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BAB 

1 
 

Preeklampsia diawali dari adanya disfungsi plasenta karena 

gangguan respon systemic maternal yang abnormal berdampak 

pada infansi dan gangguan metabolic. Biomarker yang berperan 

penting dalam pathogenesis preeclampsia yaitu angiogenik yang 

terdiri dari pro-agiogenik dan anti-angiogenik. Iskemia plasenta 

melepaskan faktor soluble ke sirkulasi maternal yang berperan 

pada terjadinya disfungsi endotel yang menjadi ciri khas pada 

preeclampsia.1 

Pada preeklampsia lapisan otot arteri spiralis kaku dan keras 

sehingga lumen arteri mengalami vasokontriksi dan terjadi 

NHJDJDODQ�´UHPRGHOLQJ�DUWHUL�VSLUDOLVµ��PHQJDNLEDWNDQ�DOLUDQ�GDUDK�

ke uteroplasenta berkurang, sehingga terjadi hipoksia dan iskemia 

plasenta. Diameter spiralis preeclampsia lebih kecil dari kehamilan 

normal, menyebabkan retensi lebih tinggi dengan aliran darah yang 

terbatas. Hal ini berdampak pada penurunan fungsi fetoplasenta, 

gangguan sirkulasi darah ibu, disfungsi dan kerusakan endotel 

yang menimbulkan manifestasi klinis.1 

Preeklampsia karena berkurangnya perfusi plasenta dari 

anti- angiogenik dan endoglin berperan penting pada kasus 

preeclampsia, kerusakan endothelin meningkat pada preeclampsia. 

Berkurangnya perfusi plasenta sekunder untuk invasi trofoblas 

kurang adekuat. Kelebihan produksi peptide anti-angiogenik 

berakibat pada iskemia plasenta.  

  

PREEKLAMPSIA 
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BAB 

2 
Preeklampsia dan eklampsia menyumbang angka besar pada 

mortalitas dan morbiditas ibu serta bayi di dunia, dimana pada saat 

preeclampsia dan eklampsia terjadi penurunan albumin serum 

(hipoalbuminemia) sehingga tekanan hipovolemik intravaskuler 

menurun.8 Penyebab utama kematian ibu pada kasus preeclampsia 

adalah edema paru, karena dekompensasio kordis kiri mengalami 

kelebihan cairan ekstravaskular dan penurunan tekanan pada 

koloid plasma karena proteinuria serta mengganti kehilangan 

banyak darah dengan kristaloid dan di hepar mengalami 

penurunan sintesis albumin.12  

Hipertensi pada kehamilan dapat menurunkan perfusi darah 

di ginjal dan menurunkan kecepatan filtrasi pada glomerulus 

seperti pada glomerulopati sehingga terdapat peningkatan 

premeabilitas protein plasma seperti albumin.13 Penurunan laju 

filtrasi glomerulus ginjal akibat spasme arteri renalis 

mengakibatkan penyerapan protein menurun mengakibatkan 

proteinuria, dan menurunkan albumin serum mengakibatkan 

tekanan hipovolemik intravaskuler berkurang.12 Kadar albumin 

yang rendah berakibat pada sirkulasi fetoplasenta yang tidak 

adekuat, akibat hipoperfusi multiorgan dan terjadi kerusakan 

endotel secara menyeluruh. Kekurangan oksigen pada plasenta 

merangsang lepasnya zat vasoaktif di dalam darah yang berefek 

pada jantung.11 Kadar albumin normal berkisar pada 3,4-5,4 g/dl.   

