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ABSTRAK 

World Health Organization (WHO) dalam laporannya menjelaskan 
bahwa asfiksia neonatorum merupakan urutan pertama penyebab 
kematian di Negara berkembang sebesar 21,1% dan salah satu penyebab 
kejadian asfiksia adalah pre eklampsi. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui hubungan pre eklampsi dengan kejadian asfiksia pada bayi 
baru lahir di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan. 

Metode penelitian yang digunakan deskriftif analitik dengan 
rancangan cross sectional. Populasi penelitian adalah seluruh bayi lahir 
asfiksia tahun 2012 sebanyak 36 kasus dan 36 sampel kontrol. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan total sampling sebanyak 72 sampel. 
Pengumpulan data menggunakan  dokumentasi. Teknik Analisa data yaitu 
analisa univariat dengan duistribusi frekuensi dan analisa bivariat dengan 
uji statistik chi square (X2) pada taraf signifikan  α  0,05.    

Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 46 kasus (62,5%) ibu 
bersalin tidak mengalami pre eklampsi dan terdapat 27 kasus (37,5%) ibu 
yang mengalami pre eklampsi, terdapat 36 bayi (50%) yang mengalami 
asfiksia dan 36 bayi (50%) bayi tidak asfiksia, terdapat hubungan pre 
eklampsi dengan asfiksia bayi baru lahir di RSUD Dr. Kanujoso 
Djatiwibowo Balikpapan dengan nilai p value 0,000 < α 0,05 dan nilai 
χ2

hitung  = 15,170  >  χ2 tabel = 3,84. 
Kesimpulan ada  hubungan pre eklampsi dengan asfiksia bayi baru 

lahir di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan. Saran Bagi Rumah 
Sakit membuat program-program yang dapat melakukan antisipasi 
terhadap kejadian asfiksia dengan melakukan pengawasan secara 
kontinue khususnya ibu dengan resiko-resiko tinggi terhadap kejadian pre 
eklampsi dan antisipasi terhadap kejadian asfiksia, bagi Petugas 
Kesehatan memberikan informasi kepada ibu hamil khususnya yang 
beresiko terhadap kejadian pre eklampsi dan melakukan pengawasan 
terhadap ibu hamil sehingga resiko pre eklampsi dapat diatasi sedini 
mungkin, bagi peneliti selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai 
bahan referensi atau acuan untuk penelitian selanjutnya dengan 
mengambil sampel yang berbeda dan metode penelitian yang berbeda. 
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ABSTRACT 

 

World Health Organization (WHO) in its report explains that neonatal 

asphyxia is the first order cause of death in developing countries by 21.1% and 

one of the causes of pre-eclampsia is the occurrence of asphyxia. The purpose of 

this study to determine the relationship of the incidence of pre-eclampsia with 

neonatal asphyxia in RRSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan. 

The method used descriptive analytic cross sectional design. The study 

population was all asphyxiated infants born in 2012 were 36 cases and 36 control 

samples. Sampling technique using total sampling as much as 72 samples. Data 

collection using the documentation. Data analysis techniques, namely the 

univariate and bivariate analysis duistribusi frequencies with chi square test 

statistic (X2) at the 0.05 significance level α. 0.05 

The results showed as many as 46 cases (62.5%) did not experience 

maternal pre-eclampsia and there were 27 cases (37.5%) women with pre 

eclampsia, there were 36 infants (50%) were asphyxiated and 36 infants (50% ) 

infant asphyxia, are of pre eclampsia with neonatal asphyxia in Hospital Dr. 

Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan with p value 0.000 <α = 0.05 and the value 

χ2hitung 15.170> χ2 table = 3.84. 

Conclusion have relationship pre eclampsia with neonatal asphyxia in 

Hospital Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan. Suggestions for Hospitals create 

programs that can anticipate the occurrence of asphyxia by continuously 

monitoring especially mothers with high risks on the incidence of pre-eclampsia 

and the anticipation of events asphyxia, the Health Officer to provide information 

to pregnant women in particular are at risk for incident pre-eclampsia, and 

oversight of pregnant women so that the risk of pre eclampsia can be addressed 

as early as possible, for further research to make this study as reference material 

or reference for further research by taking different samples and different 

research methods. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

  

A. Latar Belakang 

Pemeliharaan  dan  peningkatan  kesehatan  ibu  dan  anak  

merupakan salah satu strategi dalam upaya peningkatan status 

kesehatan di Indonesia. Hal tersebut merupakan tanggung jawab 

seluruh tenaga kesehatan khususnya bidan sebagai pemberi 

pelayanan kepada ibu dan anak (Depkes RI, 2008). 

Survei  Demografi  dan Kesehatan  Indonesia (SDKI)  tahun 

2007  yang  dikutip  dari  Rencana  Strategis Kementerian Kesehatan 

Tahun 2010-2014 Angka Kematian Bayi (AKB) juga  mengalami 

penurunan dari  35  per  1.000  kelahiran  hidup  pada tahun  2004 

menjadi 34 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Walaupun 

sudah mengalami penurunan AKB masih jauh dari target Millenium 

Development Goals (MDG’s) tahun 2015 yaitu untuk AKB  23 per  

1.000 kelahiran hidup, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk 

pencapaian target, sedangkan target yang harus dicapai pada tahun 

2010 adalah 125 per 100.000 kelahiran hidup (Oxorn, 2009). 

World Health Organization (WHO) dalam laporannya 

menjelaskan bahwa asfiksia neonatorum merupakan urutan pertama 

penyebab kematian di Negara berkembang pada tahun 2007 yaitu 

sebesar 21,1%, setelah itu pneumonia dan tetanus masing-masing 
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sebesar 19,0% dan 14,1%. Dilaporkan kematian neonatal adalah 

asfiksia neonatus (33%), prematuritas (10%) dan BBLR (19%). 

Menurut laporan WHO tahun 2003, 8 juta kematian bayi di dunia 48% 

adalah kematian neonatal. Dari seluruh kematian neonatal, sekitar 

60% merupakan kematian bayi umur < 7 hari, yang disebabkan oleh 

gangguan perinatal salah satunya adalah asfiksia (Saifuddin, 2003). 

Di negara berkembang sekitar 3% dari semua bayi baru lahir 

mengalami asfiksia sedang atau berat (Depkes RI, 2007). Sekitar 15-

45% diantaranya meninggal, kurang dari atau sama dengan kejadian 

tersebut menderita gejala yang berat berupa epilepsy dan retardasi 

mental (Manuaba, 2003). 

Angka  kematian  bayi  di  Indonesia  menurut  Survei  

Demografi Kesehatan  Indonesia (SDKI)  mengalami  penurunan  dari 

46  per 1000 kelahiran hidup (SDKI, 1997) menjadi 39 per 1000 

kelahiran hidup (SDKI,  2010), sedangkan kematian ibu mengalami 

penurunan dari 421 per 100.000 kelahiran  hidup (SDKI,  2002)  menjadi  

307  per  100.000  kelahiran  hidup (SDKI, 2007), walaupun angka 

kematian bayi dan ibu mengalami penurunan, tetapi prevalensinya 

masih tinggi. 

Kematian  bayi  baru  lahir  berhubungan  erat  dengan  

komplikasi obstetrik  dan  status  kesehatan  ibu  yang  rendah  

selama  kehamilan  dan persalinan.  Penyebab  kematian  neonatal  

utama  adalah  asfiksia  neonatal sebesar 37% , prematuritas 34%, 
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sepsis 12%, hipotermi 7%, kelainan darah 6%,  postmatur  3%  dan  

kelainan  kongenital  sebesar  1%  (Riset  kesehatan Dasar, 2007). 

Insiden asfiksia neonatorum di negara berkembang lebih kurang 4 

juta bayi baru lahir menderita asfiksia sedang atau berat dari jumlah 

tersebut  20% diantaranya meninggal dunia. Di Indonesia angka 

kejadian asfiksia kurang lebih 40  per  1000  kelahiran  hidup,  secara  

keseluruhan  110.000  neonatus meninggal setiap tahun karena asfiksia 

(Rukiyah, 2010). Diperkirakan satu   juta anak yang bertahan setelah 

mengalami asfiksia saat lahir kini hidup dengan morbiditas  jangka  

panjang  seperti  cerebral  palsy,  retardasi  mental  dan gangguan 

belajar. Salah satu penyebab kejadian asfiksia pada bayi adalah pre 

eklampsi (Hidayat, 2007). 

Pre eklampsia merupakan masalah kebidanan yang belum 

dapat dipecahkan dengan tuntas. Hipertensi Dalam Kehamilan adalah 

salah satu trias penyebab utama kematian ibu disamping perdarahan 

dan infeksi. Di Indonesia, pre eklampsi dan eklampsi merupakan 

penyebab kematian ibu yang berkisar 15% - 25% sedangkan 

kematian bayi antara 45% - 50% yang disebabkan oleh asfiksia 

intrauterin dan persalinan prematur (Hasan,  2010). 

Menurut Rukiyah (2010), komplikasi pre eklampsia pada janin 

adalah  janin yang dikandung ibu hamil pre eklampsia akan hidup 

dalam rahim dengan nutrisi dan oksigen di bawah normal. Keadaan ini 

bisa terjadi karena pembuluh darah yang menyalurkan darah ke 
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plasenta menyempit, karena buruknya nutrisi pertumbuhan janin akan 

terhambat sehingga akan terjadi bayi dengan berat lahir rendah. Bisa 

juga janin dilahirkan kurang bulan (prematuritas), komplikasi lanjut 

dari prematuritas adalah keterlambatan belajar, epilepsy, serebral 

palsy, dan masalah pada pendengaran dan penglihatan, bayi saat 

dilahirkan mengalami asfiksia. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniadi (2010) dengan judul 

penelitiannya hubungan antara Pre Eklampsia dengan Kejadian 

Asfiksia Neonatorum RSUD Indrasari Pematang Reba Kabupaten 

Indragiri Hulu. Hasil penelitian prevalensi Ibu bersalin dengan 

Hipertensi Dalam Kehamilan sebesar 15,12% dan Asfiksia 

Neonatorum 31,63%. Pre eklampsi 9,98% dan eklampsia 3,16%. 

Asfiksia neonatorum pada pre eklamsia 33,33% dan asfiksia 

neonatorum pada eklamsia (18,51%). Hasil analisis bivariat terdapat 

hubungan antara Ibu dengan HDK dengan kejadian Asfiksia 

Neonatorum secara statistik bermakna (p value <0,05), dan hubungan 

antara pre eklampsia dan eklampsia dengan kejadian Asfiksia 

Neonatorum secara statistik bermakna ( p value <0,05). 

Rofi’i (2011) melakukan penelitian hubungan antara pre 

eklampsia dengan asfiksia perinatal di RSUD dr. Moewardi Surakarta 

dengan hasil penelitian didapatkan angka kejadian pre eklampsia 

adalah 6,7% sedangkan jumlah kelahiran hidup dan yang terjadi 
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asfiksia sekitar 11,72% serta hubungan yang bermakna antara pre 

eklampsia dengan asfiksia perinatal dengan nilai p value 0,005. 

Berdasarkan hasil pengumpulan data tentang kasus asfiksia 

pada dua  Rumah Sakit yang ada di kota Balikpapan tahun 2012 yaitu 

di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan  Rumah Sakit 

Khusus Bersalin Sayang Ibu ditemukan kasus tertinggi untuk kejadian 

asfiksia berada di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan 

sebanyak 36 kasus, lebih tinggi  dibandingkan kejadian asifiksia di 

Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu hanya 5 kasus sehingga 

peneliti memilih RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan sebagai 

tempat penelitian. 

