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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang  

Penelitian dari University of Pittsburgh Graduate School of Public Health 

melaporkan bahwa defisiensi Vitamin D pada masa kehamilan 26 minggu pertama 

dapat mengakibatkan preeklampsia yang ditandai dengan peningkatan tekanan 

darah dan albuminuria yaitu terdapat kadar protein di dalam urin. Gejala lain yang 

ditunjukan oleh pasien preeklampsia adalah pembengkakan pada kaki, lutut, 

wajah, tangan akibat dari penumpukan cairan serta terjadinya sakit kepala dan 

rasa nyeri akibat peradangan (Honor, 2014). 

Preeklampsia menjadi penyebab terbesar morbiditas dan mortalitas maternal 

di seluruh dunia. Preeklampsia terjadi sekitar 6-7% seluruh kehamilan di Amerika 

Serikat, dan menjadi lebih tinggi dari Negara-negara berkembang seperti 

Indonesia (Keman, 2017). Salah satu penyebab terjadinya sindrom ini berupa 

disfungsi endotel dalam defek plasentasi. Beberapa teori mendefinisikan 

Preeklampsia sebagai suatu sindrom akibat vasospasme dan aktivasi endotel yang 

akhirnya dapat mempengaruhi seluruh sistem organ, serta ditandai dengan 

hipertensi dan proteinuria pada pertengahan akhir kehamilan atau diatas 20 

minggu kehamilan (Keman, 2017). Kriteria preeklampsia menurut Working 

Group National High Blood Pressure Education Program (NHBPEP) tahun 2000 

terbagi menjadi kriteria umum yaitu tekanan darah ≥ 
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140/90 mmHg setelah kehamilan 20 minggu dan proteinuria ≥ 300 mg per 24 jam 

atau ≥ 1+ dipstick dan peningkatan beratnya preeklampsia yaitu tekanan darah 

≥160/110 mmHg, proteinuria 2,0 g/24 jam atau 2+ dipstick, serum kreatinin >1,2 

mg/dl (kecuali bila diketahui adanya peningkatan sebelumnya), trombosit 

<100.000/mm
3
, hemolisis mikroangiopati (peningkatan laktat dehidrogenesis atau 

LDH), peningkatan SGOT atau SGPT, sakit kepala persisten atau gangguan 

serebral dan visual lainnya, dan nyeri ulu hati persisten (Keman, 2017). 

Vitamin D diketahui dapat mengatur penyerapan kalsium dan fosfor dalam 

tubuh. Mayoritas orang mendapatkan Vitamin D dari sinar matahari dan berbagai 

makanan seperti minyak ikan, telur dan selai lemak yang diperkaya. Namun 

menurut Council, kehamilan merupakan faktor resiko yang diketahui untuk 

kekurangan vitamin D. Laporan sebelumnya telah menunjukan bahwa kekurangan 

Vitamin D selama kehamilan dapat menyebabkan diabetes gestasional, 

peningkatan resiko infeksi dan secsio secar serta rendahnya berat badan lahir. Dr 

Lisa Bodner, dari Departemen Epidemiologi di University of Pittsburgh, Graduate 

School of Public Health menganalisa sample darah dari 700 wanita hamil yang 

mengembangkan preeklampsia bersamaan dengan sample darah dari 3000 wanita 

hamil yang tidak mengembangkan kondisi tersebut. Analisa menunjukan bahwa 

wanita yang memiliki Vitamin D yang rendah selama 26 minggu pertama 

kehamilan, 40% lebih akan mengalami preeklampsia berat dibandingkan dengan 

wanita yang memiliki tingkat vitamin yang cukup pada usia kehamilan 26 minggu 

pertama (Ware, 2017).  Jumlah Vitamin D yang dibutuhkan tergantung 

berdasarkan masing-masing usia. Asupan Vitamin D yang direkomendasikan 
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sepanjang hidup diperbaharui oleh Institusi Amerika Serikat dari Medicine (IOM) 

pada tahun 2010 dan saat ini ditetapkan yaitu bayi (0-12 bln) sekitar 400 IU, anak-

anak (1-18thn) sekitar 600 IU, dewasa sampai dengan umur 70thn sekitar 70-600 

IU, dewasa diatas 70thn sekitar 800 IU, dan wanita hamil atau ibu menyusui 

sekitar 600 IU. Dosis yang direkomendasikan untuk Vitamin D adalah 4000 IU 

per hari, namun, Nasional Institut of Health (NIH) telah menyarankan bahwa 

keracunan Vitamin D tidak terjadi jika asupan harian dibawah 10.000 IU per hari. 

Konsumsi berlebihan Vitamin D (hypervitaminosis D) dapat menyebabkan 

kalsifikasi tulang dan pengerasan pembuluh darah, ginjal, paru-paru, dan hati. 

Gejala yang paling umum dari hypervitaminosis D adalah sakit kepala dan mual, 

bias juga terjadi kehilangan nafsu makan, mulut kering, rasa logam, muntah, 

sembelit, dan diare (Ware, 2017). 

Inflamasi atau radang adalah respon dari suatu organisme terhadap pathogen 

dan alterasi mekanis dalam jaringan berupa rangkaian reaksi yang terjadi pada 

tempat jaringan yang mengalami cedera seperti terbakar atau terinfeksi. Radang 

atau inflamasi adalah satu dari respon utama sistem kekebalan terhadap infeksi 

dan iritasi. Secara garis besar proses inflamasi dibagi menjadi 2 tahap yaitu, 

inflamasi akut yang merupakan inflamasi segera setelah adanya rangsangan iritan 

di mana terjadi pelepasan plasma dan komponen seluler darah ke dalam ruang-

ruang jaringan ekstraseluler termasuk di dalamnya granulosit neutrophil yang 

melakukan pelahapan (fagositosis) untuk membersihkan debris jaringan dan 

mikroba. Inflamasi kronis merupakan respon inflamasi yang terjadi kembali jika 

tidak berhasil memperbaiki seluruh jaringan yang rusak dan kembali keadaan 
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aslinya atau perbaikan yang tidak dapat dilakukan dengan sempurna. Adapun ciri-

ciri dari inflamasi antara lain rubor (kemerahan), kalor (panas), dolor (rasa sakit), 

tumor (pembengkakan), dan fungsio laesa (perubahan fungsi) (Rahmani, 2014). 

