
dikategorikan
menjadi:
1. IMT Normal
2. IMT tidak
Normal
- Underweight
- Overweight
- Obese

Nominal

Ceklist

Dikategorikan
menjadi:
1. Tidak
preeklamsia
2. Preeklamsia

Nominal
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D. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi

adalah

keseluruhan/gejala

satuan

yang

ingin

diteliti

(Sibagariang et al., 2010).
a. Populasi Kasus
Semua ibu hamil trimester-III yang mengalami preeklamsia di RSUD
Wates Kulon Progo pada tahun 2017. Populasi kasus dalam penelitian
ini berjumlah 95 kasus.
b. Populasi Kontrol
Semua ibu hamil trimester-III yang tidak mengalami preeklamsia di
RSUD Wates Kulon Progo pada tahun 2017. Populasi kontrol dalama
penelitian ini berjumlah 420 ibu hamil.
2. Sampel
Sampel adalah bagian populasi yang diambil untuk diteliti atau
sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sibagariang
et al., 2010). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan perbandingan 1:1
antara jumlah sampel kelompok kasus dengan kelompok kontrol (Lapau,
2015 hlm 91). Sampel kasus dalam penelitian ini adalah ibu hamil trimesterIII dengan preeklamsia dan sampel kontrol dalam penelitian ini adalah ibu
hamil normal. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel
Purposive Sampling yaitu sampling yang dilakukan berdasarkan keputusan
peneliti, yang menurut pendapatnya nampak mewakili populasi.
Agar karakteristik populasinya tidak menyimpang. Maka sebelum
menetukan sampel perlu ditentukan kriteria inklusi dan eksluasi. Kriteria
inklusi adalah ciri-ciri yang perlu dipenuhi setiap anggota populasi yang
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dapat menjadi sampel. Sedangkan kriteria eksklusi adalah ciri-ciri anggota
populasi yang tidak dapat diambil sampel (Notoatmodjo, 2010, halm 54).
Adapaun kriteria-kriteria yang digunakan tersebut, antara lain:
1. Kriteria Inklusi
a) Janin tunggal
b) Usia ibu usia ≥20 tahun dan ≤35 tahun
c) Tidak menderita Diabetes Mellitus
d) Tidak ada riwayat Mola Hidatidosa
e) Tidak ada riwayat Hipertensi
f) Tidak ada riwayat Preeklampsia
2. Kriteria Eklusi
a) Catatan medik pasien yang tidak lengkap
3.

Besar Sampel
Berdasarkan populasi yang didapatkan ibu hamil dengan preeklampsia
berjumlah 95 responden dan populasi pada ibu hamil normal berjumlah 420
reponden. Kemudian peneliti mendapatkan responden ibu hamil normal
trimester III sebanyak 198 responden. Agar karakteristik populasinya tidak
menyimpang. Maka sebelum menetukan sampel perlu ditentukan kriteria
inklusi dan eksluasi (Notoatmodjo, 2010, halm 54). Responden yang
memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi berjumlah 39 responden pada ibu
preeklampsia dan 73 responden pada ibu hamil normal. Kemudian peneliti
menggunakan perbandingan 1:1 antara jumlah sampel kelompok kasus
dengan kelompok kontrol (Lapau, 2015 hlm 91). Sehingga didapatkan
sampel kelompok kasus (ibu hamil dengan preeklampsia) berjumlah 39
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responden dan sampel kelompok kontrol (ibu hamil normal) berjumlah 39
responden dengan mengurutkan dari nomor urut 1 sampai dengan 39.
E. Etika Penelitian
1. Anonymity (tanpa nama)
Peneliti tidak mencantumkan nama atau identitas responden dan hanya
menggunakan inisial untuk menjaga kerahasiaan yang sudah dibuat dan
disetujui oleh peneliti dan responden dalam lembar ukur dan hasil penelitian
(Hidayat, 2007).
2. Confidentiality (kerahasiaan)
Dalam penelitian ini, identitas responden akan dirahasiakan dengan
hanya memberi inisial serta semua informasi telah dijamin kerahasiaannya
oleh peneliti.
3. Uji Etik
Penelitian ini dilakukan dengan adanya uji etik agar peneliti lebih
menunjukan pada prinsip-prinsip etis yang diterapkan dalam kegiatan
penelitian.
4. Bertindak Adil
Bertindak adil dapat dilakukan dengan memberikan perlakukan yang
sama yaitu masing-masing responden pada data rekam medis.
F. Instrumen dan Metode Pengumpulan Data
1. Instrumen
Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah cheklist. Cheklist
adalah lembar yang berisi kolom-kolom yang meliputi: nomor, nomor RM,
inisial nama ibu, usia, pekerjaan, paritas, IMT, dan kejadian preeklampsia.
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2. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan checklist.
Caranya adalah mencatat data tentang IMT dan kejadian preeklampsia
Trimester-III pada setiap sampel yang memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi
ke dalam checklist data. Langkah-langkah dalam pengumpulan data, yaitu:
a.