Studi pendahuluan yang peneliti lakukan dengan melihat data 

rekam medik RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo, kasus asfiksia pada 

bulan Februari tahun 2014 sebanyak 4 kasus dan dari 4 kasus 

tersebut, sebanyak 3 orang dari ibu yang menderita pre eklampsi 

sedangkan satu bayi lahir dengan cacat kongenital. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas  maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang hubungan pre eklampsi 

dengan asfiksia bayi baru lahir di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo 

Balikpapan.. 
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B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka 

yang menjadi rumusan masalah adalah apakah ada hubungan pre 

eklampsi dengan asfiksia bayi baru lahir di RSUD Dr. Kanujoso 

Djatiwibowo Balikpapan Tahun 2014.. 

 

C. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi 

pertanyaan dalam penelitian ini adalah  : 

1. Bagaimana gambaran pre eklampsi di RSUD Dr. Kanujoso 

Djatiwibowo Balikpapan Tahun 2014.? 

2. Bagaimana gambaran asfiksia bayi baru lahir di RSUD Dr. Kanujoso 

Djatiwibowo Balikpapan Tahun 2014? 

3. Apakah ada hubungan pre eklampsi dengan asfiksia bayi baru lahir 

di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Tahun 2014?   

 

D. Tujuan penelitian 

1. Tujuan umum. 

Untuk mengetahui hubungan pre eklampsi dengan asfiksia 

bayi baru lahir di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan 

Tahun 2014. 
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2. Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi gambaran pre eklampsi di RSUD Dr. Kanujoso 

Djatiwibowo Balikpapan Tahun 2014  

b. Mengidentifikasi gambaran asfiksia bayi baru lahir di RSUD      

Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Tahun 2014 

c. Menganalisa hubungan pre eklampsi dengan asfiksia bayi baru 

lahir di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Tahun 2014  

 

E. Manfaat penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Rumah Sakit  

Mendapatkan informasi mengenai kejadian asfiksia dan 

penyebabnya sehingga dapat dijadikan pedoman penatalaksanaan 

pasien dengan resiko tinggi terhadap kejadian asfiksia. 

2. Bagi Petugas Kesehatan 

Berguna sebagai bahan atau sumber bagi tenaga kesehatan 

untuk memberi pengarahan, dan bimbingan yang lebih intensif 

pada ibu hamil mengenai pre eklampsi dan dampaknya bagi ibu 

dan janin. 
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3. Bagi Peneliti 

Berguna untuk menambah wawasan, meningkatkan 

kemampuan dalam melaksankan penelitian dan menambah 

pengalaman. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan 

untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan metode yang 

berbeda. 

 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

     Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan 

metode  deskriptif  analitik yang bertujuan untuk mengetahui hubungan 

pre eklampsi dengan  asfiksia  bayi baru lahir di RSUD Dr. Kanujoso 

Djatiwibowo Balikpapan Tahun 2014 dengan rancangan penelitian 

Case Control dengan pendekatan retrospective. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh ibu dan bayi yang dilahirkan di RSUD Dr. 

Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan pada tahun 2014. Pengambilan 

sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik  total sampling. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pre eklampsi 

1. Pengertian 

Pre eklampsi dan eklampsi merupakan kumpulan gejala 

yang timbul pada ibu hamil, bersalin dan dalam masa nifas yang 

terdiri dari trias : hipertensi, proteinuria, dan edema, yang kadang-

kadang disertai konvulsi sampai koma. Ibu tersebut tidak 

menunjukkan tanda-tanda kelainan vascular atau hipertensi 

sebelumnya (Mochtar, 2003). 

Pre eklampsi adalah timbulnya hipertensi disertai proteinuria 

dan edema akibat kehamilan setelah usia kehamilan 20 minggu 

atau segera setelah persalinan (Mansjoer, 2009). 

Pre eklampsi ialah penyakit dengan tanda-tanda hipertensi, 

edema, dan proteinuria yang timbul karena kehamilan. Penyakit ini 

umumnya terjadi dalam triwulan ke-3 kehamilan, tetapi dapat terjadi 

sebelumnya, misalnya pada mola hidatidosa (Winkjosastro, 2006). 

2. Penyebab 

Menurut Mochtar (2003) etiologi penyakit ini sampai saat ini 

belum diketahui dengan pasti. Banyak teori-teori dikemukakan oleh 

para ahli yang mencoba menerangkan penyebabnya, oleh karena 

itu disebut “penyakit teori”, namun belum ada memberikan jawaban 
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yang memuaskan. Teori yang sekarang dipakai sebagai penyebab 

pre eklampsi adalah teori “iskemia plasenta”. Namun teori ini belum 

dapat menerangkan semua hal yang bertalian dengan penyakit ini. 

Teori yang dapat diterima haruslah dapat menerangkan: 

a. Mengapa frekuensi menjadi tinggi pada : primigravida, 

kehamilan ganda, hidramnion, dan mola hidatidosa  

b. Mengapa frekuensi bertambah seiring dengan tuanya 

kehamilan, umumnya pada triwulan III  

c. Mengapa terjadi perbaikan keadaan penyakit, bila terjadi 

kematian janin dalam kandungan  

d. Mengapa frekuensi menjadi lebih rendah pada kehamilan 

berikutnya  

e. Penyebab timbulnya hipertensi, proteinuria, edema, dan 

konvulsi sampai koma. Dari hal-hal tersebut di atas, jelaslah 

bahwa bukan hanya satu faktor, melainkan banyak faktor yang 

menyebabkan pre eklampsi dan eklampsi. 

3. Gejala Pre Eklampsi 

Teori iskemia plasenta dianggap dapat menerangkan 

berbagai gejala pre eklampsi dan eklampsi : 

a. Kenaikan tekanan darah 

b. Pengeluaran protein dalam urin 

c. Edema kaki, tangan sampai muka 

d. Terjadinya gejala subjektif : 
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1) Sakit kepala 

2) Penglihatan kabur 

3) Nyeri pada epigastrium 

4) Sesak napas   

5) Berkurangnya urin 

e. Menurunnya kesadaran wanita hamil sampai koma 

f. Terjadi kejang 

Pada pemeriksaan darah kehamilan normal terdapat 

peningkatan angiotensin, renin, dan aldosteron, sebagai 

kompensasi sehingga peredaran darah dan metabolisme dapat 

berlangsung. Pada pre eklampsi dan eklampsi, terjadi penurunan 

angiotensin, rennin dan aldosteron, tetapi dijumpai edema, 

hipertensi dan proteinuria. Berdasarkan teori iskemia implantasi 

plasenta, bahan trofoblas akan diserap ke dalam sirkulasi, yang 

dapat meningkatkan sensitivitas terhadap angiotensin II, rennin, 

dan aldosteron, spasme pembuluh darah arteriol dan tertahannya 

garam dan air. 

Teori iskemia daerah implantasi plasenta, didukung 

kenyataan sebagai berikut : 

a. Pre eklampsi dan eklampsi lebih banyak terjadi pada 

primigravida, hamil ganda, dan mola hidatidosa. 

b. Kejadiannya makin meningkat dengan makin tuanya umur 

kehamilan. 
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c. Gejala penyakit berkurang bila terjadi kematian janin. 

4. Patofisiologi (Mochtar, 2003) 

Pada pre eklampsi terjadi spasme pembuluh darah disertai 

dengan retensi garam dan air. Pada biopsi ginjal ditemukan 

spasme hebat arteriola glomerulus. Pada beberapa kasus, lumen 

arteriola sedemikian sempitnya sehingga hanya dapat dilalui oleh 

satu sel darah merah. Jadi jika semua arteriola dalam tubuh 

mengalami spasme, maka tekanan darah dengan akan naik, 

sebagai usaha untuk mengatasi kenaikan tekanan perifer agar 

oksigenasi jaringan dapat dicukupi. 

Sedangkan kenaikan berat badan dan edema yang 

disebabkan oleh penimbunan air yang berlebihan dalam ruangan 

interstisial belum diketahui sebabnya, mungkin karena retensi air 

dan garam. Proteinuria  dapat disebabkan oleh spasme arteriola 

sehingga terjadi perubahan pada glomerulus. 

5. Klasifikasi (Mochtar, 2003) 

Pre eklampsi dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu : 

a. Pre eklampsi ringan, bila disertai keadaan sebagai berikut : 

1) 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 
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2) Edema umum, kaki, jari tangan, dan muka; atau kenaikan 

berat badan 1 kg atau lebih per minggu. 

3) Proteinuria kwantitatif 0,3 gr atau lebih per liter; kwalitatif 1+ 

atau 2+  pada uri kateter atau midstream. 

b. Pre eklampsi berat, bila disertai keadaan sebagai berikut : 

1) Tekanan darah 160/110 mmHg atau lebih. 

2) Proteinuria 5 gr atau lebih per liter. 

3) Oliguria, yaitu jumlah urin kurang dari 500 cc per 24 jam. 

4) Adanya gangguan serebral, gangguan visus, dan rasa nyeri 

di epigastrium. 

5) Terdapat edema paru dan sianosis. 

6. Gambaran klinik 

Biasanya tanda-tanda pre eklampsi timbul dalam urutan : 

pertambahan berat badan yang berlebihan, diikuti edema, 

hipertensi, dan akhirnya proteinuria. Pada pre eklampsi ringan tidak 

ditemukan gejala-gejala subyektif. Pada pre eklampsi berat 

didapatkan sakit kepala di daerah frontal, skotoma, diplopia, 

penglihatan kabur, nyeri di daerah epigastrium, mual atau muntah-

muntah. Gejala-gejala ini ditemukan pada pre eklampsia yang 

meningkat dan merupakan petunjuk bahwa eklampsi akan timbul. 

Tekanan darah pun meningkat lebih tinggi, edema menjadi lebih 

umum, dan proteinuria bertambah banyak (Manuaba, 2003). 
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7. Akibat hipertensi pada kehamilan 

Tekanan darah tinggi pada ibu hamil menimbulkan dampak 

bervariasi. Mulai dari yang ringan hingga berat. Misalnya 

mengganggu organ ginjal ibu hamil, menyebabkan rendahnya berat 

badan bayi ketika lahir, dan melahirkan sebelum waktunya 

(Manuaba, 2003). 

Tekanan darah yang tinggi menyebabkan berkurangnya 

kiriman darah ke plasenta. Sudah pasti ini akan mengurangi suplai 

oksigen dan makanan bagi bayi. Akibatnya, bayi mengalami 

hipoksia dan perkembangan bayi pun jadi lambat, dan memicu 

terjadinya persalinan dini dan asfiksia. Lebih fatal lagi, penyakit ini 

bisa menyebabkan lepasnya jaringan plasenta secara tiba-tiba dari 

uterus sebelum waktunya. Pada kasus tekanan darah tinggi kronis 

atau gestational hypertention pada ibu hamil yang serius, bisa 

berkembang menjadi penyakit pre eklampsi atau keracunan 

kehamilan (Mochtar, 2003). 

Pre eklampsi berakibat fatal jika tidak segera ditindak. Ia 

merusak plasenta sehingga menyebabkan bayi lahir dalam 

keadaan tidak bernyawa, atau lahir hidup namun berat badannya 

rendah, atau lahir prematur. Penyakit ini juga membahayakan 

ginjal, hati, dan otak ibu hamil. Pada beberapa kasus, bisa 

menyebabkan ibu hamil mengalami koma (Wiknjosastro, 2006). 
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8. Faktor yang mempengaruhi terjadinya pre eklampsi 

a. Paritas 

Menurut Bobak (2005) paritas adalah jumlah kehamilan 

yang menghasilkan janin hidup, bukan jumlah janin yang 

dilahirkan. 

