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HASIL Analisis dilakukan untuk mengetahui besar risiko (Odds Ratio) pada faktor kejadian, Preeklampsia Analisis terhadap
model akhir regresi yaitu variabel bebas yang memiliki hubungan signifikan (p<0,05) dengan kejadian preeklampsi yaitu
paritas dan riwayat hipertensi. Kekuatan hubungan antara variabel bebas dengan kejadian preeklampsi yaitu riwayat
hipertensi (OR adjusted = 5,24; 95% CI : 1.985-13.846) dan variabel paritas (OR adjusted = 3,77; 95% CI : 1.356-10.509). Kelompok
dengan riwayat hipertensi memiliki risiko terajadi preeklampsi sebesar 5,3 kali lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok
yang tidak ada riwayat hipertensi setelah dikontrol dengan paritas. Kelompok dengan paritas primigravida dan atau
grandegravida memiliki peluang terjadi preeklampsi sebesar 3,8 kali lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok dengan
paritas multigravida. PEMBAHASAN a. Umur Dengan Kejadian Preeklampsia Umur ibu pada saat kehamilan merupakan salah
satu faktor yang menentukan tingkat risiko kehamilan dan persalinan. Wanita yang berusia kurang dari 20 tahun dan lebih
dari 35 tahun mempunyai risiko tinggi terhadap kejadian preeklampsia. Berdasarkan hasil uji statistik dengan uji chi kuadrat
diperoleh nilai p sebesar 0,045 (<0,05) dan nilai OR 0,4 maka secara statistik dikatakan bermakna antara umur ibu dengan
kejadian preeklampsi, sehingga hal ini dapat disimpulkan sebaliknya umur < 21 tahun atau >35 tahun akan lebih berisiko
terjadi preeklampsia sesuai dengan teori dan penelitian yang dilakukan oleh (11) menyatakan bahwa usia yang aman untuk
hamil pada usia 25 sampai 29 tahun dengan nilai OR 2,3 (95% CI 1,28-4,09), penelitian lain menunjukkan bahwa ibu yang
berusia <21 tahun dan > 35 tahun merupakan faktor risiko terhadap kejadian preeklampsi dengan OR 3,73. (12) Hal yang sama
juga menunjukkan bahwa hubungan yang bermakna antara umur ibu melahirkan dengan kejadian preeklampsi. Risiko
kejadian preeklampsi ibu melahirkan dengan umur <21 tahun dan >35 tahun adalah 3,67 kali lebih besar dari umur ibu 21
sampai 35 tahun. (13) b. Paritas Dengan Kejadian Preeklampsia. Paritas adalah jumlah anak yang telah dilahirkan oleh seorang
ibu baik lahir hidup maupun mati. Faktor paritas memiliki pengaruh terhadap persalinan dikarenakan ibu hamil memiliki risiko
lebih tinggi untuk mengalami gangguan selama masa kehamilannya terlebih pada ibu yang pertama kali mengalami masa
kehamilan. Berdasarkan hasil uji statistik bivariat dengan uji chi kuadrat diperoleh nilai OR 2,8 (CI) 95% artinya ibu hamil
dengan jumlah paritas satu anak atau lebih dari empat anak mempunyai peluang 2,8 kali untuk terjadi preeklampsia,
penelitian yang sama menunjukkan bahwa paritas merupakan faktor risko terhadap kejadian preeklampsia dengan nilai OR
4,7 dengan nilai p 0,031. (6) Hal ini tidak berbeda dengan teori yang mengatakan bahwa salah satu predisposisi terjadinya
preeklampsia adalah faktor paritas (primigravida atau grandemultgravida), juga dari teori lain maupun hasil penelitian yang
terdahulu telah banyak dibuktikan, dari kejadian 80% semua kasus hipertensi pada kehamilan, 3 – 8% pasien terutama pada
primigravida, pada kehamilan trimester kedua (14) Catatan statistik menunjukkan dari seluruh insiden dunia, dari 5%-8%
preeklampsia dari semua kehamilan, terdapat 12% lebih dikarenakan oleh primigravida (15). Faktor yang mempengaruhi
preeklampsia frekuensi primigravida lebih tinggi bila dibandingkan dengan multigravida, terutama primigravida muda. (16) c.