Mempersiapkan rekam medis RSUD Wates Kulon Progo tahun 2017

b.

Mempersiapkan instrumen penelitian, berupa checklist dan peralatan
tulis.

c.

Memisahkan data yang memenuhi kriteria dengan yang tidak memenuhi
kreteria

d.

Mencatat data yang memenuhi kriteria ke dalam cheklist sampai jumlah
sampel yang diharapkan

e.

Memeriksa data yang telah dicatat ke dalam cheklist agar tidak terjadi
kesalahan pencatatan

f.

Memperbahurui data yang salah dalam pencatatan.

G. Metode Pengolahan dan Analisa Data
1. Metode Pengolahan Data
Data yang telah diperoleh, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan
menggunakan program komputerisasi melalui langkah-langkah sebagai
berikut:
a. Penyuntingan (Editting)
Tahapan ini dilakukan pemeriksaan data yang terkumpul berdasarkan
rekam medik, dikoreksi kelengkapannya. Jika ditemukan kesalahan
ataupun tidak lengkap maka akan dilakukan pemeriksaan kembali untuk
mendapatkan yang sebenarnya.
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b. Pengkodean (Coding)
Setelah data diedit, selanjutnya dilakukan peng”kodean” atau “coding”,
yakni mengubah data kalimat atau huruf menjadi data angka atau
bilangan. Untuk kategori indeks massa tubuh (IMT) pada ibu hamil
sebagai berikut:
1) IMT normal

= kode 1

2) IMT tidak normal = kode 2
Untuk katergori preeklamsia sebagai berikut:
1) Tidak preeklamsia= kode 1
2) Preeklamsia