Bobak (2005) membagi paritas menjadi : 

1) Primigravida yaitu wanita hamil pertama kali 

2) Primipara yaitu wanita hamil yang sudah menjalani 

kehamilan sampai janin mencapai tahap viabilitas 

3) Multipara yaitu wanita yang telah pernah melahirkan anak 

hidup beberapa kali, di mana persalinan tersebut tidak lebih 

dari lima kali 

4) Grandemulti wanita yang telah melahirkan janin aterm lebih 

dari lima kali 

Ditinjau dari tingkatannya paritas dikelompokkan menjadi 

tiga antara lain: 

1) Paritas rendah atau primipara 

Paritas rendah meliputi nullipara (jumlah anak 0) dan 

primipara (jumlah anak 2) 

2) Paritas sedang atau multipara 

Paritas sedang atau multipara digolongkan pada hamil dan 

bersalin dua sampai empat kali. Pada paritas sedang ini, 

sudah masuk kategori rawan terutama pada kasus-kasus 
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obstetrik yang jelek, serta interval kehamilan yang terlalu 

dekat kurang dari 2 tahun 

3) Paritas tinggi 

Kehamilan dan persalinan pada paritas tinggi atau 

grandemulti, adalah ibu hamil dan melahirkan di atas 5 kali. 

Paritas tinggi merupakan paritas rawan oleh karena paritas 

tinggi banyak kejadian-kejadian obstetri patologi yang 

bersumber pada paritas tinggi, antara lain : plasenta previa, 

perdarahan postpartum, dan lebih memungkinkan lagi 

terjadinya atonia uteri. Pada paritas tinggi bisa terjadi pre 

eklampsi ringan oleh karena paritas tinggi banyak terjadi 

pada ibu usia lebih 35 tahun.  

Paritas 2-3 merupakan paritas paling aman ditinjau dari 

sudut kematian maternal. Paritas 1 dan paritas tinggi (lebih dari 

3) mempunyai angka kematian maternal lebih tinggi. Lebih 

tinggi paritas, lebih tinggi kematian maternal. Primipara dan 

gravida pada usia di atas 35 tahun merupakan kelompok risiko 

tinggi untuk toksemia gravidarum. Kematian maternal akan 

meningkat tinggi jika sudah menjadi eklampsi (Winkjosastro, 

2006). 

Gravida pada umumnya berpasangan dengan para dan 

abortus hal ini digunakan untuk indikasi lebih detail tentang 

riwayat obstetri seorang wanita. Seorang wanita yang telah 
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mengalami kehamilan sebanyak 6 kali atau lebih, lebih mungkin 

mengalami: 

1) Kontraksi yang lemah pada saat persalinan (karena otot 

rahimnya lemah)  

2) Perdarahan setelah persalinan (karena otot rahimnya 

lemah) 

3) Plasenta previa (plasenta letak rendah). 

4) Pre eklampsi 

Pre eklampsi lebih sering terjadi pada primigravida hal ini 

dikarenakan terjadinya patologi akibat implantasi sehingga 

timbul iskemia yang diikuti sindrom inflamasi (Wiknjosastro, 

2006) 

b. Usia kehamilan 

Usia kehamilan adalah lamanya kehamilan ibu. 

Kehamilan dibagi atas 3 triwulan (trimester) : kehamilan triwulan 

I antara 0-12 minggu, kehamilan triwulan II antara 12-28 

minggu dan kehamilan triwulan III antara 28-40 minggu 

(Manuaba, 2003) 

Kehamilan berlangsung selama 40 minggu, dengan 

perhitungan bahwa satu bulan berumur 28 hari. Kehamilan 

dianggap lewat bulan bila lebih dari 42 minggu (Mochtar, 2003). 

Pada kehamilan berumur 20 minggu berisiko terjadi 

komplikasi kehamilan sehingga dapat mengakibatkan 
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gangguan pada plasenta. Komplikasi tersebut antara lain : 

hamil dengan diabetes melitus, hamil dengan hipertensi, hamil 

yang lewat waktu dan komplikasi hamil, pre eklampsi dan 

eklampsi. Pre eklampsi kerap terjadi saat hamil, akibat tekanan 

darah yang tinggi dan kelebihan kadar protein dalam urin, 

setelah kehamilan berusia 20 minggu. Meski hanya 

peningkatan tekanan darah, tapi dapat berakibat fatal yang 

memungkinkan terjadinya komplikasi pada ibu dan bayi yang 

dikandung. Pre eklampsi akan hilang saat melahirkan, sehingga 

bila pre eklampsi terjadi di minggu-minggu akhir kehamilan, 

dokter akan mengambil tindakan untuk segera mengeluarkan 

bayi. Tapi bila pre eklampsi terjadi di awal kehamilan, maka 

dokter akan berusaha memperpanjang kehamilan sampai bayi 

dianggap telah cukup untuk lahir. 

Pre eklampsi biasanya menjangkiti wanita hamil ketika 

usia kandungannya memasuki 20 pekan. Meski pada wanita 

hamil yang sehat dan tak menderita sakit tekanan darah tinggi 

sekalipun (Mochtar, 2003).  

c. Distensi rahim berlebihan: hidramnion, hamil ganda, mola 

hidatidosa 

Pada kehamilan ganda, hidramnion dan mola hidatidosa 

terjadi keregangan otot rahim yang dapat menyebabkan 

iskemia uteri sehingga dapat meningkatkan kemungkinan pre 
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eklampsi dan eklampsi. 

d. Riwayat Penyakit  

Riwayat penyakit adalah deskripsi tentang perjalanan 

penyakit dimulai sejak perkembangan penyakit hingga 

terjadinya akibat penyakit (Bhopal, 2010). 

Kondisi sebelum hamil seperti hipertensi kronis, diabetes, 

penyakit ginjal dan lupus, akan meningkatkan risiko terkena pre 

eklampsia. Ibu hamil dengan riwayat penyakit salah satu 

penyakit yang disebutkan di atas memiliki resiko tinggi 

menderita pre eklampsi sementara ibu yang tidak menderita 

salah satu atau lebih penyakit yang menyertai kehamilan 

beresiko lebih rendah terhadap kejadian pre eklampsi. 

Kehamilan dengan hipertensi esensial atau hipertensi yang 

telah ada sebelum kehamilan dapat berlangsung sampai aterm 

tanpa gejala mejadi pre eklampsi tidak murni. Penyakit gula 

atau diabetes mellitus dapat menimbulkan pre eklampsi dan 

eklampsi begitu pula penyakit ginjal karena dapat meningkatkan 

tekanan darah sehingga dapat menyebabkan pre eklampsi 

(Wiknjosastro, 2006). 

e. Umur ibu < 20 atau >35 tahun 

Usia adalah rentang kehidupan yang diukur dengan 

tahun, dikatakan masa awal dewasa adalah usia 18 tahun 

sampai 40 tahun, dewasa Madya adalah 41 sampai 60 tahun, 
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dewasa lanjut > 60 tahun, umur adalah lamanya hidup dalam 

tahun yang dihitung sejak dilahirkan (Hurlock, 2004). 

Usia  adalah rentang kehidupan secara biologis yang 

dihitung mulai saat dilahirkan sampai saat berulang tahun 

(Kasdu, 2006). Usia ibu merupakan salah satu faktor risiko 

yang berhubungan dengan kualitas kehamilan. Usia yang 

paling aman atau bisa dikatakan waktu reproduksi sehat adalah 

antara umur 20 tahun sampai umur 30 tahun. Penyulit pada 

kehamilan remaja salah satunya pre eklampsi lebih tinggi 

dibandingkan waktu reproduksi sehat. Keadaan ini disebabkan 

belum matangnya alat reproduksi untuk hamil, sehingga dapat 

merugikan kesehatan ibu maupun perkembangan dan 

pertumbuhan janin (Manuaba, 2003). 

Kehamilan yang terjadi pada anak belasan tahun maupun 

wanita–wanita yang melebihi umur 35 tahun, terutama wanita 

primipara ; keduanya menambah risiko terjadinya pre eklampsi 

(Nelson, 2005). 

Berbagai penelitian mengisyaratkan bahwa wanita berusia 

lebih dari 35 tahun berisiko lebih tinggi mengalami penyulit 

obstetris serta morbiditas dan mortalitas ibu maupun perinatal. 

Dalam kurun reproduksi sehat dikenal bahwa usia aman untuk 

kehamilan dan persalinan adalah 20-30 tahun. Kematian 

maternal pada wanita hamil dan melahirkan pada usia di bawah 
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20 tahun ternyata 2-5 kali lebih tinggi dan pada kematian 

maternal meningkat kembali sesudah usia 30-35 tahun. Usia 

rawan hamil termasuk kategori kehamilan berisiko tinggi. 

Alasannya, tingkat risiko morbiditas (terkena penyakit) dan 

mortalitas (tingkat kematian) pada ibu dan janin akan meningkat 

ketimbang kehamilan pada usia aman 20-30 tahun. Usia yang 

disinyalir rawan untuk hamil adalah usia yang kurang atau lebih 

dari rentang usia reproduksi sehat tersebut (Manuaba, 2003). 

Usia reproduksi sehat merupakan sebuah tinjauan medis, 

sementara berdasarkan statistik sebenarnya usia muda yang 

dianggap berisiko bagi kehamilan adalah di bawah 18 tahun. 

Usia 30 pun sebenarnya belum dianggap rawan. Angka 

tersebut dicanangkan lebih sebagai ancar-ancar bahwa 

kemampuan organ reproduksi wanita di usia tersebut mulai 

menurun. Jadi baru di atas 35 tahunlah kehamilan akan 

mengancam ibu dan janin. Bisa dikatakan, di bawah usia 20 

dan di atas 35 tahun merupakan fase beresiko sementara usia 

20-35 dikatakan usia aman. Usia 20 tahunan adalah fase aman 

menjalankan kehamilan sedangkan usia di atas 35 tahun 

dianggap fase beresiko dan disarankan untuk menghentikan 

kehamilan. Yang perlu diketahui, kategori rawan ternyata hanya 

berlaku pada kehamilan anak pertama. Sedangkan pada 

kehamilan kedua dan ketiga, risiko akan menurun  dengan 
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sendirinya. Namun, bahaya akan kembali meningkat saat 

kehamilan keempat dan berikutnya karena ibu menghadapi 

risiko perdarahan pada proses persalinan. Jadi jika dirinci 

maksud rawan tadi, adalah kehamilan pertama pada usia 

sebelum 20 tahun dan kehamilan pertama di atas usia 35 tahun 

(Mochtar, 2003).  

Kehamilan pertama dianggap berisiko karena belum 

adanya catatan medis tentang perjalanan persalinan ibu. Pada 

usia rawan, risiko kehamilan anak pertama tersebut meningkat 

karena ada beberapa faktor ancaman tambahan. Risiko 

kehamilan pada ibu yang terlalu muda biasanya timbul karena 

mereka belum siap secara psikis maupun fisik. Secara psikis, 

umumnya remaja belum siap menjadi ibu. Bisa saja kehamilan 

terjadi karena "kecelakaan". Akibatnya, selain tidak ada 

persiapan, kehamilannya pun tidak dipelihara dengan baik. 

Kondisi psikis yang tidak sehat ini dapat membuat kontraksi 

selama proses persalinan tidak berjalan lancar sehingga 

kemungkinan operasi sesar jadi lebih besar. Risiko fisiknya pun 

tak kalah besar karena beberapa organ reproduksi remaja putri 

seperti rahim belum cukup matang untuk menanggung beban 

kehamilan. Bagian panggul juga belum cukup berkembang 

sehingga bisa mengakibatkan kelainan letak janin. 