Obesitas Dengan Kejadian Preeklampsia. Berdasarkan hasil uji statistik dengan uji chi kuadrat diperoleh nilai p sebesar 0,098
(>0,05) maka secara statistik menunjukkan bahwa tidak ada hubungan obesitas dengan kejadian preeklampsi, hasil penelitian
ini sama menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang bermakna antara ibu yang obesitas dengan terjadinya preeklampsia
berat (p=0,59). (6) Menurut asumsi peneliti hasil ini dapat disebabkan karena kasus preeklampsia terjadi pada semua ibu
hamil baik ibu hamil yang mengalami obes maupun ibu hamil yang tidak obes. Pertambahan berat badan selama kehamilan
sebagian besar diakibatkan uterus dan isinya, payudara, dan peningkatan volume darah serta cairan ekstravasikuler.
Peningkatan berat badan ibu selama kehamilan menandakan adaptasi ibu terhadap pertumbuhan janin, pertambahan berat
badan rata-rata sebanyak 12,5 kg. (18) d. Riwayat Hipertensi dengan Kejadian Preeklampsi Pada penelitian ini, responden yang
mempunyai riwayat hipertensi lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah responden yang tidak mempunyai riwayat
hipertensi, dari semua kasus preeklampsi, responden yang mempunyai riwayat hipertensi sebanyak 72,7%, sedangkan pada
kontrol yang mempunyai riwayat hipertensi sebanyak 38,6%. Hasil bivariat dengan menggunakan uji Chi Kuadrat didapatkan
nilai OR 4,2 artinya seorang ibu hamil dengan riwayat hipertensi mempunyai peluang 4,2 kali terjadi preeklampsia, kemudian

dilakukan analisis multivariat menunjukkan adanya hubungan yang sangat signifikan antara kejadian preeklampsi dengan
responden yang mempunyai riwayat hipertensi dan hubungan ini mempunyai keeratan yang cukup tinggi dengan risiko 5,3
kali. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang menunjukkan bahwa riwayat hipertensi merupakan faktor risiko
terhadap kejadian preeklampsia dengan nilai OR 2,98 dengan nilai p 0,004. (6) Menurut teori kehamilan dapat menyebabkan
hipertensi pada wanita yang sebelumnya dalam keadaan normal atau memperburuk hipertensi pada wanita yang sebelumnya
telah menderita hipertensi atau mempunyai riwayat hipertensi. Hipertensi sebagai penyulit dalam kehamilan sering



telah menderita hipertensi atau mempunyai riwayat hipertensi. Hipertensi sebagai penyulit dalam kehamilan sering
ditemukan dan merupakan salah satu dari tiga besar, selain pendarahan dan infeksi, yang terus menjadi penyebab utama
kematian ibu di Amerika Serikat. (20) e. Riwayat Keluarga Dengan Kejadian Preeklampsia. Pada analisis bivariat faktor riwayat
keluarga terdapat hubungan yang sangat signifikan dengan terjadinya preeklampsia dan mempunyai risiko 3,8 kali untuk
terjadi preeklampsi pada mereka yang mempunyai keturunan dengan hipertensi dibandingkan dengan mereka yang tidak
mempunyai keturunan dengan hipertensi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan
risiko 7,11 kali untuk terjadi preeklampsi. (17) Demikian juga adanya fakror genetik pada keluarga akan menyebabkan keluarga
tersebut mempunyai resiko menderita hipertensi. Individu yang memiliki orang tua dengan hipertensi mempunyai dua kali
lebih besar untuk menderita hipertensi dari ada individu yang tidak mempunyai keluarga dengan riwayat hipertensi. (21)
Hipertensi merupakan penyakit degeneratif dan tidak terlepas dari faktor keturunan. Kalau ada keluarga yang memiliki
penyakit hipertensi, maka sangat besar ibu hamil tersebut mengalaminya. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa ada bukti
gen yang diturunkan untuk masalah tekanan darah tinggi. Hasil penelitian menyatakan bahwa peranan riwayat keluarga
terhadap timbulnya hipertensi terbukti dengan ditemukan kejadian bahwa hipertensi lebih banyak pada kembar monozigot
(satu sel telur) dari pada heterozigot (berbeda sel telur). Tekanan darah terkait erat dengan riwayat keluarga seseorang.