= kode 2

c. Data Entry
Data yang telah dikoreksi dan diberika kode dimasukkan dengan
menggunakan program pada komputer.
d. Tabulasi
Kegiatan pengelohan data agar dengan mudah dapat dijumlah, disusun
dan ditata untuk disajikan dan dianalisis.
2. Analisa Data
Dalam penelitian ini data yang telah terkumpul dianalisis dengan
program komputerisasi.
a. Analisis Univariat
Analisis univariat adalah analisis untuk memperoleh gambaran
tentang variabel yang diteliti yaitu variabel indeks massa tubuh (IMT)
dan variabel kejadian preeklamsia yang disajikan dalam bentuk tabel
distribusi frekuensi yang disertakan bentuk persentase. (Machfoedz, 2008,
halm 78)
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b. Analisis Bivariat
Analisis bivariat adalah analisis terhadap dua variabel, untuk
mengetahui hubungan antara indeks massa tubuh (IMT) dengan kejadiaan
preeklamsia dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis dari uji
statistik yaitu Chi Square.
Dengan kriteria pengambilan kesimpulan:
Ada hubungan jika Ho ditolak atau Ha diterima jika P value (Sig) < 0,05
Ada hubungan jika Ho ditolak atau Ha ditolak jika P value (Sig) > 0,05
F. Jalannya Penelitian
1. Tahap Persiapan
a. Studi pustaka untuk menentukan acuan penelitian yang bersumber dari
buku, makalah, dan internet pada tanggal 15 Oktober 2017.
b. Pengambil judul penelitian berdasarkan masalah, kemudian dikonsulkan
kepada dosen pembimbing pada tanggal 19 Oktober 2017.
c. Melakukan studi pendahuluan di RSUD Wates Kulon Progo. Studi
pendahuluan pada tanggal 12 Desember 2017 dilakukan di RSUD Wates
Kulon Progo karena Rumah Sakit ini dapat mempersentasikan kejadian
preeklamsia di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Pelaksanaan penelitian
dilakukan di RSUD Wates Kulon Progo data rekam medik kejadian
preeklamsia mencapai 95 kasus.
d. Setelah mendapatkan data yang diinginkan, selanjutnya menyusun
proposal penelitian penelitian yang meliputi BAB I, BAB II dan BAB III.
e. Setelah selesai menyusun proposal penelitian selanjutnya konsultasi
proposal penelitian setiap BAB dengan pembimbing.
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f. Setelah mendapatkan persetujuan proposal penelitian melakukan seminar
proposal penelitian yang dilaksanakan pada minggu keempat bulan
Januari 2018.
g. Selanjutnya melakukan perbaikan sesuai saran dan masukan dari dosen
penguji I dan penguji II pada minggu ketiga dan keempat bulan Januari
2018.
h. Setelah perbaikan proposal penelitian selesai, selanjutnya penelitian
mengurus surat ijin penelitian untuk melakukan penelitian sesuai dengan
proposal yang telah dipersentasikan pada tanggal 14 Februari 2018.
i. Menyiapkan instrumen penelitian berupa checklist.
2. Tahap Pelaksanaan
a. Mencatat rekam medik Rumah Sakit Umum Daerah Wates Kulon Progo
pada tanggal 21 Maret 2018 – 26 Maret 2018
b. Mengamati dan data memisahkan data yang memenuhi kreteria dengan
yang tidak memenuhi kriteria
c. Mencatat data yang memenuhi kriteria ke dalam checklist sampai jumlah
sampel terpenuhi.
d. Memeriksa data yang telah dicatat ke dalam checklist data agar tidak
terjadi kesalahan pencatatan.
e. Memperbahurui data yang salah dalam pencatatan.
f. Setelah data terkumpul kemudian dimasukkan kedalam tabel dan diolah
melalui komputer, menggunakan program komputerisasi kemudian hasil
disajikan.
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g. Penyusunaan BAB IV dan BAB V dilakukan pada minggu keempat
bulan Maret sampai minggu ketiga bulan April 2018 dan konsultasi
dengan dosen pembimbing.
h. Setelah mendapatkan persetujuan dosen pembimbing, peneliti mengikuti
ujian Skripsi yang rencananya akan dilaksanakan pada minggu keempat
bulan April 2018.
i. Setelah selesai ujian Skripsi, peneliti melakukan perbaikan sesuai dengan
saran dan masukan dari penguji I dan penguji II.
3. Tahap Akhir
a. Mengumpulkan hasil Skripsi ke bagian TIM Skripsi pada minggu
keempat bulan Mei 2018.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil
1. Gambaran Umum Tempat Penelitian
Penelitian dilakukan di RSUD Wates yang beralamat di Jl. Tentara
Pelajar Km 1 No 5 Wates Kulon Progo, dengan nomor telepon (0274)
773168. RSUD Wates Kulon Progo merupakan rumah sakit peninggalan
pemerintah penjajah Belanda yang terletak di alun-alun Wates. Setelah
kemerdekaan, RSUD Wates tetap beridiri hingga pada tahun 1963. Melalui
surat keputusan menteri kesehatan RI Nomor : HK.02.03/1/0085/2015 pada
tanggal 19 Januari 2015 tentang peningkatan kelas Rumah Sakit Umum
Daerah Wates milik Pemerintah Daerah Wates Kabupaten Kulon Progo
sebagai RSUD Kelas B Pendidikan.
Fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD Wates dibagi menjadi dua yaitu
pelayanan rawat jalan dan rawat inap. pelayanan rawat jalan terdiri dari 12
poliklinik dan 1 unit gawat darurat (UGD).

