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ABSTRACT
Background: Preeclampsia is one of complication in pregnancy
and the causal of maternal morbidity and mortality. There is an
impairment of blood flow to placenta vascularization which lead
to tissue hypoxia and increase the chance to develop asphyxia
neonatorum. The aim of this study is to know the correlation
between severity of preeclampsia and asphyxia neonatorum in
Negara General Hospital on January 2019-January 2020.
Methods: The design of this study was observational analytic
cross-sectional. Woman who was diagnosed with preeclampsia and
delivered in Negara General Hospital, Jembrana between January
2019-January 2019 were included by total sampling. Data, such as
maternal age, parity, mode of delivery, severity of preeclampsia and
asphyxia neonatorum, were collected from medical record. Then,
data was analyzed bivariate using chi-square test and prevalence

ratio (PR) analysis was conducted. The value of p<0,05 was
considered significant.
Results: As many as 170 women with preeclampsia were recruited
in the study. The prevalence of birth asphyxia was 71,2% in
this study. Majority of women were 20-35 years old (67,1%),
parity 2-3 (50,6%), had assisted-delivery (74,7%) and severe
preeclampsia (72,9%). A bivariate analysis showed the prevalence
of asphyxia neonatorum was significantly higher in assisteddelivery (PR=2,541, p=0,036; 95% CI=1,044-6,188) and severe
preeclampsia (PR=2,346, p=0,045; 95% CI=1,044-5,486).
Conclusion: Mode of delivery and severity of preeclampsia is
associated with asphyxia neonatorum. Early identification and
proper antepartum management were essential to prevent
asphyxia neonatorum in mother with risk factors.
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Latar Belakang: Preeklampsia adalah salah satu komplikasi
kehamilan dan penyebab morbiditas dan mortalitas maternal.
Kondisi ini menyebabkan gangguan aliran darah ke vaskularisasi
plasenta sehingga dapat menimbulkan hipoksia jaringan dan
berpotensi menyebabkan asfiksia neonatorum. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara derajat keparahan
preeklampsia dan kejadian asfiksia neonatorum di Rumah Sakit
Umum (RSU) Negara.
Metode: Penelitian ini menggunakan rancangan analitik
observasional desain potong-lintang. Sampel penelitian adalah
wanita yang terdiagnosis dengan preeklampsia dan menjalani
persalinan di RSU Negara, Jembrana dalam kurun waktu Januari
2019 – Januari 2020 yang dikumpulkan secara total sampling.
Data berupa usia maternal, paritas, metode persalinan, derajat
preeklampsia, dan kejadian asfiksia neonatorum didapatkan dari
rekam medis. Data kemudian dianalisis secara bivariat dengan uji

chi-square dan dilakukan analisis prevalence ratio (PR). Hubungan
dikatakan signifikan apabila diperoleh nilai p<0,05.
Hasil: Penelitian ini mengikutsertakan 170 pasien yang memenuhi
kriteria inklusi dan eksklusi. Sebanyak 71,2% kejadian asfiksia
neonatorum tercatat dalam penelitian ini. Mayoritas ibu berusia
20-35 tahun (67,1%), memiliki paritas 2-3, melakukan persalinan
dengan tindakan (74,7%), dan mengalami preeklampsia berat
(72,9%). Berdasarkan hasil uji bivariat, prevalensi kejadian
asfiksia neonatorum lebih tinggi pada persalinan dengan tindakan
(PR=2,541, p=0,036; Confidence interval (CI) 95% 1,044-6,188)
dan preeklampsia berat (PR=2,346, p=0,045; CI 95% 1,044-5,486).
Simpulan: Metode persalinan dan derajat preeklampsia
berhubungan dengan kejadian asfiksia. Deteksi dini dan
penanganan anterpartum yang tepat dapat membantu mencegah
kejadian asfiksia neonatorum pada ibu yang berisiko.
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PENDAHULUAN

