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Hubungan Antara Indeks Massa Tubuh Pada Ibu Hamil  

Dengan Kejadian Ketuban Dini di Kabupaten Wajo 

Alfitra Salam1, Nadyah2, Fhirastika Annisha Helvian3,  

Andi Alifia Ayu Delima4, Zulfahmi Alwi5 

Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar 

Kontak : 70600116035@uin-alauddin.ac.id 

Abstrak 

Status gizi dapat jadikan sebuah penilaian terhadap resiko terjadinya 

ketuban pecah dini, salah satu cara untuk menentukan status gizi ibu hamil adalah 

dengan menghitung indeks massa tubuh sebelum hamil. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui hubungan antara indeks massa tubuh pada ibu hamil 

dengan kejadian ketuban pecah dini. Penelitian ini merupakan penelitian analitik 

observasional dengan pendekatan cross sectional. Sampel pada penelitian 

menggunakan rekam medik pasien di RSUD Lamaddukelleng Kabupaten Wajo 

yang memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi. Sebanyak 90 sampel didapatkan dari 

rekam medik pasien dengan riwayat ketuban pecah dini. Data yang didapatkan 

akan diolah dan dianalisis menggunakan uji Chi-Square dengan p<0.05. Hasil dari 

penelitian menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan antara indeks massa 

tubuh pada ibu hamil dengan kejadian ketuban pecah dini dengan nilai p= 0.476, 

terdapat hubungan yang signifikan antara kenaikan berat badan selama kehamilan 

pada ibu hamil dengan kategori indeks massa tubuh obese dengan nilai p= 0,016. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak ditemukan adanya hubungan yang 

signifikan antara indeks massa tubuh dengan ketuban pecah dini, terdapat 

hubungan yang signifikan antara kenaikan berat badan selama kehamilan dengan 

ketuban pecah dini. 

Kata Kunci : Status Nutrisi, Indeks Massa Tubuh, Kenaikan Berat Badan, 

Ketuban Pecah Dini 
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The Relationship Between Body Mass Index In Pregnancy and 

Premature Rupture of Membranes in Wajo Regency 

Alfitra Salam1, Nadyah2, Fhirastika Annisha Helvian3,  

Andi Alifia Ayu Delima4, Zulfahmi Alwi5 

Medical Education Program of UIN Alauddin Makassar 

Contact: 70600117035@uin-alauddin.ac.id 

Abstract 

Nutritional status could be used as an assessment of the risk of premature 

rupture of membranes. One way to determine the nutritional status of pregnant 

women is to calculate the body mass index of women before pregnancy. The 

purpose of this study was to determine the relationship between body mass index 

in pregnant women and the occurrences of premature rupture of membranes. An 

observational analytic study with a cross sectional approach was adopted in this 

study. The data of this study were collected from the patients’ medical records at 

RSUD Lamaddukelleng of Wajo Regency in which the inclusion and exclusion 

sampling criteria were used. A total of 90 samples of patients’ medical record was 

obtained related to premature rupture of membranes. The collected data were 

processed and analyzed using the Chi-Square test with the p value of <0.05. The 

results of the study indicated that there was no significant relationship between 

body mass index in pregnant women and the occurrence of premature rupture of 

membranes with the p value of 0.476 (less than 0.05). Contrastingly, there was a 

significant relationship between weight gain during pregnancy and the occurrence 

of premature rupture of membranes with the p value of 0.016. This study 

concluded that while there is no significant relationship between body mass index 

and premature rupture of membranes, it is apparent that there is a significant 

relationship between weight gain during pregnancy and premature rupture of 

membranes. 

Key Words: Nutritional Status, Body Mass Index, Weight Gain, Premature 

Rupture Membranes 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Jumlah Angka Kematian Ibu (AKI) menurut provinsi pada tahun 2018-

2019 terjadi penurunan yang tidak signifikan. Terdapat penurunan dari 4.226 

menjadi 4.221 kematian di seluruh Indonesia. Pada tahun 2019 penyebab 

kematian ibu terbanyak adalah perdarahan dalam kehamilan dengan kasus 

sebanyak 1.280, disusul dengan hipertensi dalam kehamilan dengan kasus 

sebanyak 1.066 dan infeksi dalam kehamilan dengan kasus sebanyak 207 

(Kemenkes RI, 2019). Infeksi yang paling sering dialami oleh ibu hamil sebagian 

besar akibat dari komplikasi atau penyulit dalam kehamilan dan persalinan seperti 

ketuban pecah dini (45%), infeksi saluran kemih (31%) dan febris (24%) (Susanti 

dkk., 2018). 

Dalam agama Islam, kehamilan merupakan salah satu bentuk kebesaran 

Allah SWT dan bukti bahwa Allah SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hal ini 

tercermin dalam firman Allah di Q.S al-Mu’min ayat 67 yang berbunyi :  

ن تَُراٍب ثُمَّ ِمن نُّْطفٍَة ثُمَّ ِمْن َعلَقٍَة ثُمَّ يُْخِرُجُكْم ِطْفًلا ثُمَّ ِلتَْبلُغُٓو۟ا أَ  ُشدَُّكْم  ُهَو ٱلَِّذى َخلَقَُكم م ِ

ى َولَعَلَُّكْم تَْعِقلُونَ ثُمَّ ِلتَ  َسمًّ ن يُتََوفَّٰى ِمن قَْبُل ۖ َوِلتَْبلُغُٓو۟ا أََجًلا مُّ ا ۚ َوِمنُكم مَّ ( ٧٨) ُكونُو۟ا ُشيُوخا  

Terjemahan :  

“Dia-lah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes mani, 

sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkan-Nya kamu sebagai 

seorang anak, kemudian (kamu dibiarkan hidup) supaya kamu sampai kepada 

masa (dewasa), kemudian (dibiarkan hidup lagi) sampai tua, di antara kamu ada 

yang diwafatkan sebelum itu. (Kami perbuat demikian) supaya kamu sampai 

kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahami(nya)”. 

Dari ayat di atas, menjelaskan bahwa Allah yang menciptakan kalian, anak 

Adam dari tanah. Dari tanah itu Allah menciptakan nutfah yang kemudian diubah 

menjadi ‘alaqah. Setelah itu Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu dalam 
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bentuk bayi. Selanjutnya, adakalanya Allah memanjangkan umur kalian hingga 

mencapai kesempurnaan fisik dan daya pikir, atau hingga usia lanjut dan 

adakalanya Allah mematikan kita sebelum usia muda, atau tua. Selanjutnya Allah 

menjelaskan dalam firman-Nya mengenai fase-fase pembentukan janin, dimulai 

dari nutfah yang memiliki beberapa arti antara lain adalah “sperma” yang akan 

membuahi ovum. Kemudian ‘alaqah yang memiliki arti darah kental atau darah 

encer yang berwarna merah. Dalam perspektif ilmu pengetahuan, ‘alaqah berarti 

sel-sel janin yang menempel pada dinding rahim. Setelah itu masuk ke fase 

mudigah, secara garis besar terdiri dari sel-sel yang akan menjadi janin dan sel-sel 

yang tidak berbentuk manusia yang akan melapisi sel yang pertama. Fase 

mudigah terjadi selama beberapa pekan dan kemudian masuk ke fase ‘izham yang 

berarti pembentukan tulang (Shihab, 2012). 

Teori yang baru terungkap oleh ilmu pengetahuan pada abad ke-20 ini 

ternyata telah diuraikan oleh al-Qur’an ratusan tahun lamanya. Dimulai dari 

proses fertilisasi dimana nutfah yang memiliki arti sperma akan membuahi sel 

ovum pada tuba falopi dan proses ini diawali dengan penumpahan sperma ke 

liang sanggama saat terjadi hubungan suami-istri. Kemudian lanjut ke fase 

‘alaqah yang sering diterjemahkan sebagai darah beku/segumpal darah, namun 

dalam kenyataannya fase pembentukan manusia dalam rahim tidak pernah melalui 

stadium segumpal darah, hanya mirip saja dengan darah beku. Dalam bahasa arab 

sendiri ‘alaqah  memiliki arti : seekor lintah, darah beku, bergantung atau  

melekat dan menunjukkan tanah yang melekat pada tangan sehabis membajak 

sawah. Berdasarkan makna tersebut dan penelitian dibidang embriologi, maka 

kata ‘alaqah lebih sesuai artinya dengan blastocyst (sesuatu yang melekat) 

(Nasution, 2020). 
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Setelah itu masuk ke fase mudigah yang memiliki arti segumpal daging 

yang kadarnya dapat dikunyah. Dalam kajian ilmu pengetahuan embriologi 

sendiri, blastocyst akan menjadi embrio yang merupakan cikal bakal manusia 

(Nasution, 2020). Kemudian masuk ke fase pembentukan tulang dimana telah 

diisyaratkan dalam al-Qur’an dengan sebutan izham yang akan dibalut otot. Para 

ahli dalam beberapa dekade terakhir berasumsi bahwa tulang dan otot terbentuk 

bersamaan. Namun penelitian mikroskopik telah membuktikan bahwa yang telah 

diterangkan oleh al-Qur’an adalah tepat. Tulang harus terbentuk terlebih dahulu 

dan berikutnya otot disertai dengan daging sebagai pembungkusnya (Kemenag RI, 

2012). Dari penjelasan di atas dapat simpulkan bahwa proses embriologi manusia 

telah diungkapkan oleh Allah SWT dalam al-Qur’an selama berabad-abad 

lamanya dan telah dibuktikan dengan ilmu pengetahuan modern saat ini. Maha 

benar Allah atas segala Firman-Nya. 

Di seluruh dunia, terdapat sedikit perbedaan dalam prevalensi ketuban 

pecah dini dan hal ini mungkin disebabkan oleh perbedaan populasi yang diteliti. 

Insiden ketuban pecah dini berkisar dari sekitar 5% sampai 10% dari semua 

persalinan, dan Preterm Premature Rupture of Membranes (PPROM) terjadi pada 

sekitar 3% dari semua kehamilan. Sekitar 70% kasus ketuban pecah dini terjadi 

pada kehamilan aterm, tetapi di pusat rujukan, lebih dari 50% kasus dapat terjadi 

pada kehamilan preterm. Premature Rupture of Membranes (PROM) adalah 

penyebab sekitar sepertiga dari semua kelahiran prematur (Assefa et al., 2018). 

Insiden ketuban pecah dini 2,7% di Cina dan 5-15% di Amerika. Dalam 

kebanyakan kasus, ini terjadi antara minggu ke 34-37 kehamilan (Chandra and 

Sun, 2017). 

Prevalensi ketuban pecah dini di Indonesia diperkirakan sebanyak 4,5% 

sampai 7,6% dari seluruh kehamilan (Wiradharma et al., 2016). Di RSUD Cilegon 
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periode Juli 2014 sampai Desember 2015 kejadian ketuban pecah dini preterm 

atau Preterm Premature Rupture of Membranes (PPROM) diperkirakan mencapai 

angka 66,3%, sedangkan ketuban pecah dini aterm atau Premature Rupture of 

Membranes (PROM) mencapai angka 39,9%. Dari ibu hamil yang mengalami 

ketuban pecah dini, ibu dengan persalinan prematur (56,2%) dan ibu yang 

melahirkan cukup bulan (66,3%) cenderung mengalami Masa Laten <12 jam (Sari 

et al., 2020). Sedangkan di RSUP Sanglah Denpasar pada tahun 2016 angka 

kejadian ketuban pecah dini sebesar 212 dari 1450 persalinan (14,62%).  Insiden 

kejadian, ketuban pecah dini, dengan usai kehamilan aterm (>37 minggu) yaitu 

179 kasus (84.43%) sedangkan pada kasus preterm sebanyak 33 kasus (15,57%) 

(Negara dkk., 2018). 

Di Kabupaten Wajo, menurut data dari Dinas Kesehatan pada tahun 2017 

angka kejadian ketuban pecah dini terjadi sebanyak 166 dan mengalami 

kenaikkan menjadi 196 pada tahun 2018. Kejadian ketuban pecah dini dilaporkan 

sebanyak  192 selama tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 dilaporkan kasus 

sebanyak 151 pada bulan Januari-Agustus dan diprediksikan jumlah ini akan 

bertambah hingga akhir tahun. (Dinkes Kab.Wajo, 2020).  

Status nutrisi dapat jadikan sebuah penilaian terhadap resiko terjadinya 

ketuban pecah dini. Pada ibu hamil yang memiliki indeks massa tubuh berlebih 

atau obesitas akan memicu produksi Reactive Oxygen Species (ROS) berlebih. 

Peningkatan produksi Reactive Oxygen Species (ROS) secara tidak langsung 

bertanggungjawab terhadap kerusakan struktur dari korioamnion dan 

mengakibatkan rupture (Furukawa et al., 2017). Sedangkan pada ibu hamil yang 

memiliki indeks massa tubuh kurang, hal ini berkaitan dengan kurangnya nutrisi 

dan merupakan faktor predisposisi terjadinya ketuban pecah dini (Negara et al., 

2017). Defisiensi mikronutrien akibat kurang gizi akan menyebabkan gangguan 
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struktur kolagen dan menyebabkan kadar antioksidan dalam tubuh berkurang 

sehingga regenerasi sel akan memburuk (Hassanzadeh et al., 2016). 

Dari data yang didapatkan oleh peneliti, angka kejadian ketuban pecah dini 

terkhusus di Kabupaten Wajo mengalami kenaikan setiap tahunnya. ketuban 

pecah dini berkaitan dengan komplikasi dalam persalinan yang dapat 

meningkatkan mortalitas dan morbiditas ibu dan janin. Di Kabupaten Wajo 

sendiri, salah satu komplikasi persalinan yang paling sering terjadi tiap tahunnya 

adalah asfiksia dan BBLR yang bisa disebabkan oleh ketuban pecah dini. Menurut 

Wiradharma (2016) terdapat hubungan bermakna antara ketuban pecah dini dan 

kejadian asfiksia terutama ketuban pecah dini yang terjadi ≥12 jam. Status gizi 

pada ibu hamil juga berpengaruh terhadap kejadian ketuban pecah dini dimana 

status gizi dapat diukur dengan melihat indeks massa tubuh sebelum kehamilan.  

Kondisi berat badan yang kurang dan lebih dapat meningkatkan morbiditas 

dan mortalitas pada ibu. Dari penelitian yang dilakukan oleh Fuad (2018) 

didapatkan kesimpulan bahwa indeks massa tubuh pada ibu hamil memiliki 

hubungan yang bermakna dengan kejadian ketuban pecah dini. Penelitian lain 

yang dilakukan oleh Zhong, et.al (2010) obesitas yang terjadi sebelum kehamilan 

dapat meningkatkan resiko terjadinya ketuban pecah dini. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh Masho, et.al (2013) pada wanita yang mengalami obesitas 

dengan peningkatan berat badan masih dalam batas normal memiliki resiko yang 

lebih rendah untuk terjadinya kelahiran prematur dengan ketuban pecah dini, 

dibandingkan dengan wanita yang mengalami peningkatan berat badan yang 

berlebih. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

hubungan antara indeks massa tubuh dengan kejadian ketuban pecah dini. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan 

antara indeks massa tubuh dengan kejadian ketuban pecah dini? 

C. HIPOTESIS 

1. Hipotesis Nol (Ho) 

Tidak ada hubungan antara indeks massa tubuh pada ibu hamil dengan 

kejadian ketuban pecah dini. 

2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

Terdapat hubungan antara indeks massa tubuh pada ibu hamil dengan 

kejadian ketuban pecah dini 
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D. DEFINISI OPERASIONAL DAN RUANG LINGKUP PENELITIAN 

1. Definisi Operasional Variabel 

Tabel 1.1 Definisi Operasional 

N

O 
Variabel 

Definisi 

Operasional 
Cara Ukur Hasil Ukur Skala 

Variabel Independen 

1. 