Pelayanan rawat inap

diperuntukan bagi pasien dengan kebutuhan pasien. Ruang rawat inap terdiri
dari kelas I,II,III, kelas Utama (VIP) dan ruangan khusus dengan kapasitas
temoat tidur sebanyak 232 tempat tidur.
RSUD Wates memiliki Visi “Menjadikan Rumah Sakit Pendidikan dan
Pusat Rujukan yang Unggul dalam Pelayanan”. Agar visi tersebut dapat
terwuju,

RSUD

menyelenggarakan
profesional

wates

melakukan

pelayanan

berorientasi

pada

beberapa

misi

yaitu

dengan

kesehatan

perorangan

paripurna

yang

kepuasan

pelanggan,

mengembangkan

manajemen rumah sakit yang efektif dan efesien, menciptakan lingkungan
44

45
kerja yang sehat, nyaman dan humoris, meningkatkan sumber daya manusia
dan sarana prasaran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, melindungi dan meningkatkan kesejahteraan karyawan serta
menyelenggarakan pendidikan dan oelatihan bagi tenaga kesehatan. Seluruh
staf dan karyawan di RSUD Wates mengutamakan budaya kejujuran,
keadilan, keterbukaan, kerjasama dan profesionalisme dalam berkerja.
Ruangan bersalin RSUD Wates Kulon Progo memiliki 2 dokter Spesialis
kebidanan dan penyakit kandungan, 25 orang bidan dengan jumlah tempat
tidur sebanyak 15, tediri dari 4 ruang bersalin, 7 ruang observasi dan 4 ruang
isolasi.
Pelayanan yang dilakukan kepada ibu preeklampsia berdasarkan pada
pemeriksaan secara menyeluruh, stabilisasi, monitoring kontinyu dan
terminasi kehamilan pada saat yang tepat bagi ibu maupun janin, mencakup
pengontrolan tekanan darah dan kejang bila ada. Pelayanan untuk pasien
preeklampsia dilakukan dengan prosedur dilakukan rawat inap untuk pasien
preeklampsia berat dan diberikan injeksi MgSO4, sedangkan untuk pasien
preeklampsia ringan direkomendasikan untuk rawat jalan dan tidak diberikan
injeksi MgSO4 melainkan pemberian terapi antihipertensi seperti amlodipin
dosis 1 x 10 mg/hari (dosis awal 5mg/hari, dan pemeliharaan 10 mg/hari) dan
atau nefidipin dosis 3 x 10 mg/hari (dosis awal 3x 10 mg/ hari; pemeliharaan
3 x 10-30mg (max 180 mg/hari)). Pasien dengan preeklampsia diutamakan
persalinan vaginal kecuali jika ada indikasi obstetric untuk SC.
2. Karakteristik Responden
Responden dalam penelitian ini adalah ibu hamil yang mengalami
preeklampsia dan ibu hamil yang tidak

mengalami preeklampsia yang
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memenuhi syarat kriteria. Kriteria responden dalam penelitian ini adalah
berusia 20-30 tahun, tidak memiliki riwayat hipertensi, riwayat preeklampsia,
diabetes mellitus, mola hidatidosa, kehamilan kembar yang diketahui
berdasarkan rekam medik pasien.
Dari pengambilan data di rekam medik RSUD Wates, didapatkan hasil
karakteristik responden sebagai berikut:
Tabel 4. 1Karakteristik Responden Berdasarkan Usia
Usia
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Jumlah

Tidak Preeklampsia
Preeklampsia
F
%
F
%
2
2,6
2
2,6
2
2,6
1
1,3
1
1,3
1
1,3
5
6,4
5
6,4
2
2,6
7
9,0
2
2,6
2
2,6
2
2,6
3
3,8
3
3,8
5
6,4
1
1,3
2
2,6
0
0
1
1,3
3
3,8
1
1,3
4
5,1
4
5,1
7
9,0
1
1,3
5
6,4
1
1,3
0
0
2
2,6
0
0
1
1,3
39
50
39
50
Sumber : Rekam Medik, 2017

Jumlah
F
4
3
2
10
9
4
5
8
3
1
4
8
8
6
2
1
78

%
5,1
3,8
2,6
12,8
11,5
5,1
6,4
10,3
3,8
1,3
5,1
10,3
10.3
7,7
2,6
1,3
100

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa responden terbanyak berdasarkan
usia adalah responden dengan usia 32 tahun yaitu sebanyak 7 responden
(9,0%) pada ibu tidak preeklampsia, sedangkan pada ibu preeklampsia
responden terbanyak pada usia 24 tahun sebanyak 7 responden (9,0%).
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Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan
Pekerjaan
Ibu Rumah
Tangga
Swasta
Tani
Buruh
Wiraswasta
JUMLAH

