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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kehamilan merupakan fertilisasi bertemu nya sel telur (ovum) wanita 

dengan sel Beni (spermatozoa) pria. Kemudian di lanjutkan dengan pembelahan 

sel (zigot) dari hasil pembuahan, kemudian setelah terjadi pembelahan zigot tahap 

selanjutnya adalah Nidasi atau implantasi zigot pada dinding saluran reproduksi. 

Normalnya implamtasi terjadi pada lapisan endometrium dinding kavum uteri. 

Dari pertumbuhan dan perkembangan zigot-embrio-janin menjadi bakal individu 

baru (Icesmi sukami k, 2013) 

Kehamilan merupakan salah satu keadaan fisiologis, tetapi ada beberapa 

keadaan yang menyebabkan kehamilan penuh dengan ancaman. Salah satunya 

penyakit yang sering mengancam kehamilan adalah hipertensi dalam kehamilan 

keadaan ini dapat menyebabkan morbiditas pada janin (termasuk pertumbuhan 

janin terhambat di dalam rahim, kematian janin dalam rahim dan kelahiran 

prematur) serta morbiditas pada ibu (termasuk kejang eklamsi, pendarahan otak, 

edema paru, gagal ginjal akut, dan penggumpalan darah di dalam pembuluh 

darah) bahkan dapat menyebabkan kematian ibu (Prawiharjo, 2014: 557) 

Hipertensi adalah tekanan darah sekurang-kurangnya 140 mmHg systolic 

atau  90 mmHg diastolic pada dua kali pemeriksaan berjarak 4-6 jam pada wanita 

yang sebelumnya normotensi. Bila ditemukan tekanan darah tinggi > 140/90 

mmHg pada ibu hamil, lakukan pemeriksaan Kadar protein urin dengan tes celup 
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atau protein urin 24 jam dan tentukan diagnosis. (Kementrian kesehatan Republik 

Indonesia, 2013) 

Hipertensi merupakan salah satu masalah medis yang kerap kali muncul 

selama kehamilan dan dapat menimbulkan komplikasi pada 2-3% kehamilan. 

Hipertensi pada kehamilan dapat menyebabkan kejang eklamsi, pendarahan otak,  

edema pada paru(cairan di dalam paru), gagal ginjal akut, dan penggumpalan atau 

pengentalan darah di dalam Rahim, kematian janin dalam Rahim, solusio 

plasenta/terlepasnya plasenta dari tempat implantasinya, dan  dapat menyebabkan 

kelahiran premature. Selain itu hipertensi pada kehamilan juga masih merupakan 

sumber utama penyebab kematian pada ibu. (Basri et al., 2018). 

Hipertensi dalam kehamilan adalah hipertensi yang terjadi pada saat 

kehamilan dimana secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu hipertensi yang 

terjadi sebelum usia  kehamilan 20 minggu dan hipertensi yang terjadi setelah usia 

kehamilan 20 minggu, bahwa yang dimaksud dengan hipertensi yaitu tekan darah  

> 140/90 mmHg. 

Hipertensi Gestasional adalah hipertensi tanpa proteinuria yang timbul 

setelah kehamilan 20 minggu dan menghilang setelah persalinan. Diagnosis pada 

Hipertensi Gestasional adalah > 149/90 mmHg, tidak memilih riwayat hipertensi 

sebelum hamil, tekanan dara normal di usia kehamilan < 12 minggu, tidak ada 

proteinuria (diperiksa dengan tes celup urin), dapat disertai dengan tanda dan 

gejala preeklamsia, seperti nyeri ulu hati, dan trombosipenia. (Kementrian 

kesehatan Republik Indonesia, 2013)  
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Hipertensi dalam kehamilan merupakan 5-15% penyulit kehamilan dan 

merupakan salah satu dari tiga penyebab tertinggi mortalitas dan morbiditas ibu 

bersalin. Di Indonesia mortalitas dan morbiditas hipertensi dalam kehamilan juga 

masih cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh etimologi yang tidak jelas, juga 

perawatan dalam persalinan yang masih ditangani oleh petugas nonmedis dan 

sistem rujukan yang masih belum sempurna. (Prawiharjo, 2014: 531) 

Prevalensi hipertensi yang diinduksi kehamilan diantara wanita yang 

dirawat di rumah sakit adalah 33 (7,9%), dimana 5 (15,2%) adalah hipertensi 

gestasional, 12 (36,4%) adalah preeklamsia ringan, 15 (45,5%) adalah 

preeklamsia berat dan 3% adalah eklampsia. Dari 33 kasus, hasil kelahiran 

menunjukkan 8 (24,2%) memiliki berat badan lahir rendah dan hanya 2 (6,1%) 

adalah neonatus dengan berat lahir sangat rendah, 3 (9,1%) masih lahir, 6 (1,4%) 

mengalami asfiksia lahir, 17 (51,5%) adalah persalinan prematur dan 7 (21,2%) 

bayi dirawat diunit perawatan intensif neonatal, sementara 3 (9,1%) adalah 

kematian neonatal. 

Prevalensi hipertensi yang diinduksi kehamilan diantara wanita yang 

menghadiri layanan persalinan adalah 7,9%. Hasil kelahiran buruk dari hipertensi 

yang diinduksi kehamilan, 24,2% adalah berat badan lahir rendah dan hanya 6,1% 

adalah bayi berat lahir sangat rendah dan 9,1% adalah kelahiran mati. (Schneider 

et al., 2019) 

Di Indonesia hipertensi pada kehamilan menjadi satu diantar tiga penyebab 

kematian dan kesakitan ibu bersalin. Dari 440 kabupaten dan 33 provinsi yang ada 

di Indonesia ditemukan ibu hamil dengan hipertensi 12, 7%(1062 orang). Dari 
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jumlah kasus ditemukan paling banyak di provinsi Sumatra selatan (18,0%). 

Persentase hipertensi pada kelompok umur < 18 dan >35 tahun (kelompok usia 

resiko tinggi terjadinya eklamsia) sebesar 24,3% (Riset Kesehatan Dasar, 2018) 

Eklampsia merupakan salah satu penyumbang angka kematian ibu ditahun 

2017 berkurang 41 kasus, dibanding dengan tahun 2016. Penurunannya sebesar 26 

persen dan pada tahun 2018 tercatat jumlah kematian ibu di provinsi Sulawesi 

Selatan mencapai 115 kasus. Kasus tersebut dijumpai di Rumah Sakit Umum 

dengan persentase 79, 13% atau sebanyak 91 kasus. Kemudian terjadi di rumah 

dengan 9 kasus atau sekitar 7,83%, lalu ditemukan di puskesmas dengan 7 kasus 

atau 6,08%, di jalan 5 kasus atau 4,35%, di pustu 2 kasus atau 1,74% dan rumah 

bersalin 1 kasus atau 0,87%.  

Berdasarkan data Dinkes Sulawesi Selatan terdapat 11 kabupaten yang 

angka kematian ibu dan bayi tertinggi yakni Gowa di urutan pertama, Bone posisi 

kedua, Jeneponto posisi ketiga dan Bulukumba, Pangkep dan Luwu adalah posisi 

ke empat. Lalu posisi ke Lima ada Sinjai, Maros, Toraja sedangkan Luwu utara 

dan Makassar merupakan urutan ke enam. Salah satu penyebab kematian ibu di 

Sul-Sel disebabkan oleh hipertensi gestasional. (Dinas kesehata Sulawesi Selatan, 

2018) 

Ibu hamil yang dengan komplikasi hipertensi gestasional berdasarkan data 

yang diperoleh dari salah satu pusat kesehatan masyarakat yaitu Puskesmas Batua 

Raya di dapatkan data yang diperoleh dari ruangan KAI Puskesmas Batua Raya, 

menunjukan jumlah kasus hipertensi gestasiaonal tahun 2018 terdapat 10 kasus 

dan pada tahun 2019 terdapat 7 kasus. (Puskesmas Batua Raya, 2020) 
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Meski saat ini penyebab pasti dari hipertensi belum diketahui dengan 

pasti, banyak teori telah dikemukakan tentang kejadian hipertensi dalam 

kehamilan tetapi tidak ada satupun dari teori tersebut yang dianggap mutlak besar. 

Ada beberapa penelitian yang menunjukan bahwa kekurangan defisiensi gizi 

berperan dalam terjadinya hipertensi dalam kehamilan. Defisiensi kalsium yang 

dapat terjadi pada ibu hamil dapat mengakibatkan terjadinya resiko hipertensi 

pada kehamilan. (Prawiharjo, 2014: 532) 

Kebutuhan kalsium meningkat pada saat kehamilan karna digunakan 

sebagai cadangan kalsium ibu yang berfungsi membentuk jaringan baru pada 

janin. Selain penting bagi kesehatan tulang ibu dan janin, asupan kalsium yang 

cukup dapat mengurangi kejadian hipertensi (Kodyat, 2014) 

Menurut penelitian yang dilakukan lutfiatunnisa, faktor lain yang terbukti 

berhubungan dengan kejadian hipertensi dalam kehamilan yaitu tingkat 

pengetahuan, riwayat hipertensi, status gizi sebelum hamil, penambahan berat 

badan yang berlebih saat kehamilan, konsumsi lemak dan konsumsi kalsium. 

(Lutfiatunnisa et al., 2016) 

Selain defisiensi kalsium ada beberapa penelitian yang dapat 

menyebabkan terjadinya hipertensi dalam kehamilan diantaranya primigravida, 

kehamilan kembar, umur yang ekstrim riwayat kelurga yang Perna mengalami 

preeklmsia/eklamsia, penyakit hipertensi yang sudah ada saat sebelum hamil, dan 

obesitas. 

Obesitas adalah suatu keadaan dimana terjadi penimbunan lemak yang 

berlebih dari jaringan lemak tubuh dan dapat menimbulkan beberapa penyakit. 
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Terjadinya resitasi leptin merupakan penyebab yang mendasari beberapa 

perubahan hormonal, metabolik, neurologi, dan hemodynamic pada hipertensi 

pada obesitas. (Kesehatan et al., 2017) 

Berdasarkan penelitian dari Sumiati, dkk menyatakan bahwa obesitas 

dapat mempengaruhi kejadian preeklamsia pada kehamilan. Hal tersebut juga 

dikuatkan dalam teori pada buku Prof. dr. IBG Manuaba,SpoG, bahwa dijumpai 

beberapa faktor yang mempengaruhi preeklamsia, diantaranya primigravida, 

penyakit yang menyertai kehamilan seperti diabetes melitus, kegemukan, usia ibu 

diatas 35 tahun. 

Di dalam pernyataan tersebut telah disebutkan salah satu faktor yang 

menyebabkan hipertensi yakni kegemukan, karena seseorang dengan berat badan 

berlebih (Obesitas), cenderung memiliki penyakit penyerta diantaranya hipertensi, 

stoker, diabetes, jantung koroner, gagal jantung, sampai dengan gagal ginjal. 

Dikarenakan seseorang dengan obesitas Akan mempengaruhi proses metabolisme 

dalam tubuh, proses pernapasan, dan semua kerja organ dapat di pengaruhi, akibat 

obesitas, terutama pendarahan. Eklamsi akan terjadi dikarenakan karena 

preeklamsia yang tidak tertangani. Sedangkan hipertensi gestasional yang juga 

tidak dapat ditangani cara maksimal yang juga dapat menyebabkan preeklamsia 

yang akan berkembang menjadi eklamsia. (Kehamilan et al., 2012)   

B. Ruang lingkup 

Ruang lingkup penulisan literature review ini adalah manajemen kasus 

dengan Judul “Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Care Dengan Hipertensi 

Gestasional Tahun 2020” 
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C. Tujuan penulis  

Adapun tujuan penulisan literatur review asuhan pada ibu hamil dengan 

hipertensi gestasional sebagai berikut: 

1. Mengetahui informasi dari berbagai sumber mengenai data subjektif dan 

data objektif terkait faktor dan gejala terjadinya hipertensi gestasional. 

2. Mengetahui informasi dari berbagai sumber mengenai diagnosis mengenai 

hipertensi gestasional. 

3. Mengetahui informasi dari berbagai sumber mengenai komplikasi yang 

bisa timbul pada ibu dengan hipertensi gestasional. 

4. Mengetahui informasi dari berbagai sumber mengenai kondisi emergensi 

yang dapat terjadi serta penanganan pada ibu dengan hipertensi 

gestasional. 

5. Mengetahui informasi dari berbagai sumber mengenai simpulan dari 

berbagai sumber tentang intervensi apa saja / penatalaksanaan yang tepat 

pada ibu dengan hipertensi gestasional 

6. Mengetahui informasi dari berbagai sumber mengenai penjelasan adanya 

intervensi yang tidak dilanjutkan ke implementasi asuhan pada ibu dengan 

hipertensi gestasional 

7. Mengetahui informasi dari berbagai sumber mengenai penjelasan dan 

simpulan dari berbagai sumber yang menjadi dasar evaluasi pada ibu 

dengan hipertensi gestasional 
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D. Manfaat penulisan 

1. Bagi penulis 

a. Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan ujian akhir jenjang 

pendidikan DIII Kebidanan UIN Alauddin Makassar. 

b. Memperoleh pengalaman berharga dan menambah pengetahuan dalam 

penerapan Asuhan Kebidanan pada ibu Hamil dengan hipertensi sehingga 

dapat mempraktikkan teori-teori yang dipelajari. 

2. Bagi institusi 

Sebagai literature dan  referensi bagi mahasiswa kebidanan dalam rangka 

peningkatan pengetahuan. 

3. Bagi praktisi 

Sebagai sumber informasi agar dapat mengurangi mobilitas dan mortalitas 

pada persalinan dan memberikan masukan untuk peningkatan pelayanan 

kesehatan pada klien dengan penerapan Manajemen Asuhan Kebidanan dengan 

hipertensi pada ibu hamil. 

E. Metode penelitian 

Studi pustaka 

Yakni penyusun mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan profil 

kesehatan diantaranya buku, teks book, artikel, serta jurnal dan mengakses data 

melalui internet dalam pembahasan karya tulis ilmiah ini. 
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F. Sistematika Penulisan 

BAB I, di Bab ini terdapat pendahuluan. Di mana Akan di uraikan tentang 

latar belakang masalah, ruang lingkup penulis, tujuan penulis, manfaat penulisan, 

metode penulisan dan sistematika penulisan. 

BAB II, pada Bab ini tentang tujuan umum kehamilan (pengertian 

kehamilan, tanda dan gejala kehamilan, serta nutrisi dalam kehamilan), 

pengertian, etimologi, patafisologi, Manifestasi klinis, pemeriksaan diagnostik, 

penatalaksanaan komplikasi dan yang terakhir membahas tentang proses 

Manajemen Asuhan Kebidanan (pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan dan 

Proses Manajemen Asuhan Kebidanan). 

BAB III,  yaitu telusuran evidence based learning,akan menguraikan 

tentang matriks 7 langkah varney, langkah I identifikasi datadasar, langkah II 

diagnosaaktual, langkah III diagnosa potensial, langkah IV tindakan segera dan 

kolaborasi, langkahV rencana tindakan, langkah VI pentalaksanaan dan langkah 

VII evaluasi. 

BAB IV, Bab ini membahas tentang hasil telah evidence based lerning 7 

langkah varney berdasarkan hasil penulusuran refrensi. Serta komplikasi 

kebidanan mengenai hipertensi gestasional. 

BAB V, yaitu penutup, akan memberikan kesimpulan dan saran dari hasil 

pembahasaan. Kemudian selanjutnya daftar pustaka, bagian ini memuat dan 

literatur ilmiah yang telah dijadikan rujukan dalam penulisan.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan umum tentang kehamilan 

1. Kehamilan 

Kehamian merupakan proses alami yang dialami setiap wanita yang telah 

mengalami menstruasi, kehamilan merupakan penyatuan dari spermatozoa dan 

ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi, pertumbuhan janin, hingga 

lahirnya bayi. Kehamilan normalnya berlangsung dalam jangka waktu 40 minggu 

atau 9 bulan jika dilihat dari kalender internasional. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

kehamilan merupakan pertemuan antara sel telur dan sperma di dalam atau di luar 

Rahim dan berakhir dengan keluarnya bayi dan plasenta melalui jalan lahir. 

Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin, lama hamil 

normal yaitu 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) dan tidak lebih dari 300 

hari (43 minggu) dihitung dari hari pertama haid terakhir. Pembagian kehamilan 

dibagi menjadi 3 trimester yang pertama trimester I, dimulai dari konsepsi sampai 

tiga bukan (0-12 minggu), trimester II, dimulai dari bulan ke empat sampai bulan 

ke enam (13-28 minggu), dan trimester III, di mulai dari bualan tujuh sampai 

bulan kesembilan (29 minggu-42 minggu). (Fatimah & Nuryaningsih, 2018) 

2. Proses terjadinya kehamilan  

Fertilisasi atau biasa disebut juga dengan konsepsi merupakan suatu 

kejadian penyatuan antara sel telur dan sel Mani/sperma di tuba falopii. Pada saat 

pria dan wanita melakukan hubungan seksual (bersenggama/coitus), dengan 

ejakulasi sperma dari saluran reproduksi pria di dalam vagina, Akan dilepaskan 

10 



11 

 

 
 

cairan Mani/sperma yang berupa sel-sel sperma ke dalam saluran reproduksi 

wanita. 

Proses fertilisasi dimulai dari pada saat spermatozoa bergerak menuju 

vagina ke dalam Rahim, masuk ke saluran tuba. Perjalanan ini dipengaruhi oleh 

peran dari kontraksi myometrium dan dinding tuba yang juga terjadi saat 

senggama. 

Ovum yang keluar dari ovarium yang kemudian ditangkap oleh fimbriae 

dengan umbai pada ujung proksimalnya dan kemudian dibawa ke tuba falopii. 

Setelah ovum telah dikeluarkan maka folikel mengempis dan membentuk korpus 

luteum setelah itu terjadi maka ovum siap untuk dibuahi sperma yang dapat 

mencapainya. 

Dari 60-100 juta sperma yang dilepaskan pada saat ejakulasi ke dalam 

vagina pada saat ovulasi, ada beberapa yang dapat menembus saluran heliks pada 

mucus serviks sehingga dapat mencapai rongga uterus, beberapa dapat melewati 

pintu masuk tuba falopii yang kecil dan beberapa diantaranya yang dapat hidup 

sampai mencapai ovum yang berada pada ujung fimbria tuba falopii. Hal tersebut 

karena dalam beberapa jam protein plasma dan lipoprotein yang terkandung 

dalam sel air Mani diluruhkan yang dapat disebut dengan reaksi kapitalis. 

Selanjutnya setalah reaksi kapitalis, sperma mengalami reaksi akrosom, 

reaksi ini terjadi ketika sperma mendekat dengan oosit. Pada saat sperma telah 

mencapai Oost (sel telur/ovum), terjadi reaksi zona atau reaksi cortical 

(pemblokan sperma lain) pada selaput zona pelusida (lapisan pelindung sel telur), 

Oost menyelesaikan pembelahan miosis (pembelahan sel) keduanya, 
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menghasilkan Oost definitif yang kemudian menjadi pro nukleus (mengandung 

DNA) wanita. Inti sel sperma membesar membentuk pro nukleus pria, kemudian 

ekor sel sperma terlepas dan ber degenerasi. Peonukleus pria dan wanita masing 

bersatu sehingga membentuk zigot yang memiliki jumlah DNA genap atau 

diploid. 

Hasil utama dari pembuahan yang telah dialami yaitu penggenapan jumlah 

kromosom dari penggabungan DNA dari ayah dan ibu menjadi suatu bakal baru 

dengan jumlah kromosom genap/diploid. Penentuan jenis kelamin dari hasil 

penggabungan tersebut tergantung dari X dan Y yang dikandung oleh sperma 

yang membuahi ovum. Dan setelah itu di sinilah menjadi permulaan pembelahan 

dan tingkat-tingkat pembentukan dan perkembangan emrio.  

Setelah itu masuklah kita pada masa di mana zigot mulai menjalani 

pembelahan awal mitosis (pembagian sel) hingga beberapa kali. Sel-sel yang 

dihasilkan dari proses pembelahan berukuran lebih kecil dari ukuran induknya 

yang biasa disebut blastomer. Setalah 3-4 kali pembelahan zigot memasuki tingkat 

morulah atau sel yang terbelah hingga 16 sel, yakni pada hari ke 3-4 setelah 

terjadi fertilisasi. 

Morula terdiri dari kumpulan sel-sel yang terbelah di dalam yang akan 

menjadi jaringan-jaringan embrio hingga menjadi janin (inner cell mass) dan 

lapisan luar sel yang kemudian akan tumbuh menjadi trafoblas hingga plasenta 

(out cell mass). 

Kira-kira pada hari ke 5-6 setelah rongga inner cell mass merembes cairan 

yang hingga mencapai dan menembus zona polusida, membentuk ruang antara 
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sel. Ruang antara sel ini kemudian menyatu hingga memenuhi sebagian besar 

massa dari zigot membentuk rongga yang bernama blastocysts (sel bulat 

berongga). Inner sel yang tetap berkumpul membentuk satu sisi yang tetap 

berbatasan dengan lapisan dari sel telur. Pada tahap ini disebut dengan emrioblas 

dan outer cell mass disebut tropoblas. 

Setelah terjadinya pembelahan sel pada zigot tahap selanjutnya adalah 

implantasi atau biasa juga disebut sebagai nidasi yaitu masuknya atau tertanam 

nya konsepsi ke dalam endometrium. Pada akhir minggu pertama yaitu hari ke 5-7 

zigot telah mencapai vakum uteri. Pada saat itu keadaan uterus telah mencapai 

sekresi lendir di bawah pengaruh progesterone dari korpus luteum yang masih 

aktif. Sehingga lapisan endometrium yang berada di dinding Rahim menjadi kaya 

pembuluh darah dan banyak muara kelenjar selaput lendir rahim yang terbuka dan 

aktif. 

Kontak antara zigot dan tingkat blastoksita dengan dinding rahim pada 

keadaan tersebut mencetuskan berbagai reaksi seluler, sehingga sel-sel trafoblas 

zigot tersebut menempel dan mengadakan infiltrasi pada lapisan epitel 

endometrium uterus. (terjadi implantasi). 

Setelah implantasi, sel-sel dari trafoblas tertanam pada endometrium yang 

terus berkembang membentuk jaringan bersama sistem pembuluh darah maternal 

untuk membentuk plasenta yang kemudian berfungsi sebagai sumber nutrusi dan 

osigenasi bagi jaringan embrioblas yang tumbuh menjadi janin. (Marmi, 2011) 

Dalam Al-Qur’an juga di jelaskan dijelaskan proses kehamilan dalam 

firman Allah SWT QS. Al-Mu’Min/23:12-14
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Terjemahnya: 

“Dan, sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati 

(berasal) dari tanah. Kemudian, Kami jadikan saripati itu air Mani (yang 

disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian, air Mani itu 

Kami jadikan segumpal darah. Lalu, segumpal darah itu kami jadikan 

segumpal daging dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang. 

Lalu, tulang belulang itu Kami bungkus daging. Kemudian, Kami jadikan 

dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maha Suci Allah, Pencipta paling 

baik” (Kementerian Agama RI, 2012, H: 330).  

 

Setelah ayat-ayat yang menjelaskan tentang keberuntungan orang-orang 

orang mukmin dengan aneka sifat mereka yang terpuji, kini ayat-ayat di atas 

menjelaskan proses kejadian manusia. Uraian tentang proses pilih tersebut yang 

demikian mengagumkan membuktikan perlunya beriman dan tunduk kepada 

Allah Sang Pencipta serta mengharuskan mengikuti jejak orang-orang mukmin 

yang disebut pada ayat-ayat kelompok pertama. Hal itulah yang dapat mengantar 

manusia mencapai kesempurnaan hidup duniawi dan ukhrawi. 

Ayat ini lebih kurangnya menyatakan: Dan sesungguhnya bersumpah 

bahwa Kami telah menciptakan manusia, yakni jenis manusia yang kamu   

saksikan, bermula dari suatu saripati yang bersal dari tanah. Kemudian kami 

menjadikannya, yakni saripati itu, nuthfab yang disimpan dalam tempat yang 

kukuk, yakni rahim ibu. Kemudian kami ciptakan yakni jadikan, nuthfah 
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itu’alaqah, lalu kami ciptakan yakni, yakni jadikan, alaqah itu mudigah yang 

merupakan suatu yang kesil sekerat daging, lalu kami ciptakan,  yakni jadikan 

mudigah itu tulang belulang, lalu kami bungkus tulang belulang itu dengan 

daging. Kemudian kami, mewujudkannya, yakni tulang yang terbungkus daging 

itu yang menjadi-setelah kami meniupkan ruh ciptaan kami kepadanya-mahluk 

lain dari pada yang lain yang sepenuhnya berbeda dengan unsur–unsur 

kejadiannya yang tersebut di atas bahkan berbeda dengan mahluk-mahluk lainnya.  

Tanda-tanda kehamilan: 

a. Tanda pasti kehamilan 

1) Pemeriksaan obstetri 

a) Mendengar denyut jantung fetus 

Pada keadaan normalnya denyut jantung berkisaran 140-160/menit yang 

dapat di dengar melalui fetostetoskop dimulai dari usia kehamilan 17-19 minggu 

atau dengan alat Doppler mulai dari usia kehamilan 10-12 minggu. Kecuali 

mendengar denyut jantung fetus (janin), pada kehamilan lanjut dapat didengar 

beberapa bunyi dan beberapa bising yaitu sebagai berikut: 

(1) Bising tali pusat 

Bising tali pusat terdengar sebagai bunyi meniup yang sesuai dengan 

nadi fetus dan disebabkan oleh tali pusat yang tertekan. Bising akan hilang 

jika sikap ibu akan berubah. 