Seseorang yang kedua orang tuanya menderita hipertensi akan memiliki kemungkinan 50-75% untuk menjadi hipertensi. Pada
riwayat keluarga merupakan faktor resiko yang tidak dapat dikontrol sehingga kejadian hipertensi terjadi pada ibu hamil.

Sources Similarity

Mengatasi Tekanan Darah Tinggi atau Hipertensi35 tahun akan lebih berisiko terjadi preeklampsia sesuai
dengan teori dan penelitian yang dilakukan oleh (11) menyatakan bahwa usia yang aman untuk hamil pada
usia 25 sampai 29 tahun dengan nilai OR 2,3 (95% CI 1,28-4,09), penelitian lain menunjukkan bahwa ibu yang
berusia <21 tahun dan > 35 tahun merupakan faktor risiko terhadap kejadian preeklampsi dengan OR 3,73.
(12) Hal yang sama juga menunjukkan bahwa hubungan yang bermakna antara umur ibu melahirkan dengan
kejadian preeklampsi. Risiko kejadian preeklampsi ibu melahirkan dengan umur <21 tahun dan >35 tahun
adalah 3,67 kali lebih besar dari umur ibu 21 sampai 35 tahun. (13) b. Paritas Dengan Kejadian Preeklampsia.
Paritas adalah jumlah anak yang telah dilahirkan oleh seorang ibu baik lahir hidup maupun mati. Faktor
paritas memiliki pengaruh terhadap persalinan dikarenakan ibu hamil memiliki risiko lebih tinggi untuk
mengalami gangguan selama masa kehamilannya terlebih pada ibu yang pertama kali mengalami masa
kehamilan. Berdasarkan hasil uji statistik bivariat dengan uji chi kuadrat diperoleh nilai OR 2,8 (CI) 95%
artinya ibu hamil dengan jumlah paritas satu anak atau lebih dari empat anak mempunyai peluang 2,8 kali
untuk terjadi preeklampsia, penelitian yang sama menunjukkan bahwa paritas merupakan faktor risko
terhadap kejadian preeklampsia dengan nilai OR 4,7 dengan nilai p 0,031. (6) Hal ini tidak berbeda dengan
teori yang mengatakan bahwa salah satu predisposisi terjadinya preeklampsia adalah faktor paritas
(primigravida atau grandemultgravida), juga dari teori lain maupun hasil penelitian yang terdahulu telah
banyak dibuktikan, dari kejadian 80% semua kasus hipertensi pada kehamilan, 3 – 8% pasien terutama pada
primigravida, pada kehamilan trimester kedua (14) Catatan statistik menunjukkan dari seluruh insiden dunia,
dari 5%-8% preeklampsia dari semua kehamilan, terdapat 12% lebih dikarenakan oleh primigravida (15).