Tidak
preeklampsia
F
%

Preeklampsia

Total

F

%

F

%

25

32,1

53

67,9

9
11,5
12
15,4
2
2,6
0
0
0
0
1
1,3
0
0
1
1,3
39
50
39
50
Sumber : Rekam Medik, 2017

21
2
1
1
78

26,9
2,6
1,3
1,3
100

28

35,9

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa responden terbanyak berdasarkan
pekerjaan adalah responden dengan pekerjaan ibu rumah tangga yaitu
sebanyak 28 responden (35,9%) pada ibu tidak preeklampsia, sedangkan ibu
preeklampsia pada pekerjaan ibu rumah tangga dengan responden sebanyak
25 responden (32,1%).
Tabel 4. 3Karakteristik Responden Berdasarkan Paritas
Paritas
1

Tidak
15

Preeklamsia
%
Ya
19,2 19

%
24,4

2-3
≥4

23
1

29,5
1,3

23,1
2,6

18
2

Total

%

34

43,6

41
3

52,6
3,8

Sumber: Rekam Medik, 2017
Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa responden terbanyak berdasarkan
paritas adalah responden dengan paritas 2-3 yaitu sebanyak 23 responden
(29,5%) pada ibu tidak preeklampsia, sedangkan paritas terbanyak pada ibu
preeklampsia pada paritas 1 sebanyak 19 responden (24,4%).
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3. Analisa Data
a. Analisa Univariat
Analisa univariat dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang
variabel yang diteliti yaitu variabel indeks massa tubuh dan variabel
kejadian preeklampsia yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi
frekuensi yang disertakan bentuk persentase.
Tabel 4. 4 Distribusi Frekuensi Indeks Massa Tubuh
Tidak preeklampsia
Indeks Massa
Tubuh
Freksuensi
%
Normal
23
29,5
Tidak Normal
Underweight
1
1,3
Overweight
3
3,8
Obese
12
15,4
Sumber: Rekam Medik, 2017

No
1
2

Preeklampsia
Frekuensi
%
12
15,4
0
16
11

0
20,5
14,1

Hasil analisa data univariat tabel 4.4 menunjukan bahwa sebagian
besar indeks massa tubuh responden adalah dalam kategori indeks
massa tubuh tidak normal pada responden tidak preeklampsia
underweight sebanyak 1 responden (1,3%), overweight sebanyak 3
responden (3,8%), dan obese sebanyak 12 responden (15,4%).
Sedangkan pada responden preeklampsua overweight sebanyak 16
responden (20,5%) dan obese sebanyak 11 responden (14,1%).
Tabel 4. 5 Distribusi Frekuensi Kejadian Preeklampsia
No
1
2

Preeklampsia
Frekuensi (f)
Persentase (%)
Tidak Preeklampsia
39
50
Preeklampsia
39
50
Sumber: Rekam Medik, 2017

Hasil analisa data univariat tabel 4.5 menunjukan bahwa responden
yang mengalami preeklampsia sebanyak 39 responden (50%) dan
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responden tidak preeklampsia sebanyak 30 responden (50%) dari total
sebanyak 78 responden.
b. Analisa Bivariat
Analisis bivariat yang digunakan untuk mencari hubungan dua
variabel yaitu variabel bebas indeks massa tubuh dengan variabel
terikat kejadiaan preeklampsia.
Tabel 4. 6 Hubugan Indeks Massa Tubuh dengan Kejadian Preeklampsia
ibu hamil trimester III di RSUD Wates Kulon progo
IMT
Tidak
IMT Normal 23
IMT
tidak 16
Normal
Total
39

Preeklamsa
%
Ya
29,5 12
20,5 27

%
15,4
34,6

Total

%

35
43

44,9
55,1

P

C

0,012

0,012

50
39
50
78
100
Sumber : Rekam Medik, 2017
Hasil analisa bivariat tabel 4.6 menunjukan bahwa terdapat 35

responden (44,9%) dengan IMT normal, terdapat

23 responden

(29,5%) yang tidak mengalami preeklampsia dan 12 responden (15,4%)
mengalami preeklampsia. Sedangkan responden dengan IMT tidak
normal berjumlah

