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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

       Penyakit jantung merupakan penyebab utama kematian secara umum dan 

merupakan penyebab tersering kematian pada kehamilan di negara 

berkembang.
1
 Angka kejadian penyakit jantung dalam kehamilan meningkat 

jumlah serta tingkat kompleksitasnya.
2
 Di negara maju 0,2 - 4 % dari 

kehamilan mengalami komplikasi penyakit jantung dan kasus hamil dengan 

penyakit jantung semakin meningkat.
3 

Di Washington, Amerika Serikat, 

kehamilan dengan penyakit jantung kronik meningkat 224%, kehamilan 

dengan penyakit jantung kongenital  meningkat 218%, kehamilan dengan 

gagal jantung meningkat 173%, kehamilan dengan penyakit jantung iskemik 

meningkat 240%, dan kehamilan dengan hipertensi pulmonal meningkat 

727% pada periode tahun 1987 – 2009.
4
 

 Menurut data Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2010 – 2013 

penyebab tersering kematian pada ibu hamil adalah perdarahan (31,85%), 

kedua hipertensi (25,05%), ketiga infeksi (4,55%), dan penyebab kematian 

terendah adalah partus lama (0,98%). Sementara itu, penyebab lainnya dari 

kematian ibu selama tahun 2010 – 2013 yaitu sebesar 34,95% yang termasuk 

di dalamnya adalah penyakit jantung.
5,6

 Penelitian tahun 2007 di Rumah Sakit 

Umum Pusat (RSUP) Dr. Kariadi periode 2001-2005 kematian ibu ketiga 

disebabkan gagal jantung (21%) setelah infeksi (29%) dan perdarahan 

(22,6%).
7
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 Gambaran penyakit jantung dalam kehamilan berbeda di setiap negara. 

Di negara barat risiko penyakit jantung dalam kehamilan meningkat 

bersamaan dengan bertambahnya usia ibu pada kehamilan pertama dan 

tingginya faktor risiko terjadinya penyakit jantung, seperti diabetes, 

hipertensi, dan obesitas.
3
 Hipertensi merupakan penyebab tersering terjadinya 

penyakit jantung dalam kehamilan, terjadi sebanyak 6-8% dari seluruh kasus 

kehamilan dan berhubungan erat dengan terjadinya gagal jantung.
3,8

  

 Gagal jantung merupakan komplikasi terbanyak hamil dengan penyakit 

jantung, yaitu sebanyak 173 (13,1%) dari 1321 kasus.
8
 Gagal jantung sering 

terjadi pada usia 31 minggu kehamilan dengan insidensi tertinggi pada akhir 

trimester kedua (34%) atau peripartum (31%) dan lebih sering menyebabkan 

kematian ibu dan janin dibandingkan dengan hamil tanpa komplikasi gagal 

jantung.
8
  

 Kehamilan dengan penyakit jantung membutuhkan upaya tim untuk 

menanganinya. Diagnosis dan penanganan pada kejadian ini membutuhkan 

pemahaman mengenai fisiologi kardiovaskuler selama kehamilan, kelahiran, 

dan masa nifas.
2

 Keterlambatan diagnosis, penanganan yang salah, dan 

buruknya persiapan kelahiran merupakan kendala utama wanita hamil dengan 

peyakit jantung kongenital.
9
 

 Penyakit jantung pada ibu, baik bawaan atau didapat merupakan salah 

satu faktor risiko kematian ibu dan bayi.
10

 Hasil penelitian di RSUP Dr. 

Kariadi Semarang tahun 1993-1998 didapatkan angka kematian ibu sebesar 

35%, terutama terjadi pada kasus rujukan dan kegawatan yang sebagian besar 

datang dalam keadaan terlambat.
11

 Terdapat 59 kasus (66%) pada tahun 2005-
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2009 hamil dengan penyakit jantung yang disertai gagal jantung. Sebanyak 

35,6% terjadi komplikasi kardiovaskuler maternal.
12

 Angka mortalitas 

perinatal di rumah sakit-rumah sakit Indonesia berkisar 77,3 sampai 137,7 per 

1.000 kelahiran hidup dan angka kematian ibu sebesar 359 per 100.000 

kelahiran hidup.
5,13

 