Indeks 

Massa 

Tubuh 

pada ibu 

hamil 

IMT merupakan 

suatu cara 

sederhana untuk 

menilai 

sekaligus 

mendefinisikan 

antropometri 

tubuh orang 

dewasa dan 

mengklasifikasi

kannya sesusai 

dengan berat 

badan individu 

Melihat 

rekam 

medis 

pasien 

kemudian 

disesuaikan 

dengan 

Indeks 

Massa 

Tubuh Asia 

Pasifik 

 Indeks Massa 

Tubuh  

Asia Pasifik : 

Underweight  

(<18.5) 

Normal 

(18.5-22.9) 

Overweight  

(23-24.9) 

Obese  

(≥25) 

Ordinal 

Variabel Dependen 

2. 

Kejadian 

ketuban 

pecah 

dini 

Ketuban pecah 

dini adalah 

keadaan dimana 

terjadinya 

ketuban pecah 

sebelum proses 

persalinan 

terjadi. Jika 

umur kehamilan 

<37 minggu 

Melihat 

rekam 

medis 

pasien 

dengan 

riwayat 

ketuban 

pecah dini 

- Ketuban pecah 

dini preterm 

- Ketuban pecah 

dini aterm 

Nominal 
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disebut ketuban 

pecah dini 

preterm. 

Sedangkan >37 

minggu disebut 

dengan ketuban 

pecah dini 

aterm 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Menghubungkan antara indeks massa tubuh pada ibu hamil dengan 

kejadian ketuban pecah dini dengan metode melihat rekam medis pasien 

yang mengalami ketuban pecah dini. 
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E. KAJIAN PUSTAKA 

 Tabel 1.2 Kajian Pustaka Penelitian  

NO Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Persamaan Perbedaan 

1. 

Yan Zhong, 

Alison G. Cahill, 

George A. 

Macones, Fufan 

Zhu, dan Anthony 

O. Odibo. 

The Association 

between 

Prepregnancy 

Maternal Body 

Mass Index and 

Preterm Delivery 

Tujuan penelitian ini 

adalah untuk 

menyelidiki hubungan 

antara indeks massa 

tubuh ibu sebelum 

hamil dengan 

persalinan prematur. 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian yang 

bersifat studi 

retrospektif. 

Dalam penelitian 

ini menjelaskan 

tentang hubungan 

indeks massa 

tubuh dengan 

ketuban pecah 

dini.  

Perbedaan 

terletak pada 

variabel 

dependen yaitu 

kelahiran 

prematur. 

2. 

Saba W Masho, 

Diane L Bishop 

dan Meaghan 

Munn1 

Pre-pregnancy 

BMI and weight 

gain: Where is the 

tipping point for 

preterm birth? 

Tujuan penelitian ini 

adalah untuk menguji 

pengaruh indeks 

massa tubuh sebelum 

kehamilan dan 

pertambahan berat 

badan selama 

kehamilan terhadap 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian yang 

bersifat studi 

kohort 

prospektif. 

Dalam penelitian 

ini menjelaskan 

tentang hubungan 

indeks massa 

tubuh dengan 

ketuban pecah 

dini. 

Perbedaan 

terletak pada 

variabel 

independent dan 

dependen. Pada 

penelitian ini juga 

mengaitkan 

kejadian 
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kelahiran prematur 

dengan ketuban pecah 

dini dan non ketuban 

pecah dini 

kelahiran 

prematur tidak 

sekedar Ketuban 

Pecah Dini saja. 

3. 

Muhammad 

Faizul Fuad 

Hubungan Antara 

Indeks Massa 

Tubuh pada Ibu 

Hamil dengan 

Kejadian Ketuban 

Pecah Dini di Rs 

Pku 

Muhammadiyah 

Karanganyar  

Tujuan penelitian ini 

adalah untuk 

mengetahui hubungan 

antara indeks massa 

tubuh ibu hamil 

dengan kejadian 

ketuban pecah dini 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian yang 

bersifat 

observasional 

analitik 

Dalam penelitian 

ini menjelaskan 

tentang hubungan 

indeks massa 

tubuh pada ibu 

hamil dengan 

kejadian ketuban 

pecah dini 

Perbedaan 

terletak pada 

sampel yang 

digunakan 

dimana pada 

penelitian ini 

tidak 

menggunakan 

variabel kontrol  
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F. TUJUAN PENELITIAN 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara indeks massa 

tubuh pada ibu hamil terhadap kejadian ketuban pecah ini. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui hubungan indeks massa tubuh underweight dengan 

kejadian ketuban pecah dini pada ibu hamil. 

b. Untuk mengetahui hubungan indeks massa tubuh normal dengan 

kejadian ketuban pecah dini pada ibu hamil. 

c. Untuk mengetahui hubungan indeks massa tubuh overweight dengan 

kejadian ketuban pecah dini pada ibu hamil. 

d. Untuk mengetahui hubungan indeks massa tubuh obesitas dengan  

kejadian ketuban pecah dini pada ibu hamil. 

e. Untuk mengetahui hubungan kenaikan berat badan selama kehamilan 

dengan kejadian ketuban pecah dini. 

G. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menjadi pengalaman berharga dalam rangka 

menambah wawasan dalam bidang penelitian dan menerapkan ilmu yang 

telah didapatkan di bidang kesehatan terutama mengenai hubungan indeks 

massa tubuh pada ibu hamil dengan kejadian ketuban pecah dini. 

2. Bagi Masyarakat 

Menambah wawasan atau pengetahuan masyarakat tentang hubungan 

indeks massa tubuh dengan kejadian ketuban pecah dini. Sehingga ibu 

hamil lebih paham dan mengerti mengenai ketuban pecah dini yang 

berkaitan dengan indeks massa tubuh. 
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3. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dasar untuk melakukan 

penelitian yang lebih spesifik lagi mengenai ketuban pecah dini  yang 

berkaitan dengan indeks massa tubuh pada ibu hamil. 

4. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

terhadap ilmu pengetahuan, terutama pada penerapannya terkait kasus 

ketuban pecah dini 

5. Bagi Institusi 

a) Memberikan hasil data tambahan dibidang kesehatan ibu dan 

anak, terkhusus mengenai hubungan antara indeks massa tubuh 

pada ibu hamil dengan kejadian ketuban pecah ini. 

b) Menambah referensi penelitian mengenai ibu dan anak, sehingga 

bisa menjadi dasar dan acuan untuk penelitian selanjutnya di 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. KETUBAN PECAH DINI (KPD) 

1. Definisi Ketuban Pecah Dini 

Ketuban pecah ini merupakan keadaan dimana pecahnya ketuban sebelum 

terjadinya proses persalinan. Ketuban pecah dini memiliki sebuah batasan 

tergantung dari umur kehamilannya. Jika ketuban pecah setelah umur 

kehamilan 37 bulan maka disebut dengan ketuban pecah dini aterm atau 

Premature Rupture of Membranes (PROM). Sedangkan ketuban yang pecah 

sebelum umur kehamilan 37 minggu disebut dengan ketuban pecah dini 

preterm atau Preterm Premature Rupture of Membranes (PPROM) (Negara 

dkk., 2017). 

2. Klasifikasi Ketuban Pecah Dini 

a. Ketuban pecah dini pada kehamilan preterm 

Ketuban pecah dini preterm atau Preterm Premature Rupture Of 

Membranes (PPROM) adalah pecahnya ketuban saat kehamilan ibu berada 

diantara 34 minggu sampai kurang dari dengan 37 minggu. Sedangkan 

ketuban pecah dini sangat preterm merupakan ketuban yang pecah pada saat 

umur kehamilan ibu berada diantara 24 minggu sampai kurang dari 34 

minggu. Definisi ketuban pecah dini preterm bervariasai dalam berbagai 

kepustakaan, namun yang paling sering diterima dan paling sering digunakan 

adalah ketuban pecah dini preterm terjadi pada persalinan kurang dari 37 

minggu. Ketuban pecah dini preterm terbukti dengan vaginal pooling, 

nitrazin test dan fern test atau Insulin Like Growth Factor Binding Protein-1 
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(IGFBP-1) (+) yang terjadi pada usia <37 minggu sebelum proses persalinan 

(POGI, 2016). 

b. Ketuban pecah dini pada kehamilan aterm 

Ketuban pecah dini aterm atau Premature Rupture of Membranes 

(PROM) adalah pecahnya ketuban saat umur kehamilan ibu ≥37 Minggu 

yang terbukti dengan vaginal pooling, nitrazin test dan fern test (+) atau 

Insulin Like Growth Factor Binding Protein-1 (IGFBP-1) (+) (POGI, 2016). 

3. Etiologi Ketuban Pecah Dini 

Penyebab ketuban pecah dini sampai sekarang belum diketahui secara 

pasti, akan tetapi ketuban pecah dini diduga memiliki hubungan dengan 

selaput ketuban tipis, hipermotilitas rahim, infeksi, multipara, usia ibu, letak 

janin dan riwayat ketuban pecah dini sebelumnya (Rahayu et al., 2017). Tidak 

ada etiologi tunggal yang dapat menyebabkan ketuban pecah dini, 

penyebabnya diyakini sebagai multifaktorial. Infeksi atau inflamasi 

koriodesidua dapat menyebabkan ketuban pecah dini preterm (POGI, 2016). 

Secara umum, ketuban pecah pada proses persalinan disebabkan oleh 

kontraksi dari uterus dan peragangan yang terjadi berulang kali. Pecahnya 

selaput ketuban erat kaitannya dengan proses biokimia, proses tersebut terjadi 

didalam kolagen matriks selular amnion, korion hingga apoptosis membran 

janin. Membran janin dan desidua bereaksi terhadap stimulus akibat dari 

infeksi sehingga terjadi peregangan dari selaput ketuban dengan cara 

memproduksi mediator berupa sitokin, prostaglandin dan sebuah protein 

hormon yang dapat merangsang aktivitas dari matrix degrading enzyme 

(Prawirohardjo, 2016).  
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Penyebab lain ketuban pecah dini adalah menurunnya kekuatan 

membrane atau meningkatnya kekuatan intrauterin atau bisa disebabkan oleh 

kedua faktor tersebut. Ketuban pecah dini juga dapat disebabkan oleh :  

a. Serviks inkompeten 

Dapat terjadi pada keadaan dimana kanalis servikalis yang selalu 

terbuka akibat dari persalinan, kuretase maupun tindakan bedah 

obstetrik yang lain. 

b. Ketegangan uterus yang berlebih 

Keadaan ini dapat ditemukan pada keadaan trauma, kehamilan ganda 

dan hidroamnion. Hal ini menyebabkan tekanan intrauterin meningkat 

sehingga terjadi distensi berlebihan dari uterus. 

c. Kelainan letak janin 

Kelainan letak seperti letak sungsang atau letak lintang menyebabkan 

tidak adanya bagian terendah yang menutupi PAP sehingga tekanan 

dapat terhalang. Hal ini dapat menyebabkan ketuban pecah dini 

d. Trauma  

Dapat tejadi setelah hubungan seksual, pemeriksaan dalam, maupun 

tindakan amniosentesis. 

e. Makrosomia 

Makrosomia adalah keadana dimana berat badan neonatus >4000 

gram. Keadaan ini dapat menyebabkan distensi yang berlebih dari 

uterus dan menyebabkan tekanan intrauterin meningkat sehingga 

dapat menekan ketuban, selaput ketuban meregang, kekuatan 

membrane berkurang dan akhirnya membuat selaput mudah pecah. 
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f. Hidroamnion 

Merupakan keadaan dimana jumlah cairan amnion >2000 ml. cairan 

amnion yang sangat banyak dapat membuat uterus mengalami distensi 

yang berlebihan dalam waktu beberapa hari saja (Kartini, 2019; 

Pakpahan, 2017). 

Sebagian besar wanita yang mengalami kehamilan adalah normal, namun 

tidak sedikit pula yang mengalami masalah dalam kehamilannya. Salah satu 

masalah yang terjadi dalam kehamilan adalah ketuban pecah dini, al-Qur’an 

telah menyebutkan bahwa wanita yang sedang hamil akan mengalami 

berbagai kesulitan. Hal ini tertuang dalam penggalan ayat pada Q.S al-Ahqaf 

(46):15 dan Q.S Luqman (31):14, Allah SWT berfirman : 

ا  ا َوَوَضعَۡتهُ كُۡرهاً۬
هُ ُكۡرهاً۬  َحَملَۡتهُ أُمُّ

Terjemahan :  

“… Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya 

dengan susah payah (pula)…”. 

Dalil serupa juga terdapat pada Q.S Luqman (31):14, Allah SWT 

berfirman : 

لُهُ فِى  ـٰ هُ َوۡهناا َعلَٰى َوۡهٍنً۬ َوفَِص َعاَمۡينِ َحَملَۡتهُ أُمُّ  

Terjemahan :  

“… Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-

tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun…”. 

Kedua penggalan ayat di atas menjelaskan betapa beratnya mengandung 

dan melahirkan yang dialami oleh ibu. Dengan kemajuan dibidang embriologi 

dapat diketahui secara lahiriah betapa besarnya pengorbanan, kesengsaraan 

ibu hamil saat mengandung, kesusahan serta kepayahan yang dialami oleh ibu 

yang sedang hamil. Berbagai kesulitan yang dialami antara lain, mulai dari 
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mengidam, dengan gangguan fisik dan psikis, bahkan melahirkan dengan 

susah payah setelah masa kehamilan berakhir (Shihab, 2012). 

Oleh sebab itu penting bagi seorang ibu untuk memiliki pengetahuan 

mengenai kehamilannya dan menjaga kesehatan selama kehamilan. Peran ibu 

sendiri sangat penting dalam menjaga kesehatan kehamilannya termasuk dari 

ketuban pecah dini yang penyebabnya merupakan multifaktorial. Mulai dari 

menjaga kebersihan sebelum dan selama kehamilan agar terhindar dari 

infeksi, menjaga makan dan minum untuk menyeimbangan gizi dalam tubuh 

guna menghindari resiko kurang gizi maupun obesitas, serta menghindari 

kebiasan buruk sebelum hamil seperti merokok dan terlalu banyak 

beraktivitas. Semua hal tersebut dapat beresiko menimbulkan ketuban pecah 

dini, maka dari itu peran ibu hamil sangat penting dalam menjaga 

kesehatannya dengan mengenali berbagai masalah yang dapat menimbulkan 

gangguan dalam kehamilan. 

4. Faktor Resiko Ketuban Pecah Dini 

Faktor resiko yang berhubungan dengan ketuban pecah dini antara lain 

adalah ras berkulit hitam memiliki resiko yang lebih tinggi dari pada yang 

berkulit putih. Pasien dengan keadaan sosioekonomi rendah, perokok, 

mempunyai riwayat penyakit infeksi menular seksual, riwayat persalinan 

prematur, riwayat ketuban pecah dini sebelumnya, perdarahan pervaginam 

dan distensi uterus pada pasien dengan kehamilan ganda dan polihidroamnion 

(POGI, 2016). 

Ada banyak karakteristik ibu atau janin yang telah dikaitkan dengan 

kelahiran prematur, antara lain karakteristik demografi ibu, status gizi, 

riwayat kehamilan, karakteristik kehamilan saat ini, karakteristik psikologis, 

perilaku buruk, infeksi, kontraksi uterus dan panjang serviks, serta penanda 
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biologis dan genetik. Wanita kulit hitam memiliki tiga sampai empat kali 

lebih besar mengalami kelahiran prematur yang sangat dini dibandingkan 

wanita dari kelompok ras atau etnis lain (Toprak et al., 2017). 