Kemungkinan komplikasi lainnya adalah terjadinya keracunan 
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kehamilan/preeklampsia dan kelainan letak ari-ari (plasenta 

previa) yang dapat menyebabkan perdarahan selama 

persalinan (Nelson, 2005). 

Kurangnya persiapan untuk hamil juga dikaitkan dengan 

defisien asam folat dalam tubuh. Akibat kurangnya asam folat, 

janin dapat menderita spina bifida (kelainan tulang belakang) 

atau janin tidak memiliki batok kepala. Risiko akan berkurang 

pada ibu yang hamil di usia tua karena biasanya mereka sudah 

mempersiapkan kehamilan dengan baik. Selain itu, konsumsi 

gizinya pun cukup karena kehidupan yang sudah mapan. Risiko 

kehamilan yang akan dihadapi pada primigravida tua hampir 

mirip pada primigravida muda. Hanya saja, karena faktor 

kematangan fisik yang dimiliki maka ada beberapa risiko yang 

akan berkurang pada primigravida tua. Misalnya menurunnya 

risiko cacat janin yang disebabkan kekurangan asam folat. 

Risiko kelainan letak janin juga berkurang karena rahim ibu di 

usia ini sudah matang. Panggulnya juga sudah berkembang 

baik. Bahaya yang mengancam premigravida tua justru 

berkaitan dengan fungsi organ reproduksi di atas usia 35 tahun 

yang sudah menurun sehingga bisa mengakibatkan perdarahan 

pada proses persalinan dan preeklampsia (Nikita, 2006) 

Usia wanita mempengaruhi resiko kehamilan. Anak 

perempuan berusia 15 tahun atau kurang lebih rentan terhadap 
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terjadinya pre-eklampsi (suatu keadaan yang ditandai dengan 

tekanan darah tinggi, protein dalam air kemih dan penimbunan 

cairan selama kehamilan) dan eklampsi (kejang akibat pre-

eklampsi). Mereka juga lebih mungkin melahirkan bayi dengan 

berat badan rendah atau bayi kurang gizi. Wanita yang berusia 

35 tahun atau lebih, lebih rentan terhadap tekanan darah tinggi, 

diabetes atau fibroid di dalam rahim serta lebih rentan terhadap 

gangguan persalinan (Mansjoer, 2009). 

 

B. Asfiksia 

1. Pengertian 

Asfiksia neonatorum adalah kegagalan bernafas secara 

spontan, tidak teratur dan tidak adekuat setelah lahir. Keadaan ini 

disertai hipoksia, hiperkapnia dan berakhir dengan asidosis. Bila 

proses ini berlangsung terlalu jauh daat mengakibatkan  kerusakan 

otak atau kematian. Asfiksia juga dapat mempengaruhi organ vital 

lainnya (Manuaba, 2003). 

Asfiksia adalah kegagalan untuk memulai dan melanjutkan 

penafasan secara spontan dan teratur pada saat bayi baru lahir 

atau beberapa saat sesudah bayi lahir (Depkes RI, 2004) 

Asfiksia Neonatorum adalah nafas bayi kurang 30X/ menit 

atau bayi mengalami megap-megap atau tidak bernafas secara 
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spontan, maka lakukan resusitasi dengan menggunakan balon atau 

sungkup (Depkes RI, 2005). 

Asfiksia merupakan suatu keadaan di masa bayi tidak dapat 

bernafas secara spontan dan teratur segera setelah lahir  (Hidayat, 

2007). 

2. Etiologi  

Depkes RI (2005) menjelaskan beberapa keadaan pada ibu 

dapat menyebabkan aliran darah ibu melalui plasenta berkurang, 

sehingga aliran oksigen ke janin berkurang. 

a. Keadaan ibu: 

1) Pre eklampsi dan eklampsi  

2) Pendarahan abnormal (placenta previa/ solusio placenta) 

3) Partus lama  

4) Demam selama persalinan 

5) Infeksi berat (malaria, sipilis, TBC, HIV) 

6) Kehamilan postmatur 

b. Keadaan tali pusat 

1) Lilitan tali pusat 

2) Tali pusat pendek  

3) Simpul tali pusat 

4) Prolapsus tali pusat 

 

 



36 
 

 
 

c. Keadaan bayi 

1) Bayi premature (sebelum 37 minggu kehamilan) 

2) Persalinan sulit: 

3) Letak sungsang 

4) Bayi kembar 

5) Distosia bahu 

6) Ekstrasi vacuum 

7) Forsep 

8) Air ketuban bercampur mekonium (Manajemen Asfiksia 

BBL, 2004) 

3. Patofisiologi (Depkes RI, 2004) 

Pada penderita asfiksia telah dikemukakan bahwa gangguan 

pertukaran gas serta transport 02 akan menyebabkan berkurangnya 

penyediaan 02 dan kesulitan pengeluaran C02. Keadaan ini akan 

mempengaruhi fungsi sel tubuh dan tergantung dari berat dan 

lamanya asfiksia fungsi tadi dapat reversibel atau menetap, 

sehingga menimbulkan komplikasi, gejala sisa, atau kematian 

penderita. Pada tingkat permulaan, gangguan ambilan O2 dan 

pengeluaran CO2 tubuh ini mungkin hanya menimbulkan asidosis 

respiratorik. Apabila keadaan tersebut berlangsung terus, maka 

akan terjadi metabolism anaerobik berupa glikolisis glikogen tubuh. 

Asam organik yang terbentuk akibat metabolisme ini menyebabkan 

terjadinya keseimbangan asam basa berupa asidosis metabolik. 
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Keadaan ini akan menganggu fungsi organ tubuh, sehingga 

mungkin terjadi penurunan sirkulasi kardiovaskuler yang ditandai 

oleh penurunan tekanan darah dan frekuensi denyut jantung. 

Proses kelahiran selalu menimbulkan asfiksia ringan yang bersifat 

sementara, proses ini dianggap sangat perlu untuk merangsang 

kemoreseptor pusat pernafasan agar terjadi nafas pertama (primary 

gasping), yang kemudian akan berlanjut dengan pernafasan 

teratur. Sifat asfiksia ini tidak mempunyai pengaruh buruk karena 

reaksi adaptasi bayi dapat mengatasinya. Kegagalan pernafasan 

mengakibatkan terjadinya gangguan pertukaran oksigen dan 

karbondioksida sehingga menimbulkan berkurangnya oksigen dan 

meningkatnya karbondioksida diikuti dengan asidosis respiratorik. 

Apabila proses berlanjut maka metabolisme sel akan berlangsung 

dalam suasana anaerob, sehingga sumber glikogen terutama pada 

jantung dan hati akan berkurang dan asam organic yang terjadi 

akan menyebabkan asidosis metabolik.Pada tingkat selanjutnya 

akan terjadi perubahan kardiovaskuler yang akan disebabkan 

karena beberapa keadaan : 

a. Hilangnya sumber glikogen dalam jantung akan mempengaruhi 

fungsi jantung. 

b. Terjadinya asidosis metabolik mengakibatkan menurunya sel 

jaringan termasuk otot jantung sehingga menimbulkan 

kelemahan jantung. 
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c. Pengisian udara alveolus yang kurang adekuat menyebabkan 

tetap tingginya resistensi pembuluh darah paru sehingga 

sirkulasi darah ke paru dan sistem sirkulasi yang lain 

mengalami ganguan. 

Pemakaian sumber glikogen untuk energi dalam metabolisme 

anaerob, tubuh bayi akan menderita hipoglikemia. Pada asfiksia 

berat menyebabkan kerusakan membran sel terutama sel susunan 

saraf pusat sehingga menyebabkan gangguan elektrolit berakibat 

terjadinya hiperglikemia dan pembengkakan sel. Kerusakan sel 

otak terjadi setelah asfiksia berlangsung selama 8–15 menit. 

Menurunnya atau terhentinya denyut jantung akibat dari asfiksia 

mengakibatkan iskemia, bahaya iskemia ini lebih hebat dari 

hipoksia karena mengakibatkan perfusi jaringan kurang baik. Pada 

iskemia dapat mengakibatkan sumbatan pembuluh darah kecil 

setelah mengalami asfiksia 5 menit atau lebih sehingga darah tidak 

dapat mengalir meskipun tekanan perfusi darah sudah normal. 

Peristiwa ini mungkin mempunyai peranan penting dalam 

menetukan kerusakan yang menetap pada proses asfiksasi.  

4. Tanda dan Gejala Asfiksia (Depkes RI, 2004) 

a. Tidak bernafas atau nafas megap-megap atau pernafasan 

lambat (kurang 30X/ menit) 

b. Pernafasan tidak teratur, dengkuran, atau retraksi 

c. Tangisan lemah dan merintis 
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d. Warna kulit pucat dan biru 

e. Tonus otot lemas atau ekstremitas terkulai 

f. Denyut jantung tidak ada atau lambat 

5. Klasifikasi Asfiksia (Hidayat, 2007) 

a. Asfiksia berat (nilai apgar 0-3) 

Resusitasi aktif dalam keaadan ini harus segera 

dilakukan. Langkah utama adalah memperbaiki ventilasi paru-

paru dengan memberikan O2 secara tekanan langsung dan 

berulang-ulang. Cara yang terbaik ialah melakukan intubasi 

endotrakeal dan setelah kateter dimasukkan kedalam trakea, 

O2 diberikan dengan tekanan tidak lebih dari 30 ml air. Tekanan 

positif dikerjakan dengan meniupkan udara yang lebih 

diperkaya dengan O2 melalui kateter. Untuk mencapai tekanan 

30 ml air peniupan dapat dilakukan dengan kekuatan kurang 

lebih 1/3 – 1/2 dari tiupan maksimal yang dapat dikerjakan. 

b. Asfiksia sedang ringan (nilai apgar 4-6) 

Pada asfiksia ringan-sedang dapat dilakukan rangsangan 

untuk menimbulkan refleks pernapasan. Hal ini dapat 

dikerjakan selama 30-60 detik setelah penilaian menurut Apgar 

1 menit. Bila dalam waktu tersebut pernapasan tidak timbul, 

pernapasan buatan harus segera dimulai. Pernapasan aktif 

yang sederhana dapat dilakukan secara pernapasan kodok 

(frog breathing). Cara ini dikerjakan dengan memasukkan pipa 
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ke dalam hidung dan O2 dialirkan dengan kecepatan 1 – 2 liter 

dalam satu menit. Agar saluran napas bebas, bayi diletakkan 

dengan kepala dalam dorsofleksi. 

Untuk mengetahui tingkat asfiksia, apakah bayi 

mengalami asfiksia ringan, sedang, berat dapat dipakai 

penilaian apgar. 

Tabel 2.1.   

Kriteria Asfiksia 

  Tanda 0 1 2 

1. Frekuensi 

jantung 

2. Usaha nafas 

 

3. Tonus otot 

4. Reflek 

5. warna kulit 

Tidak ada 

 

Tidak ada 

 

Lumpuh 

Tidak ada 

Biru pucat 

< 100X/ 

menit 

Lambat tidak 

teratur 

Ekstremitas 

Fleksi    

Menyeringai 

Tubuh merah 

Ektremitas 

biru 

> 100X/ 

menit 

Menangis 

kuat 

Gerak aktif 

Batuk/ 

bersin 

Merah 

seluruh 

tubuh 

 

Apabila nilai apgar 

1) 7-10  :  normal 

2) 4-6  :  asfiksia sedang-ringan 

3) 0-3  :  asfiksia berat (Hidayat, 2007) 
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6. Penatalaksanaan Asfiksia  

a. Langkah awal 

1) Mencegah kehilangan panas, termasuk penyiapan tempat 

yang kering dan hangat untuk melakukan pertolongan. 