(2) Bising rahim 

Bising rahim terdengar seirama dengan nadi ibu yang terdengar pada 

bagian bawa rahim. Bising rahim disebabkan karena adanya darah yang 
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melalui vena uterine yang membesar. Bising ini juga terdengar jika 

vakularisasi (pembuluh dara yang bertambah) uterus sangat bertambah, 

misalnya pada miom yang besar atau neoplasma ovari yang besar.  

(3) Bising usus 

Bising usus di sebabkan karna adanya udara atau cairan yang melalui 

Usus Ibu. 

(4) Bunyi aorta 

Bunyi aorta terdengar seirama dengan nadi ibu. 

(5) Bunyi gerakan vetus 

b) Melihat dan meraba gerakan fetus. 

Gerakan fetus dapat diraba dan di liat pada usia kehamilan 20 minggu   

atau lebih. 

2) Pemeriksaan ultrasonography 

Kantung kehamilan mulai dapat dideteksi pada usia kehamilan 

antar 5-6 minggu, katup fetus mulai dideteksi pada usia kehamilan 6-7 

minggu, gerakan jantung fetus dapat dilihat pada usia kehamilan 7 minggu 

dan gerakan anggota badan serta gerakan dada terlihat pada usia 

kehamilan 9 minggu. 

3) Pemeriksaan elektrokardiograf. 

Jika fetus masih hidup, pada kehamilan muda terkadang dapat 

terlihat elektrokardiogram fetus. 
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4) Pemeriksaan radiologi 

Pada usia kehamilan 14 minggu fokki ossifikasi fetalis suda dapat 

terlihat. Rontgenografi dapat dilakukan jika fetus telah meninggal. 

b. Tanda tidak pasti kehamilan 

1) Tanda hegar 

Pada pemeriksaan bimanual dengan meletakkan 2 jari pada forniks 

posterior dan tangan lainnya pada dinding perut di atas simpisis pubis, 

maka korpus uteri seakan-akan terpisah dari serviks uteri karena isthmus 

uteri yang sangat lunak. Tanda inilah yang di sebut tanda Hager dan 

terdapat pada usia kehamilan antara 6-8 minggu setelah menstruasi 

terakhir. 

2) Tanda goedel  

Pada usia kehamilan antara 6-8 minggu serviks uteri biasanya 

teraba sangat lunak, yang diberi nama tanda Goedel. Pemakain kontrasepsi 

estrogen-progesterone dapat menyebabkan serviks uterus menjadi sangat 

lunak. Sedangkan pada kehamilan dengan adanya inflamasi atau 

karsinoma serviks uteri, servikuteri tetap dalam keadaan kaku. 

3) Kontraksi Braxton hicks 

Uterus grafidus yang berkontraksi yang tidak teratur dan tidak 

disertai dengan adanya rasa nyeri disebut kontraksi Braxton hicks. Pada 

perabaan uterus yang awalnya lunak menjadi keras. Kontraksi yang mirip 

kadang-kadang  terdapat pada hematomata dan juga pada mina uteri yang 
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lunak. Adanya kontraksi Braxton hick’s pada kehamilan bukanlah 

kehamilan ectopic. 

4) Tanda piskacek 

Tanda piskacek ialah suatu pembesaran uterus yang tidak rata 

karena uterus yang berkembang sangat cepat pada tempat implantasi zigot. 

Tanda piskacek seringkali sulit dibedakan dengan kehamilan ectopic pada 

parsintestinalis tuba yang belum terganggu. 

5) Ballottement  

Ballottement yaitu keadaan di mana jika uterus digoyangkan maka 

fetus yang ada di dalam uterus melenting disebabkan keadaan fetus yang 

masih kecil dengan air ketuban yang massanya lebih banyak, keadaan 

seperti ini didapati ketika usia kehamilan mencapai 20 minggu. Dengan 

adanya lentingan pada fetus maka ballottement ini dapat disebut 

ballottement in toto untuk dibedakan dengan balloteine, yang ditimbulkan 

kepala fetus saja pada kehamilan lanjut. 

6) Pembesaran perut 

Setelah kehamilan 12 minggu uterus biasanya dapat diraba dari 

luar diatas simpfisis pubis dan pembesaran perut mulai tampak. Adapun 

tinggi fundus uteri pada kehamilan yaitu sebagai berikut: 

a) Akhir bulan ke 4 : fundus uteri 1-2 jari diatas simfisis, 

b) Akhir bulan ke 5 : fundus uteri 2-3 jari di bawah pusat, 

c) Akhir bulan ke 6 : fundus uteri setinggi dengan pusat, 

d) Akhir bulan ke 7 : fundus uteri 2-3 jari di atas pusat, 
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e) Akhir bulan ke 8 : fundus uteri pertengahan pusat dan proses 

sifoideus, 

f) Akhir bulan ke 9 : fundus uteri sampai ke arkus kostarum, 

g) Akhir bulan ke 10: fundus uteri 1-2 jari dibawa arkus kostarum atau 

setinggi akhir bulan ke 8. 

7) Uji endokrin 

Yaitu adanya khoriogonadotropin (HCG) dalam plasma dan urin 

dari ibu yang merupakan dasar untuk melakukan uji kehamilan, tetapi uji 

kehamilan ini bukan merupakan sebagai petunjuk absolut tentang ada 

tidaknya suatu kehamilan. (Unit et al., 2009) 

c. Kebutuhan fisik ibu hamil trimester I, II, dan III. 

1) Oksigen  

Peningkatan jumlah progesterone selama kehamilan dapat mempengaruhi 

pernapasan, CO2 menurun dan O2 meningkat, peningkatan O2 sangat bermanfaat 

bagi janin. Kehamilan menyebabkan hiperventilasi, di mana keadaan CO2 

menurun. Pada trimester III, janin membesar dan menekan diafragma, menekan 

vena cava inferior, yang yang menyebabkan nafas pendek. 

2) Nutrisi  

a) Kalori  

Pada ibu hamil jumlah kalori yang dibutuhkan setiap harinya yaitu sebesar 

2500 kalori. Jumlah kalori yang berlebihan dapat menyebabkan obesitas pada ibu 

yang dapat menyebabkan hipertensi. Pertambahan berat badan normalnya 10-12 

kg selama masa kehamilan.   
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b) Protein  

Pada ibu hamil jumlah protein yang diperlukan oleh ibu hamil yaitu 86 

gram per hari. Sumber protein dapat ditemukan dari tumbuh-tumbuhan seperti 

kacang-kacangan dan juga dapat ditemukan pada sumber makanan hewani seperti 

ikan, ayam, keju, Susu, dan telur. Mal protein dapat menyebabkan kelahiran 

prematur, anemia dan edema. 

c) Kalsium  

Pertambahan kalsium pada ibu hamil adalah 1, 5 kg per hari. Dalam 

pertumbuhan janin kalsium sangat dibutuhkan terutama bagi pengembangan otot 

dan rangka. Sumber kalsium sangat mudah diperoleh contohnya dari Susu, keju, 

yogurt, dan kalsium karbonat. Kekurangan kalsium dapat menyebabkan reteksia 

pada bayi atau osteomalasia. 

d) Zat besi 

Asupan zat besi diperlukan untuk ibu hamil dengan jumlah 39 mg/hari 

terutama ketika telah memasuki trimester kedua. Pemberian zat besi yang 

diberikan pada ibu hamil berupa ferrous glucometer, ferrous fumarat, dan ferrous 

sulphate. Kekurangan zat besi pada ibu hamil dapat menyebabkan anemia 

defisiensi zat besi. 

e) Asam folat 

Asam folat yang dibutuhkan ibu hamil dalam sehari sebesar 400 Mg. ibu 

hamil yang kekurangan asam folat dapat menyebabkan anemia megaloblastik 

pada ibu hamil. 
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f) Air  

Kebutuhan air ini terkadang sering dilupakan, sedangkan air itu sendiri 

berfungsi untuk membantu sistem pencernaan dan membantu proses transportasi. 

Selama kehamilan terdapat perubahan nutrisi dan cairan pada membran sel. Air 

dapat menjaga keseimbangan sel darah, darah, getah bening, dan cairan vital 

tubuh lainnya. Air juga menjaga keseimbangan suhu tubuh karena itu kita 

dianjurkan untuk minum 6-8 gelas/hari atau 1500-2000 ml. Dan bila perlu ibu 

hamil harus mengkonsumsi Susu dan jus sekali sehari. Dan sebaiknya bagi ibu 

hamil agar sebisa mungkin untuk membatasi mengkonsumsi minuman yang 

mengandung kafein seperti teh, cokelat, kopi serta minuman yang mengandung 

pemanis buatan (sakarin) dikarenakan bahan seperti ini memiliki reaksi silang 

terhadap plasenta. (Asrina et al., 2010) 

d. Peningkatan berat badan selama hamil 

Normal kenaikan berat badan pada saat kehamilan meninggkat hingga 6-

16 kg, terutama sejak pertumbuhan isi konsepsi dan volume organ/cairan 

intrauterine. Berat janin di tambah dengan 2.5-3.5 kg, ditambah berat plasenta 

0.5kg, ditambah cairan amnion 1.0 kg, berat uterus 1.0 kg, penambahan volume 

sirkulasi maternal 1.5 kg, pertumbuhan mammae 1.0-1.5 kg, penumpukan cairan 

interstitial di pelvis dan ditambah dengan ekstremitas 1.0-1.5kg. (Icesmi sukami k, 

2013) 

1) Kenaikan berat badan yang banyak  

Kenaikan berat badan yang terlalu berlebih pada ibu hamil juga tidak baik 

bagi ibu dan calon bayi. Kemungkinan yang akan dialami ibu yang memiliki 
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kenaikan berat badan yang berlebihan diantaranya akan mengalami resiko 

penyakit jantung, hipertensi, diabetes kehamilan, dan masalah pernafasan. 

Dampak yang di alami ketika persalinan bayi bisa menjadi terlalu besar sehingga 

sulit lahir secara paravaginal, dan jika dilakukan Beda creaser, kelebihan lemak 

akan mempersulit pembedahan.  

Bayi juga dapat mengalami resiko spina brifida dan cacat batang saraf, dan 

menurut beberapa penelitian keadaan ini juga dapat meningkatkan resiko kanker 

payudara jika bayi yang dikandung berjenis kelamin perempuan. Ibu dengan berat 

badan berlebih juga dapat berakibat memiliki bayi besar dan semakin besar bayi 

semakin banyak trauma yang di alami pada regon panggul. 

2) Kenaikan berat badan yang terlalu sedikit 

Kenaikan berat badan yang terlalu sedikit pada ibu hamil juga memiliki 

beberapa resiko pada calon bayi. Bayi dari ibu yang memiliki kenaikan berat 

badan kurang dri 10kg selama masa kehamilannya, kemungkinan besar bayi dapat 

lahir secara prematur, bayi juga mengalami kecil kehamilan. Bayi yang lahir 

kurang dari 3000-2500 kg memiliki resiko angka lahir mati yang lebih tinggi, 

perkembangan yang buruk, keterbelakangan mental, dan intelegensi yang rendah. 

Gizi yang tidak memadai dapat menimbulkan resiko masalah pertumbuhan 

atau keterbatasan janin. Kenaikan berat badan yang tidak memadai dikaitkan 

dengan masalah pernapasan, kesulitan berjalan dan bahkan palsi serebral. Selain 

itu perempuan yang diet selama hamil mengalami kesulitan untuk pemberian ASI 

dikarenakan tidak cukup lemak yang dapat digunakan untuk memproduksi ASI. 

(Francis-Cheung, 2008) 
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B. Tinjauan umum tentang hipertensi dalam kehamilan 

1. Pengertian  

Hipertensi dalam kehamilan adalah hipertensi yang terjadi ketika hipetensi 

pertama kali terdeteksi pada ibu yang di ketahui memiliki tekanan darah normal 

(normotensive) setelah 20 minggu kehamilan tanpa adanya proteinuria yang 

signifikan atau ciri-ciri preeklamsia lainnya. Hipertensi dalam kehamilan terjadi 

apabila tekanan darah mencapai 140/90 mmHg atau lebih saat kehamilan. 

Diagnosis untuk menegakkan hipertensi dalam kehamilan yaitu dengan 

melakukan pengkajian riwayat kesehatan, pengukuran tekanan darah yang 

berulang, pengukuran tekan darah dilakukan minimal 2 kali dengan selang waktu 

4 jam, urinalis, edema dan peningkatan berat badan yang berlebihan. 

Hipertensi merupakan tanda terpenting guna menegakkan diagnosa 

hipertensi dalam kehamilan. Tekanan diastolic menggambarkan besaran cura 

jantung. Pada preeklamsia peningkatan reaktivitas vascular dimulai umur 

kehamilan 20 minggu, Tetapi hipertensi dideteksi umumnya pada trimester II. 

Tekanan darah yang tinggi pada preeklamsia bersifat labil dan mengikuti irama 

sirkadian normal (proses internal yang mengatur siklus tidur bangun). 

Hipertensi dalam kehamilan tidak seperti yang terjadi pada umumnya 

tetapi mempunyai kaitan erat dengan kesakitan dan kematian yang tinggi baik 

pada janin maupun pada ibunya. Hipertensi dalam kehamilan yang tidak ditangani 

dengan baik dapat berkembang menjadi preeklamisa yang dapat meningkatkan 

morbiditas (sakit) pada ibu dan janin. Morbiditas pada ibu terjadi kejang eklamsia, 
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pendarahan otak, edema paru, gagal ginjal akut, dan penggumpalan darah di 

dalam pembuluh darah.  

Selain morbiditas pada ibu, hipertensi dalam kehamilan juga 

mengakibatkan morbiditas pada janin, seperti pertumbuhan janin terhambat di 

dalam rahim, kematian janin dalam rahim, solusio plasenta, dan kelahiran 

prematur. 

2. Klasifikasi hipertensi dalam kehamilan 

Klasifikasi diagnosa jenis hipertensi dalam kehamilan adalah sebagai 

berikut: 

a. Hipertensi kronik adalah hipertensi yang timbul sebelum usia kehamilan 20 

minggu atau hipertensi yang pertama kali di diagnosa setelah umur kehamilan 

20 minggu dan hipertensi menetap sampai 12 minggu pasca persalinan. 

b. Preeklamsia adalah hipertensi yang timbul setela 29 minggu kehamilan 

disertai dengan proteinuria. 

c. Eklamsia adalah preeklamsia yang di sertai kejang-kejang atau dapat sampai 

menyebabkan koma. 

d. Gipertensi kronik dengan superimposed preeklamsia adalah hipertensi kronik 

disertai tanda-tanda preeklamisa atau hipertensi kronik disertai proteinuria. 

e. Hipertensi gestasional (disebut juga trasiet hypertension) adalah hipertensi 

yang timbul pada kehamilan Tampa disertai dengan proteinuria dan hipertensi 

Akan menghilang setelah 3 bulan pasca persalinan atau kehamilan dengan 

tanda-tanda preeklamsia tetapi tanpa proteinuria. (Nurhidayati et al., 2018) 
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C. Tinjauan kasus tentang hipertensi gestasional 

1. Definisi 

Hipertensi gestasional adalah hipertensi yang timbul pada kehamilan tanpa 

adanya protein urin. Hipertensi gestasional ini juga bersifat sementara dan akan 

menghilang setelah 3 bulan pasca persalinan. (Prawiharjo, 2014: 531 ) 

Hipertensi gestasional adalah hipertensi yang terjadi pada usia kehamilan 

>20 minggu dan biasanya akan kembali normal setelah 6 minggu pasca 

persalinan. (Antonia Anna Lukito, Eka Harmeiwaty, 2019). 

Hipertensi gestasional adalah hipertensi tanpa proteinuria yang timbul 

setelah kehamilan 20 minggu dan menghilang setelah persalinan. (Kementrian 

kesehatan Republik Indonesia, 2013)  

Hipertensi gestasional adalah hipertensi yang di alami oleh ibu hamil yang 

memiliki tekanan darah 140/90 mmHg atau lebih untuk pertama kalinya pada 

masa kehamilannya namun tidak di temukan protein urin. Hipertensi gestasional 

ini juga biasa di sebut dengan hipertensi transient bila tidak berkembang menjadi 

preeklamsia dan tekan darah kembali normal setelah 12 minggu post-partum. 

(Elya et al., 2016) 

Hipertensi gestasional yaitu hipertensi tanpa proteinuria yang timbul 

setelah kehamilan 20 minggu dan hilang setelah persalinan. (Kementrian 

kesehatan Republik Indonesia, 2013) 

Dalam kasus ibu Hamil dengan hipertensi gestational mengalami kelainan. 

Kelainan selama masa kehamilan yang dapat membuat tubuhnya semakin lemah. 

Kondisi ini merupakan perkembangan jasmani yang wajar, Allah SWT tidak 
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menjadikan kehamilan sebagai hukuman tetapi sebagai karunia dan rahmat. Oleh 

karena itu, perempuan yang sedang hamil sangat di tuntut adanya ketulusan hati, 

kesediaan menderita, penuh kesabaran dan ketabahan, kepasrahan penuh pada 

Allah SWT dan penuh harapan akan rahmat-Nya serta tetap memenuhi 

kebutuhannya selama masa kehamilan seperti mengkonsumsi makanan yang baik 

bagi kesehatan sesuai dengan firman Allah SWT yang dijelaskan dalam firman 

Allah. QS. Al-Maryam/19: 26 

                            

              

Terjemahnya: 

 

Maka makan dan minum serta bersenang hatilah. Jika engkau melihat 

seorang manusia maka katakanlah:” sesungguhnya aku telah bernazar 

berpuasa untuk Tuhan yang Maha pemurah, maka aku tidak akan berbicara 

dengan seorang manusia pun pada hari ini.”(Kementerian Agama RI, 

2002, H: 244-246). 

 

Malaikat Jibril, atau bayi Maryam, melanjutkan ucapannya guna 

memberikan ketenangan pada sang ibu dengan menyatakan maka makan-lah dari 

buah kurma yang berjatuhan ibu dan minum-lah dari air telaga itu serta bersenang 

hatilah  dengan kelahiran anakmu itu. Jika engkau melihat seorang manusia yang 

engkau yakini bahwa dia manusia lalu ia bertanya keadaanmu, maka katakanlah 

yakin berilah isyarat yang maknanya: “sesungguhnya aku telah bernazar 

berpuasa, yakni menahan diri untuk berbicara demi, untuk Tuhan yang Maha 

Pemurah, maka karena adanya nazar itu hingga aku tidak akan berbicara dengan 

seorang manusia hari ini.” Ini karena jika engkau berbicara pasti panjang uraian 
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dan timbul aneka gugatan, sedang kami bermaksud membungkam siapa yang 

mencurigai mu. 

Kata qarri terambil dari kata qarri dan qarra yang berarti sejuk/dingin. 

Kata ini bila dirangkaikan dengan kata ‘ain/mata, merupakan ungkapan tentang 

rasa bahagia dan senang serta kenyamanan hidup. Sementara ulama berkata, jika 

air mata terasa hangat, itu pertanda kesedihan, tetapi apa bila sejuk itu pertanda 

kegembiraan. 

Bernazar untuk tidak berbicara merupakan salah satu Cara Budha yang 

dikenal pada masa lalu, termasuk oleh pada masa jahiliah. Sisa dari ibadah 

tersebut masih tampak hingga kini dalam bentuk mengheningkan cipta. Rasul 

saw, melarang melakukan puasa diam. Di sini, kata tersebut adalah shaum bagi 

kaum muslimin yang mengheningkan cipta, dan hendaknya melakukan atas 

dorongan ibadah dan hendaknya merangkaikan hening cipta itu dengan DOA agar 

kiranya arwah para syahadat ditempatkan Allah pada tempat sebaik-baiknya.  

Allah Swt. Mengilhami Maryam as. Agar jangan bicara karena Allah 

bermaksud membungkam semua yang meragukan kesucian beliau melalui ucapan 

bayi yang dilahirkannya itu. Ini juga mengesahkan bahwa tidaklah terpuji 

berdiskusi dengan orang-orang yang hanya bermaksud mencari-cari kesalahan 

atau tidak jernih pemikiran dan hatinya. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad 

Saw. bersabda: “Siapa yang meninggalkan pertengkaran padahal dia dalam posisi 

yang benar, Allah akan membangun untuknya istana di tengah surga, sedang siapa 

yang meninggalkannya karena memang dia salah,  Allah membangun untuknya 

istana di pinggiran surga” (Shihab, 2012) 
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2. Faktor resiko 

Ada beberapa faktor yang dapat menjadi resiko terjadinya hipertensi 

gestasional yaitu sebagai berikut: 

a. Primigravida 

Grafid adalah wanita hamil, sedang primigravida adalah seorang wanita 

hamil untuk pertama kalinya. Mengapa primigravida dianggap sebagai salah satu 

faktor resiko mengalami hipertensi gestasional dalam sebuah teori yang 

mengatakan bahwa angka kejadian bagi primigravida lebih tinggi. Ada pun teori 

intoleransi imunologi yang menjelaskan bahwa dugaan imunologi berperan 

terhadap terjadinya hipertensi gestasional dapat dibuktikan bahwa primigravida 

mempunyai resiko yang lebih besar mengalami hipertensi gestasional jika di 

bandingkan dengan multigravida. Hal ini terjadi dikarenakan adanya respon imun 

menolak adanya hasil konsepsi yang bersifat asing, sehingga dapat menjadi salah 

satu faktor terjadinya hipertensi gestasional. 

b. Kehamilan kembar  

Kehamilan kembar atau kehamilan ganda adalah kehamilan dengan dua 

janin atau lebih. Hipertensi banyak terjadi di karena kan kehamilan kembar, 

dilihat dari teori hiperplasentosis, kehamilan kembar memiliki resiko terjadinya 

preeklamsia. Kejadian preeklamsia pada kehamilan kembar dapat meningkat 4-5 

kali dibandingkan dengan kehamilan tunggal. (Sutrimah et al., 2015) 

c. Umur yang ekstrim 

Kehamilan pada ibu yang berusia ekstrim yaitu < 20 tahun dan > 35 tahun 

termasuk dalam kehamilan beresiko tinggi yang dapat menyebabkan komplikasi 
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dalam kehamilan. Usia merupakan salah satu faktor resiko terjadi hipertensi dalam 

kehamilan. Ibu hamil yang berumur < 20 atau > 35 tahun mempunyai resiko 

15,731 mengalami preeklamsia di bandingkan dengan ibu hamil yang berusia 20-

35 tahun. (Saraswati, N., 2014) 

Umur ibu yang terlalu muda < 20 tahun memiliki resiko tinggi mengalami 

hipertensi, hal ini di sebabkan karena segi biologis perkembangan alat-alat 

reproduksi yang belum optimal. Sedangkan pada ibu yang memiliki usia >35 

tahun telah terjadi proses degeneratif yang mengakibatkan perubahan seksual dan 

fungsional yang terjadi pada pembuluh darah perifer yang bertanggung jawab 

terhadap perubahan tekanan darah. (Cunnunghsm, F. garry, 2010) 

Tingginya tekanan darah sejalan dengan bertambahnya usia, hal ini 

disebabkan karena perubahan struktur pada pembuluh darah besar, sehingga 

lumen menjadi sempit dan dinding pembuluh darah menjadi kaku dari 

sebelumnya, sehingga dapat menyebabkan meningkatnya tekan darah systolic. 

Usia 20-35 tahun adalah usia yang cukup aman untuk melahirkan dengan resiko 

kesakitan dan kematian ibu yang paling rendah. (Sukfitrianty et al., 2016) 

d. Riwayat keluarga pernah preeklamsia/eklamsia 

Ibu hamil dengan riwayat keluarga yang pernah mengalami preeklamsia 

memiliki resiko 2,618 kali mengalami kejadian preeklamsia dibandingkan dengan 

ibu hamil yang tidak memiliki riwayat keturunan keluarga. Preeklamsia 

merupakan penyakit yang diturunkan, penyakit ini banyak ditemukan pada anak 

perempuan dari ibu yang menderita preeklamsia atau memiliki riwayat 
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preeklamsia dalam keluarga. Faktor genetik merupakan faktor resiko terjadinya 

preklamsia. (Saraswati, N., 2014) 

e. Penyakit hipertensi yang sudah ada sebelum hamil 

Ibu hamil yang memiliki riwayat hipertensi sebelum hamil sebelumnya 

memiliki resiko 6,026 kali mengalami kejadian preklamsia dibandingkan dengan 

responden yang tidak memiliki riwayat hipertensi. (Saraswati, N., 2014) 

Ibu hamil yang memiliki riwayat hipertensi memiliki resiko yang lebih 

besar untuk mengalami superimposed preeklamsia. Hal ini karena hipertensi yang 

diderita sejak sebelum hamil menyebabkan kerusakan pada organ penting tubuh 

dan ditambah lagi dengan adanya kehamilan maka kerja tubuh bertambah berat 

sehingga dapat mengakibatkan gangguan/kerusakan yang kebih berat dengan 

timbulnya edema dan proteinuria. (Dewi, 2014) 

f. Konsumsi kalsium 

Konsumsi kalsium merupakan faktor resiko hipertensi pada kehamilan. Ibu 

hamil yang mengkonsumsi kalsium yang kurang memiliki resiko empat kali 

mengalami hipertensi kehamilan dibandingkan dengan ibu yang mengkonsumsi 

kalsium yang cukup. Peran kalsium sangat penting dan perlu diperhatikan karena 

kekurangan kalsium dalam diet dapat mengakibatkan terjadinya hipertensi. Ibu 

hamil memerlukan sekitar 2-2, 5% kebutuhan kalsium. Kalsium berfungsi untuk 

mempertahankan konsentrasi dalam darah pada aktivitas kontraksi otot. Kontraksi 

otot pembuluh darah sangat penting dikarenakan dapat mempertahankan tekanan 

darah. (Lutfiatunnisa et al., 2016) 
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g. Obesitas 

Berikut ini adalah penjelas lebih spesifik pada obesitas mengenai definisi, 

faktor yang menyebabkan obesitas, dampak serta hubungan hipertensi dengan 

obesitas adalah sebagai berikut:  

1) Definisi obesitas  

Obesitas adalah suatu keadaan di mana terjadi penimbunan lemak yang 

berlebihan di jaringan lemak tubuh dan dapat menimbulkan beberapa penyakit. 

