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BAB I 

 
PENDAHULUAN 

 
 
 
 

 
1.1     Latar Belakang 

 

 
 

Hipertensi dalam kehamilan adalah hipertensi yang terjadi saat kehamilan 

berlangsung dan biasanya pada bulan terakhir kehamilan, tekanan darah 

mencapai nilai 140/90 mmHg atau kenaikan tekanan sistolik 30 mmHg dan 

tekanan diastolik 15 mmHg di atas nilai normal (Junaidi, 2010). 

Preeklampsia pada kehamilan adalah kelainan malfungsi endotel pembuluh 

darah  atau  vaskular  yang  menyebar  luas  sehingga  terjadi  vasospasme 

setelah usia kehamilan 20 minggu, mengakibatkan terjadinya penurunan 

perfusi organ dan pengaktifan endotel yang menimbulkan terjadinya 

hipertensi,  edema,  dan  dijumpai  proteinuria  300  mg  per  24  jam  atau 

30mg/dl (+1 pada dipstick) dengan nilai sangat fluktuatif saat pengambilan 

urin sewaktu (Brooks MD, 2011). 

 
World Health Organization (WHO) melaporkan pada tahun 2005 terdapat 

 
536.000 wanita hamil di seluruh dunia meninggal akibat hipertensi pada 

saat   persalinan.   Angka   Kematian   Ibu   (AKI)   di   Subsahara   Afrika 

270/100.000 kelahiran hidup, di Asia Selatan 188/100.00 kelahiran hidup 
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dan di Asia Tenggara 35/100.000 kelahiran hidup. Di Indonesia, angka 

kematian ibu tergolong tinggi yaitu 420/100.000 kelahiran hidup 

dibandingkan dengan negara-negara ASEAN (World Health Organization, 

2007). 
 

 
 

Berdasarkan  Survei  Demografi  dan  Kesehatan  Indonesia  (SDKI)  tahun 

 
2012, AKI di Indonesia masih tinggi sebesar 359/100.000 kelahiran hidup. 

Angka ini sedikit menurun jika dibandingkan dengan SDKI tahun 1991, 

yaitu sebesar 390/100.000 kelahiran hidup. Target global Millenium 

Development  Goals  (MDGs)  ke-5  adalah  menurunkan  AKI  menjadi 

102/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 (Infodatin, 2014). 

Berdasarkan Data Profil Kesehatan Provinsi Lampung terlihat bahwa 

kematian ibu dapat terjadi pada saat kehamilan, melahirkan, dan nifas yaitu 

sebanyak 179 kasus, kasus kematian ibu terbesar (59,78%) terjadi pada saat 

persalinan (Profil Kesehatan Lampung, 2012). 

 
Hipertensi pada kehamilan masih menempati urutan kedua dalam penyebab 

kematian ibu di Indonesia, yaitu 26,9% di tahun 2012 dan meningkat 

menjadi 27,1% di  tahun 2013. Pencegahan untuk terjadinya  komplikasi 

perlu  dilakukan  dengan  cara  deteksi  dini  dan  monitoring  penyebab 

kematian ibu dengan pemeriksaan laboratorium yang tepat dan terarah pada 

setiap ibu hamil, bersalin dan nifas agar dapat dilakukan intervensi lebih 

awal.   Hasil   pemeriksaan   laboratorium   digunakan   untuk   penetapan 

diagnosis, pemberian pengobatan, pemantauan hasil pengobatan dan 

penentuan  prognosis.  Dengan  demikian  diharapkan  hasil  pemeriksaan 
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laboratorium yang benar dan akurat turut berperan membantu menurunkan 

angka kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas 

(Kemenkumham, 2013). 

 

 
Preeklampsi/eklampsi  dengan  keadaan  berat  dapat  dilihat  dari  keadaan 

klinik maupun hasil pemerikasaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium 

tersebut dapat berupa pemeriksaan kadar hemoglobin, kadar hematokrit, 

jumlah trombosit, kadar Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase 

(SGOT), Serum Glutamic Piruvic Transaminase (SGPT), kadar kreatinin 

darah, kadar ureum darah, kadar protein darah dan kadar protein urin 

(Gomella, 2004). 

