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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Telaah Pustaka 

1. Kenaikan Berat Badan Ibu Bersalin Selama Hamil 

a. Pengertian 

Kenaikan berat badan selama kehamilan sebagian besar 

diakibatkan oleh uterus dan isinya, payudara, dan peningkatan volume 

darah serta cairan ekstraseluler ekstravaskular. Sebagian kecil 

kenaikan berat badan tersebut diakibatkan oleh perubahan metabolik 

yang megakibatkan kenaikan air selular dan penumpukan lemak dan 

protein baru, yang disebut cadangan ibu. Hytten melaporkan suatu 

kenaikan berat badan rata-rata sebanyak 12,5 kg.
18

  

Tabel 2. Kenaikan Berat Badan Selama Hamil 
Jaringan dan Cairan 10 

Minggu 

20 Minggu 30 Minggu 40 Minggu 

Janin 5 gr 300 gr 1500 gr 3400 gr 

Plasenta 20 gr 170 gr 430 gr 650 gr 

Cairan Amnion 30 gr 350 gr 750 gr 800 gr 

Uterus 140 gr 320 gr 600 gr 970 gr 

Mammae 45 gr 180 gr 360 gr 405 gr 

Darah  100 gr 600 gr 1300 gr 1450 gr 

Cairan ektraseluler 0 30 gr 80 gr 1480 gr 

Lemak 310 gr 2050 gr 3480 gr 3345 gr 

Total 650 gr 4000 gr 8500 gr 12500 gr 

Sumber: Prawirohardjo, Tahun 2014 

Di Indonesia, berat badan ideal calon ibu pada saat mulai 

kehamilan adalah 45-65 kg. Jika kurang dari 45 kg, sebaiknya berat 

badan dinaikkan lebih dahulu hingga mencapai 45 kg sebelum hamil. 

Sebaliknya, bila berat badan diturunkan samapai 65 kg sebelum 

hamil.
19
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b. Kenaikan Berat Badan sesuai Trimester Kehamilan 

1) Trimester I (0-12 Minggu) 

Umumnya nafsu makan ibu berkurang, sering timbul rasa mual 

dan ingin muntah. Pada kondisi ini, ibu harus tetap berusaha untuk 

makan agar janin dapat tumbuh dengan baik. Kenaikan normal 

antara 0,7-1,4 kg. 

2) Trimester II (sampai dengan usia kehamilan 28 minggu) 

Nafsu makan sudah pulih kembali, kebutuhan makan harus 

diperbanyak. Kenaikan berat badan normal antara 6,7-7,4 kg. 

3) Trimester III (sampai dengan usia kehamilan 40 minggu) 

Nafsu makan sangat baik, tetapi jangan berlebihan. Kenaikan berat 

badan normal antara 12,7-13,4 kg.
19

 

Berat badan ibu sebelum hamil dan kenaikan berat badan 

selama hamil kurang (underweight) atau lebih (overweight) dari 

normal akan membuat kehamilan menjadi berisiko. Berat badan ibu 

yang kurang akan berisiko melahirkan bayi dengan berat badan 

kurang atau Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR). Sedangkan berat badan 

ibu berlebih atau sangat cepat juga berisiko mengalami perdarahan 

atau bisa jadi merupakan indikasi awal terjadinya keracunan 

kehamilan (preeklamsi) atau diabetes. Mula-mula overweight, lalu 

tensi naik, bengkak kaki, ginjal bermasalah, akhirnya keracunan 

kehamilan. Jadi, berat badan ideal akan mempermudah berjalannya 

kelahiran tanpa komplikasi. Kalaupun ada, hanya sedikit risiko. Berat 
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badan yang ideal selama hamil akan segera mengembalikan bentuk 

tubuh ke berat semula setelah melahirkan.
19

 

c. Kenaikan Berat Badan selama Hamil Menurut Indeks Masa Tubuh 

Pola kenaikan berat badan ibu selama hamil yang sehat 

tergantung pada berat badan awal ibu sebelum hamil. Ibu yang 

memiliki berat badan berlebih seharusnya memiliki kenaikan berat 

badan yang lebih sedikit dari ibu yang normal, begitu pula sebaliknya. 