  

PREEKLAMPSIA 

DAN ALBUMIN 

PADA IKAN GABUS 
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Banyaknya dampak yang ditimbulkan pada obat 

farmakologi maka perlu disertai pengobatan nonfarmakologis 

sebagai pelengkap untuk hasil yang lebih baik.17 Pengobatan 

nonfarmakologis untuk kasus preeclampsia ringan pada ibu hamil 

dengan melakukan tindakan akupresure yang bertujuan membuka 

serta merangsang peredaran chi dengan mengaktifkan di titik 

meridian yang disebut titik tekanan accupoint yang dekat dengan 

kulit.18 Akupresure merupakan terapi sederhana yang tidak 

memiliki efek samping karena tidak memerlukan teknik invasive 

dan dengan teknik yang mudah dilakukan.19 Akupresure adalah 

turunan ilmu akupuntur yang merupakan fisioterapi pemijatan 

pada titik tertentu dipermukaan tubuh. Pada kasus hipertensi 

akupresur dititik tertentu dapat merangsang gelombang syaraf 

yang dapat memperlancar peredaran darah, merelaksasikan 

spasme, serta menstabilkan tekanan darah.20  Akupresure 

merangsang histamin, kinin protase dan heparin yang 

mengakibatkan vasodilatasi vaskuler serta perfusi jaringan menuju 

otak menjadi lancar.21 

Selain ekstrak ikan gabus, tindakan non farmakologis untu 

preeklampsia menggunakan metode akupresure. Akupreusre pada 

titik pemijatan yang dirangsang menggunakan penekanan jari. 

Pemijatan bisa dilakukan dengan ujung jari, siku, atau alat bantu 

tumpul yang tidak melukai tubuh. Akupresure berguna untuk 

menstimulasi sel mast sehingga merangsang nitrit oxidel dari dalam 

endotel yang mempengaruhi angiosgenesis dan renin angiosgenesis 

system menjadi angiostensin I untuk vasodilatasi pembuluh darah. 

PREEKLAMPSIA 

DAN AKUPRESURE 
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4 
Variabel 

Penelitian 

Defenisi 

Operasional 
Alat Ukur Hasil Ukur 

Independen: 

Ekstrak ikan 

gabus 

Pemberian 

suplemen 

ekstrak ikan 

gabus dalam 

bentuk kapsul 

selama 2 

minggu dosis 

2x500 mg 

setiap hari 

dengan 

dipantau 

menggunakan 

formulir 

kepatuhan 

asupan 

suplemen. 

Lembar 

observasi 

kepatuhan 

Komsumsi     

Kapsul   

0=kelompok 

kontrol 

1=kelompok 

kombinasi  

Akupresure Terapi 

pemijatan 

dengan 

penekanan 

pada titik GV 

 

 

- 

0=kelompok 

kontrol 

1=kelompok 

kombinasi  

KOMBINASI 

INTERVENSI 
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SPO PENGUKURAN TEKANAN DARAH 

PROSEDUR   

Pengertian  Pengukuran tekanan darah adalah 

pemeriksaan tekanan darah yang diperoleh 

dari hasil pengukuran pada sirkulasi arteri. 

Aliran darah dari pemompaan jantung 

memunculkan gelombang tinggi yaitu 

sistolik dan gelombang pada titik terendah 

yaitu diastolic, satuan tekanan darah 

dinyatakan dalam millimeter air raksa 

(mmHg)  

 

Tujuan 1. Mengetahui tekanan darah responden 

2. Mengetahui keadaan umum responden 

3. Membantu memberikan perawatan dan 

pengobatan 

 

Indikasi ibu hamil dengan hipertensi 

Persiapan  1. Berikan salam, perkenalkan diri dan 

identifikasi ibu dengan memeriksa 

identitas dengan teliti 

2. Jelaskan tentang prosedur tindakan yang 

akan dilakukan 

3. Siapkan peralatan yang diperlukan 

STANDAR PROSEDUR 

OPERASIONAL (SPO) 

CARA PENGUKURAN 

TEKANAN DARAH 
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SPO EKSTRAKSI IKAN GABUS 

PROSEDUR   

Pengertian  Ekstraksi ikan gabus adalah proses 

pemisahan protein menggunakan metode 

pengeringan sehingga menghasilkan 

protein dalam bentuk serbuk  

Tujuan 1. Memudahkan untuk dikonsumsi 

2. Mengurangi bau amis pada ikan 

3. Mampu diterima oleh pasien dalam 

bentuk kapsul 

4. Membantu memenuhi kebutuhan 

protein 

5. Membantu penyembuhan luka  

Persiapan alat  1. Blender 

2. Talenan  

3. Pisau  

4. Baskom plastic 

5. Saringan 

6. Sendok 

7. Plastic  

8. Kain penyaring 

9. Toples  

10. Oven  

11. Pengukus 

STANDAR PROSEDUR 

OPERASIONAL (SPO) 