16 responden (20,5%) yang tidak mengalami

preeklampsia dan 27 responden (34,6%) mengalami preeklampsia.
Hasil uji statistik dengan menggunakan Chi Square diperoleh hasil
bahwa p value sebesar 0,012 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan ada
hubungan antara Indeks Massa Tubuh (IMT) dengan kejadian
preeklampsia ibu hamil trimester III di RSUD Wates Kulon Progo.
Nilai koefisien kontingensi didapatkan bahwa C = 0,273, dengan
demikian dapat disimpulakan bahwa keeratan hubungan koefisien
kontingensi sangat lemah.
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B. Pembahasan
1. Indeks Massa Tubuh (IMT)
Berdasarkan tabel univariat halaman 48 tabel 4.4 menunjukkan
distribusi frekuensi IMT normal pada kelompok tidak preeklampsia
sebanyak 23 responden ( 29,5%), IMT tidak normal dengan underweight
sebanyak 1 responden (1,3%), overweight sebanyak 3 responden (3,8%),
dan obese sebanyak 12 responden (15,4%). Untuk kelompok preeklampsia
distribusi frekuensi IMT normal sebanyak 12 responden (15,4%), IMT tidak
normal underweight tidak ada, overweight sebanyak 16 responden (20,5%)
dan obese sebanyak 11 responden (14,1%). Berdasarkan distribusi frekuensi
tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar IMT adalah IMT tidak
normal yaitu berjumlah 43 responden (55,1%) dari total sampel 78
responden.
Data kelompok kontrol menunjukkan bahwa subjek masuk dalam IMT
normal dengan rentang 19,8-26,6 kg/m2. Hasil ini berbeda dengan penelitian
yang dilakukan oleh Robert et al (2011, halm 10) menunjukkan bahwa
penelitian tersebut terdapat 77,7% dengan rentang 18.5-24.9 dari
keseluruhan subjek penelitian dengan kehamilan normal dalam kelompok
IMT normal. Sedangkan data kelompok kasus menunjukkan IMT
overweight dengan rentang antara 26,6-29,0. Penelitian sebelumnya oleh
Quedarusman (2013, halm 309) menunjukkan bahwa subjek penelitian yang
masuk kelompok obes I (25-29,9 kg/m) merupakan kelompok yang paling
banyak mengalami peningkatan berat badan tinggi yaitu 13,15%. Perbedaan
bisa disebabkan karena standar IMT WHO Asia dan jumlah sampel yang
besar pada penelitian sebelumnya yaitu 38 responden.
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Obesitas adalah adanya penimbunan lemak yang berlebihan di dalam
tubuh. Obesitas merupakan masalah gizi karena kelebihan kalori, biasanya
disertai kelebihan lemak dan protein hewani, kelebihan gula dan garam yang
kelak bisa merupakan faktor risiko terjadinya berbagai jenis penyakit
degeneratif, seperti diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung koroner,
reumatik dan berbagai jenis keganasan (kanker) dan gangguan kesehatan
lain (Cunningham, 2006, hlm 627).
2. Kejadian preeklampsia di RSUD Wates Kulon Progo tahun 2017
Berdasarkan hasil univariat tabel 4.5 halaman 48 diketahui bahwa ibu
hamil trimester III di RSUD Wates Kulon Progo yang mengalami
preeklampsia sebanyak 39 responden (50,0%) dan 39 responden (50,0%)
untuk ibu hamil trimester III yang tidak mengalami preeklampsia.
Preeklampsia adalah timbulnya hipertensi disertai proteinuria dan edema
akibat kehamilan setelah usia kehamilan 20 minggu atau segera setelah
persalinan (Mansjoer, dkk (2008, halm 104)). Preeklampsia adalah penyakit
yang ditandai dengan adanya hipertensi, proteinuria dan edema yang timbul
selama kehamilan atau sampai 48 jam postpartum. Umumnya terjadi pada
trimester III kehamilan. Preeklampsia dikenal juga dengan sebutan
Pregnancy Incduced Hipertension (PIH) gestosis atau toksemia kehamilan
(Maryunani, dkk, 2012, halm 138). Dari pengertian di atsa dapat diambil
kesimpulan, bahwa preeklampsia merupakan suatu sindrom pada kehamilan
yang ditandai dengan hipertensi, proteinuria, dan edema yang timbul setelah
usia kehamilan 20 minggu.
Menurut Quedarusman (2013, halm 305) dalam jurnal penelitiannya
menyatakan bahwa preeklampsia adalah masalah kesehatan yang terjadi
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setelah 20 minggu kehamilan yang ditandai dengan adanya hipertensi dan
proteinuria. Preeklampsia diperkirakan terjadi pada 5% kehamilan.
Preeklampsia kemudian dapat berkembang menjadi eklampsia yang dapat
menyebabkan kematian maternal dan janin.
Beberapa faktor resiko tertentu yang berkaitan dengan perkembangan
penyakit yaitu riwayat penyakit, primigravida, grande multigravida, janin
besar, kehamilan dengan janin lebih dari satu atau morbid obesitas (Bobak
dkk, 2014), riwayat preeklampsia, riwayat hipertensi, dan obesitas
(Cunningham, 2006, hlm 627). Penelitian ini didukung oleh Lombo (2017,
halm 12) pada jurnal penelitiannya yang menyatakan bahwa angka kejadian
preeklampsia