Terjadinya resistansi lepton merupakan penyebab yang mendasari beberapa 

perubahan hormonal, metabolic, neurologi dan hemodynamic pada hipertensi 

pada obesitas. (Kesehatan et al., 2017)              

Ibu hamil dengan IMT > 30 memiliki resiko tinggi lima kali lipat 

dibandingkan dengan ibu hamil yang memiliki IMT underweight IMT <18,5 dan 

normal IMT 18,5-24,9. (Quedarusman et al., 2013).  

Pada wanita hamil kelebihan berat badan yang normalnya tidak lebih tidak 

lebih dari 12,5 kg untuk rata-rata orang Indonesia.  Kegemukan terbagi menjadi 

dua overweight yakni kondisi yang menunjukan berat badan berlebih. Wanita 

dikatakan obesitas bila memiliki komposisi lemak tubuh lebih dari 25% dari berat 

badan, sedangkan laki-laki di katakan overweight bila komposisi lemak tubuhnya 

lebih dari 20% berat badan. Sedangkan obesitas adakah kelebihan berat badan 

yang mencapai 120% di atas berat badan ideal (BBI).  
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2) Pada dasarnya obesitas yang   dialami oleh seseorang dipengaruhi oleh 

beberapa hal yaitu:  

a) Genetik  

Apabila dilihat sekilat, orang tua yang gemuk memiliki anak yang gemuk 

pula. Hal ini didasarkan pada saat ibu hamil maka unsur sel lemak yang ada dalam 

tubuh ibu yang berjumlah besar dan melebihi normal secara otomatis diturunkan 

pada janinnya. Hal ini mengakibatkan bayi lahir dengan unsur lemak besar pula di 

dalam tubuhnya. 

b) Disfungsi salah satu bagian otak  

Sistem pengontrol suatu makan di dalam tubuh manusia terletak pada 

hippocampus yaitu hippocampus laterals (menggerakkan nafsu makan) dan 

ventral medial (menghentikan nafsu makan) apa bila terjadi kerusakan pada salah 

satu sistem ini maka seseorang akan menderita kegemukan. 

c) Pola makan yang berlebihan  

Orang obesitas biasanya lebih responsive terhadap makanan dari pada 

normal. Hal ini baik dari rangsangan penglihatan terhadap makan. Orang yang 

obesitas makan makanan yang ia inginkan, bukan karena kebutuhan akibat lapar. 

Itulah sebabnya mengapa orang yang pola makanya berlebihan mengakibatkan Ia 

lebih mudah gemuk. 

d) Kurang gerak/kurang olahraga 

Pada dasarnya tingkat pengeluaran kalori tubuh dipengaruhi oleh 2 faktor 

tingkat dan aktifitas olahraga secara umum dan angka metabolisme basal dan 

tingkat atau tingkat anergi yang di pertahankan untuk memelihara fungsi minimal 
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tubuh. Seseorang dengan olahraga yang teratur akan mengeluarkan kalori yang 

juga teratur, sehingga tampa adanya kelebihan kalori yang apabila disimpan dalam 

tubuh dapat berakibat pada kegemukan. 

e) Faktor lingkungan 

Apabila seseorang hidup dalam kebudayaan yang menyatakan bahwa 

seorang yang gemuk itu makmur atau sedaerah, maka seseorang tidak akan peduli 

dengan apa yang menyebabkan kegemukan yang dialami terlebih lagi jika ia tidak 

ada masalah psikologis yang menyertai. (Proverawati & Asfuah, 2009) 

3) Dampak Obesitas 

Obesitas sering dikaitkan dengan banyaknya lemak pada tubuh. Pada 

penderita obesitas, penumpukan lemak tubuh terjadi secara berlebihan. Lemak 

sendiri bias menjadi kawan sekaligus lawan bagi kesehatan tubuh. Di satu sisi, 

lemak sangat dibutuhkan tubuh sebagai sumber energi, untuk membantu 

penyerapan vitamin, dan untuk membantu metabolisme dalam tubuh. Di sisi lain, 

kelebihan lemak juga dapat menimbulkan berbagai jenis penyakit. Kondisi ini 

dapat mengganggu fungsi tubuh secara keseluruhan dan dapat menimbulkan 

berbagai penyakit degeneratif. Berbagai penelitian dapat membuktikan bahwa 

kegemukan dan obesitas merupakan faktor pencetus berbagai penyakit salah 

satunya adalah Hipertensi. 

4) Hubungan Obesitas dengan hipertensi 

Penumpukan lemak berlebihan akibat obesitas dapat menyebabkan 

pembuluh dara menyempit sehingga tidak bias mengembang secara sempurna 

(kurang elastis). Selain itu, penderita obesitas biasanya juga memiliki Kadar 
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lemak darah yang tinggi. Kondisi tersebut dapat memicu adanya penumpukan 

lemak dalam pembuluh darah, sehingga pembuluh darah menjadi sempit. 

Dampaknya aliran darah ke seluruh tubuh pun terganggu. Hal ini memaksa 

jantung memompa darah lebih keras, sehingga tekanan darah meningkat dan dapat 

menyebabkan hipertensi. (Khasanah, 2012) 

3. Patofisologi  

Penyebab hipertensi dalam kehamilan hingga kini masih belum diketahui 

secara pasti, banyak teori yang dikemukakan tentang terjadinya hipertensi dalam 

kehamilan, tetapi tidak ada satupun teori yang dianggap mutlak benar. 

(Prawiharjo, 2014:532) 

Meskipun penyebab belum di ketahui pasti, bukti manifestasi klinisnya 

mulai tampak sejak awal kehamilan, berupa perubahan fisiologis tersamar yang 

terakumulasi sepanjang kehamilan, dan akhirnya menjadi nyata secara klinis. 

Tanda klinis ini merupakan akibat vasospasm, difusi endotel, dan ischemia. 

Meskipun sejumlah besar dampak sindrom preeklamsia pada ibu biasanya 

diuraikan persisten organ, manifestasi klinis ini seringkali multiple dan 

bertumpang tindih secara klinis. (Cunnunghsm, F. Garry, 2010) 

Hipertensi merupakan tanda terpenting guna menegakkan diagnosis 

hipertensi dalam kehamian. Tekanan diastolic menggambarkan system perifer. 

Sedangkan tekanan systolic menggambarkan besaran curah jantung. Pada 

preeklamsia peningkatan reaktivitas vascular dimulai umur kehamilan 20 minggu, 

tetapi hipertensi umumya dideteksi pada umumnya pada trimester II. Tekanan 
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darah yang tinggi pada preeklamsia bersifat labil dan mengikut irama sakarida 

normal. (Prawiharjo, 2014) 

Teori defisiensi gizi/teori diet adalah teori tentang terjadinya hipertensi 

dalam kehamilan (Prawiharjo, 2014). Rendahnya asupan kalsium pada ibu hamil 

menyebabkan peningkatan hormon para tiroid (PHT), dimana mengakibatkan 

kalsium intra seluler meningkat melalui permeabilitas membran sel terhadap 

kalsium. Hal itu dapat menyebabkan kalsium dan mitokondria lepas ke sistol. 

Peningkatan Kadar kalsium antara seluler menyebabkan otot polos pembuluh 

darah meningkat. (Lutfiatunnisa et al., 2016) 

Kebutuhan kalsium meningkat pada masa kehamilan dikarenakan 

digunakan sebagai cadangan kalsium ibu guna pembentukan jaringan baru pada 

janin (Kodyat, 2014). Selain penting bagi kesehatan tulang dan janin, asupan 

kalsium yang cukup dapat mengurangi kejadian hipertensi selama kehamilan. 

(Say et al., 2006) 

Pada suku Indian Maya di Amerika Selatan yang mendapat asupan 

kalsium tinggi dari jeruk nipis, memiliki insiden preeklamsia yang rendah. 

Memiliki peningkatan rata-rata tekanan darah rendah, yang menjadi predisposisi 

terjadinya preeklamsia. 

4. Diagnosis  

a. Diagnosa hipertensi dalam kehamilan 

1) Pengkajian riwayat kesehatan 

Pengkajian riwayat kesehatan yang komprehensif saat pemeriksaan 

pertama akan mengidentifikasi: keadaan sosial yang buruk, usia dan paritas, 
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primipaternitas, riwayat gangguan hipertesif dalam keluarga, riwayat preeklamsi 

yang pernah dialami, maupun adanya gangguan kesehatan lainnya. (Freser et al., 

2011) 

2) Pengukuran tekanan darah 

Pengukuran tekanan darah sebaiknya jangan dilakukan ketika ibu 

mengalami ansietas, nyeri, periode latihan fisik, atau merokok. Periode istirahat 

10 menit diberikan kepada ibu sebelum melakukan pemeriksaan tekanan darah. 

Posisi terlentang atau miring ke kanan sebaiknya tidak dilakukan Karna efek 

uterus gravid pada aliran vena menyebabkan terjadinya hipotensi postural. Posisi 

duduk atau berbaring miring ke kiri dengan manset stigmomanometer kira-kira 

sejajar dengan jantung merupakan posisi yang di anjurkan dalam melakukan 

pemeriksaan tekanan darah. 

Tekanan darah dapat lebih tinggi dari sebelumnya jika menggunakan 

mangsetafigmano meter yang ukurannya tidak sesuai dengan ukuran lingkar 

lengan. Dua manset harus segera disediakan dengan kantong inflasi 35 cm untuk 

penggunaan normal dan 42 cm untuk lengan yang lebih besar. 

Pembulatan hasil pengukuran tekanan darah harus dihindari, dan 

pencatatan tekanan darah dibuat seakurat mungkin hingga 2 mmHg dari hasil 

pengukuran. Penggunaan karotkof IV (suara hembusan) atau korotkoff V (hilang 

suara) masih kontroversial. Karotkof V lebih mendekati tekanan intra-arteri oleh 

Karna itu, pengukuran ini sebaiknya pengukuran di lakukan dengan menggunakan 

Karoktof IV. (Freser et al., 2011) 
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3) Urinalisis 

Proteinuria yang ditemukan pada ibu hamil yang tidak menderita infeksi 

saluran kemih merupakan indikasi adanya endoteliosis glomerulus. Jumlah 

protein dalam urine sering digunakan sebagai indeks keparahan preeclampsia. 

Peningkatan proteinuria yang signifikan disertai dengan berkurangnya haluan 

urine mengindikasikan adanya kerusakan ginjal (Freser et al., 2011). Kriteria 

minimum hasil proteinuria >300 mg/24 jam atau >1+ pada pemeriksaan carik 

celup dianggap sebagai indikasi preeklamisa. (Cunnunghsm, F. Garry, 2010) 

4) Odem dan peningkatan berat badan yang berlebihan 

Pengkajian ini hanya di lakukan ketika diagnosis preeklamsia telah dibuat 

berdasarkan kriteria lainnya. Odem klinis dapat bersifat ringan atau berat, dan 

keparahan nya berhubungan dengan semakin memburuknya preeklamsia. Edema 

yang tiba-tiba muncul, menyebar dan parah merupakan tanda-tanda adanya 

preeklamsia atau keadaan patologis lainnya sehingga pemeriksaan lebih lanjut 

perlu dilakukan. Edema tidak akan cekung ke dalam jika tertekan dan 

kemungkinan ditemukan di daerah anatomis yang tidak mengantung seperti 

wajah, tangan, abdomen bagian bawah, vulva, dan area sacrum. (Freser et al., 

2011) 

b. Diagnosis hipertensi gestasional  

1) Tekanan darah yang di dapatkan saat pengukuran dilakukan yaitu systolic 

>140 atau diastolic > 90 mmHg untuk pertama kalinya pada usia 

kehamilan diatas 20 minggu. 

2) Tidak di dapatkan proteinuria. 
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3) Tekanan darah kembali normal sebelum 12 minggu post partum. 

4) Diagnosis hanya di buat pada saat post partum. 

5) Mungkin memiliki tanda-tanda gejala preeclampsia, tidak nyaman atau 

thrombocytopenia epigastria. 

5. Komplikasi Hipertensi Gestasional 

a. Preeklamisa ringan 

Penyebab preeklamsia ringan secara pasti belum diketahui. Teori yang 

banyak ditemukan sebagai penyebab yaitu ischemia plasenta atau kurangnya 

sirkulasi O2 ke plasenta. 

b. Kematian janin dalam rahim (KJDR) 

Kematian janin dalam rahim terjadi akibat efek kerusakan yang terjadi 

pada pembuluh darah ibu hamil yang merusak sistem vaskular sasi darah, 

sehingga mengganggu pertukaran oksigen dan nutrisi melalui plasenta dari ibu ke 

janin. 

c. Persalinan prematur 

Pada kasus hipertensi gestasional dapat mengakibatkan kelahiran 

prematur. Sebab, pada ibu hamil dengan tekan darah tinggi, pembuluh darah akan 

menyempit. Sehingga suplai oksigen ke organ-organ tubuh berkurang begitu pula 

dengan suplai oksigen pada janin pun akan berkurang. 

d. Pertumbuhan janin terhambat (IUGR)  

Hipertensi Gestasional mempengaruhi pembuluh darah arteri yang 

mengalirkan darah ke plasenta. Jika plasenta tidak mendapatkan jumlah darah 
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yang cukup maka janin akan kekurangan oksigen dan nutrisi. Hal ini 

mengakibatkan pertumbuhan pada janin terhambat. 

e. Solusio plasenta 

Solusi plasenta yaitu suatu keadaan dalam kehamilan, dimana plasenta 

yang berimplantasi dengan normal (pada fundus atau korpus uteri) terlepas dari 

tempat implantasinya sebelum Kala II. 

f. Penyakit kardiovaskuler 

Ibu hamil yang mengalami hipertensi gestational ditandai dengan 

tingginya tekan darah >140/90 mmHg untuk pertama kalinya dalam kehamilan 

atas 20 minggu usia kehamilan, beresiko mengalami peningkatan penyakit 

kardiovaskuler di masa yang akan datang, meskipun fakta menunjukan bahwa 

tekan darah akan kembali normal sebelum 12 minggu postpartum. 

g. Gagal organ  

Akibat sel endotel terpapar terhadap peroksida lemak, maka akan terjadi 

kekurangan sel endotel yang kerusakannya dimulai dari membran sel endotel. 

Kerusakan membran sel endotel mengakibatkan terganggu nya fungsi endotel 

yang mengakibatkan difusi sel endotel. 

h. Kematian 

Hipertensi gestasional dapat mengakibatkan kematian yaitu dengan cara 

merusak organ terlebih dahulu seperti gagal jantung. Ketika jantung memompa 

darah ke seluruh tubuh, tekanan darah membuat jantung bekerja lebih keras. 

Jantung harus melawan tekan darah yang tinggi yang lama kelamaan membuat 
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otot jantung menjadi lebih besar. Otot jantung yang membesar akan membuat 

jantung menjadi kaku dan bengkak. (Situmorang & Sapitri, 2018) 

6. Penatalaksanaan Hipertensi Gestasional 

Penatalaksanaan hipertensi gestasional ini dapat dimulai dengan 

mengurangi aktifitas berat seperti mengangkat beban berat dan menambah 

istirahat, untuk pengobatan farmakologis dapat digunakan metildopa atau nifidipin 

sebagai obat yang terpilih pada kasus hipertensi kronik dan hipertensi gestasional. 

(Darmawangsyih, 2011) 

Selain itu penatalaksanaan hipertensi gestasional adalah menghindari 

situasi yang dapat memicu stress di mana stress memilki peranan penting dalam 

pemicu hipertensi. Stres atau ketegangan emosional dapat mempengaruhi sistem 

kardiovaskuler, pada kasus hipertensi. Stres di percaya dapat meningkatkan resiko 

hipertensi melalui aktivitas sistem saraf simpatis yang mengakibatkan naiknya 

tekan darah intermittent (tidak menentu). Pada saat seseorang yang mengalami 

stres, hormone adrenalin dilepaskan dan kemudian meningkatkan tekanan darah 

melalui kontraksi arteri (vas kontradiksi) dan denyut jantung. Apabila stres 

berlanjut, tekanan darah tetap tinggi sehingga seseorang mengalami hipertensi. 

(Syahitdah & Nissa, 2018) 

Pemberian terapi Mortal Al-Qur’an merupakan salah satu alternatif untuk 

mengurangi tingkat stres pada ibu. Dengan terapi mortal Al-Qur’an dapat 

menciptakan suasana hati yang damai dan menenangkan perasaan menjadi lebih 

rileks. Hal ini telah di jelaskan bahwa Al-Qur’an memberikan manfaat dan 

sebagai obat yang mujarab bagi seseorang yang mengalami kegundahan hati, 
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keputusasaan, kecemasan, dan Al-Qur’an juga memberikan ketenangan pada 

sistem tubuh manusia.  

Adapun alternatif lain untuk menurunkan tekanan darah selain dari 

mendengarkan mortal yaitu mengurangi mengonsumsi makanan yang tinggi 

natrium dan rendah protein karena dapat menyebabkan gangguan kehamilan 

seperti hipertensi. Dampak dari gangguan pola nutrisi selama kehamilan bisa 

berakibat dengan semakin meningkatnya angka kejadian hipertensi yang di tandai 

dengan banyaknya ibu hamil dengan gejala tekanan darah tinggi, kelebihan Kadar 

protein dalam urin, edema kaki, penglihatan kabur, sesak nafas dan bisa berakibat 

fatal seperti menurunnya kesadaran dan kejang hal ini paling sering terjadi pada 

ibu berusia tri-semester dua. Ada pun jenis makanan yang tinggi protein seperti 

ikan, telur, tahu, Tempe dan kacang-kacangan. (Eenk, 2018: 21) 

Kenaikan Kadar natrium dalam darah dapat merangsang sekresi renin dan 

mengakibatkan penyempitan pembuluh darah perifer yang berdampak pada 

meningkatnya tekanan darah. Makanan yang mengandung lemak tinggi juga dapat 

mempengaruhi tinggi rendahnya tekanan darah dalam tubuh sehingga 

menyebabkan terjadinya hipertensi. Maka dari itu diet terhadap makanan rendah 

lemak merupakan salah satu cara untuk mengatasi hipertensi. Makan yang rendah 

lemak seperti putih telur dan rendah garam seperti daging, ikan Segar dan keju. 

(Syahitdah & Nissa, 2018) 

Selain mengurangi mengonsumsi makanan tinggi natrium dan tinggi 

lemak. Ada pun upaya dalam mengatasi hipertensi selain dengan obat-obatan 

konvensional (obat-obatan kimia) yang menimbulkan efek samping dan 
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membutuhkan pengobatan yang mahal, dapat juga dengan memanfaatkan buah-

buahan Segar dengan Cara diolah menjadi jus. Buah-buahan yang dapat diolah 

menjadi jus untuk mengobati hipertensi dan memiliki kandungan kalium tinggi 

seperti pisang, ubi, srikaya, belimbing Manis dan semangka. (Hermawan & 

Novariana, 2018) 

Buah dan sayur memang memiliki banyak manfaat selain kaya akan 

vitamin buah dan sayur juga mengandung hidrat arang yang rendah. Salah satu 

jenis sayuran yang mengandung hidrat arang yang rendah dan telah terbukti dalam 

penurunan tekanan darah yaitu mentimun. Kandungan yang terdapat dalam 

mentimun seperti mineral, potasium, magnesium dan fospor yang dapat 

mengobati hipertensi. Di dalam mentimun yang bersifat diuretik dan kandungan 

air yang tinggi berfungsi sebagai penurunan tekanan darah tinggi. (Hermawan & 

Novariana, 2018) 

Selain mengonsumsi buah dan sayur sebagai Cara penurunan tekanan 

darah juga dilakukan pemeriksaan kehamilan yang bertujuan untuk memeriksakan 

keadaan ibu dan janin secara berkala, yang diikuti dengan upaya koreksi terhadap 

penyimpangan yang ditemukan. Tujuannya adalah untuk menjaga agar ibu hamil 

dapat melalui masalah kehamilan, persalinan, nifas dengan baik dan selamat serta 

menghasilkan bayi yang sehat. Pemeriksaan antenatal dilakukan oleh tenaga yang 

terlatih dalam kebidanan yaitu pembantu bidan, bidan, dokter dan perawat yang 

terlatih.  

Kehamilan merupakan suatu proses reproduksi khusus, agar dapat 

berlangsung dengan baik. Kehamilan menyangkut kehidupan ibu dan janin. 
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Resiko kehamilan ini bersifat dinamis, karena ibu hamil pada mulanya normal 

secara tiba-tiba dapat menjadi berisiko tinggi. Ibu hamil yang memiliki kunjungan 

ke empat pelayanan kesehatan kurang dari 4 kali (K4) pada trimester beresiko 

melahirkan bayi berat rendah dibandingkan dengan ibu hamil yang memiliki 

kunjungan pada tempat pelayanan kesehatan lebih dari 4 kali pada trimester 

beresiko melahirkan bayi berat badan lahir rendah. 

Pemeriksaan antenatal merupakan salah satu upaya untuk mendeteksi 

faktor resiko terhadap terjadinya bahaya-bahaya yang berlangsung selama 

kehamilan dan persalinan terutama hipertensi. Pemeriksaan antenatal penting 

untuk mendeteksi sedini mungkin hingga tindakan preventif maupun kuratif dapat 

dilakukan dengan baik. Pemeriksaan antenatal berupa 7T minimal 4 kali selama 

kehamilan bertujuan untuk memperoleh kapasitas bahwa kehamilan berakhir 

dengan persalinan normal. (Sukfitrianty et al., 2016) 

7. Pencegahan  

Ibu hamil dengan resiko sedang preeklamsia (kehamilan pertama, berusia 

> 40 tahun, interval kehamilan >10 tahun, indeks masa tubuh >35 kg/m
2 

saat 

kunjungan pertama, riwayat preeklamsia pada keluarga, dan kehamilan multiple) 

serta resiko tinggi (hipertensi pada kehamilan sebelumnya, gagal ginjal kronis, 

penyakit autotium, diabetes mellitus tipe 1 dan dua, dan hipertensi kronis) 

diberikan 100-160 mg aspirin setiap hari pada masa 12-36 minggu kehamilan. 

(Lukito et al., 2019)   

Strategi yang di lakukan guna mencegah hipertensi dalam kehamilan 

meliputi upaya non farmakologi dan farmakologi. Upaya non farmakologi 
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meliputi edukasi, deteksi prenatal dini dan manipulasi diet. Sedangkan upaya 

farmakologi pemberian aspirin dosis rendah dan antioksidan. (Cunningham & 

Redston, 2013). 

a. Penyuluhan untuk kehamilan berikutnya 

Wanita yang mengalami hipertensi selama kehamilan harus di evaluasi 

selama pada masa postpartum dini dan di beri penyuluhan mengenai kehamilan 

mendatang serta resiko kardiovaskular. Wanita yang mengalami hipertensi. 

Edukasi mengenai beberapa factor resiko yang memperberat resiko kehamilan dan 

memberi anti oksidan vitamin C pada wanita beresiko tinggi dapat menurunkan 

angka morbiditas hipertensi dalam kehamilan. 

b. Deteksi pranatal dini 

Selama kehamilan, waktu pemeriksaan pranatal di jadwalkan 1 kali saat 

trimester pertama, 1 kali saat trimester kedua dan 2 kali pada trimester ketiga. 

Kunjungan dapat di tambah tergantung pada kondisi maternal. Dengan adanya 

pemeriksaan secara rutin selama kehamilan dapat dilakukan deteksi dini hipertensi 

dalam kehamilan. Wanita dengan hipertensi yang nyata >140/90 mmHg sering 

dirawat inapkan selama 2 sampai 3 hari untuk dievaluasi keparahan hipertensi 

kehamilannya yang baru muncul.  

c. Manipulasi diet 

Salah satu usaha awal yang ditujukan untuk pencegahan hipertensi sebagai 

penyulit kehamilan adalah pembatasan asupan garam. Diet tinggi kalsium dan 

pemberian kapsul dengan kandungan minyak ikan dapat mencegah hipertensi 

dalam kehamilan. 
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d. Antioksidan  

Terapi oksidan dapat menurunkan aktivitas sel endotel dengan 

mengisyaratkan bahwa terapi semacam ini bermanfaat dalam pencegahan 

hipertensi dalam kehamilan, terutama preeklamsia. Antioksidan tersebut dapat 

berupa vitamin C dan E. (Cunningham & Redston, 2013)  

D. Tinjauan Manajemen Asuhan Kebidanan 

Menurut Helen Varney (1997) bahwa Manajemen Asuhan Kebidanan 

adalah proses pemecahan masalah yang ditemukan oleh perawat dan bidan pada 

awal 1970-an. 

1. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan 

Tujuh langkah Manajemen Kebidanan menurut Varney yaitu: 

a. Langkah I (Pengumpulan Data Dasar) 

Langkah I merupakan awal yang akan menentukan langkah berikutnya. 

Mengumpulkan data adalah menghimpun informasi tentang klien atau orang yang 

meminta asuhan. Untuk memperoleh data peneliti menggunakan metode 

wawancara atau Tanya jawab dengan pasien maupun keluarga meliputi: umur 

pasien, gravid, riwayat kesehatan keluarga yang pernah mengalami preeklampsia 

dan eklampsia, riwayat kehamilan multiple, molahidatidosa, diabetes melitus, 

hidro ps fatalis dan bayi besar. Riwayat penyakit ginjal. Demikian pula dengan 

data fisik yang diperoleh dalam observasi. 

Dalam Pemeriksaan fisik, klien yang umumnya mengalami hipertensi 

memiliki usia kehamilan di atas 20 minggu, disertai dengan tekanan darah 

≥140/90 mmHg, disertai dengan hasil pemeriksaan lab didapatkan protein urin 
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negatif  Dan pemeriksaan fisik salah satunya yaitu pengukuran berat badan. Ibu 

hamil dengan IMT > 30 memiliki resiko tinggi lima kali lipat dibandingkan 

dengan ibu hamil yang memiliki IMT underweight IMT <18,5 dan normal IMT 

18,5-24,9 (Quedarusman et al., 2013). 

Anjuran total penambahan berat badan selama kehamilan didasarkan pada 

status gizi ibu sebelum hamil yang diukur menggunakan Indeks Massa Tubuh 

(IMT) maka IMT dibawah 18,5 (underweight) maka kenaikan berat badan ideal 

ibu selama kehamilan adalah 12-18 kg, jika IMT antara 18,5-24,9 (normal) maka 

selama kehamilan kenaikan berat badan yang baik adalah 11-16 kg, pada trimester 

pertama kenaikan berat badan pada ibu hamil sebaiknya 0,5 hingga 2,5 kg, setelah 

itu diikuti dengan kenaikan berat 0,5 kg per minggu. Jika IMT ibu antara 25-29,9 

(overweight) maka kenaikan berat badan selama kehamilan pun disarankan tidak 

terlalu tinggi, idealnya 1-11 kg dan jikan IMT ibu di atas 30 (obesitas) maka ibu 

disarankan untuk menjaga kenaikan berat badannya hanya berkisaran 5-9 kg. 

(“Optimal Pregnancy Weight _ Program Studi Ilmu Gizi,” 2016) 

b. Langkah II: Interpretasi Diagnosa Aktual 

Pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosa atau 

masalah dan kebutuhan klien. Berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data 

yang dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasikan 

sehingga ditemukan masalah atau diagnosa yang spesifik. 

Pada pasien yang mengalami hipertensi gestasional umumnya memiliki 

tanda dan gejala seperti terdapat edema akibat berat badan yang berlebih, tidak 

memiliki protein urin, serta tekanan darah yang melebihi batas normal, di mana ia 
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memiliki tekanan darah >140/90 mmHg, atau mengalami peningkatan pada 

systolic ≥140 mmHg dan diastolic sebesar ≥90 mmHg, biasanya pasien 

mengalami hipertensi pertama kalinya pada umur kehamilan di atas 20 minggu, 

tanpa disertai dengan adanya protein urin, tekanan darah kembali normal sebelum 

12 minggu postpartum, diagnosa hanya dibuat pada postpartum. (Elya et al., 

2016) 

c. Langkah III (Identifikasi Diagnosa atau Masalah Potensial) 

Pada langkah ini yaitu mengantisipasi diagnosa/masalah potensial disusun 

berdasarkan masalah yang dapat beresiko tinggi terhadap masalah kesehatan pada 

ibu hipertensi gestasional. adapun masalah potensial yang dapat timbul adalah 

resiko terjadinya preeklampsia ringan. Pada janin pertumbuhan terhambat, 

kematian janin, persalinan prematur dan solusio plasenta.  

Perempuan yang mengalami hipertensi gestasional mempunyai resiko 

tinggi terjadinya komplikasi berat seperti penyakit kardiovaskuler, penyakit 

pembuluh darah otak ataupun gagal organ hingga kematian. Terhadap janin dapat 

terjadi pertumbuhan janin dalam rahim terhambat, sehingga menyebabkan 

kelahiran sebelum waktunya dan kematian janin dalam rahim (KJDR). 

(Situmorang & Sapitri, 2018) 

d. Langkah IV (Menetapkan Kebutuhan terhadap Tindakan Segera dan 

Kolaborasi) 

Menetapkan kebutuhan terhadap tindakan segera untuk melakukan 

konsultasi, kolaborasi dengan segera dengan tenaga kesehatan lain berdasarkan 

kondisi klien. Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter 
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untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota Tim kesehatan 

yang lain sesuai dengan kondisi klien. 

Penanganan segera pada kasus ini adalah melakukan kolaborasi dengan 

tenaga kesehatan lainnya seperti dokter obgyn untuk mencegah terjadinya 

komplikasi hipertensi lebih lanjut, kolaborasi dengan dokter obgyn dalam 

pemberian obat anti hipertensi seperti metildopa atau nipidipin serta berkolaborasi 

dengan petugas laboratorium untuk melakukan pemeriksaan urin untuk 

memastikan tidak ada protein pada urin.  

Tindakan segera ini dapat dilakukan jika pasien telah mengalami sakit 

kepala secara terus menerus dan pada pemeriksaan laboratorium terdapat protein 

urin > +2 dan terdapat tanda-tanda kejang dan syok.  

e. Langkah V (Perencanaan) 

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh ditentukan oleh 

langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap 

diagnosa atau masalah yang telah diidentifikasi atau antisipasi, pada langkah ini 

informasi atau data dasar yang tidak lengkap dilengkapi. 

Pelaksanaan yang dilakukan yaitu menyampaikan hasil pemeriksaan 

kepada ibu, menjelaskan hal-hal yang penting seperti peningkatan tekanan darah 

dan protein urin. Memberikan dukungan psikologis dan spiritual pada ibu dengan 

melibatkan suami dan keluarga. Memberikan pendidikan kesehatan tentang 

hipertensi gestasional dan Cara mengatasi serta memantau terjadinya 

preeklampsia ringan. Memberikan health education seperti anjurkan ibu untuk 

mengurangi aktifitas berat seperti mengangkat beban yang berat, menambah 
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istirahat, diet terhadap makanan yang tinggi protein seperti ikan, telur, tahu, 

Tempe dan kacang-kacangan. Rendah hidrat arang seperti buah dan sayur 

sayuran. Rendah lemak seperti putih telur dan rendah garam seperti daging, ikan 

segar dan keju. Hindari situasi yang dapat mencetuskan stres dimana stres jelas 

memainkan peranan penting dalam hipertensi.  

Menjelaskan kepada ibu mengenai tanda bahaya dalam kehamilan. 

Anjurkan ibu untuk menghitung pergerakan janinnya untuk memantau kesehatan 

janinnya. Mengajarkan kepada ibu untuk memantau tanda-tanda preeklampsia 

ringan. Anjurkan ibu untuk melakukan pemeriksaan USG, DJJ dan mendiskusikan 

persiapan persalinan dan kelahiran bayinya. Melakukan pemberian obat anti 

hipertensi. Menganjurkan ibu untuk melakukan kunjungan antenatal secara teratur 

serta anjurkan ibu untuk memperbanyak mendengarkan lantunan ayat suci Al-

Quran.  

f. Langkah VI (Pelaksanaan). 

Pada langkah ini dilakukan pelaksanaan asuhan langsung secara efisien 

dan aman. Pada langkah keenam ini, rencana asuhan menyeluruh seperti yang 

telah diuraikan pada langkah kelima dilaksanakan secara efisien dan aman.  

Pelaksanaan dikerjakan sesuai dengan rencana asuhan yang telah dibuat 

yaitu: 

1) Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pasien 

2) Memberikan dukungan psikologis dan spiritual kepada pasien melibatkan 

suami dan keluarga. 

3) Memberikan ibu mengenai pendidikan kesehatan hipertensi gestasional. 
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4) Memberikan health education pada ibu mengenai kebutuhan istirahat, 

menjaga kebersihan dan menganjurkan diet makanan tinggi protein, 

rendah hidrat arang, rendah lemak, dan diet rendah garam. 

5) Menjelaskan pada ibu tentang 10 tanda bahaya kehamilan. 

6) Menganjurkan ibu untuk menghitung pergerakan janinnya. 

7) Menganjurkan pada ibu untuk memantau tanda-tanda terjadinya 

preeklampsia ringan. 

8) Menganjurkan ibu untuk melakukan persiapan persalinan dan kelahiran 

bayinya. 

9) Menganjurkan ibu untuk melakukan USG. 

10) Melakukan pemberian obat anti hipertensi. 

11) Menganjurkan pasien untuk kunjungan pemeriksaan kehamilan lebih 

sering yaitu 1 minggu sekali. 

12) Menganjurkan ibu untuk memperbanyak mendengarkan lantunan ayat suci 

Al-Qur’an. 

g. Langkah VII (Evaluasi). 

Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah 

diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar tetap 

terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi di dalam 

diagnosa dan masalah. Rencana tersebut dianggap efektif jika memang benar 

dalam pelaksanaannya. 

Berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan laboratorium 

serta pemeriksaan USG, diagnosa yang ditegakkan pada klien yakni hipertensi 
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gestasional. Rencana asuhan yang telah disusun berorientasi sesuai dengan 

kebutuhan pasien dan dilaksanakan secara menyeluruh. Adanya kerjasama antara 

pasien dan petugas kesehatan sehingga tidak ditemukan hambatan pada saat 

pelaksanaan asuhan. 

Diet yang seimbang dengan istirahat yang cukup merupakan penanganan 

sederhana yang dilakukan dalam kasus hipertensi gestasional, dimana pola makan 

yang tidak seimbang seperti tingginya konsumsi makanan yang banyak 

mengandung lemak, banyak mengkonsumsi garam dan juga banyak 

mengkonsumsi makanan yang mengandung pengawet dapat mempengaruhi 

tekanan darah dimana tekanan darah dapat meningkat melebihi batas normal, 

sehingga dapat membahayakan ibu dan janinnya. Pemberian terapi obat berupa 

nifedipin yang diberikan sesuai dengan instruksi dokter juga dapat membantu 

menurunkan tekanan darah apabila dikonsumsi secara teratur. Selain pemberian 

obat-obatan, ibu dan keluarga diberi dukungan dengan menganjurkan ibu dan 

keluarga untuk tetap bersabar dan yakinkan ibu bahwa kejadian yang dialami 

adalah kehendak Allah SWT. 

Tindakan akhir yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya 

preklamsi adalah dengan melakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan 

tidak ada protein urin. Serta dilakukan kolaborasi dengan dokter obgyn/ahli 

kandungan dalam pemeriksaan USG untuk memastikan keadaan janin baik serta 

sehat dan tidak mengalami kelainan. Selama pemantauan berlangsung, ibu 

diberikan asuhan sesuai dengan kebutuhan. Memantau keadaan psikologi ibu agar 

lebih baik tidak lagi merasakan cemas berlebihan, memantau tanda-tanda vital 
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hingga kembali dengan normal dan meminta ibu agar senantiasa berserah diri 

kepada Allah SWT, agar ibu tetap dalam keadaan sehat.  

Sehingga pada akhirnya keadaan ibu yang kembali membaik dan tanda-

tanda vital kembali normal, dan tidak terjadi komplikasi terhadap ibu dan 

janinnya. Hal itu dapat terjadi dikarenakan terlaksananya manajemen asuhan yang 

diberikan sesuai dengan teori dan sesuai dengan wewenang bidan. 

2. Pendokumentasian Dalam Bentuk SOAP 

Varney menyatakan bahwa alur berfikir bidan saat menghadapi klien 

meliputi tujuh langkah, agar diketahui orang lain yang telah dilakukan oleh 

seseorang bidan melalui proses berfikir sistematis, maka dilakukan 

pendokumentasian dalam bentuk SOAP yaitu: 

a. Subjektif (S) 

Pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui anamnesis. 

b. Objektif (O) 

Pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien (keadaan umum, 

kesadaran, tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik), hasil laboratorium dan uji 

diagnosis lain yang merumuskan dalam data fokus untuk mendukung asuhan. 

Adapun data objektif pada ibu obesitas dengan hipertensi gestational yaitu, 

tekanan darah > 140/90 mmHg disertai dengan peningkatan berat badan yang 

berlebihan yang dapat menimbulkan edema klinis yang dapat bersifat ringan dan 

berat.  
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c. Assessment (A) 

Pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi data subjektif dan juga 

data objektif dalam suatu identifikasi. 

1) Diagnosis masalah. 

2) Antisipasi diagnosis/masalah potensial. 

3) Tindakan segera. 

d. Planning (P) 

Planing atau perencanaan adalah membuat asuhan saat ini dan akan 

datang. Rencana asuhan yang di buat berdasarkan analisa di interpretasi data. 

Rencana asuhan ini bertujuan untuk mengusahakan tercapainya kondisi pasien 

seoptimal mungkin dan mempertahankan kesejahteraan. Tindakan yang 

dilaksanakan harus mampu membantu pasien mencapai kemajuan dan harus 

sesuai dengan hasil kolaborasi tenaga kesehatan lainnya. 

Pada planning ini juga dilakukan kunjungan untuk mengetahui progresif 

dari asuhan yang telah dilakukan pada klien. Setiap kunjungan yang dilakukan 

dimulai dipantau dari kunjungan rutin ANC pada trimester akhir hingga klien 

telah melalui proses persalinan di mana dalam teori dikatakan bawah pemantauan 

tekanan darah pada ibu hipertensi gestational kembali normal setelah 12 minggu 

post-partum.  
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BAB III 

LITERATUR REVIEW 

 

A. Langkah I : Pengumpulan Data Dasar 

Mengumpulkan semua referensi yang akurat berkaitan dengan kondisi pasien yaitu kehamilan yang disertai dengan hipertensi 

gestasional, sehingga dapat ditentukan intrepetasi yang benar sesuai dengan referensi yang didapatkan. 

Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Antranatal Care Dengan Hipertensi Gestasional 

No Judul Referensi Oleh 

(Sebutkan 

Nama) 

Tahun General Idea Hasil Kelemahan Kelebihan Perbandingan 

1.  Analisis Faktor-

Faktor Yang 

Berhubungan 

Dengan Kejadian 

Hipertensi Pada 

Ibu Hamil 

Trimester III 

Jumaiza, dkk 2018 Pernyakit yang terjadi 

pada masa kehamilan 

Peningkatan tekanan 

darah selama kehamilan 

merupakan salah satu 

jenis penyakit yang 

perlu diwaspadai 

dimana keadaan ini bisa 

membahayakan ibu 

hamil karena pada 

beberapa kasus  

hipertensi dengan 

komplikasi merupakan 

penyebab utama 

Penelitian 

ini 

merupakan 

penelitian 

kuantitatif 

dengan 

pendekatan 

cross 

sectional. 

Penelitian 

dilaksanakan 

pada bulan 

Januari 

hingga Mei 

2017 di 

UPTD 

Puskesmas 

Kecamatan 

Pontianak. 

Tekanan darah 

merupakan 

dorongan 

pembuluh darah 

terhadap dinding 

pembuluh darah. 

Beberapa 

perubahan terjadi 

dalam sirkulasi 

selama kehamilan 

sebagai dampak 

pengaruh 
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kematian pada ibu 

hamil 

hormonal, 

meningkatnya berat 

badan dan adanya 

jaringan-jaringan 

ekstra yang 

diperlukan bagi 

janin untuk tumbuh 

dan berkembang. 

2. Gambaran 

Kejadian 

Hipertensi Pada 

Ibu Hamil Di 

RSKD Ibu dan 

Anak Pertiwi 

Makassar 

A.Arniyanti 2015 Defenisi Hipertensi Hipertensi adalah 

kondisi tekanan darah 

melebihi batas normal. 

Orang dianggap 

menderita hipertensi 

bila tekanan sistoliknya 

diatas 130 mmHg 

(milimeter air raksa) 

dan bisa juga disertai 

tekanan diastolnya yang 

diatas 90 mmHg pada 

dua atau tiga kali 

pemeriksaan. Pada 

kehamilan, hipertensi 

biasa muncul pada 

trimester ketiga, atau 

tiga bulan terakhir 

kehamilan. Peningkatan 

hipertensi ini paling 

sering terjadi pada 

Jenis 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

deskriptif 

Sampel 

dalam 

penelitian ini 

adalah semua 

ibu hamil 

yang 

memeriksaka

n 

kehamilnnya. 

Hipertensi adalah 

salah satu masalah 

medis yang sering 

muncul selama 

kehamilan dan 

dapat menimbulkan 

komplikasi pada 2-

3% kehamilan. 
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kehamilan anak pertama 

dan pada ibu hamil 

diatas 35 tahun. (A. 

Arniyanti, 2016) 

3. Faktor Risiko 

Hipertensi Pada 

Ibu Hamil Di 

Rumah Sakit 

Hikmah Kota 

Makassar 

Sukfitrianty, 

dkk 

2016 Penjelasan hipertensi pada 

kehamilan 

Hipertensi pada 

kehamilan masih 

merupakan penyebab 

utama kematian 

maternal dan perinatal 

terutama di negara 

berkembang 

diperkirakan 15–40% 

kematian maternal 

berhubungan langsung 

dengan hipertensi pada 

kehamilan dan sampai 

30% janin meninggal 

khususnya eklampsia 

Jenis 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

observasion

al dengan 

menggunak

an 

pendekatan 

case control 

study 

Populasi 

dalam 

penelitian ini 

adalah semua 

ibu hamil 

yang ada di 

Rumah Sakit 

Hikmah Kota 

Makassar 

Tingginya 

hipertensi sejalan 

dengan 

bertambahnya 

umur, hal ini 

disebabkan oleh 

perubahan struktur 

pada pembuluh 

darah besar, 

sehingga lumen 

menjadi lebih 

sempit dan dinding 

pembuluh darah 

menjadi lebih kaku, 

sebagai akibat 

adalah 

meningkatnya 

tekanan darah 

sistolik. 

4. Pengaruh 

Pengetahuan, 

Sikap dan 

Dukungan 

Keluarga 

Almina, R, 

dkk 

2018 Pengertian hipertensi  Hipertensi atau yang 

dikenal dengan nama 

penyakit darah tinggi 

adalah suatu keadaan 

dimana terjadi 

Jenis 

penelitian 

adalah 

Cross-

Sectional 

Populasi 

dalam 

penelitian 

adalah 

seluruh 

Hipertensi 

ditegakkan apabila 

didapatkan tekanan 

darah sistolik 

(TDS) ≥140 mmHg 
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Terhadap Diet 

Hipertensi di 

Desa Hulu 

Kecamatan 

Pancur Batu 

Tahun 2016 

peningkatan tekanan 

darah di atas ambang 

batas normal yaitu 

120/80 mmHg. Menurut 

WHO (Word Health 

Organization), batas 

tekanan darah yang 

dianggap normal adalah 

kurang dari 130/85 

mmHg. Bila tekanan 

darah sudah lebih dari 

140/90 mmHg 

dinyatakan hipertensi 

(batas tersebut untuk 

orang dewasa di atas 18 

tahun). (Almina, 2018) 

Study 

dengan 

pendekatan 

explanatory. 

penderita 

hipertensi di 

Desa Hulu 

Kecamatan 

Pancur Batu 

berjumlah 

108 orang 

dan seluruh 

populasi 

dijadikan 

sampel. 

dan atau tekanan 

darah diastolik 

(TDD) ≥ 90 mmHg 

pada dua kali 

pengukuran dalam 

waktu yang 

berbeda 

5. Faktor-Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Kejadian 

Hipertensi Pada 

Kehamilan 

Studicase 

Contraldi 

Wilayah Kerja 

Puskesmas 

Poriahan Tapanuli 

Tengah Tahun 

Uli, B, dkk 

 

2017 Penjelasan hipertensi pada 

kehamilan 

Hipertensi pada 

kehamilan adalah 

hipertensi yang terjadi 

saat kehamilan 

berlangsung dan 

biasanya pada bulan 

terakhir kehamilan atau 

lebih setelah 20 minggu 

usia kehamilan pada 

wanita yang 

sebelumnya 

normotensif, tekanan 

Jenis 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah studi 

analitik 

dengan 

desain studi 

case control 

Populasi 

dalam 

penelitian ini 

adalah 

seluruh ibu 

hamil yang 

melakukan 

kunjungan ke 

di Wilayah 

kerja 

Puskesmas 

Poriaha 

Hipertensi berasal 

dari bahasa latin 

yaitu hiper dan 

tension. Hiper 

artinya tekanan 

yang berlebihan 

dan tension artinya 

tensi. Hipertensi 

atau tekanan darah 

tinggi adalah suatu 

kondisi medis 

dimana seseorang 
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2017  darah mencapai nilai 

140/90 mmHg, atau 

kenaikan tekanan 

sistolik 30 mmHg dan 

tekanan diastolik 15 

mmHg di atas nilai 

normal 

Kabupaten  mengalami 

peningkatan 

tekanan darah 

secara kronis 

(dalam waktu yang 

lama) yang 

mengakibatkan 

angka kesakitan 

dan angka 

kematian. 

6. Hubungan 

Asupan Natrium, 

Kalsium dan 

Magnesium 

dengan Tekanan 

Darah pada Ibu 

Hamil Trimester 

II dan III (Studi di 

Wilayah Kerja 

Puskesmas Bulu 

Kabupaten 

Temanggung) 

Ella, F, dkk 2017 Penjelasan tentang 

hipertensi 

Hipertensi atau tekanan 

darah tinggi yang 

dialami oleh ibu hamil 

erat kaitannya dengan 

hipertensi gestasional. 

Hipertensi gestasional 

merupakan suatu 

penyakit dengan gejala 

hipertensi, oedema dan 

proteinuria negatif yang 

muncul pada saat 

kehamilan biasanya 

pada triwulan kedua dan 

ketiga  

 

 

 

 

Penelitian 

ini 

menggunak

an metode 

survei 

analitik 

dengan 

pendekatan 

cross 

sectional 

Populasi 

pada 

penelitian ini 

adalah 

seluruh ibu 

hamil pada 

trimester II 

dan III yang 

terdata di 

Puskesmas 

Bulu 

Kabupaten 

Temanggung 

yaitu 114 ibu 

hamil. 

Hipertensi dalam 

kehamilan 

merupakan 

gangguan 

multifaktorial. 

Faktor resiko yang 

dapat 

meningkatkan 

terjadinya 

hipertensi dalam 

kehamilan 

. 
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7. Analisis faktor 

yang 

berhubungan 

dengan kejadian 

hipertensi pada  

kehamilan di 

Kota Manado 

Yudhaputra, 

dkk 

2016 Faktor penyebab 

terjadinya hipertensi 

Hipertensi merupakan 

manifestasi gangguan 

hemodinamik sistem 

kardiovaskular, yang 

penyebabnya adalah 

multi faktor sehingga 

tidak bisa diterangkan 

dengan hanya satu 

mekanisme tunggal. 

Hipertensi adalah 

masalah medik yang 

cukup sering didapatkan 

pada kehamilan, dengan 

angka kejadian sekitar 

2-4%. (Yudhaputra, 

2016) 

Desain 

penelitian 

yang 

digunakan 

ialah 

penelitian 

analitik 

dengan 

pendekatan 

cross 

sectional. 

Sampel 

penelitian ini 

adalah 

seluruh ibu 

hamil yang 

datang atau 

yang ada dan 

bersedia di 

tempat 

penelitian 

dalam 

periode 

september-

november 

2016. 

Gangguan 

hipertensi pada 

kehamilan 

(hypertension 

pregnancy 

disorders) 

merupakan 

penyebab 

peningkatan 

morbiditas dan 

mortalitas 

maternal, janin dan 

neonates yang 

disebabkan dari 

berbagai macam 

faktor. 

8. Hubungan 

Konsumsi 

Makanan Dengan 

Kejadian 

Hipertensi Pada 

Lansia Di Desa 

Mekarbahalat 

Kecamatan Jawa 

Marajabah Jambi 

Kabupaten 

Simalungun 

Tahun 2016 

Ira, dkk 2016 Etiologi terjadinya 

hipertensi 

Banyak faktor risiko 

yang dapat 

menyebabkan hipertensi 

seperti pola konsumsi 

makanan, aktivitas fisik, 

tingkat stress, merokok 

maupun faktor genetik. 

Penduduk yang masih 

kurang dalam 

memperhatikan pola 

dan tingkat konsumsi 

makanannya sehari-hari 

Penelitian 

ini 

merupakan 

jenis 

penelitian 

yang 

bersifat 

analitik 

observasion

al dengan 

jenis 

rancangan 

Besarnya 

sampel 

dihitung 

berdasarkan 

rumus 

penentuan 

besar sampel 

yaitu 

sebanyak 55 

orang lansia 

yang bersedia 

untuk 

Adanya kenaikan 

tekanan darah 

dapat disebabkan 

oleh paritas, umur 

dan pola nutrisi ibu 
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yang membuat 

timbulnya berbagai 

penyakit degeneratif 

terlebih pada lansia 

yang membuat angka 

morbiditas dan 

mortalitas menjadi 

semakin tinggi.  