EKSTRASI IKAN GABUS 
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SPO PEMBERIAN OBAT ORAL 

EKSTRAK IKAN GABUS 

 

PROSEDUR   

Pengertian  Pemberian obat dengan cara oral atau mulut 

Tujuan 1. Menyediakan obat yang memiliki efek 

lokal  

2. Menghindari pemberian obat yang akan 

menyebabkan kerusakan kulit jaringan  

3. Menghindari pemberian obat yang 

mampu menyebabkan nyeri 

Indikasi Penyembuhan ibu hamil dengan hipertensi 

pada preeclampsia ringan 

Persiapan  1. Berikan salam, perkenalkan diri anda 

dan identifikasi ibu dengan memeriksa 

identitas dengan teliti  

2. Jelaskan tentang prosedur tindakan yang 

akan dilakukan selama 14 hari, berikan 

kesempatan kepada ibu untuk bertanya 

dan jawab pertanyaan ibu  

3. Siapkan peralatan yang diperlukan  

4. Atur ventilasi dan sirkulasi udara yang 

baik 

5. Atur posisi ibu sehingga merasa aman 

dan nyaman 

STANDAR PROSEDUR 

OPERASIONAL (SPO) 

PEMBERIAN OBAT ORAL 

EKSTRAK IKAN GABUS 
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SPO PENGAMBILAN SAMPEL DARAH 

ALBUMIN  

 

PROSEDUR   

Pengertian  Albumin merupakan jenis protein paling 

banyak di dalam tubuh yang disintesis oleh 

hati dan terdapat dalam aliran darah, 

berfungsi mengikat komponen darah 

sehingga memastikan cairan darah tidak 

terpisah/bocor ke dalam jaringan tubuh. 

Pengambilan sampel darah albumin melalui 

tusukan darah vena (venipuncture) atau 

dengan istilah phlebotomy. Pengambilan 

sampel darah diambil  dari vena median 

cubital, pada anterior lengan (sisi lipatan 

siku). Vena ini terletak dekat dengan 

permukaan kulit, cukup besar, dan tidak 

ada pasokan saraf besar. 

Tujuan 1. Mendapatkan sampel darah vena yang 

baik  

2.  Mengetahui kadar albumin dalam 

serum atau plasma 

3.  Membantu memberikan perawatan dan 

pengobatan 

STANDAR PROSEDUR 

OPERASIONAL (SPO) CARA 

PENGAMBILAN SAMPEL 

DARAH ALBUMIN 
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SPO AKUPRESURE  DI TITIK KI3, LV3 DAN 

GV 20 

 

PROSEDUR   

Pengertian  Akupresure merupakan terapi sentuh ( touch 

therapy ) berasal dari ilmu akupuntur dan 

pengobatan tradisional china, dimana titik 

pemijatan yang dirangsang menggunakan 

penekanan jari. Pemijatan bisa dilakukan 

dengan ujung jari, siku, atau alat bantu tumpul 

yang tidak melukai tubuh. 

Tujuan 1. mempengaruhi system endokrin dan 

mengakibatkan penurunan plasma renin, 

angiostensin II, aldosterone, norepinefrin dan 

serotonin 

2. menurunkan reflek pemicu hipertensi dengan 

memodulasi aktivasi neuron presympathetic 

kardiovaskuler di rostral ventrolateral 

medulla 

3. mengatur keseimbangan ying dan yang di hati, 

ginjal dan limpa, memperkuat Qi yang sehat 

dan mengusir faktor patogenetiK 

Indikasi Ibu hamil dengan preeclampsia 

STANDAR PROSEDUR 

OPERASIONAL (SPO) 

AKUPRESURE DI TITIK KI3, 

LV3, GV20 
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