2) Memposisikan bayi dengan baik (kepala bayi setengah 

tengadah/ sedikit ekstensi atau mengganjal bahu bayi 

dengan kain). 

3) Bersihkan jalan nafas dengan alat yang tersedia 

b. Membersihkan jalan nafas dengan alat yang tersedia 

1) Bila air ketuban jernih (tidak bercampur mekonium) hisap 

lendir pada mulut baru pada hidung 

2) Bila air ketuban bercampur mekonium, mulai menghisap 

lendir setelah kepala lahir (berhenti sebentar unutk 

menghisap lendir di mulut dan hidung). Bila bayi menangis, 

nafas teratur, lakukan asuhan BBL normal. Bila bayi 

mengalami depresi, tidak menangis, lakukan upaya 

maksimal untuk membersihkan jalan nafas dengan jalan 

membuka mulut lebih lebar dan menghisap lendir di mulut 

lebih dalam secara hati-hati. 

c. Menilai bayi dengan melihat usaha nafas, denyut jantung, dan 

warna kulitnya: 

1) Bila bayi menangis atau sudah bernafas dengan teratur, 

warna kulit kemerahan lakukan asuhan BBL normal. 
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2) Bila bayi tidak menangis atau megap-megap, warna kulit 

biru atau pucat, denyut jantung < 100X/ menit lanjutkan 

langkah resusitasi dengan melakukan VTP. 

3) Keringkan tubuh bayi dengan kain yang kering dan hangat, 

setelah itu kain kering dan hangat yang baru untuk 

melindungi tubuh bayi sambil melakukan rangsangan taktil 

4) Letakkan kembali bayi pada posisi yang benar, kemudian 

nilai: usaha nafas frekuensi denyut jantung dan warna kulit. 

 

C. Bayi Baru Lahir 

1. Definisi 

Bayi baru lahir dibagi menjadi 2 : (Mochtar, 2003) 

a. Bayi normal/sehat adalah bayi lahir dengan berat badan antara 

2500-4000 gram dengan lama kehamilan 37 minggu sampai 42 

minggu yang memerlukan perawatan biasa 

b. Bayi gawat (high risk baby) memerlukan penanggulangan 

khusus seperti adanya asfiksia dan perdarahan 

Pada umumnya, kelahiran bayi normal cukup ditolong oleh 

bidan dengan tanggung jawab penuh terhadap keselamatan Ibu 

dan bayi. Sedangkan kelahiran abnormal yang memerlukan 

pertolongan spesialis, bayi bila di rumah sakit yng dilengkapi 

dengan unit kesehatan bayi hendaknya ditangani oleh dokter anak.  
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2. Tujuan Umum Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir 

Mochtar (2003) menjelaskan bahwa tujuan umum Asuhan 

kebidanan Bayi Baru Lahir adalah: 

a. Mempertahankan pernafasan 

Dengan meletakan kepala lebih rendah dari badan segera 

lakukan penghisapan lendir. Pada bayi normal dalam beberapa 

detik sampai satu menit akan segera bernafas. 

b. Mencegah infeksi 

Dengan mencuci tangan sebelum menyentuh bayi dan 

perlengkapan yang digunakan untuk merawat bayi haruslah 

bersih 

c. Mempertahankan suhu 

Suhu tubuh bayi harus dipertahankan dan dijaga 

kehangatannya karena bila suhu lingkungan lebih rendah maka 

metabolisme dan konsumsi oksigen pada bayi akan meningkat 

d. Mengenal tanda–tanda sakit 

Kondisi pada bayi baru lahir dapat berubah cepat, oleh 

karena itu perlu dipehatikan, seperti pada warna kulit yang 

kuning pada hari pertama, kesukaran bernafas, kenaikan atau 

penurunan suhu badan, badan biru atau pucat, perut kembung 

dan minum kurang, muntah, kejang – kejang terjadi dalam 

waktu 12 jam pertama, BAK / BAB atau tidak pada 12 jam 

pertama dan penurunan berat badan yang banyak 

javascript:void(0);
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3. Perubahan Fisiologis Bayi Baru Lahir   (Depkes RI, 2004) 

a. Sistem pernafasan 

Pernafasan pada bayi normal terjadi 30 detik sesudah 

kelahiran. Pernafasan ini timbul akibat aktivitas normal dari 

susunan saraf pusat seperti sentuhan, perubahan suhu dari 

dalam uterus ke luar uterus yang semuanya mengarahkan 

diafragma serta alat-alat pernafasan lainnya. 

b. Eliminasi 

BAB yang pertama keluar berwarna kehitam-hitaman dan 

lengket yang disebut “mekonium”.Mekonium mulai keluar dalam 

24 jam setelah lahir dan berlangsung sampai hari ke-2 atau   

ke-3. 

c. Kulit 

Biasanya diliputi verniks kaseosa terutama di daerah 

lipatan tubuh. Makin muda usia kelahiran bayi, kulit bayi 

semakin lembek dan tampak transparan. 

d. Tali pusat 

Tali pusat diperiksa dan dilihat kelengkapan arteri dan 

vena. Tali pusat harus kering dan bila ada perdarahan harus 

dikencangkan. 
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e. Berat badan 

Pada hari ke-2 dan ke-3 berat badan bayi baru lahir 

biasanya akan menurun. Hal ini disebabkan karena pemasukan 

cairan dan pengeluaran dari tubuh bayi tidak seimbang. 

f. Suhu (panas) 

Mekanisme pengaturan panas pada bayi belum stabil 

mudah mendapat pengaruh dari luar. Pusat pengaturan panas 

dalam otak baru berkembang pada bulan terakhir masa fetus. 

4. Penatalaksanaan 

a. Pencegahan infeksi 

Bayi baru lahir sangat rentan terhadap infeksi. Saat 

melakukan penanganan bayi baru lahir, pastikan untuk 

melakukan tindakan pencegahan infeksi sebagai berikut :  

1) Cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kontak 

dengan bayi 

2) Memakai sarung tangan yang bersih saat memandikan bayi 

pertama sekali 

3) Pastikan semua peralatan telah didisenfeksi tingkat tinggi 

atau steril, pastikan semua pakaian yang akan digunakan 

oleh bayi dalam keadaan bersih 

4) Pastikan semua barang yang akan bersentuhan dengan 

bayi dalam keadaan bersih. 
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b. Penilaian bayi 

Keadaan umum bayi baru lahir dinilai pada menit ke-1 

dan ke-5 sesudah lahir. Penilaiannya dengan menggunakan  

Apgar score. Bayi baru lahir normal, nilai Apgarnya antara 7-10. 

Nilai Apgar 4-6 menandakan bayi menderita asfiksia sedang-

ringan, sedangkan  nilai Apgar 0-3 menandakan bayi menderita 

asfiksia berat. Dan bila nilai Apgar dalam 2 menit tidak 

mencapai nilai 7, maka harus dilakukan tindakan resusitasi 

lanjut. 

c. Pencegahan kehilangan panas 

Bayi baru lahir tidak dapat mengatur temperature 

tubuhnya secara memadai, dan dapat dengan cepat kedinginan 

jika kehilangan panas tidak segera dicegah. Kehilangan panas 

tubuh pada bayi baru lahir dapat terjadi melalui mekanisme 

kehilangan panas, yaitu : 

1) Evaporasi yaitu cara kehilangan panas yang terjadi karena 

menguapnya cairan ketuban pada permukaan tubuh bayi 

karena bayi tidak cepat dikeringkan atau terjadi setelah bayi 

dikeringkan. 

2) Konduksi yaitu kehilangan panas melalui kontak langsung 

antara tubuh bayi dengan permukaan yang dingin. 

3) Konveksi yaitu kehilangan panas yang terjadi saat bayi 

terpapar dengan udara sekitar yang lebih dingin. 
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4) Radiasi yaitu kehilangan panas yang terjadi saat bayi 

ditempatkan dekat benda yang mempunyai temperatur 

tubuh  lebih rendah dari temperatur tubuh bayi. 

Cara pencegahan kehilangan panas pada bayi : 

1)  Keringkan bayi dengan seksama 

2)  Selimuti bayi dengan selimut/kain yang bersih, kering dan 

hangat 

3)   Tutup bagian kepala bayi 

4)   Anjurkan ibu untuk memeluk dan menyusui bayinya 

5) Jangan segera menimbang bayi tanpa alas atau 

memandikan bayi baru lahir 

6)   Tempatkan  bayi dilingkungan hangat 

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya asfiksia (Mochtar, 

2003) 

a. Faktor ibu 

1) Pre eklampsia dan eklampsia 

2) Pendarahan abnormal (plasenta previa atau solusio 

plasenta) 

3) Partus lama atau partus macet 

4) Demam selama persalinan Infeksi berat (malaria, sifilis, 

TBC, HIV) 

5) Kehamilan Lewat Waktu (sesudah 42 minggu kehamilan) 

6) Kadar Hb rendah 



48 
 

 
 

b. Faktor Tali Pusat 

1) Lilitan tali pusat 

2) Tali pusat pendek 

3) Simpul tali pusat 

4) Prolapsus tali pusat 

c. Faktor Bayi 

1) Bayi prematur (sebelum 37 minggu kehamilan) 

2) Persalinan dengan tindakan (sungsang, bayi kembar, 

distosia bahu, ekstraksi vakum, ekstraksi forsep) 

3) Kelainan bawaan (kongenital) 

4) Air ketuban bercampur mekonium (warna kehijauan) 

 

D. Hubungan Pre Eklamsia dengan Asfiksia Bayi Baru Lahir 

Tekanan darah yang tinggi menyebabkan berkurangnya kiriman 

darah ke plasenta. Sudah pasti ini akan mengurangi suplai oksigen 

dan makanan bagi bayi. Akibatnya,bayi mengalami hipoksia dan 

perkembangan bayi pun jadi lambat, dan memicu terjadinya persalinan 

dini dan asfiksia. Lebih fatal lagi, penyakit ini bisa menyebabkan 

lepasnya jaringan plasenta secara tiba-tiba dari uterus sebelum 

waktunya. Pada kasus tekanan darah tinggi kronis atau gestational 

hypertention pada ibu hamil yang serius, bisa berkembang menjadi 

penyakit pre eklampsi atau keracunan kehamilan (Mochtar, 2003). 

Depkes RI (2005) menjelaskan beberapa keadaan pada ibu 

dapat menyebabkan aliran darah ibu melalui plasenta berkurang, 
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sehingga aliran oksigen ke janin berkurang. Salah satunya yaitu Pre 

eklampsi dan eklampsi. 

Pre eklamsia menyebabkan aliran darah utero-plasenta 

berkurang. Akibatnya, janin kekurangan suplai nutrisi dan oksigen 

hingga dapat mengalami  berat badan lahir rendah, lahir kurang bulan 

(prematur), biru saat dilahirkan (asfiksia), dan penyulit kelahiran 

lainnya (Bobak, 2005) . 

 

E. Kerangka Teoritis 

Asfiksia neonatorum adalah kegagalan bernafas secara spontan, 

tidak teratur dan tidak adekuat setelah lahir. Keadaan ini disertai 

hipoksia, hiperkapnia dan berakhir dengan asidosis. Bila proses ini 

berlangsung terlalu jauh daat mengakibatkan  kerusakan otak atau 

kematian. Asfiksia juga dapat mempengaruhi organ vital lainnya 

(Manuaba, 2003). 