Karakteristik demografi ibu lainnya yang terkait dengan kelahiran 

prematur meliputi status sosial ekonomi, pendidikan yang rendah, usia ibu 

yang rendah dan tinggi, serta status perkawinan tunggal. Status gizi selama 

kehamilan dapat digambarkan dengan indikator ukuran tubuh seperti indeks 

massa tubuh, asupan gizi, dan penilaian serum. Indeks massa tubuh sebelum 

hamil yang rendah dikaitkan dengan risiko tinggi kelahiran prematur spontan 

(Toprak et al., 2017). 

5. Patofisiologi Ketuban Pecah Dini 

Ketuban pecah pada umumnya merupakan suatu kejadian fisiologis jika 

terjadi dalam proses persalinan. Keadaan fisiologis ini terjadi karena 

disebabkan oleh kontraksi uterus dan peregangan yang terjadi secara 

berulang. Ketuban pecah dini dikatakan sebagai patologis karena selaput 

ketuban pecah sebelum proses persalinan terjadi (POGI, 2016; Prawirohardjo, 

2016).  

Teori mengenai terjadinya ketuban pecah dini belum bisa ditentukan 

secara pasti. Namun, dipercaya ketuban pecah dini terjadi karena merupakan 

mulfaktorial sehingga menyebabkan ketuban tidak adekuat untuk menahan 

tekanan dan menyebabkan pecah. Meskipun patofisiologinya multifaktorial, 

diyakini bahwa infeksi dan inflamasi bertanggungjawab atas kejadian ketuban 

pecah dini dan gejala-gejalanya (Drassinower et al., 2016). Terdapat beberapa 

mekanisme yang diduga saling mendukung untuk terjadinya ketuban pecah 

dini. Mekanisme tersebut adalah sebagai berikut : 
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a. Infeksi 

Mikroorganisme dapat mencapai cavum amnion dengan cara 

ascending dari vagina maupun serviks, penyebaran secara hematogen 

melalui plasenta atau secara tidak sengaja terpapar saat dilakukan 

tindakan operasi atau bedah (Negara dkk., 2017). 

Bakteri dapat memperoleh akses ke jaringan intrauterin melalui 3 

cara yaitu : Pertama, transfer transplasental dari infeksi sistemik 

maternal. Kedua, aliran retrograde infeksi ke dalam rongga peritoneum 

melalui tuba falopi dan ketiga adalah infeksi ascending bakteri dari 

vagina dan serviks. Karena kutub bawah membran janin desidua junction 

berdekatan dengan lubang saluran serviks, susunan anatomi ini 

menyediakan jalan masuk bagi mikroorganisme. Infeksi ascending 

dianggap sebagai jalur masuk yang paling umum. Mikroorganisme secara 

ascending menginvasi serviks, desidua, dan mungkin membran, di mana 

mereka kemudian dapat memasuki kantung amnion (Cunningham et al., 

2018).  

Akibat dari infeksi mikroorganisme ini terjadi proses inflamasi yang 

umumnya dapat menyebabkan kelahiran prematur dan Preterm 

Premature Rupture of Membranes (PPROM). Respon host endogen 

akibat infeksi tersebut menginduksi sitokin proinflamasi seperti TNF-α 

dan interleukin 1β (IL-1β) yang selanjutnya menginduksi MMP untuk 

mendegradasi matriks ekstraseluler. Hal ini menyebabkan perubahan 

struktur dan integritas dari matriks ekstraseluler. Selain itu, mikroba yang 

menyerang dapat menghasilkan enzim pengurai matriksnya sendiri, 

termasuk kolagenase yang bekerja pada protein matriks ekstraseluler 

inang. Enzim pendegradasi matriks endogen dan yang berasal dari 
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mikroba dapat mengekspos atau mengeluarkan cryptic matrikines yang 

memperkuat proses inflamasi (Strauss, 2013). 

Infeksi bakteri pada koriodesidua akan merangsang pelepasan 

eksotoksin dan endotoksin. Desidua dan membran janin menghasilkan 

sitokin berupa TNF- α, IL-α, IL- 1β, IL-6, IL-8 dan granulocyte colony-

stimulating factor (GCSF). Dengan terbentuknya semua faktor inflamasi 

ini akan merangsangan pelepasan prostaglandin yang menyebabkan 

kontraksi uterus dan penipisan serviks. Selain prostaglandin, terjadi pula 

pembentukan serta pelepasan metalloprotease pada membran 

korioamnion yang dapat menyebabkan pecahnya selaput ketuban. 

Perubahan fungsi dari TNF-α dapat memicu terjadinya inhibisi fungsi 

endokrin, aktivasi protease dan degradasi matriks ekstraseluler yang 

menyebabkan terminasi kehamilan atau Preterm Premature Rupture of 

Membranes (PPROM). Infeksi subklinis dapat bermanifestasi sebagai 

perdarahan vagina. Perdarahan vagina dan generasi thrombin 

menyebabkan kaskade proteolitik dan menyebabkan meningkatnya 

ekspresi MMP-3 desidual yang mampu merusak selaput ketuban 

sehingga menyebabkan PPROM (Negara dkk., 2017).  
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Gambar 1.1 Patofisiologi KPD akibat infeksi (Cunningham et al., 2018; Negara 

et al., 2017; Strauss, 2013). 

b. Mekanik 
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merangsang pengeluaran beberapa faktor, antara lain adalah 

prostaglandin E2 dan IL-8. Peregangan juga dapat mengakibatkan 
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IL-8 dan korion bersifat kemotaktik terhadap neutrophil dan dapat 

merangsang aktifitas dari kolagenase. Hal-hal seperti ini akan 

menyebabkan terganggunya keseimbangan proses sitensis dan degradasi 

matriks ekstraselular yang menyababkan ketuban pecah dini. Produksi 

dari prostaglandin dan IL-8 pada amnion memperlihatkan perubahan 

biokimia pada selaput ketuban dimulai dengan regangan selaput ketuban 

dan apoptosis (Negara dkk., 2017). 

Polihidroamnion atau kehamilan ganda dapat menyebabkan distensi 

uterus berlebih. Pecahnya selaput ketuban dikarenakan oleh distensi 

uterus yang berlebih disebabkan oleh peregangan mekanik. Peregangan 

mekanik menyebabkan peningkatan COX-2 dan prostaglandin. Selain 

itu, distensi uterus yang berlebih dapat menyebabkan peningkatan 

intrauterin. Peningkatan intrauterin ini berangsur-angsur menyebabkan 

selaput membran dari ketuban melemah (Negara dkk., 2017). 
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Gambar 1.2 Patofisiologi KPD akibat mekanik (Negara dkk., 2017). 

c. Reactive Oxygen Species 
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antioksidan di dalam tubuh. Stress oksidatif yang disebabkan oleh 

peningkatan pembentukan Reactive Oxygen Species dapat mengubah 

kekuatan dan elastisitas kolagen dan menyebabkan ketuban pecah dini 

(Hassanzadeh et al., 2016).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Patofisiologi KPD akibat ROS (Hassanzadeh et al., 2016; Negara 

dkk., 2017). 

6. Diagnosis Ketuban Pecah Dini 
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baru saja berhubungan seksual, atau demam. Penting untuk memverifikasi 

perkiraan tanggal kelahiran pasien karena informasi ini akan mengarahkan 

perawatan selanjutnya. Berikut adalah pemeriksaan yang dapat dilakukan 

untuk memastikan diagnosis ketuban pecah dini : 

a. Anamnesis 

Pasien biasanya datang dengan keluhan basah pada vagina, atau 

mengeluarkan cairan yang banyak secara tiba-tiba dari jalan lahir. Cairan 

yang keluar perlu diperhatikan warna dan baunya. Informasi yang diperlu 

diketahui pada anamnesis adalah waktu dan seberapa banyak cairan yang 

keluar, usia kehamilan, taksiran persalinan, Riwayat ketuban pecah dini 

sebelumnya, dan faktor resiko yang mungkin pada pasien (POGI, 2016). 

Munculnya tanda-tanda seperti suhu ibu lebih dari 38℃, air ketuban 

keruh dan berbau, janin mengalami takikardi bisa menandakan adanya 

infeksi pada ibu dan intrauterin (Prawirohardjo, 2016). 

Premature Rupture Of Membranes (PROM) merupakan diagnosis 

klinis. Hal ini ditunjukkan dengan pasien yang datang dengan riwayat 

keluar keputihan cair dan dikonfirmasi melalui pemeriksaan spekulum 

yang steril. Gold standard invasive minimal untuk diagnosis dari ketuban 

pecah didapatkan dari 3 gambaran klinis pada pemeriksaan spekulum. 

Pertama, terlihat cairan bening secara visual dari forniks vagina atau 

kebocoran cairan pada os serviks. Kedua, pH basa dari cairan 

servikovaginal biasanya ditunjukkan dengan melihat perubahan kertas 

lakmus merah menjadi biru (Nitrazin Test). Dan atau ketiga, melakukan 

Fern Test dari cairan servikovaginal yang telah dikeringkan (Borg et al., 

2019). 
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b. Pemeriksaan Fisik 

Pemeriksaan spekulum dilakukan untuk mengkonfirmasi adanya 

cairan ketuban yang keluar dari vagina. Pemeriksaan spekulum pada 

ketuban pecah dini akan nampak cairan ketuban keluar melalui Orificium 

Uteri Eksternum (OUE). Sebelum menggunakan spekulum sebaiknya 

dilakukan lubrikasi terlebih dahulu dengan menggunakan lubrikan yang 

dilarutkan dalam cairan steril agar meminimalkan resiko terjadinya 

infeksi. Spekulum sebaiknya tidak menyentuh serviks. Jika pada 

pemeriksaan spekulum cairan belum keluar, lakukan penekanan pada 

fundus uteri, minta pasien untuk batuk, mengejan, atau bagian terendah 

digoyangkan sehingga akan nampak cairan yang keluar dari ostium uteri 

dan terkumpul di forniks anterior (POGI, 2016). 

Selain itu pemeriksaan spekulum steril digunakan untuk menilai 

adanya servisitis, prolaps tali pusat, atau prolaps bagian terbawah janin, 

menilai dilatasi dan pendataran serviks. Ada tidaknya dilatasi serviks dan 

prolaps tali pusat harus diperhatikan dengan baik. Jika terdapat 

kecurigaan terjadinya sepsis, lakukan swab pada vagina untuk dilakukan 

kultur bakteri (POGI, 2016). 

Pemeriksaan vaginal toucher perlu dipertimbangkan jika pada 

pemeriksaan dalam didapatkan cairan vagina dan selaput ketuban sudah 

tidak ada lagi. Pemeriksaan dalam yang belum dalam persalinan sangat 

dibatasi karena jari pemeriksaan akan mengamulasikan flora normal 

vagina dimana mikroorganisme ini dapat dengan cepat menjadi 

mikroorganisme patogen (Negara dkk., 2017). 

Tidak perlu dilakukan pemeriksaan lain untuk mengkonfirmasi 

diagnosis jika cairan amnion terlihat jelas mengalir dari serviks. Jika 
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cairan amnion tidak terlihat, pasien dapat dipulangkan ke rumah kecuali 

terdapat kecurigaan kuat mengenai ketuban pecah dini (POGI, 2016). 

c. Pemeriksaan Penunjang 

1) Ultrasonografi (USG) 

USG dapat digunakan untuk menilai usia kehamilan pasien, 

taksiran berat badan janin hingga kelainan kongenital yang mungkin akan 

alami janin. Pemeriksaan ini digunakan untuk melengkapi diagnosis yang 

telah kita dapatkan pada anamnesis. USG digunakan untuk menilai 

indeks cairan amnion ataupun volume cairan amnion. Jika didapatkan 

hasil tersebut tanpa adanya pertumbuhan janin terhambat makan 

kecurigaan akan ketuban pecah dini sangat besar (POGI, 2016). 

Pemeriksaan USG dapat mengkonfirmasi terjadinya ketuban pecah dini 

dengan ditemukannya oligohidroamnion (Prawirohardjo, 2016). 

2) Pemeriksaan Laboratorium 

Pemeriksaan Lab dilakukan untuk mengkonfirmasi ada tidaknya 

infeksi. Pada pemeriksaan laboratorium jika ditemukan Leukositosis 

maternal yaitu leukosit darah >15.000/mm3, terdapat peningkatan C-

Reactive Protein (CRP) cairan amnion, gas-liquid chromatography, serta 

pemeriksaan Amniosentesis dapat menunjukkan keadaan infeksi (Negara 

dkk., 2017; Prawirohardjo, 2016). Adapun pemeriksaan lain yang dapat 

dilakukan yaitu : 

3) Nitrazin Test 

Nitrazin Test merupakan tes digunakan untuk menentukan cairan 

ketuban, dilakukan menggunakan kertas lakmus merah yang akan 

berubah menjadi biru. Pemeriksaan pH vagina wanita hamil sekitar 4,5-6 

sedangkan jika terdapat cairan amnion atau ketuban maka pHnya sekitar 
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7,1-7,3. Antiseptik yang bersifat alkalin dapat menyebabkan pH vagina 

menjadi naik. Terdapat hasil positif palsu, yaitu keadaan dimana terdapat 

darah, urine, semen dan terjadi infeksi pada vagina. Hal ini dapat 

mempengaruhi Nitrazin Test (POGI, 2016; Prawirohardjo, 2016). Studi 

yang dilakukan oleh Borg et al (2019) pada Nitrazin Test yang positif 

menunjukkan sensitifitas sebanyak 47% dan spesifisitas sebanyak 82,5%. 

4) Fern Test 

Pemeriksaan lain yang dapat dilakukan adalah Fern Test atau 

disebut juga dengan tes mikroskopik. Tes ini dilakukan dengan cara 

meneteskan cairan ketuban pada gelas objek dan dibiarkan mengering. 

Setelah itu dilakukan pengamatan di bawah mikrospok  tujuannya untuk 

melihat gambaran pola kristalisasi natrium klorida yang berasal dari 

cairan ketuban dan bentuknya menyerupai daun pakis (Rif’ati, 2017). 

Fern Test mengacu pada kristalisasi mikroskopis cairan ketuban 

sudah dikeringkan. Tes ini dapat memberikan hasil positif palsu dengan 

tingkat 5-30% jika terkontaminasi dengan sidik jari atau dengan semen 

dan lendir serviks. Serta dapat memberikan hasil negatif palsu dengan 

tingkat 5-12% karena kesalahan teknis misalnya menggunakan kapas 

kering untuk mengumpulkan sampel atau kontaminasi dengan darah 

(Borg et al., 2019). Sensitivitas dan spesifisitas yang dilaporkan untuk 

Fern Test masing-masing adalah 51% dan 70% pada pasien tanpa 

persalinan. Sedangkan pada pasien dalam persalinan sensitivitas dan 

spesifisitasnya dilaporkan sebanyak 98% dan 88% (Agbara et al., 2017). 
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5) Pemeriksaan Insulin Like Growth Factor Binding Protein 1   

(IGFBP-1) 

Tidak adanya Gold Standard non-invasif untuk diagnosis ketuban 

pecah dini mengakibatkan munculnya beberapa tes alternatif berdasarkan 

penilaian biokimia. Penilaian biokimiawi ini termasuk prolaktin vagina, 

Alpha-Feto-Protein (AFP), pemeriksaan fibronectin janin dan Insulin-

Like Growth Factor Binding Protein-1 (IGFBP-1) (Abdelazim, 2014). 