Berikut kenaikan berat badan ibu selama hamil menurut indeks masa 

tubuh (IMT)
20

: 

Tabel 3. Kenaikan Berat Badan Ibu Selama Hamil Menurut Indeks  

Masa Tubuh (IMT) yang Dianjurkan Institute Of Medicine  

IMT (kg/m2) 

Total Kenaikan 

Berat Badan yang 

Disarakan 

Selama Trimester II 

dan III 

Berat Kurang 

(IMT <18,5 kg/m
2
) 

12,5 – 18 kg 0,53 kg/minggu 

Normal 

(IMT 18,5 – 24,9 kg/m
2
) 

11,5 – 16 kg 0,45 kg/minggu 

Berat Berlebih (Overweight) 

(IMT 25 – 29,9 kg/m
2
) 

7 – 11,5 kg 0,27 kg/minggu 

Obesitas (IMT >30 kg/m
2
) 5 – 9,1 kg 0,23 kg/minggu 

Sumber: Cunningham, Tahun 2013 dan IOM, Tahun 2010 

d. Indeks Massa Tubuh Ibu Hamil 

Indeks Massa Tubuh (IMT) atau Body Mass Index (BMI) 

merupakan alat atau cara yang sederhana untuk memantau status gizi 

orang dewasa, khususnya yang berkaitan dengan kekurangan dan 

kelebihan berat badan. Berat badan kurang dapat meningkatkan resiko 

terhadap penyakit infeksi, sedangkan berat badan lebih akan 

meningkatkan resiko terhadap penyakit degeneratif. Oleh karena itu, 
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mempertahankan berat badan normal memungkinkan seseorang dapat 

mencapai usia harapan hidup yang lebih panjang.
21

 

Salah satu cara untuk menghitung status gizi adalah dengan 

melakukan pengukuran antropometri, yaitu pengukuran berat badan, 

tinggi badan, serta lingkar lengan. Untuk mengetahui status gizi, dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut:
21

 

IMT =     
                          (  )

             ( )                ( )
 

 

2. Preeklamsi 

a. Pengertian 

Preeklamsi adalah kelainan multi sistemik yang terjadi pada 

kehamilan yang ditandai dengan adanya hipertensi dan edema, serta 

dapat disertai dengan proteinurine. Biasanya terjadi pada usia 

kehamilan 20 minggu ke atas.
22

 Preeklamsi adalah hipertensi yang 

timbul setelah 20 minggu kehamilan disertai dengan proteinuria.
9
    

Preeklamsi adalah timbulnya hipertensi disertai proteinuria dan 

edema akibat kehamilan setelah usia kehamilan 20 minggu atau segera 

setelah persalinan. Preeklamsi adalah sekumpulan gejala yang timbul 

pada wanita hamil, bersalin, dan nifas yang terdiri dari hipertensi, 

edema, dan proteinuria tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan 

vaskuler atau hipertensi sebelumnya, sedangkan gejalanya biasanya 

muncul setelah kehamilan berumur 28 minggu atau lebih.
23
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b. Tanda gejala 

1) Riwayat Kesehatan
24

 

a) Sakit kepala persisten yang tidak berespons terhadap obat 

biasa. 

b) Limbung, penglihatan kabur, berkunang-kunang, atau 

skotomata. 

c) Nyeri epigastrik persisten. 

2) Pemeriksaan Fisik
24

 

a) Peningkatan tekanan darah sistolik  ≥140   H           o    

≥90   H . 

b) Pemeriksaan tekanan darah dengan akurat. 

c) Pemeriksaan oftalmik: 

i. Papiledema. 

ii. Konstriksi lokal pembuluh darah retina (A-V nicking). 

iii. Penyempitan pembuluh darah. 

iv. Daerah perdarahan. 