Pre eklampsi adalah penyakit dengan tanda-tanda hipertensi, 

edema dan protein urine yang timbul karena kehamilan (Winkjosastro, 

2006) 

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya asfiksia terdiri dari 

faktor ibu, faktor tali pusat dan faktor bayi. Pre eklampsi  dalam 

kehamilan dapat menyebabkan gangguan sirkulasi darah. Gangguan ini 

dapat menyebabkan hipoksia pada  janin  yang  berada  di  dalam  

kandungan (Hidayat, 2007). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
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bagan kerangka teoritis berikut ini: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Teoritis 

Faktor Ibu: 

1) Preeklampsia dan 
eklampsia 

2) Pendarahan abnormal 
(plasenta previa atau 
solusio plasenta) 

3) Partus lama atau partus 
macet 

4) Demam selama 
persalinan Infeksi berat 
(malaria, sifilis, TBC, 
HIV) 

5) Kehamilan Lewat Waktu 
(sesudah 42 minggu 
kehamilan) 

6) Kadar Hb Ibu 

Faktor Tali Pusat: 

1. Lilitan tali pusat 
2. Tali pusat pendek 
3. Simpul tali pusat 
4. Prolapsus tali pusat 

 

Faktor Bayi: 

1) Bayi prematur (sebelum 
37 minggu kehamilan) 

2) Persalinan dengan 
tindakan (sungsang, bayi 
kembar, distosia bahu, 
ekstraksi vakum, 
ekstraksi forsep) 

3) Kelainan bawaan 
(kongenital) 

4) Air ketuban bercampur 
mekonium (warna 
kehijauan) 
 

Asfiksia Bayi 

Baru Lahir 



51 
 

 
 

F. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep atau frame work adalah suatu abstrak faktor 

secara harfiah dan akan membantu penulis dalam menghubungkan 

hasil suatu penelitian dengan body of knowledge (Nursalam, 2001). 

Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah pre eklampsi dalam 

kehamilan sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

asfiksi bayi baru lahir. Kerangka konsep pada penelitian ini mengacu 

pada kerangka konsep penelitian retrospective yang dapat dilihat pada 

bagan/skema sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Bagan 2.2.  Kerangka Konsep Rancangan Retrospective  

 

G. Hipotesis 

Hipotesa penelitian adalah suatu proposisi atau anggapan yang 

mungkin benar, dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan 

- Pre Eklampsi + 

- Pre Eklampsi – 
 

- Pre Eklampsi – 
 

- Pre Eklampsi + 

Retrospective  

Retrospective  

Asfiksia  

Tidak 

Asfiksia 

Waktu 

Kejadian 
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keputusan atau pemecahan persoalan ataupun untuk dasar penelitian 

lebih lanjut (Notoatmodjo, 2005). 

Hipotesa dalam penelitian ini adalah  ada hubungan pre 

eklampsi dengan asfiksia bayi baru lahir di RSUD Kanujoso 

Djatiwibowo Balikpapan Tahun 2014   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah seluruh dari perencanaan untuk 

menjawab pertanyaan penelitian dan mengantisipasi beberapa 

kesulitan yang mungkin timbul selama proses penelitian (Nursalam, 

2001). 

Pada metode penelitian ini menggunakan metode penelitian 

Deskriftif Analitik yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan 

tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu 

keadaan secara obyektif kemudian dianalisa untuk mencari hubungan 

antara dua variabel. Metode ini digunakan untuk memecahkan atau 

menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang 

(Notoatmodjo, 2005) 

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kuantitatif 

dengan rancangan penelitian case control yaitu suatu penelitian 

(survei) analitik yang menyangkut bagaimana faktor resiko dipelajari 

dengan menggunakan pendekatan retrospective. Dengan kata lain , 

efek (penyakit atau status kesehatan ) di identifikasi pada saat ini , 

kemudian faktor risiko diidentifikasi ada atau terjadinya pada waktu 

yang lalu (Notoatmodjo, 2005). Retrospective yaitu penelitian yang 

bersifat backward looking atau melihat kebelakang, hal ini juga bersifat 
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longitudinal ke belakang menggunakan data sekunder. Dari data-data 

sekunder dapat dilakukan penghitungan-penghitungan statistik  

(Machfoeds, 2010). 

 

B. Populasi dan  Sampel  Penelitian 

1. Populasi 

 Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang akan 

diteliti yang memiliki karakteristik tertentu (Notoatmojo, 2005). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu dan bayi yang 

dilahirkan di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan tahun 

2014. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian populasi yang diambil dari 

keseluruhan obyek (Notoatmojo, 2005). Menurut Arikunto (2006) 

apabila jumlah populasi < 100, maka sebaiknya diambil semua 

sebagai sampel penelitian sehingga teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan total sampling yaitu seluruh ibu 

dan bayi baru lahirnya  yang mengalami asfiksia sebanyak  36 

kasus  sebagai sampel kasus dan 36 kasus ibu dan bayi baru 

lahirnya yang tidak mengalami asfiksia sebagai sampel kontrol. 

 

 

C. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 
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Penelitian ini dilaksanakan di RSUD Dr. Kanujoso 

Djatiwibowo Balikpapan. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei – Juni  2014. 

 

D. Identifikasi Variabel Penelitian 

Menurut Notoatmodjo (2005) variabel mengandung pengertian 

ukuran atau ciri yang dimiliki oleh anggota-anggota suatu kelompok 

yang berbeda dengan yang dimiliki oleh kelompok lain. Definisi lain 

mengatakan bahwa variabel adalah sesuatu yang digunakan sebagai 

ciri, sifat, atau ukuran yang dimiliki atau didapatkan oleh satuan 

penelitian tentang sesuatu konsep pengertian tertentu. 

Berdasarkan hubungan fungsional antara variabel-variabel satu 

dengan yang lainnya, variabel dibedakan menjadi dua, yaitu variabel 

tergantung/terikat/akibat/ terpengaruh atau variabel dependen, dan 

variabel bebas/sebab/mempengaruhi atau variabel indipenden. 

(Notoatmodjo, 2005).  

Berdasarkan pendapat di atas, dalam penelitian ini terdiri dari 

variabel bebas dan variabel terikat yang meliputi: 

1) Variabel bebas  :  pre eklampsi 

2) Variabel terikat  :  Asfiksia 

E. Definisi Operasional 

 Definisi operasional adalah pengertian atau batasan-batasan 

yang berguna untuk membatasi ruang lingkup variabel yang akan 
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diteliti. Definisi operasional berfungsi untuk mengarahkan kepada 

pengukuran atau pengamatan terhadap variabel-variabel yang 

bersangkutan serta pengembangan instrumen/alat ukur (Notoatmodjo, 

2005). Untuk lebih memperjelas arah penelitian, maka akan diuraikan 

definisi operasional  variabel terikat dan variabel bebas sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1. 
Variabel Independent 

 

Variabel Definisi 
Operasional 

Cara ukur Alat ukur Skala 
ukur 

Hasil ukur 

1 2 3 4 5 6 

Pre 

eklampsia 

 

Pre eklampsi 
adalah timbulnya 
hipertensi disertai 
proteinuria dan 
edema akibat 
kehamilan setelah 
usia kehamilan 20 
minggu atau 
segera setelah 
persalinan  
dengan tanda-

tanda: 

a. Kenaikan 
tekanan darah   

b. Pengeluaran 
protein dalam 
urin  

c. Edema kaki, 
tangan sampai 
muka 

d. Terjadinya 
gejala subjektif 
: 
1) Sakit kepala 
2) Penglihatan 

kabur 
3) Nyeri pada 

Dokumentasi  

rekam medic 

dan lembar 

checklist 

Checklist  Nominal 1. Pre 
eklampsi
a Jika ibu 
memiliki 
tanda 
dan 
gejala 
pre 
eklampsi
a 
 

2. Tidak Pre 
eklampsi
a. Jika 
ibu tidak 
memiliki 
tanda 
dan 
gejala 
pre 
eklampsi 
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epigastrium 
4) Sesak napas 
5)Berkurangnya 

urin 
 

 
 

Tabel 3.2. 
Variabel Dependent 

 

 

Prosedur Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Prosedur Penelitian 

Variabel Definisi 
Operasional 

Cara ukur Alat ukur Skala 
ukur 

Hasil ukur 

1 2 3 4 5 6 

Asfiksia 
pada bayi 
baru lahir 

Asfiksia 
merupakan 
suatu keadaan 
di masa bayi 
tidak dapat 
bernafas 
secara spontan 
dan teratur 
segera setelah 
lahir.  
Indikator 
penilaian 
dengan 
menggunakan 
apgar skor 
dengan menilai 
frekuensi 
jantung, 
kemampuan 
bernafas, tonus 
otot, refleks 
terhadap 
rangsangan 
dan warna kulit. 

Dokumentasi 
rekam medik 
dan lembar 
checklist 

Check 
List 

 

 

 

Nominal 1. Asfiksia  
jika apgar 
skor 0-6  
 

2. Tidak    
Asfiksia / 
normal. 
Jika Apgar 
skor 7-10 
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Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan tahapan-

tahapan penelitian sesuai dengan etika penelitian sebagai berikut : 

a. Setelah survey lapangan, selanjutnya peneliti mendapat 

persetujuan ijin penelitian dari Poltekkes Kemenkes Kaltim 

Samarinda. 

b. Surat Ijin penelitian tersebut selanjutnya diserahkan ke RSUD 

Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.    

c. Setelah mendapat persetujuan peneliti menetapkan 2 orang 

pendamping peneliti dengan terlebih dahulu memberikan 

penjelasan tentang cara pengambilan data. 

d. Setelah mendapat persetujuan dari pihak RSUD Dr. Kanujoso 

Djatiwibowo Balikpapan, selanjutnya peneliti melakukan 

penelitian di tempat penelitian dengan mengumpulkan data-data 

yang diperlukan pada bagian rekam medik. 

e. Selanjutnya dilakukan pengolahan data. 

f. Penyusunan laporan penelitian. 

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Setelah mendapat persetujuan penelitian oleh pihak RSUD 

Dr. Kanujoso Djatiwibowo, peneliti mendapat surat pengantar untuk 

mengambil data di bagian rekam medik RSUD Kanujoso 

Djatiwibowo. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan cara ukur dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu 
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cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 

yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa 

catatan transkrip, buku, surat kabar dan lain sebagainya (Margono, 

2007). Dalam hal ini yang menjadi dokumen yaitu data sekunder 

berupa data rekam medik tentang kejadian asfiksia bayi baru lahir 

dan pre eklampsi di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan. 

Dalam pengumpulan data, peneliti dibantu oleh 2 orang teman yang 

bekerja di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.  

Teknik pengumpulan data dilakukan terlebih dahulu dengan 

mengambil  data keseluruhan proses persalinan di RSUD Kanujoso 

Djatiwibowo tahun 2012 kemudian memilah kasus asfiksia pada 

bayi baru lahir sekaligus memilah diagnosa ibunya dan dibagi 

menjadi dua kategori yaitu pre eklampsi dan tidak pre eklampsi 

untuk dijadikan sebagai kasus. Setelah itu lalu menentukan kontrol 

yaitu bayi baru lahir yang tidak mengalami asfiksia yang mana  

waktu bersalinannya berdekatan dengan bayi baru lahir yang 

mengalami asfiksia dan  karakteristik ibunya berdekatan dengan ibu 

yang melahirkan bayi asfiksia. Kemudian data dikumpulkan pada 

lembar checklist dan selanjutnya siap untuk diolah.  