 Namun, dalam beberapa dekade terakhir ini, angka kematian ibu maupun 

bayi saat melahirkan sudah mulai bisa ditekan.
14  

Berdasarkan data penelitian 

yang dilakukan di negara maju, mortalitas perinatal dan mortalitas maternal 

memberikan hasil yang lebih rendah insidensinya pada persalinan 

perabdominam (caesarean-section) (1,6%), jika dibandingkan dengan 

persalinan pervaginam (5%).
15

 Sehingga, pada beberapa tahun terakhir ini, 

persalinan perabdominam (caesarean-section) lebih dianjurkan terutama pada 

ibu hamil yang memiliki faktor risiko tinggi terhadap terjadinya mortalitas 

maternal, salah satunya adalah ibu hamil dengan penyakit jantung. 

 Berdasarkan hal tersebut, peneliti merasa perlu untuk melakukan 

penelitian mengetahui luaran maternal dan perinatal hamil dengan penyakit 

jantung pada persalinan perabdominam dan pervaginam subbagian 

fetomaternal obstetri dan ginekologi RSUP Dr. Kariadi periode Januari 2010 

– Desember 2015. 

1.2. Permasalahan Penelitan 

Apakah terdapat perbedaan luaran maternal dan perinatal kehamilan dengan 

penyakit jantung yang menjalani persalinan secara perabdominam dan 

pervaginam di RSUP Dr. Kariadi Periode Tahun 2010 – 2015? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui metode persalinan 

manakah yang memberikan luaran maternal dan perinatal lebih baik pada 

kehamilan dengan penyakit jantung di RSUP Dr. Kariadi Periode Tahun 2010 

– 2015. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui luaran maternal dan perinatal  kehamilan dengan penyakit 

jantung pada persalinan perabdominam di RSUP Dr. Kariadi Periode 

Tahun 2010 – 2015. 

b. Mengetahui luaran maternal dan perinatal kehamilan dengan penyakit 

jantung pada persalinan pervaginam di RSUP Dr. Kariadi Periode Tahun 

2010 – 2015. 

c. Membandingkan metode persalinan yang memberikan luaran maternal 

dan perinatal kehamilan dengan penyakit jantung lebih baik pada metode 

persalinan perabdominam dan pervaginam di RSUP Dr. Kariadi Periode 

Tahun 2010 – 2015. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat untuk Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang luaran 

maternal dan perinatal kehamilan dengan penyakit jantung. 
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1.4.2. Manfaat untuk Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi 

masyarakat tentang pengaruh dan bahaya penyakit jantung pada kehamilan. 

1.4.3. Manfaat untuk Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan untuk penelitian 

selanjutnya tentang luaran maternal dan perinatal kehamilan dengan penyakit 

jantung yang dilahirkan secara perabdominam dan pervaginam. 

1.5. Orisinalitas Penelitian 

Berdasarkan penelusuran pustaka, penelitian tentang perbedaan Luaran 

Maternal dan Perinatal Kehamilan dengan Penyakit Jantung yang Dilahirkan 

secara Perabdominam dan Pervaginam di RSUP Dr. Kariadi Periode Tahun 

2010 – 2015 belum pernah dilaporkan sebelumnya, beberapa penelitian 

terkait adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 
 

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian 

No. 
Peneliti, Judul Penelitian, 

Tahun Penelitian 
Metode Hasil 

1. PS Wiyati, B Wibowo. Luaran 

Maternal dan Perinatal Hamil 

dengan Penyakit Jantung di RSUP 

Dr. Kariadi Periode          1 

Januari 2005 – 31 Desember 

2009. 2012. 

Penelitian dilakukan di RSUP Dr. Kariadi 

Semarang mulai 1 Januari 2005 hingga 

31 Desember 2009 dengan desain 

observasional – retrospektif. Sampel ibu 

hamil dengan penyakit jantung yang 

mengalami gagal jantung, umur 

kehamilan lebih dari sama dengan 20 

minggu, dan terdapat data ekokardiografi. 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat 59 kasus (66%) hamil 

dengan penyakit jantung yang disertai gagal jantung. Sebanyak 

35,6% terjadi komplikasi kardiovaskuler maternal. Angka 

kematian ibu sebanyak 8,5%. Luaran perinatal meliputi 57 bayi 

lahir hidup (90,5%); komplikasi perinatal prematur 24 bayi 

(38,1%), sisanya masa kehamilan 16 bayi (25,4%) dan 

Pertumbuhan Janin Terhambat (PJT) 7 bayi (11,1%), IUFD 6 

kasus (9,5%) dan kematian dalam 7 hari 5 kasus (7,9%). 