3) Tes Laboratorium
24

 

a) Urine untuk pemeriksaan protein urine, diikuti dengan tes 

urine 24 jam. 

b) Hemoglobin dan hematokrit. 

c) Jika trombosit <100.000 sel/ml, dilakukan pemeriksaan 

koagulasi: 

i. Fibrinogen. 
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ii. Produk pemecahan fibrin. 

iii. PT (masa protrombin) 

iv. PTT (masa protrombin parsial) 

d) Tes fungsi hati. 

e) Tes fungsi ginjal: 

i. Urine 24 jam untuk protein urine total, klirens keratin. 

ii. Kreatin serum. 

iii. Asam urat serum. 

c. Patogenesis 

Penyebab pasti preeklamsi dalam kehamilan hingga kini belum 

diketahui dengan jelas. Banyak teori telah dikemukakan tentang 

terjadinya preeklamsi dalam kehamilan. Teori-teori yang sekarang 

banyak dianut adalah: 

1) Teori Disfungsi Endotel 

Secara singkat sitokin seperti faktor nekrosis tumor-α 

(TNF-α)                 (IL)            p                  y  

stress oksidatif terkait preeklamsi. Stress oksidatif ini ditandai 

dengan terdapatnya spesies oksigen reaktif dan radikal bebas yang 

menyebabkan terbentuknya peroksida lipid yang berpropagasi 

sendiri. Hal ini kemudian akan membentuk radikal-radikal yang 

amat toksik yang akan mencederai sel endotel, mengubah produksi 

nitrat oksida mereka dan mengganggu keseimbangan 

prostaglandin.
25
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Akibat lain stress oksidatif mencakup produksi sel busa 

makrofag yang penuh lipid yang tampak pada aterosis, aktivasi 

koagulasi mikrovaskular, yang bermanifestasi sebagai 

trompositopenia, dan peningkatan permeabilitas kapiler, yang 

ditandai dengan edema dan proteinuria.
25

 

Selain itu,  pada ibu hamil dengan kelebihan berat badan 

atau obesitas maka akan meningkatkan lemak di dalam tubuh. 

Lemak visceral menghasilkan lebih banyak C-reactive protein 

(CRP) dan sitokin inflamasi sehingga mengakibatkan lebih banyak 

dihasilkannya oksidatif stress. Oksidatif stress tersebut merupakan 

hasil dari peningkatan free fatty acid dan adanya inflamasi. 

Oksidatif stress pada tahap berikutnya bersama dengan zat toksis 

yang beredar dapat merangsang terjadinya kerusakan pada sel 

endotel pembuluh darah yang disebut disfungsi endotel yang dapat 

terjadi pada seluruh permukaaan endotel pembuluh darah.
13

 

Pada disfungsi endotel terjadi ketidakseimbangan produksi 

zat-zat yang bertindak sebagai vasodilator seperti prostasiklin dan 

nitrat oksida, dibandingkan dengan vasokonstriktor seperti 

endothelium I, trombosan, dan angiotensin II sehingga akan terjadi 

vasokontriksi yang luas dan terjadilah hipertensi.
14

 Pada disfungsi 

endotel juga terjadi peningkatan produksi sel makrofag lipid, 

aktivasi faktor koagulasi mikrovaskular (trombositopenia), dan 

peningkatan permeabilitas mikrovaskular (edema dan proteinuria). 
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Semua proses ini selanjutnya menyebabkan manifestasi klinis 

preeklamsi.
15

 