 

 

2. Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data 

1. Teknik Pengolahan Data 



60 
 

 
 

Data yang dikumpulkan menyangkut variabel bebas dan 

terikat. Data yang telah diisi baik oleh peneliti maupun oleh 

responden kemudian diolah dengan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

a. Editing 

Adalah kegiatan untuk melakukan pengecekan isian 

formulir atau kuesioner, apakah jawaban yang ada sudah 

lengkap, jelas, relevan dan konsisten.  

b. Coding 

Adalah pemberian kode pada data dengan merubah data 

berbentuk huruf menjadi data berbetuk angka. 

c. Sorting 

Adalah mensorting dengan memilih atau mengelompokan 

data yang dikehendaki (klasifikasi data). 

d.  Entry 

Adalah memasukan data dengan cara manual dan 

keprogram computer. 

e. Cleaning  

Adalah kegiatan pengecekan kembali data yang sudah 

dientry apakah ada kesalahan atau tidak. 

 

2. Teknik Analisa Data 
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Data yang dikumpulkan melalui kuesioner akan diolah 

menjadi 2 macam yaitu melalui analisa univariat dan bivariat 

sebagai berikut: (Hastono, 2006) 

a. Analisa Univariat 

Tujuan analisa ini adalah untuk menjelaskan masing-

masing variabel baik variabel terikat yaitu asfiksia bayi baru lahir 

maupun variabel bebas yaitu pre eklampsi melalui distribusi 

frekuensi  dengan rumus: (Hastono, 2006) 

             F         
          P   =                   x  100%                 
                        ∑ n 
 

Keterangan : 

P   : Presentase 

F   : Frekuensi 

∑n  : Jumlah responden 

b. Analisa Bivariat 

Data yang diperoleh melalui checklist masih dalam 

keadaan mentah oleh karena itu data tersebut diproses atau 

diolah sehingga dapat memberikan makna guna menyimpulkan 

problematika penelitian. Data yang dikumpulkan dalam 

penelitian dianalisa secara analitik dengan menggunakan 

program perangkat lunak komputer dan perhitungan manual 

menggunakan rumus Chi Square (X2) sebagai berikut : 
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 X2  = 
E

E)(0
2 

 

 

 Df  =  (k-1) b-1) 

Keterangan : 

χ 2 =  Chi Square 

0 =  Frekuensi yang diobservasikan atau diperoleh 

E =  Frekuensi yang diharapkan 

df =  degree of freedom 

b =  baris 

k  =  kolom. 

Selanjutnya diketahui nilai dari Chi Square (χ2), maka 

untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis yang 

dikemukakan dibandingkan dengan nilai χ2, maka dapat dilihat 

dari hasil χ2 hasil perhitungan dibandingkan dengan χ2 dalam 

tabel. Sedangkan nilai kritis χ2
hitung diperoleh dari tabel Chi 

Square untuk taraf signifikan  5% dan derajat kebebasan (df) 

= (k-1) (b-1). Apabila χ2
hitung lebih besar daripada χ2

tabel, maka 

terdapat hubungan yang signifikan. Sebaliknya apabila χ2
hitung 

lebih kecil dari χ2
tabel maka tidak terdapat hubungan yang 

signifikan. Sedangkan perhitungan komputer menunjukkan 

hipotesa nol ditolak apabila p value <  0,05. 

Keterbatasan uji Chi Square adalah sebagai berikut : 
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1. Tidak boleh ada sel yang mempunyai nilai observasi kurang 

dari satu. 

2. Tidak boleh ada sel yang mempunyai nilai harapan (nilai 

Expected) kurang dari 5 lebih dari 20% dari jumlah 

keseluruhan sel. 

Ketentuan pengujian hipotesis adalah sebagai 

berikut :  

1. Jika P value ≤ nilai α atau χ 2
hitung > χ 2

tabel,  maka Ho 

(hipotesa Nol) ditolak  

2. Jika P value > nilai α atau χ 2
hitung < χ 2

tabel, maka Ho 

(hipotesa Nol) gagal ditolak.     

Setelah diketahui ada tidaknya hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel terikat, maka uji dapat dilanjutkan 

dengan perhitungan Odds Ratio (OR) untuk mengetahui tingkat 

keeratan hubungan dengan rumus sebagai berikut: (Hastono, 

2006) 

Rumus Odds rasio 

OR =     ad    
              bc 
 
 =  a / c      =   ad 
     b / d      =   bc 
 
Keterangan : 

a/b =  jumlah kasus yang terpapar 

c/d =  jumlah kasus yang tidak terpapar 
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Rumus Koefisien Kontingensi Untuk Melihat Derajat Hubungan: 

 

                      χ 2 
        --------- 
      χ 2  +  n 

 

Keterangan : 

χ 2  =  Chi Square 

n  =  jumlah sampel 

Hasil pengukuran nilai koefisien kontingensi 

dibandingkan dengan Cmaks untuk melihat derajat hubungan 

antar variabel, semakin dekat nilai Koefisien Kontingensi 

dengan nilai C maksimal, maka semakin kuat hubungan yang 

terjadi. Adapun rumus C maksimal adalah sebagai berikut: 

  

Cmaks  =       (m-1)/m  

 

Keterangan : 

m  =  jumlah katagori terbesar 
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BAB  IV 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  

A.  Hasil Penelitian  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di RSUD Dr. 

Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan untuk mengetahui hubungan pre 

eklampsi dengan kejadian asfiksia pada bayi baru lahir di RSUD Dr. 

Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Tahun 2013, maka selanjutnya 

dilakukan pengolahan data sesuai dengan cara yang sudah 

ditentukan. Adapun hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut:      

1. Analisa Univariat 

Analisa univariat dilakukan untuk memberikan gambaran 

masing-masing variabel dalam hal ini adalah kejadian pre eklampsi 

dan asfiksia bayi baru lahir. 

a. Variabel Terikat  

Variabel terikat pada penelitian ini adalah asfiksia pada 

bayi baru lahir. Berdasarkan hasil dokumentasi berupa data 

rekam medik yang telah diperoleh peneliti, kemudian diolah dan 

ditampilkan dalam tabel distribusi frekuensi berikut ini:    
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Tabel 4.1. 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Asfiksia Bayi Baru Lahir 

di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Tahun 2014 

 

Asfiksia Bayi Baru Lahir Frekuensi (n) 

 

Persentasi (%) 

Asfiksia 

Tidak Asfiksia 

36 

36 

50.0 

50.0 

Jumlah  72 100 

 Sumber  :  Data RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Tahun 2014 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 72 

responden, sebanyak 36 bayi (50%) mengalami asfiksia (Kasus) 

dan 36 bayi (50%) tidak mengalami asfiksia (Kontrol).  Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat distribusi frekuensi melalui grafik 

sebagai berikut: 

 

b. Variabel Bebas  

Variabel bebas pada penelitian ini adalah pre eklampsi 

Berdasarkan hasil dokumentasi berupa data rekam medik yang 
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telah diisi oleh responden, kemudian diolah dan ditampilkan 

dalam tabel distribusi frekuensi berikut ini:    

Tabel 4.2. 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pre Eklampsi di RSUD Dr. 

Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Tahun 2014 

 

Pre Eklampsi Frekuensi (n) 

 

Persentasi (%) 

Ya 

Tidak  

27 

45 

37.5 

62.5 

Jumlah  72 100 

 Sumber  :  Data RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Tahun 2014 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 72 

responden, sebanyak 27 orang (37.5%) mengalami pre 

eklampsi sedangkan 45 orang (62.5%) tidak mengalami pre 

eklampsi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut 

ini: 
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2. Analisa Bivariat 

Analisa bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan pre 

eklampsi dengan kejadian asfiksia bayi baru lahir di RSUD Dr. 

Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan menggunakan rumus chi square 

(χ2) melalui tabel silang sebagai berikut:  

Tabel  4.3. 

Tabel Silang Hubungan Pre Eklampsi Dengan Asfiksia Bayi 

Baru Lahir di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan 

Tahun 2014 

 

Pre Eklampsi P KK OR

n
% n % n %

Value

Pre Eklampsi 22 61.1 5 13.9 27 37.5 15.170 0.000 0.438 9.743

Tidak Pre Eklampsi 14 38.9 31 86.1 45 62.5

Jumlah 36 100 36 100 72 100

Total

X
2

hitungYa (Kasus)

Asfiksia

Tidak (Kontrol)

 

Tabel  di atas menjelaskan bahwa dari 36 bayi yang 

mengalami asfiksia, sebanyak 22 bayi (61,1%) dilahirkan oleh 

ibu yang mengalami pre eklampsi dan 14 bayi (38,9%) 

dilahirkan oleh ibu yang tidak mengalami pre eklampsi, 

sedangkan dari  36 bayi yang tidak mengalami asfiksia 

sebanyak 5 bayi (13,9%) dilahirkan oleh ibu yang mengalami 

pre eklampsi dan 31 bayi (86,1%) dilahirkan ibu yang tidak 

mengalami pre eklampsi. 
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Analisis hubungan antara pre eklampsi dengan asfiksia 

bayi baru lahir dilakukan menggunakan rumus  Chi Square 

dengan  taraf signifikan  alpha 5% dan  df  =   (2 – 1)  (2 – 1) = 

1, apabila dilihat pada χ2
tabel ditemukan angka 3,84, sedangkan 

nilai  χ2
hitung  = 15,170  >  χ2 tabel = 3,84. Hasil nilai probability 

value (p value) = 0,000 <  α  0,05, dengan sendirinya Ho ditolak 

yang artinya ada hubungan pre eklampsi dengan asfiksia bayi 

baru lahir di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Tahun 

2014.   

Hasil analisis Odds Ratio (OR) diperoleh nilai 9,743 yang 

artinya ibu yang mengalami pre eklampsi beresiko 9,743 kali 

melahirkan bayi asfiksia dibandingkan dengan ibu yang tidak 

mengalami pre eklampsi. 

Analisis Koefisien Kontingensi untuk melihat derajat 

hubungan diperoleh nilai KK = 0,438, nilai tersebut kurang dari 

0,5 sehingga dikatakan bahwa hubungan yang terjadi cukup 

kuat artinya semakin berat pre eklampsi yang dialami maka 

semakin besar resikonya melahirkan bayi asfiksia. 

 

B. Pembahasan 

Setelah melakukan penelitian dan dianalisis maka dilakukan 

pembahasan terhadap masing-masing hasil penelitian, maka dapat 

dijelaskan pembahasan sebagai berikut: 



70 
 

 
 

 

 

1. Kejadian Pre Eklampsi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden tidak mengalami pre eklampsi yaitu sebanyak 62,5% 

dan terdapat 37,5% responden yang mengalami pre eklampsi. Hal 

ini menunjukkan bahwa di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo kasus 

pre eklampsi lebih sedikit dibandingkan dengan kasus tidak  pre 

eklampsi tetapi kasus pre eklampsi yang ada beresiko terhadap 

kejadian asfiksia. 

Pre eklampsi ialah penyakit dengan tanda-tanda hipertensi, 

edema, dan proteinuria yang timbul karena kehamilan. Penyakit ini 

umumnya terjadi dalam triwulan ke-3 kehamilan, tetapi dapat terjadi 

sebelumnya (Winkjosastro, 2006). 

Berdasarkan data penelitian dapat dilihat bahwa sebagian 

besar responden tidak mengalami pre eklampsi meskipun masih 

ada yang mengalami pre eklampsi. Pre eklampsi sangat berbahaya 

bagi ibu yang sedang hamil karena dapat mengganggu kesehatan 

ibu dan janin seperti yang dikemukan oleh Mochtar (2003) bahwa 

Tekanan darah yang tinggi menyebabkan berkurangnya kiriman 

darah ke plasenta. Sudah pasti ini akan mengurangi suplai oksigen 

dan makanan bagi bayi. Akibatnya, bayi mengalami hipoksia dan 

perkembangan bayi pun jadi lambat, dan memicu terjadinya 
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persalinan dini dan asfiksia. Lebih fatal lagi, penyakit ini bisa 

menyebabkan lepasnya jaringan plasenta secara tiba-tiba dari 

uterus sebelum waktunya. Pada kasus tekanan darah tinggi kronis 

atau gestational hypertention pada ibu hamil yang serius, bisa 

berkembang menjadi penyakit pre eklampsi atau keracunan 

kehamilan. 