METODE

Hipertensi Dalam Kehamilan (HDK) merupakan
suatu kondisi terjadinya peningkatan tekanan darah
pada masa kehamilan yang ditandai dengan tekanan
darah sistolik ≥140 mmHg dan/atau diastolik ≥
90 mmHg, di mana pengukuran tekanan darah
dilakukan pada dua kali pemeriksaan den waktu
4-6 jam.1,2 Sindroma preeklampsia (PE) merupakan
salah satu kategori HDK, yakni terjadinya HDK
pada usia kehamilan ≥20 minggu, yang disertai
dengan salah satu kondisi berupa proteinuria,
tanda disfungsi organ maternal, atau disfungsi
uteromaternal.3-5
Hipertensi berkontribusi sebagai komplikasi
pada 5-10% kehamilan dan merupakan salah
satu dari tiga penyebab morbiditas dan mortalitas
maternal selain perdarahan dan infeksi.4-6
Berdasarkan penelitian di Rumah Sakit Umum
Pusat (RSUP) Sanglah pada tahun 2011, didapatkan
prevalensi HDK keseluruhan adalah sebesar 9,32%,
dengan prevalensi PE ringan sebesar 1,36% dan PE
berat sebesar 4,7%.7
Manifestasi klinis PE yang terjadi pada wanita
hamil seringkali lambat terdeteksi sehingga
tanpa disadari dalam waktu singkat dapat timbul
keadaan yang dapat membahayakan ibu dan janin.
Munculnya PE pada kehamilan dapat menyebabkan
komplikasi pada ibu serta dapat pula menyebabkan
gangguan kesejahteraan terhadap janin. Salah
satu komplikasi neonatal akibat faktor risiko PE
adalah terjadinya asfiksia neonatal.8,9 Asfiksia
neonatal dapat menyebabkan sekuele secara
sistemik akibat penurunan aliran darah dan/atau
oksigen bagi neonatus selama periode peripartum.
Sebagai akibatnya, asfiksia dianggap sebagai
penyebab penting morbiditas dan mortalitas pada
neonatus.10,11
Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan
untuk menilai faktor risiko PE pada ibu terhadap
kejadian asfiksia neonatorum.9,12,13 Penelitian
yang lebih spesifik oleh Kongwattanakul dkk14
secara signifikan menemukan bahwa pada ibu
yang mengalami PE berat dan dengan komplikasi
sindroma hemolysis, elevated liver enzyme, and
low platelet counts (HELLP) cenderung lebih
berisiko melahirkan neonatus yang mengalami
asfiksia dibandingkan dengan ibu yang hanya
mengalami PE ringan. Adapun penelitian mengenai
hubungan antara derajat keparahan PE dan asfiksia
neonatorum belum pernah dilakukan di institusi
penulis. Dengan demikian, peneliti tertarik
melakukan penelitian untuk mengetahui hubungan
antara derajat keparahan preeklampsia dan asfiksia
neonatorum di Rumah Sakit Umum (RSU) Negara,
Bali pada periode Januari 2019 sampai dengan
Januari 2020.