Faktor yang mempengaruhi preeklampsia frekuensi primigravida lebih tinggi bila dibandingkan dengan
multigravida, terutama primigravida muda. (16) c. Obesitas Dengan Kejadian Preeklampsia. Berdasarkan
hasil uji statistik dengan uji chi kuadrat diperoleh nilai p sebesar 0,098 (>0,05) maka secara statistik
menunjukkan bahwa tidak ada hubungan obesitas dengan kejadian preeklampsi, hasil penelitian ini sama
menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang bermakna antara ibu yang obesitas dengan terjadinya
preeklampsia berat (p=0,59). (6) Menurut asumsi peneliti hasil ini dapat disebabkan karena kasus
preeklampsia terjadi pada semua ibu hamil baik ibu hamil yang mengalami obes maupun ibu hamil yang
tidak obes. Pertambahan berat badan selama kehamilan sebagian besar diakibatkan uterus dan isinya,
payudara, dan peningkatan volume darah serta cairan ekstravasikuler. Peningkatan berat badan ibu selama
kehamilan menandakan adaptasi ibu terhadap pertumbuhan janin, pertambahan berat badan rata-rata
sebanyak 12,5 kg. (18) d. Riwayat Hipertensi dengan Kejadian Preeklampsi Pada penelitian ini, responden
yang mempunyai riwayat hipertensi lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah responden yang tidak
mempunyai riwayat hipertensi, dari semua kasus preeklampsi, responden yang mempunyai riwayat
hipertensi sebanyak 72,7%, sedangkan pada kontrol yang mempunyai riwayat hipertensi sebanyak 38,6%.
Hasil bivariat dengan menggunakan uji Chi Kuadrat didapatkan nilai OR 4,2 artinya seorang ibu hamil
dengan riwayat hipertensi mempunyai peluang 4,2 kali terjadi preeklampsia, kemudian dilakukan analisis
multivariat menunjukkan adanya hubungan yang sangat signifikan antara kejadian preeklampsi dengan
responden yang mempunyai riwayat hipertensi dan hubungan ini mempunyai keeratan yang cukup tinggi
dengan risiko 5,3 kali. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang menunjukkan bahwa riwayat
hipertensi merupakan faktor risiko terhadap kejadian preeklampsia dengan nilai OR 2,98 dengan nilai p
0,004. (6) Menurut teori kehamilan dapat menyebabkan hipertensi pada wanita yang sebelumnya dalam
keadaan normal atau memperburuk hipertensi pada wanita yang sebelumnya telah menderita hipertensi
atau mempunyai riwayat hipertensi. Hipertensi sebagai penyulit dalam kehamilan sering ditemukan dan
merupakan salah satu dari tiga besar, selain pendarahan dan infeksi, yang terus menjadi penyebab utama
kematian ibu di Amerika Serikat. (20) e. Riwayat Keluarga Dengan Kejadian Preeklampsia. Pada analisis
bivariat faktor riwayat keluarga terdapat hubungan yang sangat signifikan dengan terjadinya preeklampsia
dan mempunyai risiko 3,8 kali untuk terjadi preeklampsi pada mereka yang mempunyai keturunan dengan
hipertensi dibandingkan dengan mereka yang tidak mempunyai keturunan dengan hipertensi. Hasil
penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan risiko 7,11 kali untuk terjadi
preeklampsi. (17) Demikian juga adanya fakror genetik pada keluarga akan menyebabkan keluarga tersebut
mempunyai resiko menderita hipertensi. Individu yang memiliki orang tua dengan hipertensi mempunyai
dua kali lebih besar untuk menderita hipertensi dari ada individu yang tidak mempunyai keluarga dengan
riwayat hipertensi. (21) Hipertensi merupakan penyakit degeneratif dan tidak terlepas dari faktor keturunan.
Kalau ada keluarga yang memiliki penyakit hipertensi, maka sangat besar ibu hamil tersebut mengalaminya.
Sebuah penelitian menunjukkan bahwa ada bukti gen yang diturunkan untuk masalah tekanan darah tinggi.
Hasil penelitian menyatakan bahwa peranan riwayat keluarga terhadap timbulnya hipertensi terbukti
dengan ditemukan kejadian bahwa hipertensi lebih banyak pada kembar monozigot (satu sel telur) dari pada
heterozigot (berbeda sel telur). Tekanan darah terkait erat dengan riwayat keluarga seseorang. Seseorang
yang kedua orang tuanya menderita hipertensi akan memiliki kemungkinan 50-75% untuk menjadi
hipertensi. Pada riwayat keluarga merupakan faktor resiko yang tidak dapat dikontrol sehingga kejadian
hipertensi terjadi pada ibu hamil.">Compare text
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ada beberapa hal yang bisa menyebabkan seseorang memiliki tekanan darah tinggi. ada faktor penyebab tekanan darah tinggi yang
tidak dapat anda kendalikan.sebuah penelitian menunjukkan bahwa ada bukti gen yang diturunkan untuk masalah tekanan darah
tinggi.