Menurut peneliti masih adanya ibu hamil yang menderita pre 

eklampsi disebabkan karena beberapa faktor pemicu seperti umur 

ibu yang beresiko terhadap kejadian pre eklampsi karena 

berdasarkan data yang peneliti peroleh, ibu yang menderita pre 

eklampsi memiliki umur dengan resiko tinggi yaitu < 20 tahun atau 

> 35 tahun sementara ibu tidak rutin memeriksakan kehamilannya 

untuk mengontrol faktor-faktor resiko terjadinya pre eklampsi 

sehingga menyebabkan kejadian pre eklampsi pada ibu hamil.  

2. Asfiksia Bayi Baru Lahir 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus asfiksia bayi 

baru lahir sebagai sampel kasus dan bayi tidak asfiksia sebagai 

sampel kontrol masing-masing sebanyak 50%. Hal ini dilakukan 

karena pada penelitian retrospective jumlah sampel kasus harus 

seimbang dengan sampel control yaitu jumlah kasus asfiksia tahun 

2012 sebanyak 36 kasus. 

Asfiksia neonatorum adalah kegagalan bernafas secara 

spontan, tidak teratur dan tidak adekuat setelah lahir. Keadaan ini 
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disertai hipoksia, hiperkapnia dan berakhir dengan asidosis. Bila 

proses ini berlangsung terlalu jauh daat mengakibatkan  kerusakan 

otak atau kematian. Asfiksia juga dapat mempengaruhi organ vital 

lainnya (Manuaba, 2003). 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa pada tahun 

2012 terdapat 36 kasus asfiksia. Hidayat (2007) menjelaskan bahwa 

asfiksia pada bayi baru lahir dapat beresiko kematian dan apabila 

bayi dapat bertahan setelah mengalami asfiksia saat lahir kini hidup 

dengan morbiditas  jangka  panjang  seperti  cerebral  palsy,  

retardasi  mental  dan gangguan belajar. 

Menurut peneliti masih banyaknya kasus bayi asfiksia pada 

saat lahir disebabkan faktor-faktor resiko pada ibu seperti pre 

eklampsi, tetapi penanganan yang tepat dapat menyelamatkan 

nyawa bayi karena hasil penelitian menunjukkan bahwa bayi 

mengalami asfiksia ringan-sedang. 

3. Hubungan Pre Eklampsi dengan Asfiksia bayi baru lahir 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara pre eklampsi dengan asfiksia bayi baru lahir dengan 

nilai p value 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa ibu yang mengalami 

asfiksia beresiko lebih besar melahirkan bayi asfiksia dibandingkan 

dengan ibu yang tidak pre eklampsi dengan peluang sebesar 9.743 

diperkuat oleh data penelitian yang menunjukkan 61,1% bayi asfiksia 

dilahirkan oleh ibu yang mengalami pre eklampsi sedangkan 86,1% 
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bayi yang tidak asfiksia dilahirkan oleh ibu yang tidak mengalami pre 

eklampsi. 

Hasil penelitian ini membuktikan teori yang dikemukakan oleh 

Bobak (2005) yang menjelaskan bahwa pre eklamsia menyebabkan 

aliran darah utero-plasenta berkurang. Akibatnya, janin kekurangan 

suplai nutrisi dan oksigen hingga dapat mengalami  berat badan 

lahir rendah, lahir kurang bulan (prematur), biru saat dilahirkan 

(asfiksia), dan penyulit kelahiran lainnya. Depkes RI (2005) 

menjelaskan beberapa keadaan pada ibu dapat menyebabkan 

aliran darah ibu melalui plasenta berkurang, sehingga aliran 

oksigen ke janin berkurang. Salah satunya yaitu Pre eklampsi dan 

eklampsi. 

Penyakit pre eklampsi beresiko terhadap kelahiran bayi 

asfiksia karena pre eklampsi pada ibu hamil akan mempengaruhi 

suplay oksigen pada bayi, hal ini seperti yang dikemukakan oleh 

Mochtar (2003) yang menjelaskan bahwa tekanan darah yang 

tinggi menyebabkan berkurangnya kiriman darah ke plasenta. 

Sudah pasti ini akan mengurangi suplai oksigen dan makanan bagi 

bayi. Akibatnya,bayi mengalami hipoksia dan perkembangan bayi 

pun jadi lambat, dan memicu terjadinya persalinan dini dan asfiksia. 

Lebih fatal lagi, penyakit ini bisa menyebabkan lepasnya jaringan 

plasenta secara tiba-tiba dari uterus sebelum waktunya. Pada 

kasus tekanan darah tinggi kronis atau gestational hypertention 
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pada ibu hamil yang serius, bisa berkembang menjadi penyakit pre 

eklampsi atau keracunan kehamilan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus pre eklampsi 

lebih sedikit dibandingkan yang tidak pre eklampsi, tetapi dari kasus 

pre eklampsi menunjukkan sebagian besar melahirkan bayi 

asfiksia, hal ini menjelaskan bahwa adanya kecenderungan bayi 

asfiksia dilahirkan oleh ibu yang mengalami pre eklampsi saat hamil 

ataupun menjelang persalinan. Hal ini sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Rukiyah (2010), komplikasi pre eklampsia pada 

janin adalah  janin yang dikandung ibu hamil pre eklampsia akan 

hidup dalam rahim dengan nutrisi dan oksigen di bawah normal. 

Keadaan ini bisa terjadi karena pembuluh darah yang menyalurkan 

darah ke plasenta menyempit, karena buruknya nutrisi 

pertumbuhan janin akan terhambat sehingga akan terjadi bayi 

dengan berat lahir rendah. Bisa juga janin dilahirkan kurang bulan 

(prematuritas), komplikasi lanjut dari prematuritas adalah 

keterlambatan belajar, epilepsy, serebral palsy, dan masalah pada 

pendengaran dan penglihatan, bayi saat dilahirkan mengalami 

asfiksia. 

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Kurniadi (2010) dengan judul penelitiannya hubungan antara Pre 

Eklampsia dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum RSUD Indrasari 

Pematang Reba Kabupaten Indragiri Hulu. Hasil penelitian 
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prevalensi Ibu bersalin dengan Hipertensi Dalam Kehamilan 

sebesar 15,12% dan Asfiksia Neonatorum 31,63%. Pre eklampsi 

9,98% dan eklampsia 3,16%. Asfiksia neonatorum pada pre 

eklampsia 33,33% dan asfiksia neonatorum pada eklampsia 

(18,51%). Hasil analisis bivariat terdapat hubungan antara Ibu 

dengan HDK dengan kejadian Asfiksia Neonatorum secara statistik 

bermakna (p value <0,05), dan hubungan antara pre eklampsia dan 

eklampsia dengan kejadian Asfiksia Neonatorum secara statistik 

bermakna (p value <0,05). 

Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rofi’i (2011) tentang hubungan antara pre eklampsia dengan 

asfiksia perinatal di RSUD dr. Moewardi Surakarta dengan hasil 

penelitian didapatkan angka kejadian pre eklampsia adalah 6,7% 

sedangkan jumlah kelahiran hidup dan yang terjadi asfiksia sekitar 

11,72% serta hubungan yang bermakna antara pre eklampsia 

dengan asfiksia perinatal dengan nilai p value 0,005. 

Berdasarkan data penelitian ditemukan ada 14 ibu yang tidak 

mengalami pre eklampsi tetapi melahirkan bayi asfiksia, hal ini 

dapat disebabkan karena faktor-faktor lain seperti dijelaskan 

berikut, dari 14 bayi yang mengalami asfiksia sebanyak 7 bayi 

karena partus lama, 5 bayi karena kehamilan postmatur dan 2 bayi 

karena lilitan tali pusat, sebaliknya ditemukan 5 ibu yang 

mengalami pre eklampsi tetapi bayinya tidak mengalami asfiksia, 
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hal ini dapat disebabkan karena pengaruh dari faktor-faktor lain 

seperti kondisi bayi yang baik dengan berat normal atau persalinan 

yang cepat sehingga bayi tidak sempat mengalami asfiksia (Rekam 

Medik RSKD, 2013). 

Menurut peneliti  Ibu yang berusia terlalu muda (< 20 tahun) 

atau terlalu tua (> 35 tahun) memiliki resiko mengalami pre 

eklampsi dan melahirkan bayi yang mengalami asfiksia karena 

faktor umur dapat mempengaruhi keadaan hormone dan juga 

organ-organ reproduksi pada ibu. 

Usia ibu merupakan salah satu faktor risiko yang berhubungan 

dengan kualitas kehamilan. Usia yang paling aman atau bisa 

dikatakan waktu reproduksi sehat adalah antara umur 20 tahun 

sampai umur 30 tahun. Penyulit pada kehamilan remaja salah 

satunya pre eklampsi lebih tinggi dibandingkan waktu reproduksi 

sehat. Keadaan ini disebabkan belum matangnya alat reproduksi 

untuk hamil, sehingga dapat merugikan kesehatan ibu maupun 

perkembangan dan pertumbuhan janin (Manuaba, 2003). 

Selain itu ibu yang mengalami pre eklampsi dan melahirkan 

bayi asfiksia disebabkan karena ibu tidak memeriksakan 

kehamilannya secara rutin sehingga resiko-resiko pre eklampsia 

tidak dapat terdeteksi sedini mungkin dan berakibat asfiksia pada 

bayinya karena penanganan yang terlambat.  
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Kasus pre eklampsi dapat terjadi pada ibu yang tidak siap 

secara psikologis karena persalinan anak pertama sehingga 

memicu timbulnya pre eklampsi dan beresiko terhadap kejadian 

asfiksia pada bayi baru lahir. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Sebanyak 45 kasus (62,5%) ibu bersalin tidak mengalami pre 

eklampsi dan terdapat 27 kasus (37,5%) ibu yang mengalami pre 

eklampsi di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Tahun 

2014. 

2. Terdapat 36 bayi (50%) yang mengalami asfiksia dan 36 bayi (50%) 

bayi tidak mengalami asfiksia di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo 

Balikpapan Tahun 2014 . 

3. Terdapat hubungan pre eklampsi dengan asfiksia pada bayi baru 

lahir di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Tahun 2013 

dengan nilai p value 0,000 < α 0,05 dan nilai X2 
hitung = 15,170 > X2

 

tabel  = 3,84. 

 

B. Saran 

1. Bagi Rumah Sakit 

Membuat program-program yang dapat melakukan antisipasi 

terhadap kejadian asfiksia dengan melakukan pengawasan secara 
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kontinue khususnya ibu dengan resiko-resiko tinggi terhadap 

kejadian  pre eklampsi dan antisipasi terhadap kejadian asfiksia. 

2. Bagi Petugas Kesehatan 

Memberikan informasi kepada ibu hamil khususnya yang 

beresiko terhadap kejadian pre eklampsi dan melakukan 

pengawasan terhadap ibu hamil sehingga resiko pre eklampsi dapat 

diatasi sedini mungkin. 

3. Bagi Peneliti 

Dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi dan acuan  

untuk melanjutkan penelitian selanjutnya dengan mengambil sampel 

yang berbeda dan metode penelitian yang berbeda  di tempat 

berbeda atau sebagai bahan acuan referensi untuk melakukan 

penelitian selanjutnya. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi atau 

acuan untuk penelitian selanjutnya dengan mengambil sampel yang 

berbeda dan metode penelitian yang berbeda. 
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