Insulin-Like Growth Factor Binding Protein-1 (IGFBP-1) 

merupakan protein utama yang ada di dalam cairan amnion. Metode 

dipstick imunokromatografi dapat dilakukan dengan mudah, hasilnya 

dapat dipercaya dan cepat. Pemeriksaan ini direkomendasikan untuk 

mendiagnosis Reactive Oxygen Species (ROS). Tes ini memiliki 

sensitivitas dan spesifisitas yang lebih baik dibandingkan dengan 

penilaian biokimia lainnya (Schmitz et al., 2019). Insulin Like Growth 

Factor Binding Protein seperti insulin disekresikan dari hati manusia, sel 

desidua dan plasenta. Konsentrasinya dalam cairan amnion 100–1000 

kali lipat lebih tinggi dibandingkan serum. Insulin-Like Growth Factor 

Binding Protein-1 (IGFBP-1) positif pada ketuban pecah dini bila sampel 

mengandung IGFBP-1 di atas 25 μg /L. Berbeda dengan nitrazin test dan 

fern test pada pemeriksaan IGFBP-1 tidak dipengaruhi oleh infeksi 

vagina, keputihan, obat-obatan, urin atau cairan semen (Abdelazim, 

2014). 

7. Penatalaksanaan Ketuban Pecah Dini 

Sebelum melakukan penatalaksanaan ketuban pecah dini, beberapa hal 

yang perlu dilakukan adalah memastikan diagnosis, menentukan umur 

kehamilan, lakukan evaluasi ada tidaknya infeksi maternal maupun infeksi 
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janin dan apakah dalam keadaan inpartu atau terdapat kegawatdaruratan janin 

(Prawirohardjo, 2016). Prinsip utama dalam penatalaksanaan ketuban pecah 

dini adalah mencegah meningkatnya mortalitas dan morbiditas maternal dan 

janin yang dapat diakibatkan oleh infeksi ataupun kelahiran premature pada 

ketuban pecah dini Preterm (POGI, 2016). Berikut penanganan ketuban pecah 

dini sesuai dengan umur kehamilan : 

a. Ketuban pecah dini preterm 

Lakukan perawatan di RS dan berikan antibiotic profilaksis yaitu 

ampisilin 4x500 mg diberikan selama 7 hari atau berikan eritromisin atau 

metronidazole 2x500 mg/7 hari jika tidak tahan atau alergi terhadap 

Ampisilin. Terminasi dilakukan pada keadaan dimana terdapat kelainan 

pada admission test, suhu tubuh yang cenderung meningkat setelah 

dilakukan observasi setiap 3 jam atau suhu rektal tidak meningkat tapi 

belum ada tanda-tanda inpartu selama 12 jam. Pemeriksaan dalam hanya 

dilakukan jika ada indikasi obstetrik tertentu. Bila terminasi jadi 

dilakukan, evaluasi Pelvic Score terlebih dahulu dengan cara : 

1) Jika nilai Pelvic Score lebih atau sama dengan 5, lakukan induksi 

dengan drip oksitosin 

2) Jika nilai Pelvic Score kurang dari 5, lakukanlah pematangan 

serviks dengam memberikan misoprotol 50 μg/gr dan diberikan 

setiap 6 jam oral dan maksimal 8x peroral dalam 4 kali pemberian 

(Negara dkk., 2017; Prawirohardjo, 2016).  
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Tabel 2.1 Pelvic Score (PS) menurut bishop. 

SKOR 0 1 2 3 

Pembukaan 

serviks (+) 
0 1-2 3-4 5-6 

Pendataran 

serviks 
0-30% 40-50% 60-70% 80% 

Penurunan 

kepala yang 

diukur dri 

bidang 

Hodge  

-3 -2 -1.0 +1 - +2 

Konsistensi 

keras 
Keras  Sedang Lunak  - 

Posisi 

serviks 
Kebelakang  

Searah  

sumbu dan 

kahurnya 

Kearah 

depan 
- 

Sumber : (Negara dkk., 2017). 

b. Ketuban pecah dini preterm 

Penanganan dilakukan RS dan berikan antibiotic : Ampicilin 4x500 

mg selama 7 hari. Usia kehamilan <35 minggu berikan deksametason 5 mg 

setiap 6 jam untuk merangsang maturasi dari paru. Jika usia gestasi <32-34 

minggu, perawatan dilakukan selama air ketuban masih keluar atau sampai 

air ketuban sudah tidak keluar lagi. Jika usia kehamilan 32-37 minggu 

dengan tanda-tanda inpartu belum ada, infeksi tidak ada dan tes busa 

negatif, berikan deksametason. Jika usia kehamilan 32-37 minggu sudah 

inpartu dan tidak ada tanda infeksi, berikan salbutamol, deksametason dan 
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harus dilakukan induksi kehamilan setelah 24 jam. Jika pada usia 

kehamilan 32-37 minggu terdapat infeksi, berikan antibiotic dan lakukan 

induksi. Observasi dilakukan selama 24 jam di dalam kamar bersalin 

kemudian lakukan observasi suhu rektal tiap 3 jam. Jika terdapat 

kecendurngan suhu naik sampai  37,6℃. Segera lakukan terminasi. 

Setelah 24 jam pasien dipindahkan ke ruang obstetri dan lakukan 

pemeriksaan suhu rektal tiap 6 jam. Pemeriksaan lab dilakukan ketika 

pasien sudah masuk ruang obstetri (Negara dkk., 2017; Prawirohardjo, 

2016).  

Pentalaksanaan konservatif dilakukan hingga janin viable. Tidak 

dianjurkan melakukan pemeriksaan dalam selama proses penatalaksanaan 

konservatif. Jika observasi dilakukan dalam 1 minggu, lakukan 

pemeriksaan ultrasonografi untuk menilai cairan ketuban. Pasien dapat 

dipulangkan dengan syarat tidak boleh melakukan koitus, tidak melakukan 

manipulasi vagina. Bila cairan ketuban masih keluar pada perawatan 

konservatif lakukan pemeriksaan  laboratorium (Negara dkk., 2017). 

c. Terminasi Kehamilan 

Induksi persalinan dengan oksitosin. Jika drip oksitosin tidak dapat 

terpenuhi atau bila drip oksitosin gagal lakukan sectio caesarea. Bila 

pelvic score jelek, lakukan induksi dan pematangan dengan memberi 

misoprostol 50 µ/gr peroral tiap 6 jam (Negara dkk., 2017). 

Tujuan dilakukannya terminasi kehamilan pada pasien ketuban pecah 

dini adalah untuk menyelamatkan nyawa ibu maupun bayinya. Allah SWT 

telah menjelaskan bahwa seseorang yang memelihara kehidupan manusia 

maka seakan-akan dia telah memelihara seluruh kehidupan manusia. 

Seperti halnya melakukan tindakan terminasi kehamilan untuk 
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menyelamatkan nyawa ibu maupun bayinya. Firman Allah SWT tersebut 

dijelaskan dalam Q.S Al-Ma’idah (5):32, Allah SWT berfirman : 

ا بِغَۡيِر نَۡفٍس أَۡو فََساٍدً۬ فِى  ِمۡن أَۡجِل ذَٲِلَك َڪتَۡبنَا َعلَٰى بَنِٓى إِۡسَرٲِٓءيَل أَنَّهۥُ  َمن قَتََل نَۡفَسَۢ

ا ٱۡۡلَۡرِض فََڪأَنََّما قَتَ  ا َوَمۡن أَۡحيَاَها فََڪأَنََّمآ أَۡحيَا ٱلنَّاَس َجِميعاً۬  َولَقَۡد َجآَءۡتُهۡم  َۚل ٱلنَّاَس َجِميعاً۬

ۡنُهم بَۡعدَ ذَٲِلَك فِى ٱۡۡلَۡرِض لَُمۡسِرفُوَن رُ  ا م ِ ِت ثُمَّ إِنَّ َكثِيراً۬ ـٰ ( ٣٢) ُسلُنَا بِٱۡلبَي ِنَ  

Terjemahan :  

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, 

bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu 

membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, 

maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa 

memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah 

memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah 

datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang 

jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui 

batas di bumi”. 

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa barangsiapa yang membunuh 

putra putri adam, bukan karena orang tersebut membunuh orang lain yang 

memang wajar untuk dibunuh sesuai dengan hukum untuk dibunuh atau 

bukan karena membuat kerusakan di atas muka bumi ini seperti 

peperangan atau membela diri dari pembunuhan maka seakan-akan dia 

telah membunuh seluruh manusia. Dan barangsiapa yang memelihara 

kehidupan manusia, misalnya dengan memaafkan pembunuh atau 

menyelamatkan nyawa seseorang maka seolah-olah dia telah memelihara 

seluruh kehidupan manusia (Shihab, 2012). 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari terjemahan dan tafsir di atas 

adalah bahwa Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap dokter 

dan profesi kesehatan yang lain. Dokter dan profesi kesehatan yang 

bekerjasama dengan tujuan menyelamatkan nyawa seorang ibu dan anak 

yang dikandungnya setara dengan menyelamatkan seluruh kehidupan 

manusia. Pahala yang berlipat-lipat diperoleh oleh mereka yang berprofesi 
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di bidang kesehatan yang telah menyelamatkan nyawa manusia dan hal ini 

merupakan penghargaan Islam terhadap dokter dan profesi kesehatan lain. 

8. Komplikasi Ketuban Pecah Dini 

Beberapa komplikasi yang dapat terjadi pada ketuban pecah dini 

seringkali berpengaruh terhadap tingginya mortalitas dan morbiditas dari ibu 

dan bayi. Komplikasi maternal yang paling sering terjadi biasanya berupa 

infeksi intrauterine. Infeksi seperti endomyometritis dan korioamnitis yang 

dapat berujung menjadi sepsis. Sedangkan komplikasi yang dapat terjadi pada 

neonatus antara lain malpresentasi, kompresi tali pusat, necrotizing 

enterocolitis (NEC), oligohidroamnion, perdarahan intraventrikel, gangguan 

neurologi hingga distress pernapasan (POGI, 2016). 

Berikut komplikasi yang sering terjadi pada ibu maupun bayi menurut 

(Prawirohardjo, 2016) :  

a. Persalinan prematur 

Terjadi nya ketuban pecah dini akan segera disusul dengan oleh 

persalinan premature. Pada kehamilan >37 minggu atau kehamilan aterm 

90% persalinan terjadi  dalam 24 jam setelah ketuban pecah. Sedangkan 

pada kehamilan preterm dengan usia kehamilan 28-34 minggu sekitar 

50% persalinan terjadi setelah ketuban pecah. Kehamilan preterm kurang 

dari 26 minggu persalinan biasanya seringkali terjadi dalam 1 minggu 

setelah ketuban pecah. 

b. Infeksi  

Ketuban pecah dini dapat menyebabkan resiko infeksi ibu maupun 

anak meningkat. Korioamnionitis paling sering terjadi pada ibu pasca 

ketuban pecah dini. Ketuban pecah dini preterm lebih sering terjadi 

infeksi dari pada ketuban pecah dini aterm. Umumnya infeksi pada janin 
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terjadi setelah korioamnionitis dan meningkat seiring dengan lamanya 

periode laten yang terjadi. 

c. Hipoksia dan Asfiksia 

Oligohidroamnion yang terjadi akibat ketuban pecah dini dapat 

menyebabkan menekanan pada tali pusat sehingga terjadi hipoksia dan 

asfiksia pada janin. Derajat oligohidroamnion berhubungan 

kegawatdaruratan janin, dimana semakin sedikit cairan makan janin akan 

semakin gawat. 

d. Sindrom Deformitas Janin 

Ketuban pecah dini preterm yang terjadi terlalu dini dapat 

menyebabkan pertumbuhan janin jadi terhambat, kelainan ini dapat 

disebabkan karena kompresi muka dan anggota badan janin serta dapat 

disebabkan oleh hipoplasia pulmonary. 

B. INDEKS MASSA TUBUH (IMT) 

1. Definisi Indeks Massa Tubuh 

Indeks Quetelet atau lebih dikenal sebagai indeks massa tubuh merupakan 

alat ukur indeks skeletal antropometri yang akan mempresentasikan massa 

tubuh yang terdiri dari tulang, otot dan lemak. Indeks massa tubuh adalah 

cara yang sederhana untuk menilai dan memantau status gizi orang dewasa 

untuk umur 18 tahun ke atas, terkhusus untuk orang yang mengalami 

kelebihan dan kekurangan berat badan. Indeks massa tubuh tidak dapat 

diterapkan pada kelompok umur yang masih dalam pertumbuhan seperti bayi, 

anak, remaja dan kelompok seperti ibu yang sedang dalam keadaan hamil 

karena mengalami penambahan berat badan ketika hamil serta olahragawan 

yang sebagian besar terdiri dari otot (BPPSDMK, 2017). 
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Adapun rumus untuk menghitung indeks massa tubuh adalah sebagai 

berikut : 

IMT = 
𝐵𝐵 (𝐾𝑔)

𝑇𝐵(𝑚)𝑥𝑇𝐵(𝑚)
 

2. Klasifikasi Indeks Massa Tubuh 

Indeks massa tubuh menurut WHO dapat diklasifikasikan menjadi : 

Kurang dari normal (<18,5 kg/m2), Normal (18,5-24,9 kg/m2), Overweight 

preobese (≥25-29,9 kg/m2), Obese 1 (30-34,9 kg/m2), Obese 2 (35-39,9 

kg/m2) dan Obese 3 (≥40 kg/m2). Selain itu WHO juga mengklasifikasikan 

indeks massa tubuh untuk asia pasifik dengan klasifikasi dan acuan yang 

berbeda. Pada umumnya klasifikasi dan acuan untuk asia pasifik penilaiannya 

lebih kecil dari pada indeks massa tubuh untuk Eropa atau dunia. Klasifikasi 

indeks massa tubuh berdasarkan asia pasifik meliputi : kurang dari normal 

(<18,5 kg/m2), Normal (18,5-22,9 kg/m2), Overweight beresiko (23-24,9 

kg/m2), Obese 1 (25-29,9) dan obese 2 (≥30 kg/m2) (Lim et al., 2017). 

Tabel 2.2 Perbandingan IMT (kg/m2) WHO dan Asia Pasifik 

Kategori WHO (IMT) Asia-Pasifik (IMT) 

Underweight <18,5 <18,5 

Normal 18,5-24,9 18,5-22,9 

Overweight 25-29,9 23-24,9 

Obese ≥30 ≥25 

Sumber : (Lim et al., 2017). 

3. Kejadian Ketuban Pecah Dini Berdasarkan Indeks Massa Tubuh 

a. Indeks massa tubuh di bawah normal 

Indeks massa tubuh yang masuk dalam kategori kurang atau 

underweight berhubungan dengan faktor nutrisi yang kurang. 

Kekurangan gizi merupakan salah satu faktor predisposisi terjadinya 
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ketuban pecah dini. Kekurangan gizi dikaitkan dengan gangguan yang 

terjadi pada struktur kolagen yang meningkatkan resiko pecahnya selaput 

ketuban (Negara dkk., 2017). 

Defisiensi mikronutrien dapat meningkatkan resiko untuk terjadi 

Premature Rupture of Membranes (PROM) dan Preterm Premature 

Rupture of Membranes (PPROM). Vitamin C merupakan kofaktor dari 

pembentukan kolagen dan memainkan peran penting dalam sintesis 

kolagen serta pemeliharaan dari selaput ketuban. Defisiensi dari vitamin 

C dapat mempengaruhi produksi dari matriks ekstraseluler. Elastisitas 

dari selaput ketuban berbeda-beda tergantung dari kadar vitamin C dalam 

darah ibu. Defisiensi mikronutrien seperti Vitamin C, zat besi, kalsium 

dan sodium pada trimester awal akan mengganggu struktur kolagen 

sehingga menyebabkan kadar antioksidan di dalam tubuh menurun  dan 

menyebabkan regenerasi dari sel menurun (Hassanzadeh et al., 2016). 