Ketidakseimbangan 

penelitian 

cross 

sectional. 

diwawancarai

. 

9. Hubungan Pola 

Makan Dan Stres 

Dengan Kejadian 

Hipertensi Grade 

1 dan 2 Pada Ibu 

Hamil Di 

Wilayah Kerja 

Puskesmas 

Kamonji 

Kacamatan Palu 

Barat  

Risky, dkk 2016 Penyebab terjadinya 

komplikasi pada 

kehamilan 

Kehamilan dapat 

mengubah selera makan 

dan pola makan 

(kebiasaan mengidam), 

dimana pada umumnya 

nafsu makan wanita 

hamil akan meningkat, 

hal ini menjadi 

penyebab diet makanan 

menjadi tidak seimbang 

sehingga dapat 

menyebabkan 

komplikasi antara lain 

hipertensi pada ibu 

hamil. 

 

 

 

 

Jenis 

penelitian 

ini adalah 

penelitian 

Cross 

Sectional 

Populasi 

dalam 

penelitian ini 

adalah 

seluruh ibu 

hamil 

hipertensi 

yang datang 

memeriksaka

n 

kehamilanny

a di 

pustupustu 

wilayah kerja 

Puskesmas 

Kamonji 

Adapun frekuensi 

makan yang dapat 

memicu timbulnya 

kejadian hipertensi 

dengan pola makan 

tidak baik seperti 

makan daging, 

makan yang 

berlemak, makanan 

gorengan, makanan 

yang mengandung 

garam ≥ 3 kali 

dalam seminggu 

sebesar 70% 
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10. Aktivitas fisik, 

stress, dan asupan 

makanan terhadap 

tekanan darah 

pada wanita 

prediabetes 

Rohmah, dkk 2018 Definisi hipertensi Hipertensi merupakan 

suatu keadaan dimana 

tekanan darah lebih dari 

normal dalam jangka 

waktu yang lama. 

Seseorang dikatakan 

mengalami hipertensi 

apabila tekanan 

darahnya diatas 140/90 

mmHg. Namun, tidak 

harus tekanan darah 

sistolik dan diastolik 

diatas normal untuk 

dapat dikatakan 

hipertensi, cukup salah 

satu memenuhi kriteria 

hipertensi maka ia 

sudah dikatakan 

menderita hipertensi. 

Sebagai contoh, 

seseorang yang 

mempunyai tekanan 

darah 140/80 mmHg 

sudah dikatakan 

mengalami hipertensi 

walaupun tekanan darah 

diastoliknya normal 

Penelitian 

ini termasuk 

dalam ruang 

lingkup 

keilmuan 

gizi 

masyarakat 

dengan 

desain cross 

sectional. 

Populasi 

terjangkau 

yang 

digunakan 

adalah wanita 

prediabetes 

usia 35-50 

tahun di 

wilayah kerja 

puskesmas 

Kedungmund

u dan 

perkantoran 

di Semarang 

Secara teoritis, 

Tekanan darah 

tinggi termasuk 

jenis penyakit 

silent killer yang  

dapat 

menyebabkan 

kematian tanpa 

sering diketahui 

gejalanya, selain 

itu tekanan darah 

tinggi 
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B. Langkah II : Mengidentifikasi Diagnosis Masalah Aktual 

Identifikasi diagnosis, masalah dan kebutuhan pasien yaitu kehamilan yang disertai dengan hipertensi gestasional 

berdasarakan referensi yang telah didapatkan. 

No 

Judul Referensi 

Oleh 

(sebutkan 

nama) 

Tahun General Idea Hasil Kelemahan Kelebihan Perbandingan 

1. Hubungan 

Preeklampsia 

dan Faktor Lain 

Dengan 

Kejadian Bayi 

Berat Lahir 

Rendah (BBLR) 

Lia, I 2018 Faktor 

penyebab 

terjadinya 

hipertensi 

Ibu hamil yang masuk dalam 

primigaravida dianggap 

sebagai salah satu faktor 

resiko untuk mengalami 

hipertensi gestasional 

menurut teori yang 

mengatakan bahwa angka 

kejadian untuk primigravida, 

muda maupun tua lebih 

tinggi. 

Dalam 

penelitian ini, 

peneliti 

menggunakan 

metode 

penelitian 

analitik. 

Desain penelitian 

ini juga melalui 

pendekatan 

kuantitatif secara 

cross sectional. 

Paritas atau frekuensi 

ibu melahirkan anak 

sangat mempengaruhi 

kesehatan ibu dan 

anaknya, karena ini 

memungkinkan 

meningkatnya angka 

kesakitan dan kematian 

maternal. Pada ibu 

yang baru pertama kali 

melahirkan 

kemungkinan lebih 

tinggi dengan ibu yang 

sudah mempunyai 

anak. 
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2. Analisis 

Perilaku 

Kesehatan Dan 

Faktor Resiko 

Kejadian 

Preeklampsia 

Pada Ibu Hamil 

Di Poliklinik 

Obstetri 

Gynekologi 

RSUD 

Kabupaten 

Kediri 

Fitri, dkk 2018 Melakukan 

pemeriksaan 

pada ibu hamil 

Terjadinya peningkatan 

resistensi insulin atau 

pembengkakan telah 

dikaitkan dengan disfungsi  

endothelial, dan peningkatan 

sekresi endotelin 

(vasokonstriktor kuat). 

Resistensi insulin dapat 

mengurangi oksida nitrat, 

meningkatkan resikonya 

hipertensi dan penyakit 

kardiovaskular yang 

disebabkan berbagai macam 

faktor salah satunya yaitu 

riwayat keluarga, obestitas 

dan paritas 

Desain 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

deskriptif 

analitik. 

Sampel yang 

digunakan adalah 

ibu yang datang 

memeriksakan 

kehamilannya di 

Poliklinik 

Obstetri 

Gynekologi di 

RSUD Kabupaten 

Kediri yang 

memenuhi 

kriteria inklusi 

sejumlah 181 ibu 

hamil. 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

kejadian hipertensi 

dalam kehamilan  

meliputi usia ibu, 

paritas, riwayat 

keluarga, obesitas, 

kehamilan kembar, 

interval kehamilan, 

diabetes gestasional 

dan riwayat medis 

pada ibu hamil 

3. Analisis Faktor-

Faktor Yang 

Berhubungan 

Dengan 

Kejadian 

Hipertensi Pada 

Ibu Hamil 

Trimester III 

Jumaiza, 

dkk 

2018 Pemeriksaan 

laboratorium 

Pemeriksaan laboratorium 

dilakukan untuk membantu 

menegakkan diagnosa pada 

ibu hamil yang mengalami 

hipertensi gestasional 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

kuantitatif 

dengan 

pendekatan 

cross 

sectional. 

Penelitian 

dilaksanakan pada 

bulan Januari 

hingga Mei 2017 

di UPTD 

Puskesmas 

Kecamatan 

Pontianak. 

Hipertensi gestasional 

adalah hipertensi yang 

timbul pada kehamilan 

tanpa disertai 

proteinuria dan 

hipertensi menghilang 

setelah 3 bulan pasca 

persalian atau 

kehamilan dengan 

tanda-tanda 

preeklamsia tetapi 

tanpa proteinuria 
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4. Gambaran 

Kejadian 

Hipertensi Pada 

Ibu Hamil Di 

RSKD Ibu dan 

Anak Pertiwi 

Makassar 

A.Arniyanti 2015 Penegakkan 

diagnosis. 

Kelebihan berat badan 

(obesitas)  dan hipertensi 

sering beriringan, adanya 

peningkatan tekanan darah 

terhadap ibu hamil sangat 

erat kaitannya dengan 

kenaikan berat badan yang 

berlebih merupakan gejala 

hiperteni pada ibu hamil. 

Kenaikan berat badan yang 

berlebih menunjukkan 

adanya penimbunan cairan 

yang berlebihan dalam 

jaringan tubuh atau di 

oedema yang merupakan 

pertanda hipertensi. 

Jenis 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

deskriptif 

Sampel dalam 

penelitian ini 

adalah semua ibu 

hamil yang 

memeriksakan 

kehamilnnya. 

Adanya peningkatan 

tekanan darah terhadap 

ibu hamil sangat erat 

kaitannya dengan 

kenaikan berat badan 

yang berlebih 

merupakan gejala 

hiperteni pada ibu 

hamil. Kenaikan berat 

badan yang berlebih 

menunjukkan adanya 

penimbunan cairan 

yang berlebihan dalam 

jaringan tubuh atau di 

oedema yang 

merupakan pertanda 

hipertensi. 

 

5. Asuhan 

Kebidanan Pada 

Ny. E Dengan 

Hipertensi 

Gestasional 

Yulrina, A 

 

2018 Gejala 

hipertensi 

gestasional 

Keluhan yang dirasakan oleh 

ibu 

merupakan gejala yang 

biasanya muncul pada ibu 

yang mengalami 

Hipertensi Gestasional, 

seperti nyeri kepala saat 

terjaga, tengkuk terasa pegal, 

susah tidur, sesak nafas, 

mudah 

Studi kasus 

ini 

menggunakan 

metode 

deskriptif 

observasional 

dengan 

pendekatan 

Continuity of 

care 

Jenis data primer. 

Cara 

pengumpulan 

data anamnesa, 

observasi, 

pemeriksaan dan 

dokumentasi. 

Analisa data 

dengan 

membandingkan 

Hipertensi dalam 

kehamilan merupakan 

tekanan darah ≥ 

140/90 mmHg untuk 

pertama kalinya pada 

kehamilan, tidak 

disertai dengan 

proteinuria dan 

tekanan darah kembali 

normal ≤ 12 minggu 
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lelah dan mata berkunang-

kunang. (Yulrina, 2018) 

diberikan 

pada ibu 

hamil 

antara 

data yang 

diperoleh dengan 

teori yang ada. 

pasca persalinan 

6. Hubungan 

Paritas Dan 

Pendidikan Ibu 

Dengan 

Kejadian 

Preeklamsia Di 

Wilayah 

Kabupaten 

Semarang  

Vistra, dkk 

 

2018 Pemeriksaan 

tekanan darah. 

Pada wanita dengan 

hipertensi getasional, tidak 

terjadi penurunan sensitivitas 

terhadap vasopeptida 

vasopeptida tersebut, 

sehingga peningkatan besar 

volume darah langsung 

meningkatkan curah jantung 

dan tekanan darah. (Vistra, 

2018) 

 

 

 

Penelitian ini 

menggunakan 

desain 

analitik 

observasional 

dengan 

pendekatan 

case control. 

Populasi dalam 

penelitian ini 

adalah seluruh ibu 

hamil yang 

berada di wilayah 

kabupaten 

Semarang 

Pada wanita dengan 

hipertensi getasional 

terjadi peningkatan 

besar volume darah 

langsung 

meningkatkan dan 

tekanan darah 

7. Faktor Risiko 

Hipertensi Pada 

Ibu Hamil Di 

Rumah Sakit 

Hikmah Kota 

Makassar 

Sukfitrianty, 

dkk 

2016 Tindakan 

anamnesa 

pada ibu 

mengenai 

umur 

Dengan bertambahnya umur, 

resiko terkena hipertensi 

menjadi lebih besar sehingga 

prevalensi hipertensi 

dikalangan usia lanjut cukup 

tinggi. Tingginya hipertensi 

sejalan dengan bertambahnya 

umur, hal ini disebabkan 

oleh perubahan struktur pada 

pembulu darah menjadi lebih 

kaku, sebagai akibat adalah 

Jenis 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

observasional 

dengan 

menggunakan 

pendekatan 

case control 

study 

Populasi dalam 

penelitian ini 

adalah semua ibu 

hamil yang ada di 

Rumah Sakit 

Hikmah Kota 

Makassar 

Umur ibu pada saat 

hamil merupakan salah 

satu faktor internal 

yang berperang 

penting dalam 

kehamilan 
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meningkatnya tekanan darah 

sistolik 

8. Faktor Resiko 

Kejadian 

Hipertensi 

dalam 

Kehamilan 

Alfina, dkk 2016 Pengkajian 

riwayat 

keluarga 

Hipertensi seperti banyak 

kondisi kesehatan lain, 

terjadi dalam keluarga. Jika 

salah satu (dua orang dari) 

orang tua atau saudara 

kandung menderita 

hipertensi maka peluang 

untuk terjadinya hpertensi 

sangat besar. Penelitian 

menunjukan bahwa 25% dari 

kasus hipertensi esensial 

dalam keluarga mempunyai 

dasar genetis. Namun 

demikian, hal ini tidak 

berarti sesuatu yang pasti. 

(Alvina, 2018) 

Penelitian ini 

menggunakan 

studi 

observasional 

dengan 

metode cross-

sectional 

secara 

Prospektif 

Populasi 

penelitian ini 

adalah semua ibu 

hamil yang 

datang di Poli 

Rawat Jalan 

Spesialis Obstetri 

dan Ginekologi 

RSUD Tugurejo 

Semarang 

Beberapa kesamaan 

yang tampak pada 

banyak keluarga justru 

mungkin merupakan 

dampak pengaruh 

lingkungan, pola 

makan dan 

keterampilan dalam 

menghadapi masalah 

dalam kehamilan 

seperti hipertensi 

gestasional. 

9. Faktor Resiko 

Yang 

Berhubungan 

Dengan 

Kejadian 

Preeklampsia 

Pada Ibu Hamil  

Nuning dan  

Mardiana 

2016 Pemeriksaan 

fisik dan 

pemeriksaan 

tekanan darah 

Gambaran klinik hipertensi 

gestasional mulai dengan 

kenaikan berat badan diikuti 

edema kaki atau tangan, 

kenaikan tekanan darah, dan 

terakhir tidaj ada proteinuria. 

Preeklampsia merupakan 

komplikasi kehamilan yang 

berkelanjutan dengan 

penyebab yang sama. Oleh 

Jenis 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

penelitian 

observasional 

analitik 

Sampel kasus 

dalam penelitian 

ini adalah 

sebagian ibu 

hamil yang 

menderita 

preeklampsia 

yang tercatat 

dalam catatan 

medik di RSUD 

Hipertensi gestasional 

ditandai dengan 

tekanan darah ≥ 

140/90 mmHg setelah 

umur kehamilan 20 

minggu, tidak disertai 

dengan proteinuria 
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karena itu, pencegahan atau 

diagnosis dini dapat 

mengurangi kejadian dan 

menurunkan angka kesakitan 

dan kematian. 

Kabupaten 

Brebes 

10. Hipertensi Pada 

Kehamilan 

Analisis Kasus 

Imami, N.  2015 Pengukuran 

tekanan darah 

Hipertensi merupakan 

keadaan dimana tekanan 

darah sistolik >140mmHg 

dan tekanan darah diastolik 

>90mmHg yang diukur 

dengan sphygmomanometer. 

Pengukuran dilakukan 

minimal 2 kali dalam rentang 

waktu 1 minggu. 

Jenis 

penelitian ini 

menggunakan 

metode 

deskriptif 

analitik 

dengan 

desain cross 

sectional 

Dalam penelitian 

ini akan dilihat 

apakah ada 

hubungan antara 

umur, paritas, 

umur 

menarcheobesitas, 

riwayat keluarga 

dengan kejadian 

hipertensi 

gestasional 

Hipertensi dalam 

kehamilan 

mengakibatkan 

terjadinya peningkatan 

curah jantung dan 

tekanan darah 
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C. Langkah III : Mengidentifikasi Diagnosis Masalah Potensial 

Identifikasi masalah potensial pada kehamilan yang disertai dengan hipertensi gestasional yang mungkin terjadi 

berdasarkan referensi yang telah didapatkan. 

No Judul Referensi Oleh 

(Sebutkan 

Nama) 

Tahun General Idea Hasil Kelemahan Kelebihan Perbandingan 

1. Hubungan 

Preeklampsia 

dan Faktor Lain 

Dengan 

Kejadian Bayi 

Berat Lahir 

Rendah (BBLR) 

Lia, I 2018 Komplikasi hipertensi 

gestasional 

Tingginya hipertensi 

gestasional yang 

menimpa ibu hamil 

memberikan dampak 

negatif terhadap janin 

yang di kandung ibu 

dalam kehamilan dan 

persalinan yang 

diantaranya akan lahir 

janin dengan Berat Bayi 

Lahir Rendah (BBLR), 

perdarahan, gagal 

jantung, syok hingga 

kematian. 

Dalam 

penelitian ini, 

peneliti 

menggunakan 

metode 

penelitian 

analitik. 

Desain penelitian 

ini juga melalui 

pendekatan 

kuantitatif secara 

cross sectional. 

Pada penderita 

hipertensi 

gestasional, aliran 

darah ke plasenta 

menurun dan 

menyebabkan 

gangguan pada 

plasenta. Plasenta 

yang tidak baik 

akan berdampak 

pada gangguan 

pertumbuhan janin 

sehingga berat 

berat badan janin 

yang dilahirkan 

rendah. 
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2. Pengaruh Ibu 

Bersalin Dengan 

Preeklamsia 

Terhadap 

Kejadian Resiko 

Tinggi Pada 

Bayi Baru Lahir 

Di RSD Dr. 

Soebandi 

Jember Tahun 

2017 

Eni, dkk 2017 Masalah yang 

diakibatkan oleh 

hipertensi gestasional 

Hipertensi dalam 

kehamilan dapat 

menyebabkan komplikasi 

pada ibu dan janin. 

Komplikasi yang terberat 

adalah kematian ibu dan 

janin. Dampak 

preeklamsi terhadap ibu 

yaitu solusio plasenta, 

hipofibrinogenemia, 

hemolisis, perdarahan 

otak, kelainan mata, 

edema paruparu, nekrosis 

hati, sindroma HELLP, 

kelainan ginjal. 

Sedangkan pada janin 

yaitu prematuritas, 

asfiksia, dan kematian 

janin intra uterin 

Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan 

cross 

sectional 

Pengambilan data 

menggunakan 

data sekunder 

yaitu data yang 

didapat secara 

tidak langsung 

dari suatu institusi 

ataupun instansi, 

majalah ilmiah, 

atau hasil 

penelitian orang 

lain 

Kejadian berat 

badan lahir rendag 

(BBLR) pada bayi 

baru lahir juga 

merupakan salah 

satu dari risiko 

yang disebabkan 

oleh hipertensi 

gestasional. 

3. Analisis Faktor-

Faktor Yang 

Berhubungan 

Dengan 

Kejadian 

Hipertensi Pada 

Ibu Hamil 

Trimester III 

Jumaiza, 

dkk 

2018 Efek dari hipertensi 

gestasional 

Perempuan hamil dengan 

hipertensi mempunyai 

resiko tinggi untuk 

komplikasi yang berat 

seperti penyakit jantung, 

penyakit pembuluh darah 

otak, ataupun gagal 

organ hingga kematian. 

Terhadap janin, 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

kuantitatif 

dengan 

pendekatan 

cross 

sectional. 

Penelitian 

dilaksanakan pada 

bulan Januari 

hingga Mei 2017 

di UPTD 

Puskesmas 

Kecamatan 

Pontianak. 

Hipertensi dalam 

kehamilan 

merupakan 

penyulit kehamilan 

dan merupakan 

salah satu dari tiga 

penyebab tertinggi 

mortalitas dan 

morbiditas ibu 
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hipertensi 

mengakibatkan resiko 

perkembangan janin 

dalam rahim yang 

terlambat, kelahiran 

sebelum waktunya, dan 

kematian janin dalam 

rahim.  

bersalin 

4. Analisis 

Perilaku 

Kesehatan Dan 

Faktor Resiko 

Kejadian 

Preeklampsia 

Pada Ibu Hamil 

Di Poliklinik 

Obstetri 

Gynekologi 

RSUD 

Kabupaten 

Kediri 

Fitri, dkk 2018 Komplikasi yang terjadi  Salah satu komplikasi 

yang sering terjadi 

adalah hipertensi pada 

kehamilan. Penyakit ini 

menyebabkan angka 

mortalitas dan morbiditas 

yang  

tinggi pada ibu dan janin 

yang dikandungnya 

sehingga merupakan 

masalah kesehatan pada 

masyarakat. 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

kuantitatif 

dengan 

pendekatan 

cross 

sectional. 

Penelitian 

dilaksanakan pada 

bulan Januari 

hingga Mei 2017 

di UPTD 

Puskesmas 

Kecamatan 

Pontianak. 

Hipertensi 

gestasional adalah 

sindrom hipertensi 

kehamilan tertentu 

dengan kondisi 

multisistem dengan 

multifaktorial 

penyebab, unik 

untuk manusia, 

yang berhubungan 

secara signifikan 

terhadap angka 

kematian dan 

kesakitan maternal 

dan perinatal. 

5. Hubungan 

Preeklamsia 

Dengan 

Kejadian 

Persalinan 

Nurhayati 2018 Masalah potensial yang 

terjadi pada hipertensi 

gestasional 

Hipertensi gestasional 

mengakibatkan 

terbatasnya pertumbuhan 

janin dan kecil untuk usia 

kehamilan serta kelahiran 

Penelitian 

observasional 

dengan 

rancangan 

case control 

Total kasus ada 

45 orang (ibu 

melahirkan bayi 

tunggal pada usia 

kehamilan 20-36 

Ibu hamil dengan 

hipertensi 

gestasional dapat 

menjadi berbahaya 

untuk ibu dan bayi. 
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Preterm  di 

Rumah Sakit 

Umum 

Kabupaten 

Tangerang 

prematur. Sehingga dapat 

meningkatkan morbiditas 

dan mortalitas neonatal. 

Tanpa perawatan dan 

manajemen yang tepat, 

hipertensi gestasional 

akan menyebabkan 

beberapa komplikasi 

kesehatan yang serius 

termasuk persalinan 

preterm/prematur dan 

kejadian kematian.  

minggu) dan 

kontrol ada 45 

orang (ibu 

melahirkan bayi 

tunggal pada usia 

kehamilan ≥37 

minggu). 

Hal ini dapat 

menyebabkan 

munculnya 

masalah  

perkembangan dan 

kejadian kematian 

bayi 

6. Gambaran 

Kejadian 

Hipertensi Pada 

Ibu Hamil Di 

RSKD Ibu dan 

Anak Pertiwi 

Makassar 

A.Arniyanti 2015 Komplikasi pada 

hipertensi gestasional 

Hipertensi dalam 

kehamilan dapat 

menyebabkan morbiditas 

atau kesakitan pada ibu 

(termasuk preeklampsia, 

eklampsia, perdarahan 

otak. Oedema paru, 

(cairan didalam paru), 

gagal ginjal akut, dan 

pengumpulan atau 

pengentalan darah 

didalam pembuluh darah) 

serta morbiditas pada 

janin (termasuk 

pertumbuhan janin 

terhambat dalam uterus, 

Jenis 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

deskriptif 

Sampel dalam 

penelitian ini 

adalah semua ibu 

hamil yang 

memeriksakan 

kehamilnnya. 

Peningkatan 

tekanan darah 

terhadap ibu hamil 

sangat erat 

kaitannya dengan 

komplikasi yang 

akan terjadi pada 

ibu maupun 

janinnya. 
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kematian janin dalam 

rahim, solusio plasenta 

atau terlepas dari tempat 

implantasi, dan kelahiran 

prematur). Selain itu 

hipertensi juga 

merupakan penyebab 

kematian ibu. 

7. Hubungan 

Asupan 

Natrium, 

Kalsium dan 

Magnesium 

dengan Tekanan 

Darah pada Ibu 

Hamil Trimester 

II dan III (Studi 

di Wilayah 

Kerja 

Puskesmas Bulu 

Kabupaten 

Temanggung) 

Ella, F, dkk 2017 Komplikasi yang terjadi 

pada kasus hipertensi 

gestasional 

Hipertensi dalam 

kehamilan memiliki 

kecenderungan ke arah 

komplikasi. Hipertensi 

gestasional merupakan 

suatu penyakit dengan 

gejala hipertensi, pusing 

dan dan oedema yang 

muncul pada saat 

kehamilan biasanya pada 

triwulan kedua dan 

ketiga, sedangkan 

eklampsia merupakan 

kasus akut pada 

penderita preeklampsi 

yang disertai dengan 

kejang menyeluruh dan 

koma. 

 

 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode survei 

analitik 

dengan 

pendekatan 

cross 

sectional 

Populasi pada 

penelitian ini 

adalah seluruh ibu 

hamil pada 

trimester II dan 

III yang terdata di 

Puskesmas Bulu 

Kabupaten 

Temanggung 

yaitu 114 ibu 

hamil. 

Mengingat 

hipertensi dalam 

kehamilan dapat 

berdampak buruk 

terhadap kondisi 

bayi dan ibu yang 

dilahirkan maka 

perlu dilakukan 

asuhan yang cepat 

dan tepat mengenai 

kondisi bayi yang 

dilahirkan oleh ibu 

dengan hipertensi 

gestasional 
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8. Prevalenssi 

Hipertensi Pada 

Kehamilan Di 

Indonesia Dan 

Berbagai Faktor 

Yang 

Berhubungan 

Anna, M 2015 Komplikasi hipertensi 

gestasional 

Beberapa komplikasi 

yang dapat ditimbulkan 

oleh hipertensi pada 

kehamilan antara lain 

kekurangan cairan 

plasma akibat gangguan 

pembuluh darah, 

gangguan ginjal, 

gangguan hematologis, 

gangguan 

kardiovaskular, 

gangguan hati, gangguan 

pernafasan, sindrom 

HELLP (hemolysis, 

elevated liver enzymes, 

low platelet count), serta 

gangguan pada janin 

seperti pertumbuhan 

terhambat, prematuritas 

hingga kematian dalam 

rahim. Hipertensi pada 

kehamilan juga dapat 

berlanjut menjadi 

preeklamsia dan 

eklamsia yang dapat 

menyebabkan kematian 

pada ibu maupun janin. 