Penelitian ini merupakan penelitian analitik
observasional desain potong lintang. Penelitian
dilakukan di Departemen Ilmu Kebidanan dan
Kandungan RSU Negara selama periode Januari
2019 hingga Januari 2020. Data demografik yang
akan dicatat pada subjek penelitian ini berupa
usia maternal, paritas, metode persalinan, derajat
preeklampsia, dan kejadian asfiksia neonatorum.
Sumber data dalam penelitian ini berupa
data sekunder yang berasal dari rekam medis
pasien. Persetujuan penelitian dan penggunaan
rekam medis telah disetujui oleh kepala bagian
Departemen Ilmu Kandungan dan Kebidanan RSU
Negara dan Komite Etik RSU Negara, Jembrana,
Bali.
Besar sampel pada penelitian ini sebesar 170
sampel, yang dipilih dengan teknik total sampling
dan memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.
Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah: wanita
hamil yang sudah menikah, terdiagnosis dengan
preeklampsia dan menjalani persalinan di RSU
Negara, Jembrana dalam periode waktu yang
ditentukan. Kriteria ekslusi adalah subyek yang
memiliki keadaan atau penyakit lain yang dapat
mengganggu pengukuran dan interpretasi data,
misalnya menderita kondisi kesehatan lain atau
penyakit penyerta selama masa kehamilan, dan
data rekam medis medis pasien tidak lengkap.
Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah
dan dianalisis secara univariat dan bivariat. Variabel
yang diuji pada penelitian ini meliputi derajat
keparahan preeklampsia sebagai variabel bebas
dan kejadian asfiksia neonatorum sebagai variabel
tergantung. Analisis data ini dilakukan dengan
bantuan perangkat lunak menggunakan Statistical
Package for the Social Science (SPSS) versi 21. Uji
hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji
chi-square. Hubungan dikatakan signifikan apabila
diperoleh nilai p< 0,05.
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HASIL
Penelitian ini mengikutsertakan sebanyak 170
pasien yang didiagnosis dengan preeklampsia
dan melakukan persalinan di RSU Negara selama
periode pengumpulan data. Karakteristik sampel
penelitian dapat dilihat dalam Tabel 1.
Berdasarkan Tabel 1, rerata usia maternal adalah
31,29 (±6,85) tahun, yang kemudian dikelompok
menjadi dua kelompok. Sebanyak 32,9% berada
dalam kategori usia <20 tahun atau >35 tahun
dan sisanya sebanyak 67,1% sampel berada dalam
kategori usia 20-35 tahun. Sebagian besar pasien
memiliki paritas sejumlah 2-3 anak (50,6%) dan
sisanya sejumlah 49,4% memiliki seorang anak
689
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(primipara) atau sudah memiliki >3 anak. Mayoritas
pasien dalam penelitian ini melakukan persalinan
dengan tindakan (seksio sesarea, vacuum, atau
forcep) yakni sejumlah 74,7%. Derajat preeklampsia
dalam penelitian ini dibedakan menjadi
preeklampsia dan preeklampsia berat berdasarkan
diagnosis dalam rekam medis. Sebanyak 72,9%
pasien mengalami preeklampsia berat. Bayi yang
lahir dari sampel penelitian ini sebagian besar tidak
mengalami asfiksia neonatorum (71,2%).
Berdasarkan Tabel 2, sebanyak 8,8% bayi yang
mengalami asfiksia neonatorum berasal dari
Tabel 1.

Karakteristik Sampel Penelitian
Frekuensi
(N=170)

Persentase
(%)

<20 atau >35 tahun

56

32,9

20-35 tahun

114

67,1

1 atau >3

84

49,4

2-3

86

50,6

Tindakan

127

74,7

Spontan

43

25,3

Preeklampsia berat

124

72,9

Preeklampsia

46

27,1

Ya

49

28,8

Tidak

121

71,2

Karakteristik
Usia

Paritas

Metode Persalinan

Derajat Preeklampsia

Asfiksia Neonatorum

Tabel 2.

ibu yang berusia <20 tahun atau >35 tahun dan
20,0% berasal dari ibu yang berusia 20-35 tahun.
Berdasarkan uji bivariat, tidak terdapat perbedaan
yang bermakna pada kejadian asfiksia neonatorum
antara ibu yang memiliki usia <20 tahun atau >35
tahun dan usia 20-35 tahun (p>0,05). Sebanyak
14,7% bayi yang mengalami asfiksia neonatorum
berasal dari ibu dengan jumlah paritas 1 atau >3,
sedangkan sebanyak 14,1% berasal dari ibu dengan
paritas yang tidak berisiko yakni 2-3 (Tabel 2).
Tidak ada perbedaan yang bermakna pada kejadian
asfiksia neonatorum antara ibu yang memiliki
paritas 1 atau >3 anak dan paritas 2-3 anak (p>0,05).
Berdasarkan Tabel 2, sebanyak 24,7% bayi yang
mengalami asfiksia neonatorum lahir dengan
tindakan (seksio sesarea, ekstraksi forsep atau
ekstraksi vacuum), sedangkan sebanyak 4,1%
lahir spontan. Terdapat perbedaan yang bermakna
pada kejadian asfiksia neonatorum antara ibu
yang melahirkan spontan dan dengan tindakan
(p<0,05). Anak yang lahir dari persalinan dengan
tindakan memiliki prevalensi kejadian asfiksia
2,541 kali lebih tinggi dibandingkan dengan
persalinan spontan (p=0,036; CI 95% 1,044-6,188).
Sebanyak 24,1% bayi yang mengalami asfiksia
neonatorum lahir dari ibu dengan preeklampsia
berat, sedangkan sebanyak 4,7% dari ibu dengan
preeklampsia (Tabel 2). Terdapat perbedaan yang
bermakna pada kejadian asfiksia neonatorum
antara ibu dengan derajat preeklampsia berat
dan preeklampsia (p<0,05). Anak yang lahir dari
dari ibu dengan preeklampsia berat memiliki
prevalensi kejadian asfiksia 2,346 kali lebih tinggi
dibandingkan ibu dengan preeklampsia (p=0,045;
CI 95% 1,044-5,486).