https://kumpulan.info/sehat/artikel-kesehatan/174-mengatasi-tekanan-darah-tinggi-atau-hipertensi.html

ASUHAN KEPERAWATAN HIPERTENSI | Yulita... - Academia.edu35 tahun akan lebih berisiko terjadi
preeklampsia sesuai dengan teori dan penelitian yang dilakukan oleh (11) menyatakan bahwa usia yang
aman untuk hamil pada usia 25 sampai 29 tahun dengan nilai OR 2,3 (95% CI 1,28-4,09), penelitian lain
menunjukkan bahwa ibu yang berusia <21 tahun dan > 35 tahun merupakan faktor risiko terhadap kejadian
preeklampsi dengan OR 3,73. (12) Hal yang sama juga menunjukkan bahwa hubungan yang bermakna antara
umur ibu melahirkan dengan kejadian preeklampsi. Risiko kejadian preeklampsi ibu melahirkan dengan
umur <21 tahun dan >35 tahun adalah 3,67 kali lebih besar dari umur ibu 21 sampai 35 tahun. (13) b. Paritas
Dengan Kejadian Preeklampsia. Paritas adalah jumlah anak yang telah dilahirkan oleh seorang ibu baik lahir
hidup maupun mati. Faktor paritas memiliki pengaruh terhadap persalinan dikarenakan ibu hamil memiliki
risiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan selama masa kehamilannya terlebih pada ibu yang pertama
kali mengalami masa kehamilan. Berdasarkan hasil uji statistik bivariat dengan uji chi kuadrat diperoleh nilai
OR 2,8 (CI) 95% artinya ibu hamil dengan jumlah paritas satu anak atau lebih dari empat anak mempunyai
peluang 2,8 kali untuk terjadi preeklampsia, penelitian yang sama menunjukkan bahwa paritas merupakan
faktor risko terhadap kejadian preeklampsia dengan nilai OR 4,7 dengan nilai p 0,031. (6) Hal ini tidak
berbeda dengan teori yang mengatakan bahwa salah satu predisposisi terjadinya preeklampsia adalah
faktor paritas (primigravida atau grandemultgravida), juga dari teori lain maupun hasil penelitian yang
terdahulu telah banyak dibuktikan, dari kejadian 80% semua kasus hipertensi pada kehamilan, 3 – 8% pasien
terutama pada primigravida, pada kehamilan trimester kedua (14) Catatan statistik menunjukkan dari
seluruh insiden dunia, dari 5%-8% preeklampsia dari semua kehamilan, terdapat 12% lebih dikarenakan oleh
primigravida (15). Faktor yang mempengaruhi preeklampsia frekuensi primigravida lebih tinggi bila
dibandingkan dengan multigravida, terutama primigravida muda. (16) c. Obesitas Dengan Kejadian
Preeklampsia. Berdasarkan hasil uji statistik dengan uji chi kuadrat diperoleh nilai p sebesar 0,098 (>0,05)
maka secara statistik menunjukkan bahwa tidak ada hubungan obesitas dengan kejadian preeklampsi, hasil
penelitian ini sama menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang bermakna antara ibu yang obesitas
dengan terjadinya preeklampsia berat (p=0,59). (6) Menurut asumsi peneliti hasil ini dapat disebabkan
karena kasus preeklampsia terjadi pada semua ibu hamil baik ibu hamil yang mengalami obes maupun ibu
hamil yang tidak obes. Pertambahan berat badan selama kehamilan sebagian besar diakibatkan uterus dan
isinya, payudara, dan peningkatan volume darah serta cairan ekstravasikuler. Peningkatan berat badan ibu
selama kehamilan menandakan adaptasi ibu terhadap pertumbuhan janin, pertambahan berat badan rata-
rata sebanyak 12,5 kg. (18) d. Riwayat Hipertensi dengan Kejadian Preeklampsi Pada penelitian ini,
responden yang mempunyai riwayat hipertensi lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah responden