(Anna, 2015) 

Penelitian ini 

adalah 

analisis lanjut 

riset 

kesehatan 

dasar 

Metode 

penghitungan dan 

cara penarikan 

sampel yang 

serupa dengan 

survei kesehatan 

nasional 

Ibu hamil yang 

menderita 

hipertensi sebelum 

hamil memiliki 

kemungkinan 

komplikasi pada 

kehamilannya lebih 

besar dibandingkan 

dengan ibu hamil 

yang menderita 

hipertensi ketika 

sudah hamil 
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9. Analisis faktor 

yang 

berhubungan 

dengan kejadian 

hipertensi pada  

kehamilan di 

Kota Manado 

Yudhaputra, 

dkk 

2016 Masalah yang 

ditimbulkan hipertensi 

gestasional 

Gangguan hipertensi 

pada kehamilan 

(hypertension pregnancy 

disorders) merupakan 

penyebab peningkatan 

morbiditas dan mortalitas 

maternal, janin dan 

neonatus. Wanita hamil 

dengan hipertensi 

mempunyai risiko yang 

tinggi untuk komplikasi 

yang berat seperti solusio 

plasenta, penyakit 

serebrovaskular, gagal 

organ dan koagulasi 

intravascular. 

Desain 

penelitian 

yang 

digunakan 

ialah 

penelitian 

analitik 

dengan 

pendekatan 

cross 

sectional. 

Sampel penelitian 

ini adalah seluruh 

ibu hamil yang 

datang atau yang 

ada dan bersedia 

di tempat 

penelitian dalam 

periode 

september-

november 2016. 

Hipertensi yang 

tidak terkontrol 

dapat 

menyebabkan 

kerusakan pada 

pembuluh darah 

arteri, kerusakan 

pada jantung, 

kerusakan pada 

otak, ginjal dan 

mata, serta 

mempercepat 

terjadinya penyakit 

kardiovaskular 

yang kronis. 

10. Hipertensi Pada 

Kehamilan 

Analisis Kasus 

Imami, N.  2015 Komplikasi hipertensi 

gestasional 

Salah satu penyakit yang 

sering mengancam 

kehamilan adalah 

hipertensi dalam 

kehamilan keadaan ini 

dapat meyebabkan 

morbiditas pada janin 

(termasuk pertumbuhan 

janin terhambat didalam 

rahim, kematian janin 

dalam rahim dan 

kekahiran prematur) serta 

Jenis 

penelitian ini 

menggunakan 

metode 

deskriptif 

analitik 

dengan desain 

cross 

sectional 

Dalam penelitian 

ini akan dilihat 

apakah ada 

hubungan antara 

umur, paritas, 

umur 

menarcheobesitas, 

riwayat keluarga 

dengan kejadian 

hipertensi 

gestasional 

Ancaman 

kehidupan otak, 

ginjal dan 

perubahan 

karakteristik hati 

dari penyakit ini 

merupakan risiko 

tinggi bagi wanita. 

Penyebab utama 

penyakit ini masih 

belum diketahui 

dan ini tak dapat 
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morbiditas pada ibu 

(termasuk kejang 

preeklampsia, 

pendarahan otak, edema 

paru, gagal ginjal akut 

dan penggumpalan 

darah) bahkan 

meyebabkan kematian 

ibu. 

dicegah atau 

disembuhkan 

secara efektif. 
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D. Langkah IV : Identifikasi Perlunya Tindakan Segera/Kolaborasi 

Mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan pada kehamilan yang disertai dengan hipertensi gestasional dengan 

melakukan konsultasi dan kolaborasi berdasarkan referensi yang telah didapatkan. 

No Judul Referensi Oleh 

(Sebutkan 

Nama) 

Tahun General Idea Hasil Kelemahan Kelebihan  Perbandingan 

1. Pengaruh Ibu 

Bersalin 

Dengan 

Preeklamsia 

Terhadap 

Kejadian Resiko 

Tinggi Pada 

Bayi Baru Lahir 

Di RSD Dr. 

Soebandi 

Jember Tahun 

2017 

Eni, dkk 2017 Pemberian obat 

Dopamet 

Jika terjadi preeklamsia 

maka tindakan segera 

yang dilakukan yaitu 

berkolaborasi dengan 

dokter mengenai 

pemberian obat 

Dopamet 3 x 500 mg 

dengan cara oral. 

Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan 

cross sectional 

Pengambilan data 

menggunakan 

data sekunder 

yaitu data yang 

didapat secara 

tidak langsung 

dari suatu institusi 

ataupun instansi, 

majalah ilmiah, 

atau hasil 

penelitian orang 

lain 

Penyebab 

terjadinya 

hipertensi dalam 

kehamilan saat ini 

tidak bisa 

diketahui dengan 

pasti maka 

pemeriksaan 

kehamilan secara 

teratur sangat 

penting agar dapat 

mendeteksi 

komplikasi yang 

akan terjadi. 

2. Faktor Risiko 

Hipertensi Pada 

Ibu Hamil Di 

Rumah Sakit 

Sukfitrianty, 

dkk 

2016 Pemberian MgSO4 Jika terjadi eklampsia 

maka tindakan yang 

dilakukan adalah 

pemberian MgSO4 

Jenis penelitian 

yang digunakan 

adalah 

observasional 

Populasi dalam 

penelitian ini 

adalah semua ibu 

hamil yang ada di 

Pemberian anti 

kejang/anti 

konvulsan 

magnesium sulfat 
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Hikmah Kota 

Makassar 

secara intravena kepada 

ibu dengan eklamsia 

(sebagai tatalaksana 

kejang) dan preeklamsia 

berat (sebagai 

pencegahan kejang). 

dengan 

menggunakan 

pendekatan 

case control 

study 

Rumah Sakit 

Hikmah Kota 

Makassar 

(MgSO4) sebagai 

pencegahan dan 

terapi kejang. 

MgSO4 

merupakan obat 

pilihan untuk 

mencegah dan 

mengatasi kejang 

pada preeklamsia 

berat dan eklamsia. 

3. Analisis 

Perilaku 

Kesehatan Dan 

Faktor Resiko 

Kejadian 

Preeklampsia 

Pada Ibu Hamil 

Di Poliklinik 

Obstetri 

Gynekologi 

RSUD 

Kabupaten 

Kediri 

Fitri, dkk 2018 Pengobatan segera 

untuk menghindari 

komplikasi pada ibu 

Dalam keadaan gawat 

tindakan yang dilakukan 

yaitu pemberian obat-

obatan untuk 

menghindari kejang (anti 

kejang), antihipertensi, 

pemberian diuretik, 

pemberian infus 

dekstrosa 5%, dan 

pemberian antasida. 

Desain 

penelitian yang 

digunakan 

adalah 

deskriptif 

analitik. 

Sampel yang 

digunakan adalah 

ibu yang datang 

memeriksakan 

kehamilannya di 

Poliklinik 

Obstetri 

Gynekologi di 

RSUD Kabupaten 

Kediri yang 

memenuhi 

kriteria inklusi 

sejumlah 181 ibu 

hamil. 

Pasien dianjurkan 

segera berobat jika 

terdapat gejala 

kaki bertambah 

berat (edema), 

kepala pusing, 

gerakan janin 

terasa berkurang 

dan mata makin 

kabur. 

4. Hubungan 

Kejadian 

Hipertensi Pada 

Ibu Hamil Di 

Pesta S, dkk 

 

2016 Tindakan kolaborasi Melakukan kolaborasi 

dengan tenaga kesehatan 

yang lain seperti ahli 

gizi agar dapat 

Desain 

penelitian ini 

adalah 

penelitian 

Populasi yang 

dipakai dalam 

penelitian ini 

adalah 69 ibu 

Kolaborasi yang 

dilakukan untuk 

membantu 

mencegah 
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Wilayah 

Biromaru 

mengungkapkan jika 

kandungan zat gizi 

dalam konsumsi 

makanan yang  

memenuhi kecukupan 

yang dianjurkan 

merupakan salah satu 

upaya untuk 

penanggulangan dan 

pencegahan terjadinya 

kenaikan tekanan darah 

pada ibu hamil yang 

pada akhimya dapat 

membantu menurunkan 

angka kematian bagi ibu 

kuantitatif yaitu 

pendekatan-

pendekatan 

terhadap kajian 

empiris untuk 

mengumpulkan, 

menganalisa, 

dan 

menampilkan 

data dalam 

bentuk numerik 

daripada naratif 

dengan 

menggunakan 

metode cross 

sectional 

hamil sesuai data 

dari Puskesmas 

Sigi-Biromaru 

terjadinya 

komolikasi pada 

ibu dan janin 

5. Faktor Resiko 

Yang 

Berhubungan 

Dengan 

Kejadian 

Preeklampsia 

Pada Ibu Hamil  

Nuning dan  

Mardiana 

2016 Kolaborasi dengan tim 

kesehatan lainnya  

 

Pada kasus hipertensi 

gestasional tindakan 

segera yang perlu 

dilakukan adalah 

kolaborasi dengan dr, 

SpOG serta kolaborasi 

dengan laboratorium dan 

pemeriksaan tekanan 

darah, DJJ, agar tidak 

menimbulkan bentuk 

kelainan patologis. 

Jenis penelitian 

yang digunakan 

adalah 

penelitian 

observasional 

analitik 

Sampel kasus 

dalam penelitian 

ini adalah 

sebagian ibu 

hamil yang 

menderita 

preeklampsia 

yang tercatat 

dalam catatan 

medik di RSUD 

Kabupaten 

Brebes 

Melakukan 

kolaborasi dengan 

tim kesehatan yang 

lain agar dapat 

mencegah 

terjadinya 

komplikasi pada 

ibu dan janin.  
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6. Hipertensi Pada 

Kehamilan 

Analisis Kasus 

Imami, N  2015 Pencegahan 

komplikasi pada ibu 

dan janin 

Jika terjadi penyakit 

kardiovaskuler pada ibu 

hamil maka tindakan 

yang dilakukan yaitu 

pelaksanaan antenatal 

dengan kerja sama yang 

baik antara spesialis 

obstetri, kardiologis, 

nutrisionis serta 

melakukan manajemen 

persalinan baik normal 

maupun seksio sesarea 

dalam anestesi regional. 

Kala persalinan biasanya 

tidak berbahaya. 

Pemberian sedasi dan 

derivat morfin dapat 

menguntungkan ibu 

Jenis penelitian 

ini 

menggunakan 

metode 

deskriptif 

analitik dengan 

desain cross 

sectional 

Dalam penelitian 

ini akan dilihat 

apakah ada 

hubungan antara 

umur, paritas, 

umur 

menarcheobesitas, 

riwayat keluarga 

dengan kejadian 

hipertensi 

gestasional 

Pada penderita 

penyakit jantung, 

dalam kala 

persalinan 

diperlukan 

pengawasan 

khusus dan 

sedapat-dapatnya 

diusahakan partus 

pervaginam. 

7. Asuhan 

Kebidanan pada 

Ny. S 

kehamilan 

trimester II 

dengan 

hipertensi 

gestasional, 

2019. 

Ningsih, E 2019 Tindakan yang 

dilakukan pada kasus 

hipertensi gestasonal. 

Penanganan segera pada 

kasus ini adalah 

melakukan kolaborasi 

dengan tenaga kesehatan 

lain seperti dokter obgyn 

untuk mencegah 

terjadinya komplikasi 

hipertensi lebih lanjut, 

kolaborasi dengan 

dokter ongyn dalam 

Dalam 

penelitian ini, 

peneliti 

menggunakan 

metode 

penelitian 

analitik. 

Desain penelitian 

ini juga melalui 

pendekatan 

kuantitatif secara 

cross sectional. 

Peran petugas 

kesehatan terutama 

bidan sangat 

penting didalam 

memberikan 

penyuluhan pada 

ibu hamil.  
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pemberian obat 

antihipertensi seperti 

metildopa atau 

nepidipin. Serta 

kolaborasi dengan 

laboratorium untuk 

mendeteksi 

perkembangan penyakit 

hipertensi menjadi 

preeklampsia dengan 

cara memeriksa adanya 

protein urin dan 

pemeriksaan tekanan 

darah agar tidak 

menimbulkan bentuk 

kelainan patologis. 

8. Hubungan 

Preeklamsia 

Dengan 

Kejadian 

Persalinan 

Preterm  di 

Rumah Sakit 

Umum 

Kabupaten 

Tangerang 

Nurhayati 2018 Penggunaan aspirin  Jika pertumbuhan janin 

terhambat terjadi pada 

ibu hamil dengan 

hipertensi  perlu 

dilakukan pengawasan 

dan pengobatan dari 

dokter spesialis. 

Tindakan yang 

dilakukan yaitu 

menggunakan aspirin 

dalam jumlah kecil 

dapat membantu dalam 

Penelitian 

observasional 

dengan 

rancangan case 

control di 

Rumah Sakit 

Umum 

Tangerang. 

Total kasus ada 

45 orang (ibu 

melahirkan bayi 

tunggal pada usia 

kehamilan 20-36 

minggu) dan 

kontrol ada 45 

orang (ibu 

melahirkan bayi 

tunggal pada usia 

kehamilan ≥37 

minggu).   

Tatalaksana 

kehamilan dengan 

IUGR bertujuan 

suportif, karena 

tidak ada terapi 

yang paling efektif 

sejauh ini, adalah 

untuk melahirkan 

bayi yang sudah 

cukup usia dalam 

kondisi terbaiknya 

dan 
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beberapa kasus IUGR. 

Apabila istirahat di 

rumah tidak dapat 

dilakukan maka harus 

segera dirawat di rumah 

sakit. Pengawasan pada 

janin termasuk 

diantaranya adalah 

melihat pergerakan janin 

serta pertumbuhan janin 

menggunakan USG 

setiap 3-4 minggu. 

meminimalisasi 

risiko pada ibu 

9. Faktor-Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Kejadian 

Hipertensi Pada 

Kehamilan 

Studicase 

Contraldi 

Wilayah Kerja 

Puskesmas 

Poriahan 

Tapanuli 

Tengah Tahun 

2017  

Uli, B, dkk 

 

2017 Pemberian PASI dan 

terapi obat 

Jika terjadi kelahiran 

prematur maka tindakan 

yang dilakukan adalah 

Kolaborasi dengan 

dokter dalam pemberian 

PASI dan terapi obat. 

Obat yang diberikan 

yaitu Fixac ml/hari dan 

San B pl ml/hari dalam 

bent menggunakan pipet 

serta pemberian PASI 20 

cc s melalui NGT. 

Jenis penelitian 

yang digunakan 

adalah studi 

analitik dengan 

desain studi 

case control 

Populasi dalam 

penelitian ini 

adalah seluruh ibu 

hamil yang 

melakukan 

kunjungan ke di 

Wilayah kerja 

Puskesmas 

Poriaha 

Kabupaten  

Pada masalah bayi 

dengan kelahiran 

prematur perlu 

dilakukan 

penanganan sesuai 

dengan masalah 

yang ada maka 

tindakan yang 

paling tepat yaitu 

melakukan 

kolaborasi dengan 

dokter 
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10. Hubungan 

Konsumsi 

Makanan 

Dengan 

Kejadian 

Hipertensi Pada 

Lansia Di Desa 

Mekarbahalat 

Kecamatan 

Jawa Marajabah 

Jambi 

Kabupaten 

Simalungun 

Tahun 2016 

Ira, dkk 2016 Pemberian obat 

antihipertensi 

Pada kasus hipertensi 

gestasional perlu 

dilakukan kolaborasi 

dengan dokter dalam 

pemberian obat 

antihipertensi. 

Antihipertensi  yang 

dapat diberikan adalah 

nifedipin 10 mg. Setelah 

1 jam, jika tekanan 

darah masih tinggi dapat 

diberikan nifedipin 

ulangan 10 mg dengan 

interval satu jam, dua 

jam, atau tiga jam sesuai 

kebutuhan.  

Penelitian ini 

merupakan 

jenis penelitian 

yang bersifat 

analitik 

observasional 

dengan jenis 

rancangan 

penelitian cross 

sectional. 

Besarnya sampel 

dihitung 

berdasarkan 

rumus penentuan 

besar sampel 

yaitu sebanyak 55 

orang lansia yang 

bersedia untuk 

diwawancarai. 

Pemberian obat 

antihipertensi yaitu 

diberikan adalah 

nifedipin 10 mg. 
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E. Langkah V : Rencana Asuhan Kebidanan 

Perencanaan secara menyeluruh dan rasional terhadap masalah kehamilan yang disertai dengan hipertensi gestasional 

berdasarkan referensi yang telah didapatkan 

No Judul Referensi Oleh 

(Sebutkan 

Nama) 

Tahun General Idea Hasil Kelemahan Kelebihan Perbandingan 

1. Faktor Risiko 

Hipertensi Pada 

Ibu Hamil Di 

Rumah Sakit 

Hikmah Kota 

Makassar 

Sukfitrianty, 

dkk 

2016 Meningkatkan 

pengetahuan ibu 

dengan 

hipertensi 

gestasional 

Perlunya peningkatan 

penyuluhan untuk 

meningkatkan kesadaran 

masyarakat mengenai 

pentingnya pemeriksaan 

kehamilan secara rutin 

ditempat pelayanan kesehatan. 

Jenis penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

observasional 

dengan 

menggunakan 

pendekatan 

case control 

study 

Populasi dalam 

penelitian ini 

adalah semua ibu 

hamil yang ada di 

Rumah Sakit 

Hikmah Kota 

Makassar 

Pemeriksaan 

antenatal care 

pada ibu secara 

rutin untuk 

menekan angka 

kajadian 

hipertensi 

gestasional 

2. Pengaruh 

Pengetahuan, 

Sikap Dan 

Dukungan 

Keluarga 

Terhadap Diet 

Hipertensi Di 

Desa Hulu 

Almina, dkk 

 

2018 Memberikan 

pengetahuan baik 

Menyampaikan bahwa 

pengetahuan datang dari 

pengalaman dapat diperoleh 

dengan informasi yang didapat 

dan akan mempengaruhi sikap. 

Jika mempunyai pengetahuan 

tinggi, secara otomatis orang 

tersebut bersikap dan 

Jenis penelitian 

adalah Cross-

Sectional 

Study dengan 

pendekatan 

explanatory. 

Populasi dalam 

penelitian adalah 

seluruh penderita 

hipertensi di Desa 

Hulu Kecamatan 

Pancur Batu 

berjumlah 108 

orang dan seluruh 

Pengetahuan 

responden yang 

baik dan sikap 

positif serta 

dukungan 

keluarga yang 

baik akan 

memiliki peluang 
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Kecamatan 

Pancur Baru 

Tahun 2016 

berperilaku yang sesuai dengan 

pengetahuannya. 

populasi 

dijadikan sampel. 

pelaksanaan diet 

hipertensi dengan 

baik. 

3. Hubungan 

Preeklampsia 

dan Faktor Lain 

Dengan 

Kejadian Bayi 

Berat Lahir 

Rendah (BBLR) 

Lia, I 2018 Melakukan 

tindakan ANC 

Melakukan  pemeriksaan  

antenatal yang adekuat, 

penyuluhan tanda bahaya 

selama kehamilan, dan dapat 

diberikan pengobatan yang 

cukup supaya hipertensi 

gestasional tidak bertambah 

menjadi preeklamsia ringan 

yang dapat mempengaruhi 

kesejahteraan ibu maupun 

janin 

Dalam 

penelitian ini, 

peneliti 

menggunakan 

metode 

penelitian 

analitik. 

Desain penelitian 

ini juga melalui 

pendekatan 

kuantitatif secara 

cross sectional. 

Kepada ibu hamil 

agar 

menjarangkan 

jarak kehamilan 

dan melakukan 

pemeriksaan 

kehamilan 

minimal 4 kali 

selama hamil 

untuk mencegah 

terjadinya 

komplikasi pada 

ibu dan janin. 

4. Hubungan 

Preeklamsia 

Dengan 

Kejadian 

Persalinan 

Preterm  di 

Rumah Sakit 

Umum 

Kabupaten 

Tangerang 

Nurhayati 2018 Pemeriksaan 

ANC secara rutin 

Kunjungan pemeriksaan 

kehamilan yang rutin dan tepat 

akan segera diketahui ada atau 

tidaknya masalah dalam 

kehamilan. Hal ini sesuai 

dengan tujuan antenatal care 

yaitu mengenal dan menangani 

sedini mungkin penyulit yang 

terdapat saat kehamilan, saat 

persalinan dan kala nifas; 

mengenal dan menangani 

penyakit yang menyertai 

Penelitian 

observasional 

dengan 

rancangan case 

control 

Total kasus ada 

45 orang (ibu 

melahirkan bayi 

tunggal pada usia 

kehamilan 20-36 

minggu) dan 

kontrol ada 45 

orang (ibu 

melahirkan bayi 

tunggal pada usia 

kehamilan ≥37 

minggu).  

Ibu yang 

melakukan 

kunjungan ANC 

kurang dari 4 kali 

mempunyai risiko 

4,88 kali lebih 

besar untuk 

melahirkan 

preterm 

dibandingkan 

dengan ibu yang 

melakukan 
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kehamilan, persalinan dan kala 

nifas; memberikan nasehat dan 

petunjuk yang berkaitan 

dengan kehamilan, persalinan, 

kala nifas, laktasi dan aspek 

keluarga berencana; 

menurunkan angka kesakitan 

dan kematian ibu dan perinatal 

kunjungan ANC 

lebih dari 4 kali 

5. Pengaruh Ibu 

Bersalin Dengan 

Preeklamsia 

Terhadap 

Kejadian Resiko 

Tinggi Pada 

Bayi Baru Lahir 

Di RSD Dr. 

Soebandi 

Jember Tahun 

2017 

Eni, dkk 2017 Upaya mengatasi 

masalah 

hipertensi 

gestasional 

Pemberikaan pengobatan yang 

cukup supaya penyakit tidak 

menjadi lebih berat, harus 

selalu waspada terhadap 

kemungkinan terjadinya 

preeklampsia kalau ada faktor-

faktor predeposisi, diet tinggi 

protein, dan rendah lemak, 

karbohidrat, garam dan 

penambahan berat badan yang 

tidak berlebihan perlu 

dianjurkan, Mencari pada tiap 

pemeriksaan tanda-tanda 

preeclampsia 

Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan 

cross sectional 

Pengambilan data 

menggunakan 

data sekunder 

yaitu data yang 

didapat secara 

tidak langsung 

dari suatu institusi 

ataupun instansi, 

majalah ilmiah, 

atau hasil 

penelitian orang 

lain 

Pemberian obat 

pada ibu yang 

mengalami 

hipertensi 

gestasional dapat 

membantu 

mendeteksi dini 

komplikasi pada 

masa kehamilan, 

persalinan dan 

nifas. 

6. Gambaran 

Kejadian 

Hipertensi Pada 

Ibu Hamil Di 

RSKD Ibu dan 

Anak Pertiwi 

A.Arniyanti 2015 Menjaga berat 

badan agar tetap 

ideal 

Ibu hamil harus menjaga berat 

badanya selama hamil agar 

mengalami kenaikan secara 

normal. Cara yang dapat 

dilakukan oleh ibu adalah 

dengan berolaraga ringan 

Jenis penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

deskriptif 

Sampel dalam 

penelitian ini 

adalah semua ibu 

hamil yang 

memeriksakan 

kehamilnnya. 

Mengaja berat 

badan selama 

hamil karena 

adanya 

peningkatan 

tekanan darah 
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Makassar secara teratur, makanan 

dengan menu gizi seimbang 

namun tidak berlebih dan 

istirahat yang cukup 

terhadap ibu 

hamil sangat erat 

kaitannya dengan 

kenaikan berat 

badan yang 

berlebih  

7. Asuhan 

Kebidanan Pada 

Ny. E Dengan 

Hipertensi 

Gestasional 

Yulrina, A 

 

2018 Menjaga pola 

istirahat  

Asuhan yang dapat diberikan 

pada ibu 

hamil dengan Hipertensi 

Gestasional adalah 

pemeriksaan antenatal care 

yang teratur, 

cukup istirahat dengan tidur 

malam 

sekurang-kurangnya 8-10 jam 

dan tidur 

siang sedikitnya 2 jam, kurangi 

pekerjaan 

rumah tangga dan hindari 

situasi yang 

mencetuskan stress, diet tinggi 

protein, 

rendah hidrat arang, rendah 

lemak dan 

rendah garam 

Studi kasus ini 

menggunakan 

metode 

deskriptif 

observasional 

dengan 

pendekatan 

Continuity of 

care diberikan 

pada ibu hamil 

Jenis data primer. 

Cara 

pengumpulan 

data anamnesa, 

observasi, 

pemeriksaan dan 

dokumentasi. 

Analisa data 

dengan 

membandingkan 

antara 

data yang 

diperoleh dengan 

teori yang ada. 