2.  Peter J Leary et al. Maternal, 

Perinatal, and Postneonatal 

Outcomes in Women With 

Chronic Heart Disease in 

Washington State. 2012. 

Penelitian dilakukan di Washington State, 

Amerika Serikat. Desain penelitian ini 

adalah population based retrospective 

cohort study.  

 

Didapatkan data sebanyak 1.871.770 kelahiran tahun 1987 – 

2009 di Washington State. Presentasi kelahiran ibu hamil dengan 

penyakit jantung kronik meningkat 224%, proporsi kelahiran dari 

ibu hamil dengan penyakit jantung kongenital meningkat 

sebanyak 218%, gagal jantung meningkat 173%, penyakit 

jantung iskemik meningkat 40%, Hipertensi pulmonal meningkat 

727% 
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No. 
Peneliti, Judul Penelitian, 

Tahun Penelitian 
Metode Hasil 

3. Arora N, et al. Congenital Heart 

Disease in Pregnancy in a Low-

Income Country. 2014. 

Penelitian ini dilakukan di India. Desain 

penelitian yang digunakan adalah 

prospective, observational study. Yang 

menjadi kriteria inklusi adalah wanita 

hamil dengan penyakit jantung 

kongenital lalu menganalisa luaran 

maternal dan perinatal. 

Dari 174 wanita hamil dengan penyakit jantung, 27 wanita hamil 

(16%) menderita penyakit jantung kongenital. 9 wanita hamil 

(33%) mengalami koreksi pembedahan sebelum konsepsi. 12 

wanita hamil (44%) melahirkan dengan caesar. 15 bayi baru 

lahir (56%) memiliki berat kurang dari 2.500 gram dan 4 bayi 

(15%) mengalami lahir prematur. 3 bayi (11%) bayi meninggal 

dan 4 wanita hamil (4%) meninggal setelah mengalami 

perdarahan post partum akibat atonia uteri. 

4.  Ruys TP et al. Heart Failure in 

Pregnant Women with Cardiac 

Disease: Data From the ROPAC. 

2013. 

Penelitian ini dilakukan di Rotterdam, 

Netherlands. Desain penelitian yang 

digunakan adalah International 

observational pada pasien yang 

mengalami penyakit jantung selama 

kehamilan. 60 rumah sakit di 28 negara 

memberikan hasil 1321 wanita hamil 

dengan penyakit jantung pada periode  

Terdapat 173 kasus  (13.1%) yang mengalami komplikasi gagal 

jantung. Parameter dasar menilai gagal jantung adalah NYHA ≥ 

3, tanda-tanda gagal jantung, kategori WHO ≥ 3, kardiomiopati, 

atau hipertensi pulmonal. Mortalitas maternal meningkat pada 

kejadian ibu hamil dengan penyakit jantung yang mengalami 

komplikasi gagal ginjal (4,8%). Kematian janin dan insidensi 

bayi lahir prematur juga meningkat pada hamil dengan penyakit 

jantung yang mengalami komplikasi  
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No. 
Peneliti, Judul Penelitian, 

Tahun Penelitian 
Metode Hasil 

  tahun 2007-2011. Target utama adalah 

mengukur onset dan memprediksikan 

terjadinya komplikasi  gagal jantung pada 

wanita hamil dengan penyakit jantung 

dan menghitung jumlah kematian ibu dan 

kematian janin. 

gagal jantung (4,6%). 
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       Penelitian ini berbeda dengan sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya hanya dinilai 

bagaimana luaran maternal dan perinatal hamil dengan penyakit jantung, sedangkan pada 

penelitian ini penilaian tidak hanya terbatas pada luaran maternal dan perinatal saja, namun 

juga menilai pengaruh metode persalinan pada hamil dengan penyakit jantung yang 

menjalani persalinan secara pervaginam dan perabdominam di RSUP Dr. Kariadi Periode 

Tahun 2010 – 2015. 

 


