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ABSTRAK
Intra Uterin Grout Retardation (IUGR) adalah ketidaknormalan pertumbuhan janin dalam
kandungan atau gangguan perkembangan intra uterin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya
tingkat kejadian IUGR terhadap ibu dengan Pre-Eklamsi Berat (PEB) di RSUD Abdoer Rahem
Situbondo. Desain penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analitik. Populasi dalam
penelitian ini adalah ibu yang yang mengalami kehamilan dengan PEB di RSUD Dr. Abdoer rahem
Situbondo sebanyak 58 responden dengan jumlah sampel 33 responden, metode pengambilan sampel
yang digunakan adalah menggunakan simple random sampling. Analisis data menggunakan fisher exact
dengan tingkat maksimal a=0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara
pre-eklamsi berat dengan terjadinya IUGR pada janin.
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ABSTRACT

Intra-Uterine Grout Retardation (IUGR) is the abnormal growth of the fetus in uterine
developmental disturbances or disorders. This study aims to determine the level of incidence of IUGR on
mothers with PEB (severe Pre-eclampsia) in Abdoer Rahem Situbondo hospitals. The research design in
this study was used "analytic". Population in this study were mothers who had a pregnancy with PEB in
Dr. Abdoer rahem Situbondo as many as 58 respondents with the number of samples 33 respondents, the
sampling method usedsimple random sampling. Data analysis used fisher exact with maximum level a =
0,05. The result showed that there was significant relationship between severe preeclampsia and the
IUGR case in fetus.
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Tabel

1

NO

Distribusi Frekuensi Populasi
Berdasarkan Terjadinya Pre-eklamsi
di RSUD dr. Abdoer Rahem
Situbondo

Pre
Eklampsia
PEB
PER
Jumlah

1
2

Frekuensi

Presentase
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7
33

84%
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100
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relatik
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yang
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janin,

seperti

pertumbuhan janin terhambat (PJT), dan
lain sebagainya.

Berdasarkan
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1
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Persentase
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kejadian Pre-eklamsi
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Tabel 2 Distribusi frekuensi berdasarkan derajat
IUGR (intra Uterin Grout Retasdation)
pada kehamilan di RSUD Dr. Abdoer
Rahem Situbondo
NO
1
2
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26
7
33

Presentase
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16%
100

.
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besar responden mengalami Intra Uterin

Exact Test dapat diperoleh hasil sebagai

Grout

dengan

berikut. yaitu, dengan penghitungan

jumlah 26 responden dengan Persentase

pada tingkat kemaksimalan (α = 0,05)

(84%), dan terdapat 7 responden yang

diperoleh nilai Asymp. Sig. = 0,00,

tidak mengalami IUGR dengan jumlah

karena nilai tersebut < taraf signifikan (α

responden

(16%).Dari patofisiologi

= 0,05), dengan demikian Ho ditolak

terjadinya Pre-eklamsi terlebih lagi Pre-

yang berarti ada hubungan Pre-eklamsi

eklamsi Berat (PEB) bisa di lihat dengan

dengan terjdinya Intra Uterin growt

kegagalan invasisel tropoblas untuk

retardation (IUJR) di RSUD Dr. Abdoer

memaksimalkan

Rahem Situbondo Situbondo.

Berdasarkan tabel
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Sesuai dengan fakta yang ada, pre-
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penyebab utama kesakitan dan kematian
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perinatal, seperti pertumbuhan janin
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mengalami IUGR dengan jumlah 26

tersebut.

orang dengan Persentase 29%, 7 orang
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Hasil penelitian ini sesuai dengan
yang

16%

dan

ada

hubungan Pre-eklamsi Berat dengan

bahwa pada kehamilan dengan pre-

Terjadinya IUGR pda Jnin di RSUD Dr.

eklamsi sering mengalami gangguan

Abdoer Rahem Situbondo.

kandungan

Corwin

Persentase

(2006)

pada

dikemukakan

dengan

maupun

dalam

menghadapi persalinan. Pre-eklamsi ini
sendiri terjadi disebapkan oleh tingginya
tekan darah pada masa kehamilan,
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