2)  Teori Genetik 

Ada faktor keturunan dan familial dengan model gen 

tunggal. Genotipe ibu lebih menentukan terjadinya hipertensi 

dalam kehamilan secara familial jika dibandingkan dengan 

genotipe janin. Telah terbukti bahwa pada ibu yang mengalami 

preeklamsi, 26% anak perempuannya akan mengalami preeklamsi 

pula, sedangkan hanya 8% anak menantu mengalami preeklamsi.
9
     

Kecenderungan herediter ini mungkin merupakan akibat 

interaksi ratusan gen yang diwariskan baik dari ayah atau ibu yang 

mengendalikan sejumlah besar fungsi metabolik dan enzimatik 

disetiap system organ. Karena itu, manifestasi klinis pada tiap 

perempuan yang mengalami sindrom preeklamsi akan menempati 

suatu titik pada spektrum.
25

 

3) Teori Imunologis 

Risiko preeklamsi meningkat secara nyata pada kondisi 

mungkin terganggunya pembentukan antibodi penyekat situs 

antigenik plasenta. Redman dkk 2009 baru-baru ini mengulas 

kemungkinan peran maladaptasi imunitas dalam patofisiologi 

preeklamsi. Pada awal kehamilan yang ditakdirkan untuk 

mengalami komplikasi preeklamsi, trofoblas ekstravilus 
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mengekspresikan antigen leukosit manusia G (HLA-G) yang 

bersifat imunosupresif dalam jumlah yang kurang.
25

  

4) Teori Kelainan Vaskularisasi Plasenta 

Pada hamil normal, dengan sebab yang belum jelas, terjadi 

invasi trofoblas ke dalam lapisan otot arteria spiralis, yang 

menimbulkan degenerasi lapisan otot tersebut sehingga terjadi 

dilatasi arteri spiralis. Invasi trofoblas juga memasuki jaringan 

sekitar arteri spiralis, sehingga jaringan matriks menjadi gembur 

dan memudahkan lumen arteri spiralis mengalami distensi dan 

dilatasi. Distensi dan vasodilatasi lumen erteri spiralis ini 

memberi dampak penurunan tekanan darah, penurunan resistensi 

vaskular, dan peningkatan aliran darah pada daerah utero 

plasenta.
9
     

Pada hipertensi dalam kehamilan tidak terjadi invasi sel-sel 

trofoblas pada lapisan otot arteri spiralis dan jaringan matriks 

sekitarnya. Lapisan otot arteri spiralis menjadi tetap kaku dan 

keras sehingga lumen arteri spiralis tidak memungkinkan 

mengalami distensi dan vasodilatasi. Akibatnya, arteri spiralis 

relatif mengalami vasokontriksi, dan terjadi kegagalan 

“   o               p      ”,                           op        

menurun, dan terjadilah hipoksia dan iskemia plasenta. Dampak 

iskemia plasenta akan menimbulkan perubahan-perubahan yang 
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dapat menjelaskan patogenesis hipertensi dalam kehamilan 

selanjutnya.
9
   

d. Klasifikasi 

Preeklamsi diklasifikasikan sebagai preeklampsi ringan dan berat.
26

 

1) Preeklamsi Ringan 

a) Dua bacaan tekanan darah diastolik 90-110 mm Hg 4 jam 

setelah umur kehamilan 20 minggu. 

b) Proteinuria ≥1 + p    dipstick. 

c) Tidak ada bukti disfungsi organ.
26

 

2) Preeklamsi Berat 

a) Tekanan darah diastolik 110 mm Hg atau lebih setelah umur 

kehamilan 20 minggu. 

b) Proteinuria +3 atau lebih pada dipstick. 

c) Terkadang: 

i. Sakit kepala (frekuensi meningkat, tidak berkurang 

dengan analgesik biasa). 

ii. Penglihatan kabur. 

iii. Oliguria (melewatkan kurang dari 400 mL urin dalam 24 

jam). 

iv. Nyeri perut bagian atas (nyeri epigastrium atau nyeri di 

kuadran kanan atas). 