Penyebab preeklampsia terjadi dalam 2 tahap. Tahap pertama, perfusi 

plasenta berkurang sehingga terjadi impaksi rusaknya plasenta. Tahap kedua, 

penurunan vaskularisasi pada plasenta sehingga mengaktifkan respon inflamasi 

maternal. Ini dapat menyebabkan disfungsi endotel dan pelepasan faktor anti 

angiogenik yang berlebih ke dalam aliran darah sehingga terjadi hipertensi. 

Defisiensi Vitamin D telah dikaitkan dengan preeklamsia yang berperan dalam 

modulasi respon pro-inflamasi dan penurunan oksidatif stress pada preeklampsia, 

angiogenesis melalui VEGF (Vaskular Endothelial Growth Factor) dan modulasi 

gen yang dapat menurunkan tekanan darah melalui sistem renin angiotensin 

(RAS). Vitamin D memainkan peran penting dalam preeklampsia sebagai 

modulator imun. Ini membantu meningkatkan respon plasenta ibu dan mencegah 

terjadinya pelepasan faktor anti angiogenik ke dalam aliran darah dan modulasi 

hipertensi (Cunningham, 2014).  

Kehamilan merupakan salah satu sunatullah, yang Allah tetapkan kepada 

sebagian makhluk-Nya, seperti manusia dan hewan. Pernikahan dan kehamilan 

menjadi sebuah proses untuk mempertahankan keberadaan manusia di muka bumi 

ini. Dengan adanya pernikahan dan kehamilan, keberlangsungan hidup manusia di 

muka bumi ini menjadi terjaga. Kehamilan juga menjadi salah satu tanda 

keagungan dan kebesaran kekuasan Allah (Usman, 2013).  
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Apabila saat kehamilan terjadi preeklamsia tentunya dalam Islam diwajibkan 

untuk mencari pengobatan. Pada dasarnya segala bentuk pengobatan 

diperbolehkan asalkan pengobatan tersebut memberikan banyak manfaat dan 

kebaikan serta tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. 

Salah satu bentuk kemajuan pengetahuan dan teknologi tersebut adalah dalam 

bidang kedokteran dan penerapan praktik pengobatan. Sebagaimana dijelaskan 

dalam hadits Rasulullah SAW bahwa segala penyakit diturunkan oleh Allah 

beserta obatnya, salah satu cara penemuan obat tersebut adalah melalui kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi (Muhadi dan Muadzin, 2009). 

 Dalam perspektif Islam, segala bentuk perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang memberikan kemaslahatan bagi manusia itu diperbolehkan, 

sehingga perlu diketahui dan dibahas lebih lanjut mengenai efektivitas dan 

keamanan vitamin D sebagai anti inflamasi pada pasien preeklamsi pada 

kehamilan (Zuhdi, 2001). 

Atas dasar uraian di atas, maka penulis mencoba mengangkat masalah 

tersebut dalam skripsi yang berjudul “Asupan Vitamin D Sebagai Anti Inflamasi 

Pada Pasien Preeklamsi Pada Kehamilan Ditinjau Dari Sudut Pandang 

Kedokteran Dan Islam”. 

 

1.2.     Permasalahan 

 1.2.1. Bagaimana hubungan asupan Vitamin D terhadap kejadian 

Preeklampsia pada kehamilan? 
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1.2.2.  Bagaimana pandangan Islam mengenai asupan vitamin D sebagai 

anti inflamasi pada pasien preeklamsi pada kehamilan ? 

 

1.3.  Tujuan 

1.3.1.  Tujuan Umum  

Memberikan informasi mengenai asupan vitamin D sebagai anti 

inflamasi pada pasien preeklamsi pada kehamilan ditinjau dari sudut 

pandang kedokteran dan Islam. 

1.3.2.  Tujuan Khusus  

1.3.2.1.   Memberikan informasi mengenai hubungan asupan Vitamin 

D terhadap kejadian Preeklampsia pada kehamilan. 

1.3.2.2. Memberikan informasi mengenai asupan vitamin D sebagai 

anti inflamasi pada pasien preeklamsi pada kehamilan 

dalam pandangan Islam.  

 

1.4.   Manfaat 

1.4.1. Bagi Penulis 

Untuk memberikan informasi mengenai asupan vitamin D sebagai 

anti inflamasi pada pasien preeklamsi pada kehamilan ditinjau dari 

kedokteran dan Islam serta menambah pengalaman dalam membuat 

karya ilmiah yang baik dan benar.                 
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        1.4.2. Bagi Universitas YARSI 

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan di perpustakaan Universitas YARSI serta menjadi 

bahan masukan bagi civitas akademika mengenai asupan vitamin D 

sebagai anti inflamasi pada pasien preeklamsi pada kehamilan 

ditinjau dari kedokteran dan Islam. 

        1.4.3. Bagi Masyarakat  

Diharapkan skripsi ini dapat membantu menambah khasanah 

pengetahuan masyarakat mengenai asupan vitamin D sebagai anti 

inflamasi pada pasien preeklamsi pada kehamilan ditinjau dari 

kedokteran dan Islam.  

 