Hubungan Variabel dengan Asfiksia Neonatorum
Asfiksia Neonatorum
Variabel

Usia

Paritas

Metode persalinan

Derajat preeklampsia

Usia

Ya
n (%)

Tidak
n (%)

<20 atau >35 tahun

15 (8,8)

41 (24,1)

20-35 tahun

34 (20,0)

80 (47,1)

1 atau >3

25 (14,7)

59 (34,7)

2-3

24 (14,1)

62 (36,5)

Tindakan

42 (24,7)

85 (50,0)

Spontan

7 (4,1)

36 (21,2)

Preeklampsia

8 (4,7)

38 (22,4)

41 (24,1)

83 (48,8)

Preeklampsia Berat

Nilai p

PR (CI 95%)

0,681

0,861 (0,421-1,759)

0,789

1,095 (0,564-2,126)

0,036

2,541 (1,044– 6,188)

0,045

2,346 (1,004-5,486)

Keterangan; PR=prevalence ratio; CI=confidence interval
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PEMBAHASAN
Preeklampsia merupakan komplikasi kehamilan
yang dapat menimbulkan bahaya bagi ibu dan
janin. Preeklampsia diklasifikasikan menjadi
preeklampsia dan preeklampsia berat berdasarkan
tekanan darah pasien, dimana istilah preeklampsia
ringan
digantikan
dengan
preeklampsia.15
Penelitian ini mengikutsertakan 170 sampel ibu
yang terdiagnosis preeklampsia atau preeklampsia
berat dan melakukan persalinan di RSU Negara
selama Januari 2019-Januari 2020 kemudian
melihat kejadian asfiksia neonatorum pada bayi.
Mayoritas sampel dalam penelitian ini terdiagnosis
dengan preeklampsia berat (72,9%). Prevalensi
kejadian asfiksia neonatorum lebih tinggi pada
ibu dengan preeklampsia berat dibandingkan
dengan preeklampsia. Asfiksia neonatorum
merupakan penyebab utama kematian neonatus
dan menyebabkan sekitar 31,6% kematian
neonatal.16 Pada neonatus yang mengalami
asfiksia, diperkirakan sebesar 15-20% di antaranya
mengalami mortalitas pada periode neonatal, dan
sebesar 25% dari yang hidup seringkali mengalami
komplikasi
defisit
neurologis
permanen.11
Asfiksia neonatorum merupakan kegagalan untuk
menginisiasi dan mempertahankan pernapasan
pada periode baru lahir. Kejadian asfiksia
neonatorum pada dalam penelitian ini cukup
rendah yakni 28,8%.17
Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan
untuk menilai faktor risiko preeklampsia pada
ibu terhadap kejadian asfiksia neonatorum.
Penelitian oleh Utomo9 di RS Dr. Soetomo Surabaya
menemukan bahwa preeklampsia secara signifikan
meningkatkan risiko terjadinya asfiksia neonatorum
sebesar 2,3 kali lebih besar dibandingkan dengan
pada neonatus dengan ibu yang tidak mengalami
preeklampsia. Penelitian oleh Dhamayanti dkk13
juga secara signifikan menemukan bahwa pada
ibu yang mengalami preeklampsia berisiko
sebesar 2,9 kali melahirkan bayi dengan asfiksia
neonatorum dibandingkan dengan pada ibu yang
tidak mengalami PE. Penelitian yang lebih spesifik
oleh Kongwattanakul dkk14 secara signifikan
menemukan bahwa pada ibu yang mengalami
preeklampsi berat dan dengan komplikasi sindroma
HELLP (hemolysis, elevated liver enzyme, dan low
platelet counts) cenderung lebih berisiko melahirkan
neonatus yang mengalami asfiksia dibandingkan
dengan ibu yang hanya mengalami preeklampsia.
Hasil yang berbeda ditampilkan dalam penelitian
Dewi dan Rinki18 di Jakarta yang menunjukkan
bahwa pada neonatus dengan asfiksia ditemukan
lebih banyak ibu yang mengalami preeklampsia
berat dibandingkan preeklampsia ringan, namun
hasil ini tidak berbeda signifikan.
Published by DiscoverSys | Intisari Sains Medis 2020; 11(3): 688-693 | doi: 10.15562/ism.v11i3.840