Mikronutrien lain seperti asam askorbat yang berperan dalam 

pembentukan strukut kolagen tripel heliks berhubungan dengan kejadian 

ketuban pecah ini. Asam askorbat ditemukan rendah pada ibu hamil yang 

mengalami ketuban pecah dini (Prawirohardjo, 2016). 

Antioksidan dalam vitamin C sangat penting untuk pembentukan 

jaringan kolagen dan bekerja secara mengeliminasi Reactive Oxygen 

Species dengan mengurangi stres oksidatif. Reactive Oxygen Species 

dapat menyebabkan kerusakan selaput janin dan konsentrasi vitamin C 

yang lebih rendah pada trimester kedua mungkin terkait dengan risiko 

infeksi, kelahiran prematur, preeklamsia, anomali kongenital, 

peningkatan insiden Preterm Premature Rupture of Membranes 

(PPROM) (Ilhan et al., 2017). 
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b. Indeks massa tubuh normal 

Indeks massa tubuh yang normal menunjukkan ibu hamil memiliki 

kecukupan nutrisi yang cukup. Kandungan adiposa di dalam tubuh tidak 

berlebihan sehingga tidak menyebabkan produksi Reactive Oxygen 

Species yang meningkat di dalam tubuh. Namun, ketuban pecah dini 

yang sering terjadi pada ibu hamil dengan indeks massa tubuh normal 

sering disebabkan oleh stress maternal yang dapat menginduksi stress 

oksidatif dan mekanik dalam hal ini adalah oligohidroamnion dan 

kehamilan ganda. 

Stress maternal merupakan salah satu mekanisme kelahiran kurang 

bulan akibat aktivasi jalur hypothalamus-pituitary-adrenal ibu dan janin. 

Stress ini meliputi stress psikologi dan stress biologis. Saat terjadi stress 

biologis, tubuh akan otomatis merespon ancaman tersebut dengan cara 

merubah semua sistem dalam tubuh melalui jalur hypothalamus-

pituitary-adrenal pada ibu dan janin. Stress oksidatif dapat terjadi ketika 

produksi Reactive Oxygen Species lebih tinggi dari pada eleminasinya 

dan hal ini merupakan penyebab stress biologis pada ibu hamil (Aziz et 

al., 2018). 

Reactive Oxygen Species dapat diproduksi oleh tubuh akibat dari 

aktivitas pembuatan energi. Saat proses pembentukan Adenosine 

Triphospate (ATP) yaitu pada transport elektron terdapat kemungkinan 

kebocoran 1-3%. Elektron yang bocor keluar ini dapat bereaksi dengan 

oksigen dan membentuk superoksida. Keadaan oksigen yang berikatan 

dengan elektron bebas ini dapat menyebabkan keadaan hipoksia pada sel 

(Aziz et al., 2018). Produksi Reactive Oxygen Species yang berlebihan 

berpengaruh terhadap kerusakan dari kantung korioamniotik dan dapat 
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menyebabkan rupture. Reactive Oxygen Species yang produksinya 

melebihi eliminasinya dapat menyebabkan stress oksidatif yang mana 

dapat mempengaruhi kekuatan dan elastisitas dari kolagen membrane 

janin yang dapat meningkatkan resiko Preterm Premature Rupture of 

Membranes (PPROM) (Negara dkk., 2017). 

Berat badan yang normal dapat menjadi indikator bahwa zat gizi yang 

ada di dalam tubuh orang tersebut memiliki jumlah yang seimbang. 

Penting bagi calon ibu untuk menjaga berat badannya sebelum hamil 

karena hal tersebut akan berdampak pada kehamilan nantinya. Salah satu 

pola hidup sehat yang wajib dijalani adalah mengatur serta menjaga pola 

makan dan tidak mengkonsumsi makanan dan minuman secara 

berlebihan. Rasulullah Saw telah melarang umatnya untuk 

mengkonsumsi makanan dan minuman secara berlebihan. Rasulullah 

Saw menganjurkan umatnya untuk berhenti makan sebelum kenyang. Hal 

ini dituangkan dalam sebuah hadits dimana Rasulullah Saw bersabda : 

ا ِوَعاءا  آدَِمي   َملَ  َما  لَ  َكانَ  فَإِنْ  ُصْلبَهُ  يُِقْمنَ  أُُكًلَت   آدَمَ  اْبنِ  بَِحْسبِ  بَْطنٍ  ِمنْ  َشرًّ
 ِلنَفَِسهِ  َوثُلُث   ِلَشَرابِهِ  َوثُلُث   ِلَطعَاِمهِ  فَثُلُث   َمَحالَةَ 

Artinya : 

 “Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari 

perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk 

menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus (melebihkannya) 

hendaknya sepertiga perut (diisi) untuk makanan, sepertiga untuk 

minuman, dan sepertiga lagi untuk bernapas” (HR Tirmidzi, HR Ibnu 

Majah, HR Ahmad). 
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Hadits tersebut ternyata sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S 

al-A’raaf ayat (7):31, Allah SWT berfirman sebagai berikut : 

بَنِٓى َءادََم ُخذُواْ ِزينَتَُكۡم ِعندَ ُكل ِ َمۡسِجٍدً۬ َوُڪلُواْ َوٱۡشَربُواْ َوَل تُۡسِرفُٓواْ  ـٰ  إِنَّهۥُ  َل  ۚيَ

( ٣١) يُِحبُّ ٱۡلُمۡسِرفِيَن   

 

Terjemahan : 

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap 

(memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-

lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

berlebih-lebihan”. 

Dalam ayat ini Allah SWT mengajak kita untuk makan makanan yang 

halal, enak, bermanfaat lagi bergizi, berdampak baik serta minumlah apa 

saja yang kamu sukai selama tidak memabukkan dan tidak mengganggu 

kesehatan kamu dan jangalah berlebih-lebihan dalam segala hal termasuk 

makan dan minum. Karena sesungguhnya Allah tidak SWT tidak 

menyukai, yakni tidak akan melimpahkan rahmat serta balasan atau 

ganjaran bagi orang yang berlebih-lebihan (Shihab, 2012). 

Ayat ini juga mengajarkan kita mengenai sikap proporsional dalam 

makan dan minum. Perintah makan dan minum yang tidak berlebih-

lebihan, yakni tidak melampaui batas, harus disesuaikan dengan kondisi 

setiap orang. Hal ini dikarenakan batas dari seseorang itu berbeda-beda, 

kadar terentu dinilai cukup untuk seseorang, tapi bisa jadi telah dinilai 

melampaui batas atau belum cukup untuk orang lain (Shihab, 2012). 

Obesitas dan underweight merupakan salah satu faktor resiko 

terjadinya ketuban pecah dini, dari ayat dan hadist di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa islam telah mengajarkan umatnya untuk menjaga 

makanan dan minuman yang kita konsumsi. Jika terlalu berlebihan 

beresiko mengalami obesitas dan jika kurang makan dapat beresiko 
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kekurangan gizi. Dalam hadist tersebut juga dijelaskan bahwa perut 

adalah wadah yang paling buruk dimana perut merupakan sumber 

penyakit, oleh sebab itu penting untuk menjaga apa yang masuk perut 

dalam hal ini adalah makanan dan minuman. 

c. Indeks massa tubuh di atas normal 

Indeks massa tubuh yang berlebih menunjukkan bahwa telah terjadi 

penumpukan adipose yang berlebih dalam tubuh. Produksi Reactive 

Oxygen Species akan meningkat secara selektif pada jaringan adipose 

yang menumpuk. Peningkatan ini disertai dengan bertambahnya ekspresi 

oksidase Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate (NADPH) dan 

menurunnya enzim antioksidatif. Hasil oksidase dari Nicotinamide 

Adenine Dinucleotide Phosphate (NADPH) menyebabkan penambahan 

asam lemak yang meningkatkaan stress oksidatif. Stress oksidatif akan 

menyebabkan disregulasi dari adipositokin, adiponektin, IL-6, monocyte 

chemotactic-1, plasminogen activator inhibitor -1 (Furukawa et al., 

2017).  

Reactive Oxygen Species adalah molekul yang tidak stabil yang 

diproduksi oleh tubuh. Reactive Oxygen Species bertanggungjawab atas 

kerusakan yang terjadi apa korioamnionotik hingga menyebabkan 

rupture. Di dalam tubuh normalnya terdapat keseimbangan antara 

produksi dan eliminasi dari Reactive Oxygen Species. Peroksidan dan 

antioksidan yang tidak stabil dapat menimbulkan tekanan oksidatif atau 

biasa disebut dengan stress oksidatif. Reactive Oxygen Species dapat 

memproduksi Isoprostone (F2 Ips) yang digunakan untuk menyerang 

Polyunsaturated Fat. Isoprostone ini sensitif dan spesifik terhadap 

biomarker lemak peroksidasi yang ada di dalam sel. Stress oksidatif juga 
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dapat membuat kekuatan dan elastisitas dari membrane janin berubah dan 

dapat berujung pada Preterm Premature of Membranes (PPROM) 

(Negara dkk., 2017).  

4. Kenaikan Berat Badan Selama Kehamilan 

Jumlah berat badan yang bertambah selama kehamilan dapat 

mempengaruhi kesehatan wanita dan bayinya saat ini dan di masa mendatang. 

Demografi populasi wanita yang hamil telah berubah secara dramatis selama 

dekade terakhir, lebih banyak wanita yang kelebihan berat badan atau 

obesitas saat pembuahan. Institute Of Medicine  (IOM) menerbitkan sebuah 

pedoman untuk kenaikan berat badan selama kehamilan didasarkan pada 

indeks massa tubuh sebelum kehamilan untuk wanita kurus, berat badan 

normal, berat badan lebih dan obesitas yang direkomendasikan oleh WHO 

dan tidak bergantung pada usia, paritas, riwayat merokok, ras, dan latar 

belakang etnis (Bhavadharini et al., 2017). 

Tabel 2.3 Rekomendasi kenaikan berat badan selama kehamilan 

menurut Institute of Medicine (IOM). 

Kategori IMT Asia Pasifik (kg/m2) Rekomendasi IOM (kg) 

Underweight <18,5 12-18 

Normal 18,5-22,9 11,5-16 

Overweight 23-24,9 7-11,5 

Obese ≥25 5-9 

Sumber : (Bhavadharini et al., 2017).  

Institute of Medicine juga menambahkan pedoman penambahan berat 

badan untuk wanita dengan kehamilan kembar. Untuk kehamilan kembar, 

Institute of Medicine merekomendasikan kenaikan berat badan kehamilan 

16,8-24,5 kg (37–54 lb) untuk wanita dengan berat badan normal, 14,1–22,7 
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kg (31–50 lb) untuk wanita kelebihan berat badan, dan 11,3 –19,1 kg (25– 42 

lb) untuk wanita gemuk. Namun pada pedoman ini, Institute of Medicine 

mengakui bahwa penambahan berat badan tersebut tidak cukup untuk 

menentukan penambahan berat badan untuk wanita dengan kehamilan 

multifetal (triplet dan di atasnya) (ACOG, 2013).  
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C. KERANGKA BERPIKIR 

1. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 Kerangka Teori Penelitian 
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2. Kerangka Konsep 
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Gambar 1.5 Kerangka Konsep Penelitian
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. DESAIN PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional yaitu peneliti 

hanya melakukan pengamatan langsung terhadap variabel yang diteliti tanpa 

memberikan perlakuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional 

study yaitu suatu penelitian yang mempelajari dinamika korelasi antara faktor-

faktor resiko dengan cara pendekatan observasi dimana semua pengukuran 

variabel dilakukan pada waktu yang sama. 

B. LOKASI DAN TEMPAT PENELITIAN 

1. Lokasi Penelitian 

Tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan di RSUD Lamaddukelleng. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2021 –  05 Februari 

2021. 

C. POPULASI DAN SAMPEL 

1. Populasi Penelitian 

Populasi dari penelitian adalah semua pasien dengan riwayat ketuban 

pecah dini di Kabupaten Wajo dari tahun 2017-2020 sebanyak 707 populasi 

yang didapatkan dari data semua puskesmas yang tersebar di Kabupaten 

Wajo. 

2. Sampel Penelitian 

Sampel dari penelitian ini adalah semua pasien dengan riwayat ketuban 

pecah dini yang memiliki riwayat indeks massa tubuh pada saat kehamilan. 

Besar sampel minimal dihitung  dengan rumus besar Slovin, dengan rumus : 

n =  
𝑁

1+𝑁 (𝑑2)
 

 



 

47 
 

Keterangan : 

n = Jumlah Sampel 

N = Jumlah Populasi 

d  = Tingkat Signifikasi (p) 

n =  
707

1+707 (0,12)
 

n = 87,6 sampel dibulatkan menjadi 88 sampel. 

D. TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL 

Penelitian ini menggunakan teknik Non Probability Sampling dengan jenis 

Purposive Sampling dimana penentuan sampel disesuaikan dengan kriteria inklusi dan 

ekslusi berdasarkan tujuan penelitian. 

1. Kriteria Inklusi 

a. Riwayat ketuban pecah dini 

b. Umur ≥20 tahun 

c. Memiliki rekam medis 

2. Kriteria Ekslusi 

a. Umur <20 tahun  

b. Rekam medik tidak lengkap 

E. CARA PENGUMPULAN DATA 

Menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui rekam medis pasien 

yang tersebar di Kabupaten Wajo. 
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F. ALUR PENELITIAN 

  

Gambar 2.1 Alur Penelitian  

G. INSTRUMEN PENELITIAN 

1. Rekam Medis 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rekam medis pasien 

2. Dokumentasi 

Data yang diperoleh dari rekam medik pasien yang terkait dengan riwayat 

ketuban pecah dini di Kabupaten Wajo. 

H. LANGKAH PENGOLAHAN DATA 

1. Penyunting Data (editing) 

Peneliti akan memeriksa setiap rekam medis yang telah didapatkan 

dengan pasien riwayat ketuban pecah din. 

2. Pengkodean (coding) 

Pengkodean data dilakukan dengan memberi tanda atau kode pada pasien 

dengan riwayat ketuban pecah dini sesuai dengan kategori indeks massa 

tubuhnya. 

3. Entri Data 

Entri data dilakukan dengan memasukkan setiap data ke program 

komputer untuk membuat distribusi frekuensi sederhana. 
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4. Tabulasi (tabulating) 

Data dituangkan dalam bentuk table untuk memudahkan tabulasi data 

agar dapat menganalisis data sesuai tujuan penelitian. 

5. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Peniliti akan melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan 

mencari makna hubungan antar variabel yang telah didapatkan dan 

menuangkannya dalam bentuk narasi. 

I. ANALISIS DATA 

1. Analisis Univariat 

Analisis univariat ditujukan guna menjelaskan masing-masing frekuensi 

distribusi, seperti gambaran karakteristik responden, variabel dependen dan 

variabel independen.  

2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan dengan menggunakan uji Chi Square untuk 

menguji hubungan atau pengaruh dua buah variabel kategorik dan mengukur 

kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya. 

Rumus uji Chi Square : 

𝑥2 =  ∑
(0 − 𝐸)2

𝐸
 

Keterangan :  

x²: chi square 

0: frekuensi observasi  

E: frekuensi harapan 

J. Etik Penelitian 

Etika penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menurut surat 

dengan nomor B-005/FKIK/PP.00.9/01/2021 adalah sebagai berikut : 
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1. Mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian ke komite etik 

penelitian  kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

2. Menyertakan surat pengantar yang ditujukan kepada pihak terkait 

sebagai permohonan izin penelitian. 

