
1 
 

BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Preeklamsia adalah gangguan hipertensi yang spesifik terjadi pada kehamilan disertai 

gangguan multisistem dan biasanya terjadi setelah minggu ke 20 kehamilan
1
.  

Karakteristik klasik dari preeklamsia adalah hipertensi dan proteinuria onset baru
 

namun seiring berjalannya waktu ditemukan beberapa pasien tanpa proteinuria 

sehingga disusunlah kriteria diagnosis baru
1
. Bila tidak ditangani, pasien dapat 

menderita kejang dan kondisi ini disebut dengan eklamsi
2
. Preeklamsia merupakan 

salah satu penyebab paling sering dari kematian ibu di dunia dimana penyakit ini 

terdapat pada 2-8% kehamilan dan bertanggung jawab terhadap 50.000 kematian 

setiap tahunnya
3
. Gangguan hipertensi yang mencakup salah satunya preeklamsia 

merupakan penyebab kematian ibu paling sering nomor 2, di bawah pendarahan
4
. 

Terdapat perbedaan pada insidensi antara negara berkembang dan negara maju. WHO 

memperkirakan insidensi preeklamsia pada negara berkembang 2,8% dari kelahiran 

sedangkan pada negara maju hanya 0,4%
5
. Pada Indonesia, insidensi preeklamsia 

berkisar antara 3-10% dan bertanggung jawab terhadap 39,5% kematian ibu pada 

tahun 2001 dan 55,56% pada tahun 2002
6
. Sebuah penelitian yang dilakukan di 

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta menunjukkan preeklamsia 

menyebabkan 19 dari 30 kematian ibu hamil pada tahun 2012 dan 12 dari 21 

kematian pada tahun 2013
7
.   

Preeklamsia memiliki beberapa faktor risiko maternal yang telah banyak diteliti yaitu 

nuliparitas, umur ibu 35-40 tahun, riwayat menderita preeklamsia, riwayat hipertensi 

kronis, gestational diabetes mellitus, riwayat diabetes mellitus tipe I, riwayat 

preeklamsia pada keluarga,  dan IMT yang meningkat
8-11

. Pola konsumsi telah 

diajukan sebagai salah satu faktor risiko preeklamsia namun studi yang ada masih 



2 
 

bertentangan satu sama lain. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa daging olahan, 

cemilan asin, dan minuman manis meningkatkan risiko terjadinya preeklamsia
12

 

sedangkan konsumsi sayuran, minyak sayur, serat, vitamin C,  dan kalsium 

ditunjukkan dapat mengurangi risiko preeklamsia
12-16

. Sedangkan sebuah penelitian 

yang menghubungkan preeklamsia dengan 23 kandungan makanan tidak menemukan 

adanya hubungan antara pola konsumsi dengan terjadinya preeklamsia
17

. Penelitian 

lain menemukan bahwa konsumsi energi, sukrosa, dan polyunsaturated fatty acid 

yang tinggi meningkatkan risiko terjadinya preeklamsia namun tidak menemukan 

adanya hubungan dengan konsumsi daging, ikan, sayuran, dan buah
18

.  

Etnis juga berperan terhadap timbulnya preeklamsia. Sebuah penelitian di New York 

menunjukkan wanita Asia memiliki risiko lebih rendah dibanding etnis lain
17

. Sebuah 

penelitian lain yang dilakukan di Kalifornia Utara juga menunjukkan wanita asia 

memiliki risiko yang lebih rendah
18

. 

Karena hasil penelitian tentang hubungan pola konsumsi dengan preeklamsia tidak 

konsisten dan umumnya penelitian dilakukan dengan sampel wanita non-Asia, maka 

penelitian ini perlu dilakukan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Terdapat inkonsistensi dari penelitian-penelitian mengenai hubungan pola konsumsi 

dengan preeklamsia. Penelitian mengenai hubungan pola konsumsi dengan 

preeklamsia belum banyak dilaksanakan dengan menggunakan sampel wanita Asia 

sedangkan faktor etnis juga berperan dimana etnis Asia memiliki risiko lebih rendah 

menderita preeklamsia. Dikarenakan hal ini, perlu dilaksanakan penelitian untuk 

mencari hubungan antara pola konsumsi dengan preeklamsia di Indonesia. 
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1.3. Pertanyaan Penelitian 

 

Apakah ada hubungan antara pola konsumsi dengan preeklamsia? 

Apakah faktor maternal mempengaruhi kejadian preeklamsia? 

 

1.4. Tujuan 

 

Tujuan umum: 

- Mengetahui hubungan antara pola konsumsi dan faktor maternal dengan 

kejadian preeklamsia. 

Tujuan khusus: 

- Mengetahui pola konsumsi ibu preeklamsia. 

- Membuktikan hubungan konsumsi energi dengan kejadian preeklamsia. 

- Membuktikan hubungan konsumsi lemak dengan kejadian preeklamsia. 

- Membuktikan hubungan konsumsi sodium dengan kejadian preeklamsia. 

- Membuktikan hubungan konsumsi serat dengan kejadian preeklamsia. 

- Membuktikan hubungan konsumsi vitamin C dengan kejadian preeklamsia. 

- Membuktikan hubungan paritas dengan kejadian preeklamsia. 

- Membuktikan hubungan umur ibu dengan kejadian preeklamsia. 

- Membuktikan hubungan riwayat preeklamsia dengan kejadian preeklamsia. 

- Membuktikan hubungan riwayat hipertensi dengan kejadian preeklamsia. 

- Membuktikan hubungan riwayat preeklamsia keluarga dengan kejadian 

preeklamsia. 
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1.5. Manfaat 

 

Manfaat akademik: 

- Bila terbukti, menambah batang tubuh ilmu pengetahuan mengenai 

preeklamsia, lebih spesifiknya hubungan pola konsumsi dengan preeklamsia. 

Manfaat praktis: 

- Sumber edukasi untuk pencegahan preeklamsia pada wanita Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