Adanya abnormalitas pada invasi tophoblast dari
arteri decidual maternal pada preeklampsia dapat
menurunkan perfusi plasenta yang mengakibatkan
iskemik plasenta relatif. Kondisi tekanan yang
tinggi juga menyebabkan berkurangnya aliran
darah ke vaskularisasi plasenta. Tekanan darah
yang lebih tinggi pada preeklampsia berat memiliki
kemungkinan untuk menimbulkan gangguan
aliran darah yang lebih berat. Disfungsi endotel
dapat menimbulkan gangguan keseimbangan
kadar hormon vasokonstriksi dan vasodilatasi.
Vasokonstriksi vaskular menimbulkan rendahnya
aliran darah ke plasenta sehingga terjadi asfiksia
janin.
Ketidakmampuan
neonatus
setelah
dilahirkan untuk bernapas normal karena
gangguan pertukaran oksigen dari ibu ke janin
sehingga terdapat gangguan ketersediaan oksigen
dan pengeluaran karbon dioksida dan terjadi
asfiksia neonatus.8,17
Penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak
67,1% ibu berusia 20-35 tahun dan usia ibu tidak
berhubungan dengan kejadian asfiksia neonatorum.
Hasil ini sesuai dengan penelitian oleh Kardana19
di RSUP Sanglah Denpasar yang menunjukkan
bahwa usia ibu, yakni <16 atau ≥35 tahun dan
16-34 tahun tidak berhubungan dengan kejadian
asfiksia perinatal. Beberapa penelitian lain juga
menunjukkan bahwa kejadian usia maternal bukan
merupakan faktor predisposisi terjadinya asfiksia
neonatus.12,20,21 Hasil yang berbeda didapatkan dari
penelitian oleh Abdo, dkk17 yang menunjukkan
bahwa usia maternal ≥35 enam kali lebih sering
mengalami asfiksia dibandingkan dengan kelompok
berusia 20-34 tahun. Usia maternal <18 tahun
atau >35 tahun diketahui dapat meningkatkan
risiko kejadian preeklampsia dan kondisi patologis
lainnya dalam kehamilan berdasarkan beberapa
literatur.3
Prevalensi paritas yang dianggap berisiko (1
atau >3) dan tidak berisiko (2-3) dalam penelitian
ini cukup berimbang dan tidak berbeda signifikan
dalam kejadian asfiksia neonatroum. Hasil ini
sesuai dengan penelitian di Indonesia bahwa tidak
ada korelasi pada jumlah paritas dan asfiksia.21 Hasil
yang berbeda ditunjukkan dalam penelitian oleh
Woday dkk22 di rumah sakit umum di Ethiopia,
dimana kejadian asfiksia neonatorum pada ibu
dengan primipara adalah 3,7 kali lebih banyak
dibandingkan ibu multipara. Penelitian di Karachi,
Pakistan juga menunjukkan bahwa bayi dari wanita
primipara memiliki risiko 2,64 kali lebih tinggi
untuk mengalami asfiksia dibandingkan dengan
wanita multipara.12 Penelitian oleh Abdo, dkk17
menunjukkan bahwa asfiksia neonatus terjadi lima
kali lebih sering pada primigravida. Ibu dengan
primipara cenderung mengalami malpresentasi
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ORIGINAL ARTICLE