3. Menjaga kerahasiaan identitas pasien sehingga tidak merasa dirugikan. 

4. Tidak memaksa dan mengintervensi subjek penelitian dalam proses 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

RSUD Lamaddukelleng adalah rumah sakit milik pemerintah 

terletak di Sengkang Kelurahan Lamaddukelleng, Kecamatan Tempe, 

Kabupaten Wajo yang sebelumnya terletak di Jl. Ahmad Yani Rumah 

sakit ini berdiri pada tahun 1994 Sulawesi Selatan. Lokasi RSUD 

Lamaddukelleng berada di Jl. Kartika Chandra Kirana No.9 Sengkang. 

RSUD Lamaddukkelleng Kabupaten Wajo termasuk dalam kategori type 

C dan rumah sakit ini telah lulus dengan akreditasi dasar 12 pelayanan. 

RSUD Lamaddukkelleng Kabupaten Wajo memberikan pelayanan rawat 

jalan dan juga pelayanan rawat inap.  

Berdasarkan SK MENKES RI No. 359/MENKES/SK/1994 tanggal 

28 April 1994 Rumah Sakit Umum Sengkang ditinggalkan tipenya dari 

tipe D ke tipe C, begitupula namanya berubah menjadi Rumah Sakit 

Umum Lamaddukkelleng Sengkang dengan luas 52.824 m² dan 

diresmikan pemakaiannya oleh Gubernur Sulawesi Selatan pada tanggal 3 

September 1994. 

B. HASIL 

Penelitian ini dilakukan di RSUD Lamaddukelleng Kabupaten 

Wajo  yang ada di Sulawesi Selatan tanggal  05 Januari 2021 sampai 05 

Februari 2021. Jumlah  sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 90 

sampel.  Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analitik observasional dengan pendekatan cross sectional. Pengumpulan 

data ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui hubungan indeks massa 

tubuh pada ibu hamil dengan kejadian ketuban pecah dini di Kabupaten 

Wajo. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

aplikasi SPSS, yang terlebih dahulu dilakukan uji analisis univariat 
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kemudian dilanjutkan analisis uji bivariat yaitu menggunakan uji Chi-

Square. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang dilakukan, 

maka disajikan hasil penelitian sebagai berikut : 

1. Analisis Univariat 

a. Karateristik Responden 

Tabel 3.1 Berdasarkan Gravida, Partus dan Abortus 

Karakteristik Responden n % 

Gravida 
Primigravida 29 32 

Multigravida 61 68 

Partus 

Nulipara 33 37 

Primipara 27 30 

Multipara 30 33 

Abortus 

Tidak pernah abortus 76 84 

Abortus satu kali 13 14 

Abortus dua kali 1 1 

Sumber : Data Sekunder, 2017-2020 

Diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan status 

gravida mayoritas berstat 

us multigravida yakni sebanyak 61 (68%) responden dan 

primigravida sebanyak 29 (32%) responden. Karakteristik responden 

berdasarkan status partus mayoritas responden berstatus nulipara yakni 

sebanyak 33 (37%) responden dan diikuti dengan multipara sebanyak 

30 (33%). Dan karakteristik responden berdasarkan status abortus 

mayoritas responden berstatus tidak pernah abortus yakni sebanyak 76 

(84%) responden.  
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Tabel 3.2 Berdasarkan Pekerjaan dan Pendidikan Terakhir 

Karakteristik Responden n % 

Pekerjaan 

IRT 67 74 

Profesional 23 26 

Pendidikan 

SD 6 7 

SMP 26 29 

SMA 50 55 

D3 2 2 

S1 6 7 

    Sumber : Data Sekunder, 2017-2020 

Karateristik berdasarkan status pekerjaan diketahui mayoritas 

bekerja sebagai yakni sebanyak 67 (74%) responden. Untuk pendidikan 

diketahui mayoritas responden berstatus pendidikan terakhir Sekolah 

Menengah Atas yakni sebanyak 50 (55%) responden. 

Tabel 3.3 Berdasarkan Usia, Tinggi Badan dan Berat Badan 

Karakteristik 

Responden 
Minimum Maximum Mean 

Standar 

Deviasi 

Usia 20 49 29.36 6.23 

Tinggi Badan 140.3 167 153.33 6.53 

Berat Badan 

Sebelum Hamil 
34 100.4 56.02 13.57 

Sumber : Data Sekunder, 2017-2020 

Rata-rata usia responden berusia 29,36 tahun dimana usia 

responden termuda berusia 20 tahun dan tertua berusia 49 tahun. Rata-

rata tinggi badan responden sebesar 153,33 cm dimana responden 

terpendek sebesar 140,3 cm dan tertinggi sebesar 167 cm. Sedangkan 

rata-rata berat badan sebelum hamil sebesar 56,02 kg dengan berat 

badan teringan sebesar 34 kg dan terberat sebesar 100,4 kg. 
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b. Karakteristik Berdasarkan Variabel Pengamatan 

Tabel 3.4 Analisis Deskriptif Variabel Pengamatan 

Variabel Pengamatan n % 

IMT (kg/m2) 

Underweight(<18.5) 28 30 

Normal (18.5-22.9) 19 21 

Overweight (23-24.9) 3 3 

Obese (>=25) 40 46 

KPD 
Aterm 80 89 

Preterm 10 11 

Sumber : Data Sekunder, 2017-2020 

Pada tabel 3.4 diketahui analisis deskriptif untuk variabel 

pengamatan dalam penelitian ini. Variabel independent indeks massa 

tubuh ibu hamil diketahui mayoritas berstatus obese yakni sebanyak 

40 (46%) responden. Variabel independent kenaikan berat badan 

mayoritas berstatus lebih, yakni sebanyak 50 (56%) responden. 

Sedangkan untuk variabel dependen atau ketuban pecah dini 

mayoritas berstatus aterm yakni sebanyak 80 (89%) responden. 

Tabel 3.5 Kenaikan Berat Badan Selama Kehamilan 

Berdasarkan IMT 

IMT 

(Kg/m2) 
Kenaikan BB (Kg) 

Ketuban Pecah Dini 

Aterm Preterm 

n % n % 

Underweight 

Kurang (<12) 9 10 1 1 

Adekuat (12 – 18) 4 4 0 0 

Lebih (>18) 11 12 3 3 

Normal 

Kurang (<11,5) 9 10 1 1 

Adekuat (11,5 – 16) 3 3 0 0 

Lebih (>16) 6 7 0 0 

Overweight 

Kurang (<7) 0 0 0 0 

Adekuat (7 – 11,5) 0 0 0 0 

Lebih (>11,5) 2 2 1 1 

Obese 

Kurang (<5) 2 2 2 2 

Adekuat (5 – 9) 9 10 0 0 

Lebih (>9) 25 28 2 2 

Sumber : Data Sekunder, 2017-2020 
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Berdasarkan tabel 3.5 dapat kita ketahui status ketuban pecah 

dini setiap indeks massa tubuh berdasarkan kenaikan berat badan. 

Untuk indeks massa tubuh underweight diketahui mayoritas 

responden memiliki kenaikan berat badan lebih (>18) yakni 

sebanyak 11 (12%) responden yang merupakan ketuban pecah dini 

aterm. Status indeks massa tubuh normal diketahui mayoritas 

responden memiliki kenaikan berat badan kurang (<11,5) yakni 

sebanyak 9 (10%) responden yang merupakan ketuban pecah dini 

aterm. Status indeks massa tubuh overweight diketahui keseluruhan 

responden mengalami kenaikan lebih (>11,5) yakni sebanyak 2 (2%) 

responden yang merupakan ketuban pecah dini aterm. Dan status 

indeks massa tubuh obese diketahui mayoritas responden mengalami 

kenaikan berat badan lebih (>9) yakni sebanyak 25 (28%) responden 

yang merupakan ketuban pecah dini aterm. 

2. Analisis Bivariat 

Analisis yang akan digunakan adalah analisis Chi-Square. Analisi 

ini digunakan karena data yang disajikan berbentuk kategorik. Hasil 

dari uji Chi-Square disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 3.6  Hubungan Indeks Massa Tubuh dengan Kejadian 

Ketuban Pecah Dini 

Variabel Independent 

Ketuban Pecah Dini 

Nilai P Aterm Preterm 

N % N % 

IMT 

Underweight 

(<18,5) 
24 27 4 4 

0.476 

Normal 

(18,5 – 22,9) 
18 20 1 1 

Overweight 

(23 – 24,9) 
2 2 1 1 

Obese (≥25) 36 40 4 4 

Sumber : Data Sekunder, 2017-2020 

Pada tabel 3.6 diketahui bahwa untuk status ketuban pecah dini 

aterm mayoritas memiliki indeks massa tubuh obese yakni sebanyak 36 
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(40%) responden, sedangkan untuk status indeks massa tubuh preterm 

mayoritas memiliki indeks massa tubuh underweight dan obese yakni 

sebanyak masing-masing 4 (4%) responden.  

Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang signifikan antara 

hubungan indeks massa tubuh pada ibu hamil dengan kejadian indeks 

massa tubuh dapat diketahui dengan uji statistic Chi-Square berarti p < 

0.05, hasil dari penelitian ini didapatkan nilai Chi-Square sebesar 0.476 

yang berarti tidak terdapat hubungan secara signifikan  antara hubungan 

indeks massa tubuh pada ibu hamil dengan kejadian indeks massa tubuh 

sehingga cukup bukti untuk menerima 𝐻0. 

Tabel 3.7  Hubungan Kenaikan Berat Badan dengan Kejadian 

Ketuban Pecah Dini 

IMT (Kg/m2) 
Kenaikan 

BB (Kg) 

Ketuban Pecah Dini 

Nilai P Aterm Preterm 

N % n % 

Underweight 

Kurang 

(<12) 
9 10 1 1 

0,497 
Adekuat 

(12 – 18) 
4 4 0 0 

Lebih 

(>18) 
11 12 3 3 

Normal 

Kurang 

(<11,5) 
9 10 1 1 

0,622 
Adekuat 

(11,5 – 16) 
3 3 0 0 

Lebih 

(>16) 
6 7 0 0 

Overweight 

Kurang 

(<7) 
0 0 0 0 

- 
Adekuat 

(7 – 11,5) 
0 0 0 0 

Lebih 

(>11,5) 
2 2 1 1 

Obese 

Kurang 

(<5) 
2 2 2 2 

0,016 Adekuat 

(5 – 9) 
9 10 0 0 

Lebih (>9) 25 28 2 2 

 Sumber : Data Sekunder, 2017-2020 



 

57 
 

Tabel 3.7 menunjukan tabulasi kenaikan berat badan terhadap 

status ketuban pecah dini pada setiap status indeks massa tubuh. 

Diketahui bahwa untuk indeks massa tubuh underweight mayoritas 

kenaikan BB lebih (>18) dan ketuban pecah dini aterm yakni sebanyak 

11 (12%) responden. Indeks massa tubuh normal mayoritas responden 

berstatus kenaikan berat badan kurang (<11,5) dan ketuban pecah dini 

aterm yakni sebanyak 9 (10%) responden. Indeks massa tubuh 

overweight mayoritas responden mengalami kenaikan berat badan lebih 

(>9) dan ketuban pecah dini aterm yakni sebanyak 2 (2%) responden. 

Dan indeks massa tubuh obese diketahui mayoritas responden berstatus 

kenaikan BB lebih (>11,5) dan ketuban pecah dini aterm yakni 

sebanyak 25 (28%) responden. 

Untuk hubungan kenaikan berat badan dengan ketuban pecah dini 

pada setiap status indeks massa tubuh diketahui bahwa hanya pada 

indeks massa tubuh obese yang memiliki hubungan signifikan antara 

kenaikan berat badan dengan ketuban pecah dini. Hal tersebut karena 

nilai P untuk status indeks massa tubuh obese sebesar 0,016 yang lebih 

kecil dari taraf signifikansi yaitu nilai p <0,05. 

C. PEMBAHASAN 

1. Pembahasan Hasil 

Hasil dari penelitian ini tentang hubungan antara indeks massa 

tubuh dengan kejadian ketuban pecah dini didapatkan nilai p sebesar 

0.476 yang lebih besar dari tingkat signifikansi (𝛼 = 5%) yang berarti 

hal ini menunjukkan tidak ada hubungan secara signifikan antara 

indeks massa tubuh dengan kejadian ketuban pecah dini. Pada hasil 

penelitian ini juga didapatkan karakteristik ynag berbeda-beda pada 

setiap kategori indeks massa tubuh. Didapatkan prevalensi dari 

ketuban pecah dini aterm dari semua kategori indeks massa tubuh 

sebanyak 80 (89%) sampel, sedangkan untuk ketuban pecah dini 

preterm sebanyak 10 (11%) sampel dari semua kategori indeks massa 
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tubuh. Ketuban pecah dini aterm memiliki prevalensi terbanyak pada 

kategori indeks massa tubuh obese yaitu sebanyak 36 (40%) diikuti 

oleh kategori indeks massa tubuh underweight 24 (27%). Sedangkan 

pada ketuban pecah dini preterm memiliki prevalensi terbanyak pada 

indeks massa tubuh dengan kategori underweight dan obese dengan 

masing-masing sebanyak 4 (4%).   

Peneliti melakukan pemeriksaan indeks massa tubuh pada ibu 

hamil dengan melihat rekam medik pasien yang memiliki riwayat 

ketuban pecah dini. Mengumpulkan data mengenai tinggi badan dan 

berat badan sebelum hamil kemudian menghitung indeks massa tubuh 

pasien sebelum hamil. Setelah itu variabel indeks massa tubuh dengan 

ketuban pecah dini dihubungkan dengan menggunakan analisis Chi-

Square untuk melihat adanya hubungan antara indeks massa tubuh 

dengan kejadian ketuban pecah dini. Hasil penelitian ini sama dengan 

penelitian yang dilakukan oleh  Sarah Chairani Zakirah dkk (2020) 

bahwa tidak temukan hubungan yang signifikan antara indeks massa 

tubuh (Underweight, Overweight dan Obesitas) dengan kejadian 

ketuban pecah. Selain itu penelitian juga sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Masho et al (2013) bahwa tidak ada hubungan 

antara ketuban pecah dini dengan indeks massa tubuh tinggi (obesitas). 

Hal ini dapat disebabkan oleh penyebab dari ketuban pecah dini yang 

merupakan multifactorial. Banyak faktor-faktor yang dapat 

menyebabkan ketuban pecah dini termasuk indeks massa tubuh dari 

ibu hamil. 

Meskipun pada penelitian ini tidak ditemukan hubungan yang 

signifikan antara indeks massa tubuh dengan kejadian ketuban pecah 

dini. Namun, secara teori dapat dijelaskan hubungan antara indeks 

massa tubuh dengan kejadian ketuban pecah dini. Pada penelitian ini, 

ibu hamil dengan kategori indeks massa tubuh underweight sebanyak 

28 sampel. Indeks massa tubuh underweight berhubungan dengan 

defisiensi gizi dan merupakan faktor predisposisi gangguan dari 
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struktur kolagen. Defisiensi gizi mikronutrien dapat meningkatkan 

resiko untuk terjadi ketuban pecah dini. Vitamin C merupakan 

kofaktor dari pembentukan kolagen serta memainkan peran penting 

dalam sintesis kolgaen dan pemeliharaan dari selaput ketuban. 