Asuhan yang 

dilakukan 

pada ibu dengan 

hipertensi 

gestasional sesuai 

dengan teori 

yang ada 

disesuaikan 

dengan kebutuhan 

pasien seperti 

tetap menjaga 

pola istirahat 

8. Hipertensi Pada 

Kehamilan 

Analisis Kasus 

Imami N.  2015 Memberikan 

pelayanan yang 

adekuat di 

Memberikan pelayanan kepada 

pasien dengan  mengukur 

tinggi badan, memonitor berat 

Jenis penelitian 

ini 

menggunakan 

Dalam penelitian 

ini akan dilihat 

apakah ada 

Pemberi 

pelayanan 

kesehatan harus 
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fasilitas 

kesehatan. 

Faktor yang  

badan, tekanan darah, dan 

posisi fundus uteri, memberian 

vaksin tetanus toxoid dan 

memberikan sedikitnya 90 

tablet zat besi. Wanita hamil 

diberikan pelayanan perawatan 

antenatal paling tidak empat 

kali; sekali pada trimester 

pertama dan trimester kedua, 

dan dua kali pada trimester 

ketiga. Akan tetapi, di kota 

besar jumlah kunjungan 

antenatal tergantung kebijakan 

dan prosedur yang digunakan 

di rumah sakit. 

metode 

deskriptif 

analitik dengan 

desain cross 

sectional 

hubungan antara 

umur, paritas, 

umur 

menarcheobesitas, 

riwayat keluarga 

dengan kejadian 

hipertensi 

gestasional 

meluaskan 

wawasannya 

dalam melihat 

masalah 

perempuan 

dengan 

melibatkan suatu 

tim multidisiplin 

9. Faktor Resiko 

Yang 

Berhubungan 

Dengan 

Kejadian 

Preeklampsia 

Pada Ibu Hamil  

Nuning dan  

Mardiana 

2016 Upaya yang telah 

dilakukan untuk 

mengurangi 

angka kejadian 

hipertensi 

gestasional   

 

Penyuluhan yang dilakukan 

oleh bidan desa dalam acara 

PKK desa atau arisan desa 

yang biasa dilakukan setiap 

sebulan sekali sehingga 

mereka cenderung 

memperhatikan kesehatannya 

dengan melakukan 

pemeriksaan antenatal secara 

lengkap sehingga tidak ada 

hubungan antara tingkat 

pendidikan dengan kejadian 

preeklampsia. 

Jenis penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

penelitian 

observasional 

analitik 

Sampel kasus 

dalam penelitian 

ini adalah 

sebagian ibu 

hamil yang 

menderita 

preeklampsia 

yang tercatat 

dalam catatan 

medik di RSUD 

Kabupaten 

Brebes 

Penyuluhan 

dilakukan agar 

ibu yang 

mmengalami 

hipertensi 

gestasional 

melakukan 

pemeriksaan 

antenatal dapat 

mencegah 

perkembangan 

hipertensi 

gestasional 
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10. Analisis 

Perilaku 

Kesehatan Dan 

Faktor Resiko 

Kejadian 

Preeklampsia 

Pada Ibu Hamil 

Di Poliklinik 

Obstetri 

Gynekologi 

RSUD 

Kabupaten 

Kediri 

Fitri, dkk 2018 Upaya 

pencegahan pada 

ibu yang 

mengalami 

hipertensi 

gestasional 

Upaya yang dapat dilakukan 

untuk menurunkan angka 

kesakitan dan kematian ibu 

dan bayi yaitu melakukan 

deteksi dini tanda dan bahaya 

dalam kehamilan. Melalui 

tanda-tanda klinis pada saat 

perawatan antenatal dengan 

pemantauan kenaikan tekanan 

darah, proteinuria, kenaikan 

berat badan selama hamil dan 

status gizi serta menghindari 

faktor-faktor yang beresiko 

untuk terjadinya hipertensi 

gestasional dalam kehamilan. 

Desain 

penelitian yang 

digunakan 

adalah 

deskriptif 

analitik. 

Sampel yang 

digunakan adalah 

ibu yang datang 

memeriksakan 

kehamilannya di 

Poliklinik 

Obstetri 

Gynekologi di 

RSUD Kabupaten 

Kediri yang 

memenuhi 

kriteria inklusi 

sejumlah 181 ibu 

hamil. 

Untuk membantu 

mengenali dan 

mencegah resiko 

terjadinya 

hipertensi 

gestasional, 

petugas kesehatan 

dapat 

meningkatkan 

kualitas 

pemeriksaan 

ANC. 
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F. Langkah VI : Implementasi Asuhan Kebidanan 

Mengidentifikasi pelaksanaan dari semua rencana terkait masalah kehamilan dengan hipertensi gestasional berdasarkan 

referensi yang telah didapatkan 

No Judul Referensi Oleh 

(Sebutkan 

Nama) 

Tahun General Idea Hasil Kelemahan Kelebihan Perbandingan 

1. Faktor Risiko 

Hipertensi Pada 

Ibu Hamil Di 

Rumah Sakit 

Hikmah Kota 

Makassar 

Sukfitrianty, 

dkk 

2016 Melakukan 

pemeriksaan 

antenatal 

secara rutin 

Pemeriksaan antenatal 

merupakan salah upaya untuk 

mendeteksi faktor resiko  terjadi 

resiko terhadap bahaya-bahaya 

kelangsungan kehamilan dan 

persalinan terutama penyakit 

hipertensi. Pemeriksaan 

antenatal penting untuk 

mendetekasi sedini mungkin 

sehingga tindakan preventif 

maupun kuratif dapat dilakukan 

dengan baik. Pemeriksaan 

antenatal berupa pelayanan 7 T 

minimal 4 kali selama 

kehamilan bertujuan untuk 

memperoleh kepastian bahwa 

kehamilan berakhir dengan 

persalinan normal 

Jenis 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

observasional 

dengan 

menggunakan 

pendekatan 

case control 

study 

Populasi dalam 

penelitian ini 

adalah semua ibu 

hamil yang ada di 

Rumah Sakit 

Hikmah Kota 

Makassar 

Melakukan 

pemeriksaan 

kehamilan yang 

dilakukan untuk 

memeriksa keadaan 

ibu dan janin 

secara berkala, 

yang diikuti 

dengan upaya 

koreksi terhadap 

penyimpangan 

yang ditemukan 
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2. Hubungan 

Konsumsi 

Makanan 

Dengan 

Kejadian 

Hipertensi Pada 

Lansia Di Desa 

Mekarbahalat 

Kecamatan 

Jawa Marajabah 

Jambi 

Kabupaten 

Simalungun 

Tahun 2016 

Ira, dkk 2016 Menjaga pola 

nutrisi selama 

hamil. 

Memperbaiki asuhan nutrisi ibu 

hamil agar tidak terjadi masalah 

dalam kehamilannya. Asupan 

makanan dengan kandungan 

lemak dan natrium yang tinggi 

dapat memengaruhi tinggi 

rendahnya tekanan darah dalam 

tubuh sehingga menyebabkan 

terjadinya hipertensi. Kenaikan 

kadar natrium dalam darah 

dapat merangsang sekresi renin 

dan mengakibatkan 

penyempitan pembuluh darah 

perifer yang berdampak pada 

meningkatnya tekanan darah. 

Penelitian ini 

merupakan 

jenis 

penelitian 

yang bersifat 

analitik 

observasional 

dengan jenis 

rancangan 

penelitian 

cross 

sectional. 

Besarnya sampel 

dihitung 

berdasarkan 

rumus penentuan 

besar sampel 

yaitu sebanyak 55 

orang lansia yang 

bersedia untuk 

diwawancarai. 

Jenis makanan 

pencegah 

hipertensi yang 

sering dikonsumsi 

responden yaitu 

jagung, ikan air 

tawar, tempe, 

tomat, buah pisang 

dan kacang hijau. 

Sedangkan jenis 

makanan pemicu 

hipertensi yang 

sering dikonsumsi 

responden yaitu: 

daging babi, ikan 

asin dan biskuit. 

3. Hubungan 

Preeklampsia 

dan Faktor Lain 

Dengan 

Kejadian Bayi 

Berat Lahir 

Rendah (BBLR) 

Lia, I 2018 Pemberian 

pengobatan 

pada kasus 

hipertensi 

gestasional 

Melakukan pemeriksaan 

antenatal yang adekuat, teliti 

mengontrol tanda-tanda 

hipertensi gestasopnal sedini 

mungkin , memperbaiki status 

gizi ibu hami, penyuluhan 

kesehatan tentang pertumbuhan 

dan perkembangan janin dalam 

rahim, penyuluhan tanda 

bahaya selama kehamilan, dan 

dapat diberikan pengobatan 

yang cukup supaya hipertensi 

Dalam 

penelitian ini, 

peneliti 

menggunakan 

metode 

penelitian 

analitik. 

Desain penelitian 

ini juga melalui 

pendekatan 

kuantitatif secara 

cross sectional. 

Pemberian 

pengobatan pada 

ibu guna untuk 

mencegah 

terjadinya 

komplikasi pada 

ibu bersalin dan 

bayi. 
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gestasional tidak bertambah 

menjadi preeklamsia ringan 

yang dapat mempengaruhi 

kesejahteraan ibu maupun janin. 

4. Analisis 

Perilaku 

Kesehatan Dan 

Faktor Resiko 

Kejadian 

Preeklampsia 

Pada Ibu Hamil 

Di Poliklinik 

Obstetri 

Gynekologi 

RSUD 

Kabupaten 

Kediri 

Fitri, dkk 2018 Upaya yang 

dapat 

dilakukan 

untuk 

menurunkan 

angka 

kesakitan dan 

kematian ibu 

dan bayi  

Melakukan skrining rutin faktor 

resiko spesifik untuk hipertensi 

gestasional dan pemantauan 

perilaku kesehatan yang baik, 

diharapkan para ibu bisa 

melakukan pemeriksaan 

kehamilan secara rutin ke 

tenaga kesehatan dan jika 

dideteksi adanya tanda bahaya 

atau komplikasi yang menyertai 

kehamilan maka petugas 

kesehatan bisa melakukan 

deteksi dini kegawatdaruratan 

maternal dan neonatal, 

melakukan pemantauan secara 

intensif kesejahteraan ibu  

dan janin, melakukan rujukan 

dini terencana apabila 

dibutuhkan sehingga 

mengurangi komplikasi ke ibu 

dan janin 

Desain 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

deskriptif 

analitik. 

Sampel yang 

digunakan adalah 

ibu yang datang 

memeriksakan 

kehamilannya di 

Poliklinik 

Obstetri 

Gynekologi di 

RSUD Kabupaten 

Kediri yang 

memenuhi 

kriteria inklusi 

sejumlah 181 ibu 

hamil. 

Untuk membantu 

mengenali dan 

mencegah resiko 

terjadinya 

hipertensi 

gestasional, 

petugas kesehatan 

dapat 

meningkatkan 

kualitas 

pemeriksaan ANC  

5. Asuhan 

Kebidanan Pada 

Ny. E Dengan 

Yulrina, A 

 

2018 Upaya dalam 

mengatasi 

hipertensi  

Memberitahu ibu beberapa cara 

mengatasi pusing, yaitu makan 

teratur dan bergizi seimbang, 

Studi kasus 

ini 

menggunakan 

Jenis data primer. 

Cara 

pengumpulan 

Pada ibu yang 

mengalami 

hipertensi 
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Hipertensi 

Gestasional 

mengatur pola makan yang 

sehat 

seperti rendah garam, rendah 

kolesterol, dan rendah hidrat 

arang 

serta meningkatkankan 

konsumsi 

buah-buahan dan sayur-sayuran. 

metode 

deskriptif 

observasional 

dengan 

pendekatan 

Continuity of 

care diberikan 

pada ibu 

hamil 

data anamnesa, 

observasi, 

pemeriksaan dan 

dokumentasi. 

Analisa data 

dengan 

membandingkan 

antara 

data yang 

diperoleh dengan 

teori yang ada. 

gestasional untuk 

menghindari 

makanan yang asin 

secara berlebihan 

karena dapat 

meningkatkan 

kadar kolesterol 

dan 

bisa meningkatkan 

tekanan darah serta 

meningkatkan porsi 

dalam 

mengkonsumsi 

makanan bergizi 

seimbang seperti 

buah dan sayur. 

6. Hubungan 

Paritas Dan 

Pendidikan Ibu 

Dengan 

Kejadian 

Preeklamsia Di 

Wilayah 

Kabupaten 

Semarang  

Vistra, dkk 

 

2018 Asuhan yang 

diberikan pada 

ibu dengan 

hipertensi 

gestasional 

Penatalaksaan hipertensi 

gestasional ini dapat di mulai 

dengan mengurangi aktifitas 

berat seperti mengangkat benda 

yang berat dan menambah 

istirahat, untuk pengobatan 

farmakologis dapat digunakan 

metildopa atau nefidipin 

sebagai obat yang terpilih pada 

kasus hipertensi kronik dan 

hipertensi gestasional. 

 

Penelitian ini 

menggunakan 

desain analitik 

observasional 

dengan 

pendekatan 

case control. 

Populasi dalam 

penelitian ini 

adalah seluruh ibu 

hamil yang 

berada di wilayah 

kabupaten 

Semarang 

Pemberian obat 

antihipertensi 

efektif dapat 

mencegah 

terjadinya 

komplikasi pada 

ibu 
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7. Faktor Resiko 

Yang 

Berhubungan 

Dengan 

Kejadian 

Preeklampsia 

Pada Ibu Hamil  

Nuning dan  

Mardiana 

2016 Tindakan yang 

dilakukan pada 

kasus 

hipertensi 

gestasional 

Sementara upaya yang 

dilakukan untuk mengurangi 

jumlah kasus hipertensi 

gestasional yaitu upaya 

peningkatan melayani 

pemeriksaan antenatal yang 

dilayani oleh bidan dan dokter 

spesialis kebidanan dan 

kandungan, serta pelaksanaan 

home visite yang dilakukan 

pada ibu hamil yang tidak 

datang kontrol sesuai dengan 

anjuran terutama pada 

kehamilan risiko tinggi 

Jenis 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

penelitian 

observasional 

analitik 

Sampel kasus 

dalam penelitian 

ini adalah 

sebagian ibu 

hamil yang 

menderita 

preeklampsia 

yang tercatat 

dalam catatan 

medik di RSUD 

Kabupaten 

Brebes 

Kejadian hipertensi 

gestasional dapat 

dicegah dengan 

memberikan 

nasehat tentang 

diet makanan, 

cukup istirahat dan 

pengawasan 

antenatal. 

8. Hubungan Pola 

Makan Dan 

Kecukupan 

Istirahat Tidur 

Dengan 

Kejadian 

Hipertensi Pada 

Ibu Hamil Di 

Wilayah 

Biromaru 

Corry S, 

dkk 

 

2016 Diet terhadap 

makanan yang 

dapat 

membantu 

mencegah 

terjadi 

hipertensi 

Mengatur pola makanan dan 

mengkonsumsi makanan yang 

bergizi. Kandungan zat gizi 

dalam konsumsi makanan yang 

memenuhi kecukupan yang 

dianjurkan merupakan salah 

satu upaya untuk 

penanggulangan dan 

pencegahan terjadinya kenaikan 

tekanan darah pada ibu hamil 

yang pada akhimya dapat 

membantu menurunkan angka 

kematian bagi ibu 

Desain 

penelitian ini 

adalah 

penelitian 

kuantitatif 

yaitu 

pendekatan-

pendekatan 

terhadap 

kajian empiris 

untuk 

mengumpulka

n, 

menganalisa, 

Populasi yang 

dipakai dalam 

penelitian ini 

adalah 69 ibu 

hamil sesuai data 

dari Puskesmas 

Sigi-Biromaru 

Pola makan yang 

rendah energi, 

protein, dan 

kalsium, serta 

pelayanan antenatal 

care berhubungan 

dengan kejadian 

hipertensi pada ibu 

hamil.  
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dan 

menampilkan 

data dalam 

bentuk 

numerik 

daripada 

naratif dengan 

menggunakan 

metode cross 

sectional 

9. Hipertensi Pada 

Kehamilan 

Analisis Kasus 

Imami N.  2015 Asuhan yang 

diberikan pada 

kasus 

hipertensi 

gestasional 

Dalam perencanaan program, 

status perempuan dalam 

masyarakat tertentu juga harus 

dipertimbangkan. Pemberi 

pelayanan kesehatan harus 

meluaskan wawasannya dalam 

melihat masalah perempuan 

dengan melibatkan suatu tim 

multidisiplin. 

Jenis 

penelitian ini 

menggunakan 

metode 

deskriptif 

analitik 

dengan desain 

cross 

sectional 

Dalam penelitian 

ini akan dilihat 

apakah ada 

hubungan antara 

umur, paritas, 

umur 

menarcheobesitas, 

riwayat keluarga 

dengan kejadian 

hipertensi 

gestasional 

KIE yang lakukan 

guna untuk 

mencegah atau 

menekan terjadinya 

angka hipertensi 

pada ibu hamil 

10. Hubungan 

Preeklamsia 

Dengan 

Kejadian 

Persalinan 

Preterm  di 

Rumah Sakit 

Nurhayati 2018 Melakukan 

perawatan yang 

tepat karena 

tanpa 

perawatan dan 

manajemen 

yang tepat 

Perawataan yang tepat dapat 

membantu mengenal dan 

menangani sedini mungkin 

penyulit yang terdapat saat 

kehamilan, saat persalinan dan 

kala nifas; mengenal dan 

menangani penyakit yang 

Penelitian 

observasional 

dengan 

rancangan 

case control 

Total kasus ada 

45 orang (ibu 

melahirkan bayi 

tunggal pada usia 

kehamilan 20-36 

minggu) dan 

kontrol ada 45 

Pelayanan 

kegawatdaruratan 

kebidanan di 

rumah Sakit atau 

puskesmas harus 

dapat digunakan 

sebagai sarana 
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Umum 

Kabupaten 

Tangerang 

menyertai kehamilan, 

persalinan dan kala nifas; 

memberikan nasehat dan 

petunjuk yang berkaitan dengan 

kehamilan, persalinan, kala 

nifas, laktasi dan aspek keluarga 

berencana; menurunkan angka 

kesakitan dan kematian ibu dan 

perinatal 

orang (ibu 

melahirkan bayi 

tunggal pada usia 

kehamilan ≥37 

minggu).       

dalam penanganan 

kasus 

kegawatdaruaratan 

kebidanan. 
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G. Langkah VII: Evaluasi Hasil Asuhan Kebidanan 

Mengevaluasi semua perencanaan dan pelaksanaan kehamilan dengan hipertensi gestasional berdasarkan referensi yang telah 

didapatkan 

No Judul Referensi Oleh 

(Sebutkan 

Nama) 

Tahun General Idea Hasil Kelemahan Kelebihan Perbandingan 

1. Faktor Risiko 

Hipertensi Pada 

Ibu Hamil Di 

Rumah Sakit 

Hikmah Kota 

Makassar 

Sukfitrianty, 

dkk 

2016 Evaluasi asuhan 

yang telah 

diberikan 

Mengevaluasi hasil 

pemeriksaan antenatal 

yang merupakan salah 

upaya untuk 

mendeteksi faktor 

resiko  terjadi resiko 

terhadap bahaya-

bahaya kelangsungan 

kehamilan dan 

persalinan terutama 

penyakit hipertensi.  

Jenis penelitian yang 

digunakan adalah 

observasional 

dengan 

menggunakan 

pendekatan case 

control study 

Populasi dalam 

penelitian ini 

adalah semua ibu 

hamil yang ada di 

Rumah Sakit 

Hikmah Kota 

Makassar 

Pemeriksaan 

antenatal care 

secara rutin efektif 

dalam mencegah 

terjadinya 

komplikasi pada 

ibu dan janin  

2. Hubungan 

Konsumsi 

Makanan 

Dengan 

Kejadian 

Hipertensi Pada 

Lansia Di Desa 

Ira, dkk 2016 Mengevaluasi 

asuhan yang 

diberikan  

Memperhatikan pola 

dan tingkat konsumsi 

makanannya sehari-hari 

yang membuat 

timbulnya berbagai 

penyakit degeneratif 

terlebih pada pada ibu 

Penelitian ini 

merupakan jenis 

penelitian yang 

bersifat analitik 

observasional 

dengan jenis 

rancangan penelitian 

Besarnya sampel 

dihitung 

berdasarkan 

rumus penentuan 

besar sampel 

yaitu sebanyak 55 

orang lansia yang 

Makanan yang 

dapat mencegah 

hipertensi yang 

sering dikonsumsi 

yaitu jagung, ikan 

air tawar, tempe, 

tomat, buah pisang 
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Mekarbahalat 

Kecamatan 

Jawa Marajabah 

Jambi 

Kabupaten 

Simalungun 

Tahun 2016 

hamil yang membuat 

angka morbiditas dan 

mortalitas menjadi 

semakin tinggi. 

 

cross sectional. bersedia untuk 

diwawancarai. 

dan kacang hijau. 

Sedangkan jenis 

makanan pemicu 

hipertensi yang 

sering dikonsumsi 

responden yaitu: 

daging babi, ikan 

asin dan biskuit. 

3. Hubungan 

Preeklampsia 

dan Faktor Lain 

Dengan 

Kejadian Bayi 

Berat Lahir 

Rendah (BBLR) 

Lia, I 2018 Evaluasi rencana 

asuhan yang 

telah diberikan 

Pemeriksaan antenatal 

yang dilakukan secara 

adekuat, dan 

penyuluhan tanda 

bahaya selama 

kehamilan, dan dapat 

diberikan pengobatan 

yang cukup supaya 

hipertensi gestasional 

tidak bertambah 

menjadi preeklamsia 

ringan yang dapat 

mempengaruhi 

kesejahteraan ibu 

maupun janin. 

Dalam penelitian ini, 

peneliti 

menggunakan 

metode penelitian 

analitik. 

Desain penelitian 

ini juga melalui 

pendekatan 

kuantitatif secara 

cross sectional. 

Sebagai bidan 

harus segera sigap 

dalam menghadapi 

dan menangani 

kasus tersebut guna 

untuk mencegah 

terjadinya 

komplikasi pada 

ibu bersalin dan 

bayi. 

4. Analisis 

Perilaku 

Kesehatan Dan 

Faktor Resiko 

Kejadian 

Fitri, dkk 2018 Ebaluasi perilaku 

ibu hamil dengan 

hipertensi 

gestasional 

Pemantauan yang 

dilakukan perilaku 

karena diharapkan para 

ibu bisa melakukan 

pemeriksaan kehamilan 

Desain penelitian 

yang digunakan 

adalah deskriptif 

analitik. 

Sampel yang 

digunakan adalah 

ibu yang datang 

memeriksakan 

kehamilannya di 

Mengenali dan 

mencegah resiko 

terjadinya 

hipertensi 

gestasional, 
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Preeklampsia 

Pada Ibu Hamil 

Di Poliklinik 

Obstetri 

Gynekologi 

RSUD 

Kabupaten 

Kediri 

secara rutin ke tenaga 

kesehatan dan jika 

dideteksi adanya tanda 

bahaya atau komplikasi 

yang menyertai 

kehamilan maka 

petugas kesehatan bisa 

melakukan deteksi dini 

kegawatdaruratan 

maternal dan neonatal 

 

Poliklinik 

Obstetri 

Gynekologi di 

RSUD Kabupaten 

Kediri yang 

memenuhi 

kriteria inklusi 

sejumlah 181 ibu 

hamil. 

petugas cara 

melakukan 

skreening deteksi 

dini hipertensi 

gestasional dengan 

memperhatikan 

perilaku kesehatan 

5. Asuhan 

Kebidanan Pada 

Ny. E Dengan 

Hipertensi 

Gestasional 

Yulrina, A 

 

2018 Evaluasi kembali 

keluhan ibu 

Mengevaluasi keadaan 

ibu dengan menilai cara 

ibu dalam mengatasi 

rasa pusing, yaitu 

dengan makan 

teratur dan bergizi 

seimbang, 

mengatur pola makan 

yang sehat 

seperti rendah garam, 

rendah 

kolesterol, dan rendah 

hidrat arang 

serta meningkatkankan 

konsumsi 

buah-buahan dan sayur-

sayuran. 

Studi kasus ini 

menggunakan 

metode 

deskriptif 

observasional 

dengan pendekatan 

Continuity of care 

diberikan pada ibu 

hamil 

Jenis data primer. 

Cara 

pengumpulan 

data anamnesa, 

observasi, 

pemeriksaan dan 

dokumentasi. 

Analisa data 

dengan 

membandingkan 

antara 

data yang 

diperoleh dengan 

teori yang ada. 

Dengan asupan 

nutrisi yang baik 

dapat membantu 

mengurangi 

keluhan yang 

dialami oleh ibu 
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6. Hubungan 

Paritas Dan 

Pendidikan Ibu 

Dengan 

Kejadian 

Preeklamsia Di 

Wilayah 

Kabupaten 

Semarang  

Vistra, dkk 

 

2018 Evaluasi 

pencegahan 

terhadap 

hipertensi 

Penatalaksaan 

hipertensi gestasional 

ini dapat di mulai 

dengan mengurangi 

aktifitas berat seperti 

mengangkat benda 

yang berat dan 

menambah istirahat, 

untuk pengobatan 

farmakologis dapat 

digunakan metildopa 

atau nefidipin sebagai 

obat yang terpilih pada 

kasus hipertensi kronik 

dan hipertensi 

gestasional. 

Penelitian ini 

menggunakan desain 

analitik 

observasional 

dengan pendekatan 

case control. 