v. Edema paru. 
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vi. Parameter laboratorium {(trombositopenia (jumlah 

trombosit <100000 mm3), enzim hati meningkat (> dua 

kali normal), Kreatinin serum > 1,2 mg / dl)}.
26

 

e. Faktor Predisposisi 

Ada beberapa faktor predisposisi penyebab preeklamsi diantaranya:
8
 

1) Nulipara 

2) Umur yang lebih dari 35 tahun 

3) Keturunan Afrika dan Amerika 

4) Obesitas 

5) Riwayat preeklamsi pada keluarga 

6) Riwayat preeklamsi pada kehamilan sebelunnya 

7) Hipertensi kronis 

8) Penyakit ginjal kronis 

9) Diabetes mellitus sebelum hamil 

10)  Kehamilan ganda 

11)  Penyakit jaringan ikat dan vaskular 

12)  Sindrom antibodi antipospolipid 

13)  Molahidatidosa 

f. Pencegahan 

Pencegahan adalah upaya untuk mencegah terjadinya 

preeklamsi pada perempuan hamil yang mempunyai risiko terjadinya 

preeklamsi. Preeklamsi adalah suatu sindroma dari proses implantasi 
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sehingga tidak secara keseluruhan dapat dicegah. Pencegahan dapat 

dilakukan dengan nonmedikal dan medikal:
9
    

1) Pencegahan dengan Non Medikal 

Pencegahan nonmedikal adalah pencegahan dengan tidak 

memberikan obat yaitu: 

a) Tirah Baring 

Di Indonesia tirah baring masih diperlukan pada mereka 

yang mempunyai risiko tinggi terjadinya preeklamsi meskipun 

tirah baring tidak terbukti mencegah terjadinya preeklamsi dan 

mencegah persalinan preterm. 

b) Antenatal Care 

Antenatal Care yang teratur dan teliti dapat menemukan 

tanda-tanda dini preeklamsi, dan dalam hal itu harus dilakukan 

penanganan semestinya. Kita perlu lebih waspada akan 

timbulnya preeklamsi dengan adanya faktor-faktor 

predisposisi. Walaupun timbulnya preeklamsi tidak dapat 

dicegah sepenuhnya, namun frekuensinya dapat dikurangi 

dengan pemberian penerangan secukupnya dan pelaksanaan 

pengawasannya yang baik pada wanita hamil.
23

 

Penerangan tentang manfaat istirahat dan diet berguna 

dalam pencegahan. Istirahat  tidak selalu berarti berbaring di 

tempat tidur, namun pekerjaan sehari-hari perlu dikurangi dan 

dianjurkan lebih banyak duduk dan berbaring. Diet tinggi 
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protein dan rendah lemak, karbohidrat, garam dan penambahan 

berat badan yang tidak berlebihan perlu dianjurkan.
23

 

2) Pencegahan dengan Medikal     

Pencegahan dapat pula dilakukan dengan pemberian obat yaitu:
9
 

a) Pemberian kalsium 1.500 – 2.000 mg/hari 

b) Pemberian zinc 200 mg/hari 

c) Pemberian magnesium 365 mg/hari 

d) Pemberian aspirin dosis rendah rata-rata dibawah 100 mg/hari 

e) Pemberian obat-obatan antioksidan (vitamin c dan vitamin e) 

g. Penatalaksanaan 

1) Preeklamsi Ringan 

a) Telah diakui. 

b) Pantau BP dua kali sehari, protein urin setiap hari. 

c) Darah basal (Hb, HCT, jumlah trombosit, serum kreatinin, 

urea darah, ALT, AST) dan parameter urin dan disarankan 

pemeriksaan retina untuk mnegetahui adanya perubahan.  

d) Monitor kondisi janin (pertumbuhan dan kesejahteraan). 

e) Wanita dengan TD sistolik kurang dari 160 mmHg dan 

diastolik kurang dari 110 mmHg obat anti hipertensi mungkin 

tidak diberikan. 

f) Rawat jalan jika tekanan darah normal dan pemeriksaan 

normal. 
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g) Tindak lanjut dua kali seminggu dengan jumlah trombosit 

mingguan dan enzim hati. 