 
Peningkatan  kadar  hematokrit  berhubungan  dengan  berat  badan  lahir 

rendah dan berat plasenta rendah, peningkatan insiden prematuritas 

mortalitas perinatal, peningkatan resistensi vaskuler perifer, dan bentuk 

hipertensi maternal. Pengukuran serial hematokrit sangat berguna dalam 

memantau kehamilan dengan risiko tinggi terjadi insufisiensi uteroplasenta 

dan dalam memantau bentuk penyakit yang menyebabkan kelainan 

hipertensi yang diinduksi kehamilan atau komplikasi kehamilan oleh 

retardasi pertumbuhan janin, atau keduanya (Pangemanan, 2002). 

 
Kadar trombosit dan hematokrit yang dapat berpengaruh pada kehamilan 

khususnya pada kasus hipertensi gestasional dan preeklampsi berat yang 

dapat menjadi acuan pemantauan dalam mengurangi resiko angka kematian 

ibu. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui perbandingan nilai 
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rerata trombosit dan hematokrit antara penderita hipertensi gestasional dan 

preeklampsi berat di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeleok Bandar 

Lampung. 

 

 
 

1.2     Rumusan Masalah 
 

 
 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu : 

1.   Berapa nilai rerata trombosit antara penderita hipertensi gestasional dan 

preeklampsi  berat  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Dr.  H.  Abdul 

Moeleok Bandar Lampung ? 

2.   Berapa nilai rerata hematokrit antara penderita hipertensi gestasional 

dan preeklampsi berat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul 

Moeleok Bandar Lampung ? 

3. Apakah terdapat perbedaan nilai rerata trombosit antara penderita 

hipertensi gestasional dan preeklampsi berat di Rumah Sakit Umum 

Daerah Dr. H. Abdul Moeleok Bandar Lampung ? 

4. Apakah terdapat perbedaan nilai rerata hematokrit antara penderita 

hipertensi gestasional dan preeklampsi berat di Rumah Sakit Umum 

Daerah Dr. H. Abdul Moeleok Bandar Lampung ? 

5.   Apakah terdapat perbedaan nilai rerata trombosit dan hematokrit antara 

penderita hipertensi gestasional dan preeklampsi berat di Rumah Sakit 

Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeleok Bandar Lampung ? 
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1.3     Tujuan Penelitian 
 

 
 

Penelitian ini dibuat dengan tujuan, sebagai berikut : 

 
1.   Mengetahui   nilai   rerata   trombosit   antara   penderita   hipertensi 

gestasional dan preeklampsi berat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. 

H. Abdul Moeloek Bandar Lampung 

2. Mengetahui nilai rerata hematokrit antara penderita hipertensi 

gestasional dan preeklampsi berat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. 

H. Abdul Moeloek Bandar Lampung 

3.   Mengetahui perbedaan nilai rerata trombosit pada penderita hipertensi 

gestasional dan preeklampsi berat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. 

H. Abdul Moeloek Bandar Lampung 

4.   Mengetahui   perbedaan   nilai   rerata   hematokrit   pada   penderita 

hipertensi gestasional dan preeklampsi berat di Rumah Sakit Umum 

Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung 

5.   Mengetahui perbedaan nilai rerata trombosit dan hematokrit antara 

penderita hipertensi gestasional dan preeklampsi berat di Rumah Sakit 

Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeleok Bandar Lampung 

 

 
 

1.4     Manfaat Penelitian 
 

 
 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu : 

 
1.4.1 Manfaat Teoritis 

 
Dengan   mengetahui   perbedaan   nilai   rerata   trombosit   dan 

hematokrit antara penderita hipertensi gestasional dan preeklampsi 
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berat  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Dr.  H.  Abdul  Moeleok 

Bandar Lampung, dapat diperoleh informasi ilmiah sebagai 

sumbangan kepada dunia kedokteran serta untuk memperkaya 

pengetahuan di bidang kedokteran. 

 
1.4.2 Manfaat Praktis 

 
Penelitian ini diharapkan: 

 
1.   Dapat memberi informasi kepada masyarakat khususnya  ibu 

hamil, agar dapat lebih memperhatikan pencegahan terjadinya 

hipertensi gestasional dan preeklampsi berat. 

2.   Dapat mengembangkan penelitian dengan meneliti perbedaan 

nilai rerata trombosit dan hematokrit antara penderita hipertensi 

gestasional dan preeklampsi berat sehingga akan melengkapi 

hasil penelitian ini. 