yang tidak mempunyai riwayat hipertensi, dari semua kasus preeklampsi, responden yang mempunyai
riwayat hipertensi sebanyak 72,7%, sedangkan pada kontrol yang mempunyai riwayat hipertensi sebanyak
38,6%. Hasil bivariat dengan menggunakan uji Chi Kuadrat didapatkan nilai OR 4,2 artinya seorang ibu hamil
dengan riwayat hipertensi mempunyai peluang 4,2 kali terjadi preeklampsia, kemudian dilakukan analisis
multivariat menunjukkan adanya hubungan yang sangat signifikan antara kejadian preeklampsi dengan
responden yang mempunyai riwayat hipertensi dan hubungan ini mempunyai keeratan yang cukup tinggi
dengan risiko 5,3 kali. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang menunjukkan bahwa riwayat
hipertensi merupakan faktor risiko terhadap kejadian preeklampsia dengan nilai OR 2,98 dengan nilai p
0,004. (6) Menurut teori kehamilan dapat menyebabkan hipertensi pada wanita yang sebelumnya dalam
keadaan normal atau memperburuk hipertensi pada wanita yang sebelumnya telah menderita hipertensi
atau mempunyai riwayat hipertensi. Hipertensi sebagai penyulit dalam kehamilan sering ditemukan dan
merupakan salah satu dari tiga besar, selain pendarahan dan infeksi, yang terus menjadi penyebab utama
kematian ibu di Amerika Serikat. (20) e. Riwayat Keluarga Dengan Kejadian Preeklampsia. Pada analisis
bivariat faktor riwayat keluarga terdapat hubungan yang sangat signifikan dengan terjadinya preeklampsia
dan mempunyai risiko 3,8 kali untuk terjadi preeklampsi pada mereka yang mempunyai keturunan dengan
hipertensi dibandingkan dengan mereka yang tidak mempunyai keturunan dengan hipertensi. Hasil
penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan risiko 7,11 kali untuk terjadi
preeklampsi. (17) Demikian juga adanya fakror genetik pada keluarga akan menyebabkan keluarga tersebut
mempunyai resiko menderita hipertensi. Individu yang memiliki orang tua dengan hipertensi mempunyai
dua kali lebih besar untuk menderita hipertensi dari ada individu yang tidak mempunyai keluarga dengan
riwayat hipertensi. (21) Hipertensi merupakan penyakit degeneratif dan tidak terlepas dari faktor keturunan.
Kalau ada keluarga yang memiliki penyakit hipertensi, maka sangat besar ibu hamil tersebut mengalaminya.
Sebuah penelitian menunjukkan bahwa ada bukti gen yang diturunkan untuk masalah tekanan darah tinggi.
Hasil penelitian menyatakan bahwa peranan riwayat keluarga terhadap timbulnya hipertensi terbukti
dengan ditemukan kejadian bahwa hipertensi lebih banyak pada kembar monozigot (satu sel telur) dari pada
heterozigot (berbeda sel telur). Tekanan darah terkait erat dengan riwayat keluarga seseorang. Seseorang
yang kedua orang tuanya menderita hipertensi akan memiliki kemungkinan 50-75% untuk menjadi
hipertensi. Pada riwayat keluarga merupakan faktor resiko yang tidak dapat dikontrol sehingga kejadian
hipertensi terjadi pada ibu hamil.">Compare text

Peran faktor genetik terhadap timbulnya hipertensi terbukti dengan ditemukannya kejadian bahwa hipertensi lebih banyak pada
kembar monozigot (satu sel telur) daripada heterozigot (berbeda sel telur). Seorang penderita yang mempunyai sifat genetik
hipertensi primer (esensial) apabila...
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