di

Rumah

Sakit

PKU

Muhammadiyah

Yogyakarta

berdasarkan riwayat hipertensi yang paling besar adalah ibu yang tidak
memiliki riwayat hipertensi sebelumnya yaitu sebanyak 83,9% dan
kehamilan dengan preeklampsia lebih sering terjadi pada primigravida,
keadaan ini disebabkan secara imunologik pada kehamilan pertama
pembentukan blockingantibodies terhadap antigen plasenta tidak sempurna
sehingga timbul respon imun yang tidak menguntungkan terhadap
histoicompability placenta. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada
populasi wanita hamil di Pittsburgh, didapatkan bahwa risiko preeklampsia
meningkat 3 kali lipat pada ibu hamil dengan obesitas. (Robert et al, 2011)
Komplikasi

pada

ibu

hamil

berkaitan

dengan

memburuknya

preeklampsia menjadi eklampsia. Komplikasi pada janin berhubungan
dengan insufisiensi uteroplasenta akut dan kronis (misal, janin KMK
asimetris atau simetris, lahir mati atau gawat janin intra partum) serta
persalinan dini (komplikasi prematuritas). (Benson, 2009, halm 372)
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Singkatan HELLP diterapkan untuk pasien-pasien preeklampsiaeklampsia yang menhalami hemolisis (H), peningkatan enzim hati (EL) dan
jumlah trombosit rendah (low platelet, LP). HELLP tampaknya lebih
menggambarkan tanda-tanda penting pasien dengan toksemia kehamilan
yang berbahaya daripada sebuah sindrom baru. Namun demikian, ibu-ibu
hamil ini harus mendapatkan perhatian khusus karena biasanya prognosis
ibu dan perinatal yang sangan buruk tanpa diagnosis dini dan pengobatan
yang tepat, termasuk persalinan segera dengan cara terbaik. (Benson, 2009,
halm 372)
3. Hubungan Indeks Massa Tubuh (IMT) dengan Kejadian Preeklampsia Ibu
Hamil Trimester III di RSUD Wates Kulon Progo
Berdasarkan tabel 4.6 halaman 49 menunjukkan hasil perhitungan
statistik menggunakan uji Chi Square diperoleh hasil bahwa p value sebesar
0,012 < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima maka dapat disimpulkan
bahwa ada hubungan yang signifikan antara indeks massa tubuh (IMT)
dengan kejadian preeklampsia. Analisis dilanjutkan dengan menilai
koefisien kontingensi indeks massa tubuh dengan kejadian preeklampsia
didapatkan bahwa C = 0,273, dengan demikian dapat disimpulakan bahwa
keeratan hubungan koefisien kontingensi sangat lemah.
Menurut Fajarsari, et al (2016) meneliti tentang pengaruh paritas dan
indeks masa tubuh (IMT) terhadap kejadian preeklamsi di kabupaten
Banyumas dengan hasil penelitian Pada ibu hamil primigravida yang
mengalami preeklamsia sebanyak 43 orang (71,7%), ibu hamil dengan IMT
>29 yang mengalami preeklamsia sebanyak 39 orang (65,0%). Kesimpulan:
terdapat pengaruh paritas terhadap kejadian preeklamsia dengan nilai
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p<0,000; terdapat pengaruh IMT terhadap kejadian preeklamsia dengan
nilai p sebesar <0,000.
Menurut hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hasil sama
dengan penelitian yang dilakukan oleh Quedarusman (2013) yang
menyatakan bahwa kelompok IMT berisiko empat kali lebih besar untuk
menderita preeklampsia dibandingkan kelompok IMT normal (OR= 4,32
95% IK= 1,15-16,12), sedangkan kelompok IMT obesitas berisiko lima kali
lebih besar untuk menderita preeklampsia dibandingkan kelompok IMT
normal (OR= 5,06 95% IK= 1,46-12,67). Kelompok dengan peningkatan
berat badan tinggi berisiko hampir tiga kali lebih besar untuk menderita
preeklampsia dibandingkan wanita dengan peningkatan berat badan saat
hamil normal (OR=2,53 95% IK= 0,99-31,81). Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa terdapat hubungan bermakna antara indeks massa
tubuh ibu dan peningkatan berat badan