Sehingga elastisitas dari selaput ketuban tiap ibu hamil berbeda-beda 

tergantung dari kadar Vitamin C yang ada dalam darah ibu. Defisiensi 

mikronutrien lain seperti zat besi, kalsium dan sodium akan 

mengganggu struktur kolagen sehingga menyebabkan kadar 

antioksidan di dalam tubuh menurun  dan menyebabkan regenerasi dari 

sel menurun, hal ini menyebabkan meningkatnya resiko terjadinya 

ketuban pecah dini (Hassanzadeh et al., 2016). Kadar asam askorbat 

juga ditemukan rendah pada ibu hamil yang mengalami ketuban pecah 

dini. Asam askorbat berperan penting dalam pembentukan struktur 

kolagen triple heliks, sehingga kekurangan mikronutrien ini dapat 

menyebabkan ketuban pecah dini (Prawirohardjo, 2016).   

Ibu hamil dengan kategori indeks massa tubuh overweight pada 

penelitian ini sebanyak 3 sampel dan indeks massa tubuh obesitas 

sebanyak 40 sampel yang merupakan prevalensi terbanyak dari 

penelitian ini. Indeks massa tubuh overweight dan obesitas sendiri 

dapat menyebabkan peningkatan sitokin pro-inflamasi yang 

disebabkan oleh meningkatnya produksi adipokin akibat dari 

penumpukan jaringan lemak yang berlebihan. Sitokin pro-inflamasi 

berupa IL-1 dan TNF-α dapat menyebabkan penyempitan myometrium 

dan melemahkan membran sehingga dapat meningkatkan terjadinya 

ketuban pecah dini (Sung et al., 2018). Penumpukan jaringan adiposa 

yang berlebih pada indeks massa tubuh obese dapat menyebabkan 

produksi dari Reactive Oxygen Species akan meningkat secara selektif 

di dalam tubuh. Hal ini juga diikuti dengan menurunnya kadar enzim 

antiosidatif di dalam tubuh sehingga menyebabkan stress oksidatif 

meningkat akibat asam yang berlebih. Terjadinya gangguan pada 
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korioamnitoik hingga menyebabkan rupture juga disebabkan oleh 

Reactive Oxygen Species yang meningkat (Furukawa et al., 2017).  

Sedangkan pada ibu hamil dengan kategori indeks massa tubuh 

yang normal umumnya ketuban pecah dini terjadi akibat peregangan 

mekanis seperti gemelli dan makrosomia akan menyebabkan 

peregangan yang berlebihan pada selaput ketuban. Akibat dari 

peregangan ini merangsang prostaglandin E2 dan IL-8. Konsentrasi 

IL-8 di dalam cairan amnion yang diproduksi oleh sel amnion bersifat 

sebagai kemotaktik terhadap neutrofil dan hal ini dapat merangsang 

aktifitas dari kolagenase. Peregangan yang terjadi secara terus-menerus 

dan aktifitas dari kolagenase dapat menyebabkan selaput ketuban 

mudah ruptur dan menyebabkan ketuban pecah dini. Faktor 

peregangan mekanis lain yaitu polihidroamnion yang dapat 

menyebabkan distensi uterus. Dimana distensi uterus ini menyebabkan 

peningkatan COX-2 dan prostaglandin. Selain itu distensi uterus yang 

terjadi secara berlebihan dapat meningkatan tekanan di intrauterine, 

tekanan ini menyebabkan selaput ketuban menjadi lemah dan 

meningkatkan resiko terjadinya ketuban pecah dini (Negara dkk., 

2017). 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Fuad (2018) mengenai 

hubungan indeks massa tubuh dengan kejadian ketuban pecah dini, 

terdapat hubungan yang bermakna antara indeks massa tubuh dengan 

kejadian ketuban pecah dini meskipun menunjukkan hasil yang lemah. 

Hal ini disebabkan karena pada indeks massa tubuh yang kurang pada 

ibu hamil dapat mempengaruhi pembentukan dari selaput ketuban. 

Kantung ketuban dibentuk oleh beberapa mikronutrien yang sangat 

berperan penting antara lain adalah Vitamin C, zat besi, kalsium, 

sodium, Vitamin A dan selenium. Kekurangan mikronutrien ini dapat 

mempengaruhi sifat dan struktur dari kolagen yang terbentuk. Kolagen 

dapat lebih lemah dan mudah pecah. Sedangkan pada ibu hamil dengan 

indeks massa tubuh berlebih dapat menyebabkan kadar Reactive 
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Oxygen Species dalam tubuh tidak seimbang, dimana kadar dari 

peroksidan meningkat diikuti dengan kadar antioksidan yang terus 

menurun akibat dari penumpukan jaringan adiposa yang menyebabkan 

menurunnya enzim oksidatif. Selain itu, penumpukan jaringan adiposa 

ini menyebabkan pelepasan sitokin pro-inflamasi seperti IL-6, 

monocyte chemotactic-1 dan plasminogen activator inhibitor-1 yang 

menyebabkan stress oksidatif pada tubuh. 

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Zhong et al 

(2010), didapatkan hasil bahwa underweight dan obesitas yang terjadi 

sebelum kehamilan dapat meningkatkan resiko terjadinya ketuban 

pecah dini. Mekanisme yang terkait dengan hal ini diduga akibat 

infeksi intrauterin maupun ekstrauterin yang mana pada wanita dengan 

indeks massa tubuh obesitas lebih rentan terhadap infeksi tertentu. Hal 

ini juga mungkin berkaitan dengan resistensi insulin dengan kadar 

glukosa yang tinggi di jaringan sehingga menyebabkan wanita yang 

obesitas mengalami pertumbuhan bakteri yang tidak normal. Obesitas 

juga dapat menyebabkan keadaan dimana mediator-mediator inflamasi 

meningkat sehingga membuat selaput ketuban lebih rentan terhadap 

paparan bahaya dari dalam maupun dari luar. Sedangkan pada ibu 

hamil dengan indeks massa tubuh underweight dikaitkan dengan 

volume plasma yang kurang. Pada keadaan seperti ini, ibu hamil 

disarankan untuk penggantian mikronutrien yang dapat meningkatkan 

berat badan yang kurang dan memperbaiki struktur pembentuk dari 

kolagen. 

Penelitian ini tidak didapatkan hubungan yang signifikan antara 

indeks massa tubuh dan ketuban pecah dini yang kemungkinan 

disebabkan oleh faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan ketuban 

pecah dini itu sendiri. Faktor seperti infeksi mikroorganisme secara 

umum merupakan penyebab dari ketuban pecah dini. Infeksi sepanjang 

tractus genitalia merupakan faktor penyebab ketuban pecah dini. 

Mikroorganisme mendapatkan akses ke cavum amnion secara 
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ascending dari vagina dan serviks, secara hematogen melalui plasenta 

maupun akibat dari tindakan bedah. Saat mikroorganisme dan 

produknya mencapai janin, hal ini akan merangsang produksi dari 

sitokin-sitokin pro-inflamasi seperti TNF- α, IL-α, IL- 1β, IL-6, IL-8 

termasuk prostaglandin yang akan merangsang kontraksi uterus hingga 

penipisan serviks sehingga menyebabkan selaput ketuban menjadi 

pecah (Cunningham et al., 2018). Faktor lain seperti kebiasaan 

merokok dapat meningkatkan resiko terjadinya ketuban pecah dini. 

Paparan dari asap rokok dapat menyebabkan Reactive Oxygen Species 

meningkat dalam tubuh. Ketika Reactive Oxygen Species kadarnya 

sangat tinggi di dalam tubuh maka hal ini dapat mempengaruhi 

kekuatan dan elastisitas dari  kolagen pada membran janin sehingga 

menyebabkan ketuban pecah dini (Hassanzadeh et al., 2016).  

Keputihan juga merupakan faktor resiko dari kejadian ketuban 

pecah dini. Dimana keputihan mengindikasikan telah terjadinya 

infeksi. Invasi dari mikroorganisme menyebabkan proses inflamasi 

yang berdampak pada membrane. Beberapa bakteri dalam genital 

dapat melepaskan enzim protease, phospholipase dan kolagenase yang 

menyebabkan membran melemah dan ruptur (Assefa et al., 2018). 

Selain dari teori mengenai berbagai mekanisme seperti stress maternal, 

merokok, perdarahan pervaginam, koitus, komplikasi obstetric 

(kehamilan ganda, polihidroamnion) insufisiensi serviks, riwayat 

abortus, Riwayat ketuban pecah dini sebelumnya, kelainan letak janin 

dipercaya dapat menyebabkan ketuban pecah dini. Faktor-faktor 

tersebut dengan berbagai mekanismenya dipercaya dapat 

menyebabkan ketuban pecah dini. Namun, faktor-faktor tersebut tidak 

dilakukan penilaian dalam penelitian ini. 

Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi ketuban pecah dini 

dalam penelitian adalah sampel yang telah memasuki umur tua. 

Menurut Habibah (2018) , kehamilan dengan usia ≥35 tahun dianggap 

kehamilan tua yang beresiko dimana pada usia tersebut biasanya 
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diserta dengan berbagai penyakit-penyakit degeneratif seperti diabetes 

melitus atau Hipertensi. Penyakit degeneratif tersebut secara tidak 

langsung dapat mempengaruhi proses kehamilan dan persalinan. 

Meningkatnya usia ibu menjadikan kualitas ovum yang dihasilkan 

berkurang, sehingga kemungkinan terjadinya penyulit dalam 

kehamilan di atas usia 35 tahun lebih besar dari pada umur di 

bawahnya. Faktor lainnya adalah multipara dan grandemultipara, 

multipara merupakan perempuan yang telah melahirkan anak lebih dari 

satu kali.  Dimana dalam penelitian ini terdapat sebanyak 30 sampel 

merupakan multipara. Wanita yang telah melahirkan beberapa kali dan 

pernah mengalami ketuban pecah dini pada kehamilan sebelumnya 

serta jarak kelahiran yang terlampau dekat diyakini lebih beresiko akan 

mengalami ketuban pecah dini pada kehamilan berikutnya. Pada 

multipara dan grandemultipara sebelumnya sudah mengalami 

persalinan lebih dari satu kali dan hal ini dapat mempengaruhi 

kekuatan membrane untuk menahan cairan ketuban sehingga beresiko 

besar untuk mengalami ketuban pecah dini.  

Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan 

Utama (2018), Jarak ideal kehamilan sekurang-kurangnya adalah 2 

tahun, proporsi kematian terbanyak terjadi pada ibu dengan paritas 1-3 

anak dan jika dilihat menurut jarak kehamilan, jarak kehamilan kurang 

dari 2 tahun menunjukkan kematian maternal lebih banyak. Jarak 

kehamilan yang terlalu dekat menyebabkan ibu mempunyai waktu 

singkat untuk memulihkan kondisi rahimnya agar bisa kembali ke 

kondisi sebelumnya. Pada ibu hamil dengan jarak yang terlalu dekat 

berisiko terjadi ketuban pecah dini. Penelitian dari Rahmadhania 

(2016), Multipara lebih besar kemungkinan terjadinya infeksi karena 

proses pembukaan serviks lebih cepat dari nulipara, sehingga dapat 

terjadi ketuban pecah dini. Pada kasus infeksi tersebut dapat 

menyebabkan terjadinya proses biomekanik pada selaput ketuban 

dalam bentuk proteolitik sehingga memudahkan ketuban pecah. Pada 
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multipara, karena adanya riwayat persalinan yang lalu maka keadaan 

jaringan ikatnya lebih longgar dari pada nulipara. Pada multipara 

jaringan ikat yang menyangga membran ketuban makin berkurang 

sehingga multipara lebih berisiko terjadi ketuban pecah dini 

dibandingkan nulipara. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Noviantry (2019), 

Kehamilan yang terlalu sering, multipara atau grandemultipara 

mempengaruhi proses embriogenesis, selaput ketuban lebih tipis 

sehingga mudah pecah sebelum waktunya. Pernyataan teori dari 

menyatakan semakin banyak paritas, semakin mudah terjadi infeksi 

amnion karena rusaknya struktur servik pada persalinan sebelumnya. 

Ketuban pecah dini lebih sering terjadi pada multipara, karena 

penurunan fungsi reproduksi, berkurangnya jaringan ikat, vaskularisasi 

dan servik yang sudah membuka satu cm akibat persalinan yang lalu. 

wanita yang berumur >35 tahun tergolong umur yang terlalu tua untuk 

melahirkan terkhusus pada ibu primi tua dan hal ini sangat beresiko 

meningkatkan terjadinya ketuban pecah dini. Meningkatnya umur juga 

membuat kondisi dan fungsi rahim menurun. Salah satu akibatnya 

adalah jaringan rahim yang tak lagi subur. Pada keadaan tertentu, 

kondisi hormonal pun tidak sebaik pada saat umur sebelumnya. Itu 

sebabnya, risiko keguguran, ketuban pecah, kematian janin, dan 

komplikasi lainnya juga meningkat. 

Dalam Cunningham et al (2018) menyatakan bahwa sejalan 

dengan bertambahnya usia maka akan terjadi penurunan kemampuan 

organ- organ reproduksi untuk menjalankan fungsinya, keadaan ini 

juga mempengaruhi proses embryogenesis, kualitas sel telur juga 

semakin menurun, itu sebabnya kehamilan pada usia lanjut berisiko 

terhadap perkembangan yang janin tidak normal, kelainan bawaan, dan 

juga kondisi-kondisi lain yang mungkin mengganggu kehamilan dan 

persalinan seperti kelahiran dengan ketuban pecah dini. Umur ibu 35 

tahun juga merupakan faktor predisposisi terjadinya ketuban pecah 
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dini karena pada usia ini sudah terjadi penurunan kemampuan organ-

organ reproduksi untuk menjalankan fungsinya, keadaan ini juga 

mempengaruhi proses embryogenesis sehingga pembentukan selaput 

lebih tipis yang memudahkan untuk pecah sebelum waktunya. 

Graviditas merupakan salah satu faktor penyebab ketuban pecah 

dini, dari penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Utama (2018) 

mengenai faktor – faktor yang berhubungan dengan kejadian ketuban 

pecah dini pada ibu hamil, ibu primigravida (ibu yang hamil pertama 

kali) akan cenderung merasa cemas dengan kehamilannya. Pada 

primigravida, kurangnya imformasi dan komunikasi yang buruk 

mempengaruhi kesiapan wanita dalam menghadapi kehamilan. Ibu 

primigravida lebih berisiko untuk mengalami stress, dimana stress 

dapat merupakan daktor yang berkontribusi dalam komplikasi 

kehamilan maupun komplikasi persalinan. 

Stress pada kehamilan dapat menyebabkan ketuban pecah dini 

melalui mekanismenya. Dari penelitian Marindratama (2014), bahwa 

kehamilan dengan kondisi stres, cemas dan dengan depressive 

symptoms dapat memicu meningkatnya sekresi hormon kortikotropin 

(CRH) yang diketahui berhubungan dengan hormon oksitoksin dan 

prostaglandin. Hormon ini memediasi kontraksi uterus, sehingga 

terjadi kelahiran BBLR dan kelahiran preterm. Kejadian stres dan 

depresi pada ibu hamil, lebih sering terjadi pada kehamilan trimester 

III, tepatnya pada usia kehamilan lebih dari 32 minggu. Perubahan 

hormonal yang drastis selama kehamilan termasuk hormon stres yang 

diaksis hipotalamus-pituitari-adrenakortikal (HPA) diduga penyebab 

terjadinya depresi. Selain itu, perubahan fisik dan emosi pada saat 

semakin bertambahnya usia kehamilan, mengharuskan tubuh ibu 

mengadakan adaptasi yang menimbulkan keluhan-keluhan fisik yang 

berdampak pada meningkatnya keluhan psikis yaitu rasa cemas, resah 

dan takut pada kehamilannya. 
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Faktor biokimia dan hormonal, selama masa kehamilan menjaga 

keutuhan dari selaput ketuban tetap terjaga oleh karena aktivitas 

Matriks Metalloproteinase (MMP) yang rendah dan konsentrasi Tissue 

Inhibitor Matrix Metalloproteinase (TIMP) yang relatif lebih tinggi. 