dan partus lama sehingga hal ini dianggap dapat
menimbulkan risiko asfiksia perinatal yang lebih
tinggi dibandingkan dengan wanita multipara.12
Ibu diketahui akan membentuk antibodi namun di
sisi lain Human Leucocyte Antigen Protein (HLA)
G berkerja pada imunitas maternal sehingga dapat
menimbulkan penolakan dari tubuh ibu terhadap
hasil konsepsi atau intoleransi terhadapa plasenta
yang menimbulkan preeklampsia.12
Sebanyak 74,7% pasien dalam penelitian
melakukan persalinan dengan tindakan (seksio
sesarea, vacuum atau forceps) dan sisanya sebanyak
25,3% melakukan persalinan spontan pervaginam.
Kejadian asfiksia neonatus ditemukan dua kali lebih
tinggi pada ibu dengan metode persalinan dengan
tindakan dibandingkan spontan. Hasil ini didukung
oleh penelitian di RSUP Sanglah Denpasar pada
70 neonatus dimana anak yang dilahirkan dengan
bantuan alat memiliki risiko mengalami asfiksia
5,51 kali dibandingkan anak yang lahir tanpa
bantuan alat. Penelitian ini mengklasifikasikan
tindakan vacuum dan forcep kedalam persalinan
dengan alat.19 Penelitian berbasis rumah sakit
lainnya juga memiliki hasil yang sama, yakni
penggunaan ekstraksi vacuum dan seksio sesarea
memiliki risiko sekitar dua kali untuk terjadinya
asfiksia pada neonatus.23
Hubungan persalinan seksio sesarea dengan
kejadian asfiksia juga telah diteliti sebelumnya.
Penelitian oleh Gebreheat dkk24 menunjukkan
bahwa neonatus yang lahir dengan seksio sesarea
memiliki risiko tujuh kali mengalami asfiksia
perinatal dibandingkan dengan yang lahir spontan
pervaginam. Hasil yang sama juga didapatkan dari
penelitian oleh Utomo9 yang menunjukkan bahwa
persalinan dengan seksio sesarea memiliki risiko
sebesar 3,7 kali untuk terjadinya asfiksia. Penelitian
oleh Woday, dkk22 menunjukkan hasil yang
berbeda yakni persalinan dengan seksio sesarea
bukan sebagai predikor independen dari asfiksia
neonatorum. Peningkatan risiko asfiksia pada
seksio sesarea biasanya berkaitan dengan tindakan
kegawatdaruratan. Seksio sesarea elektif ditemukan
memiliki efek protektif karena dapat menghindari
risiko komplikasi lainnya yang mungkin terjadi
dalam proses intrapartum.25
Data mengenai preeklampsia sebagai faktor
risiko kejadian asfiksia cukup banyak diteliti, namun
apakah derajat preeklampsia akan berhubungan
dengan kejadian asfiksia masih sedikit dipahami.
Penelitian ini menyediakan data tersebut sebagai
acuan untuk mengantisipasi prognosis bayi
pada kondisi preeklampsia. Penelitian ini masih
memiliki beberapa kekurangan, yaitu: 1) rancangan
penelitian yang bersifat potong lintang sehingga
tidak memungkinkan penilaian hubungan
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sebab-akibat antara preeklampsia dan asfiksia, 2)
variabel independen yakni derajat preeklampsia
hanya diklasifikasikan sebagai preeklampsia dan
preeklampsia berat, sedangkan kondisi hipertensi
dalam kehamilan lainnya cukup banyak terjadi
dan sering tumpang-tindih atau sebagai perjalanan
penyakit dari preeklampsia, dan 3) jumlah sampel
yang didapatkan dalam penelitian ini relatif sedikit
oleh karena teknik sampling yang menggunakan
total sampling, dimana jumlah sampel sama dengan
populasi, sehingga sebaiknya digunakan teknik
sampling lain seperti probability sampling.

SIMPULAN
Berdasarakan uji bivariat dalam penelitian ini,
metode persalinan dan derajat preeklampsia
berhubungan dengan kejadian asfiksia neonatorum.
Prevalensi kejadian asfiksia neonatorum lebih tinggi
pada persalinan dengan tindakan dan preeklampsia
berat. Deteksi dini dan penanganan anterpartum
yang tepat dapat membantu mencegah kejadian
asfiksia neonatorum pada ibu yang berisiko.
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