saat kehamilan dengan

preeklampsia.
Penelitian tersebut menunjukkan bahwa wanita dengan obesitas
sebelum kehamilan memiliki risiko lebih

besar untuk mengalami

preeklampsia dibandingkan dengan wanita dengan IMT normal. Perbedaan
pada penelitian ini menggunakan standar IMT dari Indonesia, sedangkan
penelitian sebelumnya menggunakan standar IMT dari WHO untuk orang
Asia.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Andriani (2016) didapatkan hasil analisis bivariat menggunakan Mann
Whitney tes diperoleh nilai P: 0,014 (P<0,05). Penelitian tersebut
menunjukkan

rerata IMT

pada ibu hamil preeklampsia berada

pada
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kategori overweight yaitu 24,15 kg/m2, sedangkan ibu hamil yang tidak
preeklampsia memiliki nilai rerata IMT 22,3 kg/m2 yang berada pada
kategori normal. Ibu hamil overweight dua kali lebih berisiko mengalami
preeklampsia dibandingkan ibu hamil yang memiliki berat badan normal.
Perbedaan pada penelitian ini pada hasil analisis bivariat, meskipun
demikian hasil p value mendekati sama.
Dengan

melihat

beberapa

penelitian

tersebut,

peneliti

dapat

menyimpulkan bahwa adanya hubungan antara IMT dengan kejadian
preeklampsia.
C. Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan secara
retrospektif dengan menggunakan data sekunder yaitu rekam medik di RSUD
Wates Kulon Progo tahun 2017 ada beberapa data yang tidak lengkap sehingga
tidak dapat dogunakan sebagai sampel.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan:
1. IMT ibu hamil trimerster III di RSUD Wates Kulon Progo sebagian besar
responden adalah dalam kategori IMT tidak normal sebanyak 43 responden
(55,1%) dari total responden sebanyak 78 responden
2. Kejadian preeklampsia pada ibu hamil trimester III di RSUD Wates Kulon
Progo menunjukkan bahwa responden ibu preeklampsia sebanyak 39
responden (50,0%) dan responden tidak preklampsia sebanyak 39 responden
(50,0%) dari total 78 responden.
3. Ada hubungan IMT dengan kejadian preeklampsia pada ibu hamil trimester
III di RSUD Wates Kulon Progo dengan nilai p-value 0,012 (p<0,05) dan
keeratan hubungan koefisien kontingensi sangat lemah (C = 0,273).
B. Saran
Berdasarkan simpulan tersebut maka peneliti akan menyamaikan saran yang
mungkin bermanfaat yaitu:
a. Bagi Ibu Hamil
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan ibu hamil
sebagai informasi di kalangan ibu hamil yang mengalami berat badan
berlebih.
b. Bagi Bidan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bidan
dan sebagai masukan pengetahuan serta wawasan dalam memberikan
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asuhan kebidanan pada ibu yang mengalami resiko preeklampsia dalam
upaya menurukan angka kematian ibu.
c. Bagi RSUD Wates Kulon Progo
Dalam pengisian status pasien lebih diteliti lagi kelengkapannya,
agar apabila akan dilakukan penelitian bisa meminimalisir adanya bias
dalam penelitian dan keakuratan data yang dikumpulkan.
d. Bagi Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta
Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai tambahan bacaan
dan juga dapat digunaka sebagai refernsi untuk penelitian tentang
hubungan antara indeks massa tubuh (IMT) dengan kejadian
preeklampsia sehingga dapat dilakukan kajian penelitian berikutnya..
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