h) Monitor pertumbuhan janin, jika ada tanda-tanda gangguan 

pertumbuhan maka mempertimbangkan persalinan dini.
26

 

2) Preeklamsi Berat 

a) Telah diakui. 

b) Stabilkan pasien dan rujuk ke faskes yang lebih tinggi 

c) Prinsip manajemen: 

i. Pantau BP, albumin urin, kondisi janin, dan parameter 

laboratorium. 

ii. Mulai anti hipertensi. 

iii. Mulai MgSo4 (jika gejala seperti sakit kepala, nyeri 

kuadran atas, penglihatan kabur).
26

 

h. Dampak atau Komplikasi Preeklamsi 

1) Dampak pada Ibu
9
     

a) Eklamsi 

b) Gangguan Ginjal 

c) Oedem Paru 

d) Absrupsio Plasenta  

e) Sidrom HELLP (Haemolysis, Elevated Liver ezymes, Low 

Plateletcout), koagulasi intravaskular diseminata 

(disseminated coagulation intravascular, DCI). 

f) Kelahiran Prematur 
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g) Kegagalan Multi Organ 

h) Kematian 

2) Dampak pada Janin 

Preeklamsi memberi pengaruh buruk pada kesehatan 

janin yang disebabkan oleh menurunnya perfusi utero plasenta, 

hipovolemia, vasospasme, dan kerusakan sel edotel pembuluh 

darah plasenta.
9
      

a) Intrauterine growth restriction (IUGR) dan oligohidramnion 

b) Kenaikan morbiditas dan mortalitas janin, secara tidak 

langsung akibat intrauterine growth restriction, prematuritas, 

oligohidramnion, dan solusio plasenta.  

c) Gawat janin, berat badan lahir rendah, dan intra uterine fetal 

death (IUFD).  

B. Landasan Teori 

Pada ibu hamil dengan kelebihan berat badan atau obesitas akan 

meningkatkan lemak di dalam tubuh. Lemak visceral akan mengakibatkan 

terjadinya peningkatan kadar CRP (Protein C-Reactif) dan peningkatan 

sitokin inflamasi (IL 6). Apabila CRP dan sitokin inflamasi meningkat maka 

akan menyebabkan terjadinya oksidatif stress.
13

 Oksidatif stress adalah 

keadaan ketidakseimbangan jumlah oksidan dengan antioksidan, yang 

berpotensi menyebabkan kerusakan sel atau jaringan.
15

 Oksidatif stress 

bersama dengan zat toksik yang berasal dari lemak berlebih serta sitokin 

inflamasi akan merangsang terjadinya disfungsi endotel.
13
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Pada disfungsi endotel terjadi ketidakseimbangan produksi zat-zat 

yang bertindak sebagai vasodilator seperti prostasiklin dan nitrat oksida, 

dibandingkan dengan vasokonstriktor seperti endothelium I, trombosan, dan 

angiotensin II sehingga akan terjadi vasokontriksi yang luas dan terjadilah 

hipertensi.
27,14

 Pada disfungsi endotel juga terjadi peningkatan produksi sel 

makrofag lipid, aktivasi faktor koagulasi mikrovaskular (trombositopenia), 

dan peningkatan permeabilitas mikrovaskular (edema dan proteinuria). 

Semua proses ini selanjutnya menyebabkan manifestasi klinis preeklamsi.
15

  

C. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Konsep Hubungan Kenaikan Berat Badan Ibu Bersalin 

Selama Hamil dengan Kejadian Preeklamsi 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada hubungan kenaikan berat 

badan ibu bersalin selama hamil dengan kejadian preeklamsi di Rumah Sakit 

Umum Daerah Panembahan Senopati tahun 2019. 

 

Variabel Bebas 

Kenaikan Berat Badan 

Ibu Selama Hamil: 

1. Berlebih 

2. Normal 

 

Variabel Terikat 

Kejadian Preeklamsi: 

1. Preeklamsi 

2. Tidak Preeklamsi 