Populasi dalam 

penelitian ini 

adalah seluruh ibu 

hamil yang 

berada di wilayah 

kabupaten 

Semarang 

Melakukan  

penyuluhan dan 

memberikan 

pendidikan kepada 

ibu mengenai 

penyebab 

terjadinya 

hipertensi 

gestasional 

7. Faktor Resiko 

Yang 

Berhubungan 

Dengan 

Kejadian 

Preeklampsia 

Pada Ibu Hamil  

Nuning dan  

Mardiana 

2016 Upaya yang 

dilakukan dalam 

mengatasi 

hipertensi 

gestasional 

Upaya yang dilakukan 

untuk mengurangi 

jumlah kasus hipertensi 

gestasional yaitu upaya 

peningkatan melayani 

pemeriksaan antenatal 

yang dilayani oleh 

bidan dan dokter 

spesialis kebidanan dan 

kandungan, serta 

pelaksanaan home 

visite yang dilakukan 

Jenis penelitian yang 

digunakan adalah 

penelitian 

observasional 

analitik 

Sampel kasus 

dalam penelitian 

ini adalah 

sebagian ibu 

hamil yang 

menderita 

preeklampsia 

yang tercatat 

dalam catatan 

medik di RSUD 

Kabupaten 

Brebes 

Memberikan 

nasehat tentang 

cara mengatasi 

hipertensi 

gestasional 
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pada ibu hamil yang 

tidak datang kontrol 

sesuai dengan anjuran 

terutama pada 

kehamilan risiko tinggi 

8. Hubungan Pola 

Makan Dan 

Kecukupan 

Istirahat Tidur 

Dengan 

Kejadian 

Hipertensi Pada 

Ibu Hamil Di 

Wilayah 

Biromaru 

Corry S, 

dkk 

 

2016 Evaluasi tingakat 

keberhasilan 

asuhan yang 

diberikan 

Menilai kembali 

penanggulangan dan 

pencegahan terjadinya 

kenaikan tekanan darah 

pada ibu hamil yang 

pada akhimya dapat 

membantu menurunkan 

angka kematian bagi 

ibu 

Desain penelitian ini 

adalah penelitian 

kuantitatif yaitu 

pendekatan-

pendekatan terhadap 

kajian empiris untuk 

mengumpulkan, 

menganalisa, dan 

menampilkan data 

dalam bentuk 

numerik daripada 

naratif dengan 

menggunakan 

metode cross 

sectional 

Populasi yang 

dipakai dalam 

penelitian ini 

adalah 69 ibu 

hamil sesuai data 

dari Puskesmas 

Sigi-Biromaru 

Terjadi penurunan 

tekanan darah pada 

ibu jika mengikuti 

semua anjuran 

bidan  

9. Hipertensi Pada 

Kehamilan 

Analisis Kasus 

Imami N.  2015 Mengevaluasi 

tingkat 

keberhasilan 

program 

pemerintah 

Menjalankan 

perencanaan program, 

status perempuan 

dalam masyarakat 

tertentu juga harus 

dipertimbangkan. 

Pemberi pelayanan 

kesehatan harus 

Jenis penelitian ini 

menggunakan 

metode deskriptif 

analitik dengan 

desain cross 

sectional 

Dalam penelitian 

ini akan dilihat 

apakah ada 

hubungan antara 

umur, paritas, 

umur 

menarcheobesitas, 

riwayat keluarga 

Menerapkan semua 

aturan-aturan 

pemerintah agar 

dapat menekan 

angka terjadinya 

kematian pada ibu 

dan janin. 
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meluaskan wawasannya 

dalam melihat masalah 

perempuan dengan 

melibatkan suatu tim 

multidisiplin. 

dengan kejadian 

hipertensi 

gestasional 

10. Hubungan 

Preeklamsia 

Dengan 

Kejadian 

Persalinan 

Preterm  di 

Rumah Sakit 

Umum 

Kabupaten 

Tangerang 

Nurhayati 2018 Evaluasi asuhan 

yang diberikan 

pada ibu dengan 

hipertensi 

gestasional 

Menerapkan perawatan 

dan manajemen yang 

tepat pada kasus aagar 

tidak terjadi komplikasi 

pada ibu dan calon 

bayinya. 

Penelitian 

observasional 

dengan rancangan 

case control 

Total kasus ada 

45 orang (ibu 

melahirkan bayi 

tunggal pada usia 

kehamilan 20-36 

minggu) dan 

kontrol ada 45 

orang (ibu 

melahirkan bayi 

tunggal pada usia 

kehamilan ≥37 

minggu).       

Menjalankan 

pelayanan 

kegawatdaruratan 

kebidanan di 

rumah Sakit atau 

puskesmas sebagai 

sarana dalam 

penanganan kasus 

kegawatdaruaratan 

kebidanan. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Pembahasan Hasil Telaah Evidance Based Learning Asuhan 7 Langkah 

Varney Berdasarkan Hasil Penelusuran Referensi 

Pada bab ini akan menguraikan pembahasan tentang asuhan kebidanan 

pada kehamilan dengan hipertensi gestasional berdasarkan referensi yang 

telah di temukan. Dalam hal ini pembahasan akan diuraikan secara narasi 

berdasarkan asuhan kebidanan dengan 7 langkah varney yaitu: pengumpulan 

data dasar, merumuskan diagnosis atau masalah aktual, merumuskan 

diagnosis atau masalah potesial, melaksanakan tindakan segera atau 

kolaborasi, perencanaan tindakan asuhan kebidanan, melakukan tindakan 

asuhan kebidanan dan mengevaluasi asuhan kebidanan. 

1. Langkah I : Identifikasi Data Dasar  

Pada langkah ini, kegiatan yang dilakukan adalah pengkajian dengan 

mengumpulkan semua referensi yang berkaitan dengan data yang 

diperlukan untuk mengevaluasi klien, riwayat kesehatan klien, 

pemeriksaan fisik secara lengkap sesuai dengan kebutuhan, meninjau 

catatan terbaru atau catatan sebelumnya, meninjau data laboratorium 

(Mangkuji, 2012: 5). 

Dari hasil telaah literatur yang didapatkan pada kasus kehamilan 

dengan hipertensi gestasional dilakukan dengan cara mengumpulkan 

referensi lengkap mengenai hipertensi gestasional. Hipertensi gestasional 

adalah kenaikan tekanan darah yang hanya dijumpai dalam kehamilan 



103 

 
 

sampai 12 minggu pasca persalinan, tidak dijumpai keluhan dan tanda-

tanda preeklampsia lainnya. Diagnosa akhir ditegakkan pasca persalinan 

(Fadlun, dan Achmad, 2014: 50). 

Hipertensi gestasional adalah hipertensi yang direklarifikasi 

sebagai transient jika bukti untuk preeklampsia yang tidak muncul, dan 

tekanan darah kembali normal setelah 12 minggu postpartum. Protein 

urian adalah penanda yang mendefinisikan sistem kebocoran endotel luas, 

yang menjadi ciri sindrom preeklampsia. Meskipun demikian, ketika 

tekanan darah meningkat drastis, sangat berbahaya untuk ibu dan janin 

jika kita mengabaikan peningkatan ini hanya karena protein urin belum 

muncul seperti yang chesley (1985) tegaskan, 10 persen dari kejang 

eklampsia terjadi sebelum protein urin diidentifikasi (Setiawati, Dewi, 

2013: 144).  

Terdapat banyak faktor risiko untuk terjadi hipertensi gestasional 

yang dapat dikelompokkan dalam faktor resiko sebagai berikut : 

a. Primigravida 

Ibu hamil yang masuk dalam primigaravida dianggap sebagai 

salah satu faktor resiko untuk mengalami hipertensi gestasional 

menurut teori yang mengatakan bahwa angka kejadian untuk 

primigravida, muda maupun tua lebih tinggi. Adapun teori intoleransi 

imunologik yang menjelaskan hal tersebut bahwa dugaan faktor 

imunologik berperan terhadap terjadinya hipertensi gestasional terbukti 

dengan fakta bahwa primigravida mempunyai resiko lebih besar 
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terjadinya hipertensi gestasional jika dibandingkan dengan 

multigravida. Hal ini karena adanya respons imun menolak adanya 

hasil konsepsi yang bersifat asing. Sehingga dapat menjadi salah satu 

faktor terjadinya hipetensi gestasional (Jumaiza, dkk, 2018:133). 

b. Hiperplasentosis 

Pada kehamilan normal plasenta juga melepaskan debris 

tropoblas sebagai sisa-sisa proses apoptosis tropoblas, akibat reaksi 

stres oksidatif. Berbeda dengan proses apoptosis pada hipertensi 

gestasional, dimana pada hipertensi gestasional terjadi peningkatan 

stres oksidatif, sehingga produksi debris apoptosis juga meningkat. 

Makin banyak sel trofoblas plasenta misalnya molahidatidosa, 

kehamilan multipe, diabetes melitus, hidrops fetalis, bayi besar, maka 

stres oksidatif akan sangat meningkat, sehingga jumlah sisa debris 

trofoblas juga makin meningkat sehingga dapat menimbulkan gejala-

gejala hipertensi gestasional (Prawirohardjo, Sarwona, 2014: 536-537). 

c. Umur yang ekstrim 

Umur ibu pada waktu hamil merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kelangsungan kehamilan dan juga merupakan salah 

satu faktor resiko terjadinya hipertensi. Umur ibu yang terlalu muda 

(kurang dari 20 tahun) memiliki resiko yang besar untuk terjadinya 

hipertensi, hal ini disebabkan karena ibu yang hamil pada usia yang 

terlalu muda dari segi biologis perkembangan alat-alat reproduksinya 

yang belum optimal sedangkan pada usia tua (lebih dari 35 tahun) akan 
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menambah terjadinya komplikasi kehamilan, penelitian menunjukan 

bahwa dengan bertambahnya umur ibu mengakibatkan absorbsi tubuh 

cenderung memburuk dan alat reproduksinya sudah mulai degenerasi 

sehingga memungkinkan terjadinya komplikasi. 

Dengan bertambahnya umur, resiko terkena hipertensi menjadi 

lebih besar sehingga prevalensi hipertensi dikalangan usia lanjut cukup 

tinggi. Tingginya hipertensi sejalan dengan bertambahnya umur, hal 

ini disebabkan oleh perubahan struktur pada pembulu darah menjadi 

lebih kaku, sebagai akibat adalah meningkatnya tekanan darah sistolik 

(Sukfitrianty, dkk, 2016: 83). 

d. Riwayat keluarga yang pernah mengalami preeklampsia dan eklampsia 

Hipertensi seperti banyak kondisi kesehatan lain, terjadi dalam 

keluarga. Jika salah satu (dua orang dari) orang tua atau saudara 

kandung menderita hipertensi maka peluang untuk terjadinya hpertensi 

sangat besar. Penelitian menunjukan bahwa 25% dari kasus hipertensi 

esensial dalam keluarga mempunyai dasar genetis. Namun demikian, 

hal ini tidak berarti sesuatu yang pasti. Beberapa kesamaan yang 

tampak pada banyak keluarga justru mungkin merupakan dampak 

pengaruh lingkungan, pola makan dan keterampilan dalam 

menghadapi masalah (Casey, Aggif, 2010: 19). 

e. Penyakit Ginjal  

Hipertensi dalam kehamilan mengakibatkan perubahan pada 

beberapa organ  tidak terkecuali pada organ ginjal. Secara umum 
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hipertensi dalam kehamilan menyebabkan terganggunya fungsi ginjal 

baik prerenal ataupun direnal. Pada hipertensi dalam kehamilan terjadi 

vasokonstriksi, yang mengakibatkan terjadinya penurunan aliran darah 

ke ginjal, sehingga laju filtrasi glomerulus (LFG) menurun dan laju 

ekskresi kreatinin dan urea juga menurun. Selain itu, pada bagian renal 

terjadi perubahan parenkim ginjal, mengalami pembesaran glomerulus 

yang diikuti dengan pembengkakan sel endotel dan hilangnya fenestra 

endotel glomerulus. Kedua hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya 

akumulasi kreatin dan urea dalam cairan tubuh dan meningkatkan 

konsentasinya dalam plasma (Casey, Aggif, 2010: 18). 

f. Obesitas  

Kelebihan berat badan (obesitas)  dan hipertensi sering 

beriringan, karena kenaikan berat badan pada ibu hamil melebihi 10-15 

kg berat badan normal  akan membuat jantung  bekerja lebih keras. 

Obesitas akan membawa resiko penyakit yang lain seperti  

preeklamsia, diabetes gestasional, dan hipertensi gestasional. Obesitas 

yang terjadi pada saat kehamilan beresiko tinggi mempunyai peluang 

5.140 kali mengalami hipertensi pada kehamilan dibandingkan dengan 

ibu yang tidak obesitas pada saat kehamilan (Uli, dkk, 2017). 

2. Langkah II: Identifikasi Diagnosa Masalah Aktual 

Pada langkah ini kegiatan yang dilakukan adalah 

menginterpretasikan semua referensi yang telah dikumpulkan sehingga 

ditemukan diagnosa atau masalah (Mangkuji, 2012: 5). 
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Hipertensi gestasional merupakan hipertensi yang berkembang 

pada bagian akhir kehamilan, tidak berhubungan dengan protein urin atau 

gambaran preeklampsia dan akan menghilang setelah 12 minggu 

postpartum. Keadaan ini bisa menandakan akan terjadi hipertensi kronik 

pada masa yang akan datang, tetapi mempunyai hubungan dengan hasil 

yang baik terhadap ibu dan janin (Fitriani, Rini, 2014: 162). 

Dari hasil telaah literature yang didapatkan pada pasien yang 

mengalami hipertensi gestasional umumnya memiliki tekanan darah yang 

melebihi batas normal, di mana ia memiliki tekanan darah >140/90 

mmHg, atau mengalami peningkatan pada sistolik ≥140 mmHg dan 

diastolik sebesar ≥90 mmHg, biasanya pasien mengalami hipertensi 

pertama kalinya pada umur kehamilan di atas 20 minggu, tanpa disertai 

dengan adanya protein urin,tekanan darah kembali normal sebelum 12 

minggu postpartum, diagnosa hanya dibuat pada postpartum dan memiliki 

tanda-tanda atau gejala preeklamisia.  

3. Langkah III: Antisipasi Diagnosa/Masalah Potensial 

Pada langkah ini merupakan langkah ketika melakuakn identifikasi 

diagnosis atau masalah potensial dan mengatisipasi penangananya. 

Langkah ini membutukan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan 

pencegahan.Bidan harus waspada menghadapi diagnosis/masalah potensial 

yang benar-benar terjadi (Jannah, 2012: 206-207). 

Pada langkah ini yaitu mengatisipasi diagnosa/masalah potensial di 

susun berdasarkan masalah yang dapat beresiko tinggi terhadap masalah 
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kesehatan pada ibu hipertensi gestasional. Adapun masalah potensial 

berdasarkan hasil telaah literatur yang didapatkan bahwa masalah 

potensial adalah resiko terjadinya preeklamsia ringan. Pada janin 

pertumbuhan terhambat, kematian janin, persalinan prematur dan solusio 

plasenta.  

Perempuan yang mengalami hipertensi gestasional mempunyai 

resiko tinggi terjadinya komplikasi berat seperti penyakit kardiovaskuler, 

penyakit pembuluh darah otak atau pun gagal organ hingga kematian. 

Terhadap janin dapat terjadi pertumbuhan janin dalam rahim terhambat, 

sehingga menyebabkan kelahiran sebelum waktunya dan kematian janin 

dalam rahim (KJDR). 

4. Langkah IV: Identifikasi Perlunya Tindakan Segera atau Kolaborasi 

Pada langkah ini, yang dilakukan oleh bidan adalah 

mengidentifikasikan perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter 

untuk konsultasi atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan 

lainnya sesuai dengan kondisi klien (Mangkuji, 2012: 6). 

Dari hasil telaah literature yang didapatkan pada kehamilan 

gestasional yaitu melakukan tindakan segera untuk melakukan konsultasi, 

kolaborasi segera dengan tenaga kesehatan lain berdasarkan kondisi klien. 

Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter untuk 

dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan 

yang lain sesuai dengan kondisi klien. 



109 

 
 

Penanganan segera pada kasus ini adalah melakukan kolaborasi 

dengan tenaga kesehatan lain seperti dokter obgyn untuk mencegah 

terjadinya komplikasi hipertensi lebih lanjut, kolaborasi dengan dokter 

ongyn dalam pemberian obat antihipertensi seperti metildopa atau 

nepidipin. Serta kolaborasi dengan laboratorium untuk mendeteksi 

perkembangan penyakit hipertensi menjadi preeklampsia dengan cara 

memeriksa adanya protein urin dan pemeriksaan tekanan darah agar tidak 

menimbulkan bentuk kelainan patologis. 

5. Langkah V: Rencana Tindakan 

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh 

berdasarkan langkah sebelumnya. Semua perencanaan yang dibuatkan 

harus berdasarkan pertimbangan yang tepat meliputi pengetahuan, teori 

Up To Date, perawatan berdasarkan bukti (evidence besed care) (Jannah, 

2012: 208-209). 

Penataksanaan yang dilakukan pada kasus hipertensi gestasional 

berdasarkan hasil telaah literature yang didapatkan pada kehamilan 

gestasional yaitu melakukan memantau keadaan ibu, ajurkan ibu untuk 

mengurangi aktifitas berat seperti mengangkat beban yang berat, 

menambah istirahat, hindari situasi yang dapat mencetuskan stres dimana 

stres jelas memainkan peranan penting dalam hipertensi. Diet terhadap 

makanan yang tinggi protein seperti ikan, telur, tahu, tempe dan kacang-

kacangan. Rendah hidrat arang seperti buah dan sayur sayuran. Rendah 

lemak seperti putih telur dan rendah garam seperti daging, ikan segar dan 
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keju. Melakukan pengawasan terhadap kehidupan dan pertumbuhan janin 

dengan USG, anilisis protein urin dan pemberian obat antihipertensi, 

6. Langkah VI: Penatalaksanaan Tindakan Asuhan Kebidanan 

Pada langkah ini rencana asuhan menyeluruh seperti yang 

diuraikan pada langkah kelima di atas dilaksankan secara efisien dan 

aman. Realisasi dari perencanaan dapat dilakukan oleh bidan, pasien, atau 

anggota keluarga lain. Jika bidan tidak melakukannya sendiri, ia tetap 

memikul tanggung jawab atas terlaksananya seluruh perencanaan (Jannah, 

Nurul, 2012: 209). 

Implementasi yang diberikan pada ibu berdasarkan hasil telaah 

literatur yang didapatkan yaitu menjelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu 

dan menyampaikan hal-hal yang dianggap penting, agar ibu dapat 

mengetahui perkembangan penyakit yang diderita serta merupakan tujuan 

utama pelayanan antenatal. Jelaskan penyebab terjadinya hipertensi 

gestasional agar ibu tahu cara mengatasi penyakit yang diderita.  Dan 

anjuran ibu untuk melakukan pemeriksaan secara ruitin disamping itu ibu 

harus menjaga pola nutrisi.Istirahat yang cukup serta kebersihan diri yang 

harus terjaga. 

7. Langkah VII: Evaluasi Hasil Asuhan Kebidanan 

Pada langkah ini dilakjukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang 

sudah diberikan meliputi kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar 

telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi 

di dalam masalah dan diagnosis. Rencana tersebut dapat di anggap efektif 
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juga memang benar efektif dalam pelaksanaannya. Adapun kemungkinan 

bahwa sebagian rencana tersebut efektif sedangkan sebagian belum 

efektif. 

Pada prinsip tahapan evaluasi berdasarkan hasil telaah literature 

yang didapatkan adalah pengkajian kembali terhadap klien untuk 

menjawab pertanyaan seberapa jauh tercapainya rencana yang dilakukan. 

Untuk menilai ke efektifan tindakan yang diberikan dan keberhasilan 

dapat dilihat dari dari kondisi ibu. Evaluasi yang dilakukan pada kasus 

hipertensi gestasional yaitu antara lain keadaan umum, tanda-tanda vital, 

tanda-tanda syok, tanda bahaya pada kehamilan dan nifas atau masalah 

potensial yang kemungkin akan terjadi. 

 

B. Implantasi Kebidanan 

Hipertensi gestasional adalah hipertensi yang timbul pada kehamilan 

tanpa disertai protein urin dan hipertensi menghilang setelah 3 bulan 

pascapersalinan atau kehamilan dengan tanda–tanda preeklampsia tetapi tanpa 

protein urin.  

Hipertensi gestasional adalah kenaikan tekanan darah yang hanya 

dijumpai dalam kehamilan sampai 12 minggu pasca persalinan, tidak dijumpai 

keluhan dan tanda-tanda preeklampsia lainnya. Diagnosa akhir ditegakkan 

pasca persalinan. 

Hipertensi gestasional yang terjadi dapat menimbulkan komplikasi 

jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat seperti resiko terjadinya 
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preeklamsia ringan. Pada janin pertumbuhan terhambat, kematian janin, 

persalinan prematur dan solusio plasenta, penyakit kardiovaskuler, penyakit 

pembuluh darah otak atau pun gagal organ hingga kematian. Terhadap janin 

dapat terjadi pertumbuhan janin dalam rahim terhambat, sehingga 

menyebabkan kelahiran sebelum waktunya dan kematian janin dalam rahim 

(KJDR). 

Pencegahan yang dapat dilakukan pada pasien dengan hipertensi 

gestasional berdasarkan dari hasil telaah literature yang didapatkan yaitu 

memantau keadaan ibu, ajurkan ibu untuk mengurangi aktifitas berat seperti 

mengangkat beban yang berat, menambah istirahat, hindari situasi yang dapat 

mencetuskan stres dimana stres jelas memainkan peranan penting dalam 

hipertensi. Diet terhadap makanan yang tinggi protein seperti ikan, telur, tahu, 

tempe dan kacang-kacangan. Rendah hidrat arang seperti buah dan sayur 

sayuran. Rendah lemak seperti putih telur dan rendah garam seperti daging, 

ikan segar dan keju. Melakukan pengawasan terhadap kehidupan dan 

pertumbuhan janin dengan USG, anilisis protein urin dan pemberian obat 

antihipertensi. 
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BAB V 

PENUTUP 

Setelah melakukan penulisan literatur review pada kehamilan dengan 

hipertensi gestasional serta menghubungkan dengan teori dan Avidance Based 

maka penulis dapat menarik kesimpulan dan saran yaitu : 

A. Kesimpulan 

1. Telah dilakukan identifikasi data dasar pada ibu yang mengalami 

hipertensi gestasional berdasarakan referensi maka didapatkan bahwa 

hipertensi gestasional adalah kenaikan tekanan darah yang hanya dijumpai 

dalam kehamilan sampai 12 minggu pasca persalinan, tidak dijumpai 

keluhan dan tanda-tanda preeklampsia lainnya. Diagnosa akhir ditegakkan 

pasca persalinan  

2. Telah dilakukan pengidentifikasian diagnosa / masalah aktual pada ibu 

yang mengalami hipertensi gestasional berdasarkan referensi maka 

didapatkan diagnosa aktual dilihat dari keadaan klinis, hasil pemeriksaan 

antenatal dan pemeriksaan laboratorium. 

3. Telah dilakukan pengidentifikasian diagnosa / masalah potensial pada 

kehamilan dengan hipertensi gestasional berdasarkan referensi maka 

didapatkan diagnosa potensial di antisipasi terjadinya KJDR, kelahiran 

premature, gagal organ bahkan kematian. 

4. Telah dilakukan pengidentifikasian tindakan segera dan kolaborasi pada 

kehamilan dengan hipertensi gestasional berdasarkan referensi yang 
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5. didapatkan maka tindakan segera dilakukan untuk melakukan 

permeriksaan laboratorium lengkap, USG dan pemberian obat 

antihipertensi untuk memperbaiki keadaan ibu dan mencegah terjadinya 

komplikasi. 

6. Telah dilakukan pengidentifikasian tindakan asuhan pada kehamilan 

dengan hipertensi gestasional berdasarkan referensi maka didapatkan 

tindakan asuhan sesuai dengan intervensi yaitu melakukan kolaborasi 

dengan tenaga kesehatan lainnya. Memberbaiki pola nutrisi ibu serta 

memberikan pengetahuan kepada ibu mengenai hipertensi gestasional 

7. Telah dilakukan evaluasi asuhan kebidanan pada kehamilan dengan 

hipertensi gestasional berdasarkan referensi maka didapatkan hal-hal yang 

harus di evaluasi yaitu penanganan kehamilan dengan hipertensi 

gestasional agar tidak menimbulkan komplikasi pada ibu dan janinnya.  

B. Saran 

Melihat besarnya efek yang ditimbulkan dengan adanya masalah 

kehamilan dengan hipertensi gestasional yang akan berdampak pada buruknya 

keadaan ibu dan janinnya maka perlu diberikan tindakan yang tepat dan segera 

untuk mengantisipasi masalah tersebut. Oleh karena itu, adapun saran dari 

penulis sebagai berikut : 

1. Untuk mencegah terjadinya masalah pada ibu yang mangalami kehamilan 

dengan hipertensi gestasional maka perlu peningkatan kualitas pelayanan 
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ANC dan pertolongan yang cepat dan tepat, sehingga dapat segera di 

antisipasi kemungkinan masalah lain yang dapat terjadi. 

2. Seorang bidan harus dapat menilai dan mengetahui penyulit-penyulit yang 

dapat terjadi serta memberikan tindakan yang efektif dan efesien. 
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