Saat mendekati persalinan keseimbangan tersebut akan bergeser, kadar 

MMP yang mening- kat dan penurunan TIMP yang merangsang degra- 

dasi matrik ekstraseluler selaput ketuban sehingga menyebabkan ruptur 

selaput ketuban. Keadaan ini juga dipengaruhi oleh penurunan kadar 

proges- teron dan estradiol mendekati kehamilan aterm dimana, 

meningkatkan konsentrasi MMP dan menurunkan TIMP yang 

menyebabkan terjadinya degradasi kolagen selaput ketuban. Pada 

mekanisme persalinan, peningkatan aktivitas MMP juga diimbangi 

oleh peningkatan aktivi- tas prostaglandin. Prostaglandin memicu 

produksi MMP pada serviks dan membran desidua untuk proses 

ripening (pelunakan) serviks dan aktivasi membran desidua. 

Prostaglandin berperan secara langsung maupun tidak langsung pada 

aktivasi perubahan serviks dan pecah ketuban. Peranan secara tidak 

langsung melalui aktivasi MMP. Matrik Metaloproteinase-9 (MMP-9) 

mempunyai aktivitas proteolitik yang tinggi terhadap kolagen tipe IV, 

yaitu kolagen yang membangun membran basal serta ekspresinya di 

amnion meningkat pada saat memasuki masa persalinan. Peningkatan 

MMP-9 juga memberi- kan dampak pada degradasi matriks 

ekstraselular dan proses apoptosis sel epitel amnion yang pada 

akhirnya menyebabkan proses perenggangan dan ruptur membran. 

Pada tahap awal katabo- lisme kolagen dimediasi oleh MMP-1 yang 

akan menghasilkan fragmen fragmen yang selanjutnya didegradasi 

kembali oleh MMP jenis lain termasuk MMP kelas gelatinase seperti 

MMP-9 (Bagus dkk., 2020). 

Anemia pada kehamilan dapat menjadi faktor resiko terjadinya 

ketuban pecah dini. Penelitian dari Rahmadhania (2016), dampak 

anemia pada janin antara lain abortus, kematian intrauterin, 
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prematuritas, berat badan lahir rendah, cacat bawaan dan mudah 

infeksi. Pada ibu, saat kehamilan dapat mengakibatkan abortus, 

persalinan prematuritas, ancaman dekompensasi kordis dan ketuban 

pecah dini. Pada saat persalinan dapat mengakibatkan gangguan his, 

retensio plasenta dan perdarahan post partum karena atonia uteri. 

Kelahiran preterm masih merupakan salah satu penyebab terbesar dari 

mortalitas dan morbiditas di dunia. Kelahiran preterm dapat terjadi 

melalui berbagai cara, dengan infeksi maternal, hipoksia dan stres 

oksidatif menjadi 3 dalil mekanisme biologis utama. Defisiensi besi 

bisa meningkatkan risiko terhadap infeksi maternal, dan hemoglobin 

yang rendah bisa menyebabkan kondisi hipoksia kronik tingkat rendah 

yang menginduksi stres janin dan maternal. Imun sistem yang 

teraktivasi karena adanya infeksi dan inflamasi serta CRH atau kortisol 

yang dikeluarkan sebagai respon stres, bisa mengaktivasi aksis 

hipotalamus-pituitari janin atau maternal. Hal ini bisa menginisiasi 

kelahiran dan berakhir pada kelahiran preterm. Defisiensi besi juga 

bisa meningkatkan stres oksidatif yang berakhir pada rusaknya eritrosit 

dan unit fetoplasenta. 

Pengetahuan adalah bagian dari perilaku seseorang, awal dari 

seseorang melakukan suatu tindakan biasanya disebabkan karena 

pengetahuan seseorang tentang yang akan dilakukan tersebut. Semakin 

luas pengetahuan seseorang semakin mudah orang melakukan 

perubahan dalam tindakannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

seseorang yang dibekali oleh pengetahuan yang baik akan 

mempengaruhi tindakannya dan perubahan tersebut akan lebih 

bertahan lama. Dalam penelitian ini, sebagian besar sampel memiliki 

pendidikan menengah (SMA) yaitu sebesar 50 sampel, sedangkan yang 

berpendidikan rendah (SD,SMP) yaitu sebesar 32 sampel dan hanya 8 

sampel yang memiliki pendidikan yang tinggi (D3,S1). Hal ini 

memungkinkan kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai 
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kesehatan dalam kehamilan termasuk potensi komplikasi dalam 

kehamilan. 

Islam juga mengajarkan pentingnya untuk mencari ilmu 

pengetahuan, sehingga seseorang memiliki bekal untuk dapat merubah 

perilakunya kearah yang lebih baik yang khususnya dapat 

meningkatkan derajat kesehatannya. Allah SWT berfirman dalam Q.S 

al-Alaq (96):1-5 yang berbunyi :  

 

نَ  َخلَقَ ( ١ٱۡقَرۡأ بِٱۡسِم َرب َِك ٱلَِّذى َخلََق ) ـٰ نَس ( ٣) ٱۡۡلَۡكَرمُ  َوَربُّكَ  ٱۡقَرأۡ ( ٢ ) َعلَقٍ  ِمنۡ  ٱۡۡلِ

نَ  َعلَّمَ ( ٤)  بِٱۡلقَلَمِ  َعلَّمَ  ٱلَِّذى ـٰ نَس ( ٥) يَۡعلَمۡ  لَمۡ  َما ٱۡۡلِ  

Terjemahan :  

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 

Tuhanmu Yang Maha Pemurah, yang mengajar (manusia) dengan 

perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya.” 

Dalam surat ini terdapat ajakan untuk membaca, belajar dan 

bahwa Tuhan yang mampu menciptakan manusia dari asal yang lemah 

akan mampu pula untuk mengajarkannya menulis yang merupakan 

sarana penting mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

mengajarkannya sesuatu yang belum pernah diketahuinya. Allahlah 

yang mengajarkan ilmu kepada manusia. Selain itu surat ini 

mengingatkan kepada manusia bahwa kekayaan dan kekuasaan 

adakalanya dapat mendorong manusia untuk melanggar hukum dan 

ketentuan Allah. Padahal semua manusia akan kembali kepada-Nya 

(Shihab, 2012). 

Surah ini juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah SWT 

memuliakan atau menjunjung tinggi martabat manusia melalui baca 

yang berarti dengan proses belajar mengajar itu manusia dapat 

menguasai ilmu-ilmu pengetahuan, sehingga manusia dapat 

mengetahui rahasia alam semesta yang bermanfaat bagi kesejahteraan 

hidupnya. Dalam surah ini juga mengandung perintah membaca yang 
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berarti berpikir secara teratur atau sistematis dalam mempelajari 

firman dan ciptaan-Nya, berpikir dengan mengkorelasikan antara ayat 

qauliah dan kauniah, sehinga manusia menemukan konsep-konsep 

sains dan ilmu pengetahuan (Shihab, 2012). 

Kewajiban menuntut ilmu ini juga telah dijelaskan oleh 

Rasulullah Saw melalui sebuah hadist, dimana Rasulullah Saw 

bersadba : 

ْسِلم   ك ِل   َعلَى فَِرْيَضة   اْلِعْلمِ  َطلَب   م   

Artinya :  

“Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim” (HR. Ibnu Majah 

no. 224, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, dishahihkan 

Al Albani dalam Shahiih al-Jaami’ish Shaghiir no. 3913)  

Ibu yang berpendidikan akan lebih mengetahui kebutuhan gizi 

ideal ketika hamil, sehingga lebih mempertimbangkan kebutuhan 

fisiologis daripada sekedar kepuasan psikis. Tinggi rendahnya taraf 

pendidikan ibu akan mendukung dan memberi peluang terhadap daya 

serap ilmu pengetahuan dan kemauan untuk mengetahui setiap hal 

yang berkaitan dengan kehamilan. Semakin tinggi tingkat pendidikan 

ibu, semakin baik kemampuan berpikir dan penerimaan informasi 

tentang pentingnya kesehatan dalam kehamilan termasuk pemenuhan 

gizi selama kehamilan (Susanti, 2018). 

Menurut peneliti, bahwa pengetahuan seseorang erat kaitannya 

dengan pola pikir seseorang dalam menerima ataupun menganalisa 

informasi yang dia dapatkan baik dari media cetak atau non cetak 

bahkan sosialnya. Pola pikir tersebut yang nantinya akan membedakan 

antara individu satu dengan yang lainnya yang dipengaruhi oleh proses 

belajar baik dari instansi formal seperti sekolah dan non formal seperti 

media yang berimplikasi kepada perilaku dan pengetahuan kesehatan 

selama kehamilan termasuk pengetahuan mengenai ketuban pecah 

dini. 
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Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Susanti (2018), 

dalam proses penerimaan dan mencari pengatahuan ada beberapa 

faktor yang berpengaruh. Yang pertama adalah awareness (kesadaran) 

yang erat kaitannya dengan konsep pemahaman dari potensi 

komplikasi dalam kehamilan sudah ada pada diri ibu sendiri baik 

didapatkan dari mendengar orang lain atau media sosial/elektronik dan 

membaca. Yang kedua adalah interest yang erat kaitannya dengan ibu 

sudah tertarik mengenai informasi potensi komplikasi dalam 

kehamilan seperti ketuban pecah dini dan ingin menerapkan 

bagaimana pencegahan dari komplikasi tersebut. Proses yang ketiga 

adalah evaluation, erat kaitannya dengan ibu sudah tertarik dengan 

informasi potensi komplikasi dalam kehamilan dan mulai memikirkan 

keuntungan dan kerugian dari informasi tersebut yang biasanya 

didalam tahapan tersebut ada pertimbangan dari orang sekitarnya. 

Yang keempat adalah trial, erat kaitannya dengan perubahan perilaku 

ibu untuk mencegah dan menghindari potensi komplikasi dalam 

kehamilan, setelah ibu mengetahui bahwa manfaat yang didapatkan 

lebih besar daripada kerugian, maka ibu mulai melakukan perubahan 

perilaku. Yang kelima adalah adoption, erat kaitannya dengan 

perubahan perilaku oleh ibu untuk mencegah agar tidak terjadi potensi 

komplikasi dalam kehamilan seperti ketuban pecah dini. 

Sebagian besar dari sampel penelitian merupakan ibu rumah 

tangga (IRT) yaitu sebanyak 67 sampel. Sedangkan yang memiliki 

pekerjaan professional yaitu sebanyak 23 sampel. Ibu hamil yang 

merupakan IRT harus bekerja dengan berat sepanjang hari untuk 

memenuhi keperluan keluarganya di rumah dan hal ini tentu sangat 

menguras energi dari ibu hamil. Pola pekerjaan ibu hamil dapat 

berpengaruh terhadap kebutuhkan energi, kerja fisik pada saat hamil 

yang terlalu berat dan lama dapat menyebabkan kelelahan. Ibu hamil 

yang memiliki pekerjaan profesional (PNS, Wiraswasta dan Nakes) 

juga memiliki pola pekerjaan yang cukup berat. Menurut peneliti ibu 
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hamil yang bekerja secara berlebihan hingga menimbulkan kelelahan 

pada ibu hamil baik yang memiliki pekerjaan profesional maupun ibu 

rumah tangga dapat menyebabkan meningkatnya resiko terjadinya 

ketuban pecah dini. 

Penelitian yang dilakukan oleh Irwan dkk (2019), kelelahan yang 

timbul akibat bekerja terlalu berat dapat menyebabkan korioamnion 

menjadi lemah sehingga muda mengalami ketuban pecah dini. 

Kelelahan akibat bekerja biasanya akan menimbulkan keluhan berupa 

nyeri pada perut bagian bawah atau terjadinya kontraksi terus-menerus 

yang bahkan dapat menyebabkan ketuban pecah sebelum pada 

waktunya. Sedangkan menurut Ayu dan Utama (2018), bekerja pada 

umumnya menyita waktu dan tenaga. Bagi seorang Ibu, bekerja akan 

mempengaruhi kehidupan keluarga juga keadaan kesehatannya 

terutama kesehatan reproduksi. Kelelahan dalam bekerja dapat 

mengakibatkan lemahnya korioamnion sehingga memudahkan 

timbulnya ketuban pecah dini. Berbeda dengan ibu yang tidak bekerja 

atau ibu rumah tangga yang memiliki waktu lebih banyak dalam 

memelihara kesehatannya dan kelurga, sehingga risiko mengalami 

penyulit dalam kehamilaan dan persalinan lebih rendah. Namun, faktor 

seperti usia, gravida, partus, riwayat abortus, Pendidikan dan pekerjaan 

dalam penelitian ini hanya dimasukkan dalam karakteristik responden 

dan tidak dilakukan penilaian untuk melihat ada tidaknya hubungan.   

Indeks massa tubuh merupakan alat sederhana untuk memantau 

status gizi orang dewasa khususnya yang berkaitan dengan kelebihan 

dan kekurangan berat badan. Pengukuran berat badan sebelum hamil 

lebih tepatnya diukur dengan menggunakan indeks massa tubuh. 

Penghitungan indeks massa tubuh dilakukan dengan cara membagi 

berat badan sebelum hamil dengan tinggi badan ibu dalam meter 

kuadrat. Berat badan sebelum hamil menggambarkan cadangan energi 

yang dimiliki ibu sebagai sumber zat gizi bagi janin. Ibu hamil dengan 

indeks massa tubuh (IMT) obesitas berkaitan dengan luaran kehamilan 
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seperti preeklampsia/eklampsia, persalinan dengan induksi, 

mendapatkan bayi dengan makrosomia, mengalami seksio sesarea, dan 

perdarahan postpartum. Marchi et al (2015) melaporkan beberapa 

risiko bagi ibu dengan obesitas, yaitu berisiko mengalami diabetes 

gestasional, hipertensi, seksio sesarea, mendapatkan bayi dengan 

kelahiran preterm, kematian, dan malformasi. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertambahan berat badan ibu 

hamil diantaranya adalah usia, aktivitas ibu, status kesehatan, suhu 

lingkungan, pengetahuan tentang gizi, kemampuan membeli makanan 

dan lingkungan sosial. Menurut penelitian dari Irmawati (2017), 

faktor-faktor yang mempengaruhi indeks massa tubuh adalah : 

1. Usia 

Terdapat hubungan yang signifikan antara usia yang lebih 

tua dengan IMT kategori obesitas. Subjek penelitian pada 

kelompok usia 40 tahun memiliki risiko lebih tinggi mengalami 

obesitas dibandingkan kelompok usia kurang dari 40 tahun. 

Keadaan ini dicurigai oleh karena lambatnya proses 

metabolisme, berkurangnya aktivitas fisik, dan frekuensi 

konsumsi pangan yang lebih sering. 

2. Pola Makan 

Pola makan adalah pengulangan susunan makanan yang 

terjadi saat makan. Pola makan berkenaan dengan jenis, proporsi 

dan kombinasi makanan yang dimakan oleh seorang individu, 

masyarakat atau sekelompok populasi. Makanan cepat saji 

berkontribusi terhadap peningkatan indeks massa tubuh 

sehingga seseorang dapat menjadi obesitas. Hal ini terjadi 

karena kandungan lemak dan gula yang tinggi pada makanan 

cepat saji. Selain itu peningkatan porsi dan frekuensi makan 

juga berpengaruh terhadap peningkatan obesitas. Orang yang 

mengkonsumsi makanan tinggi lemak lebih cepat mengalami 
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peningkatan berat badan dibanding mereka yang mongkonsumsi 

makanan tinggi karbohidrat dengan jumlah kalori yang sama. 

3. Aktivitas Fisik 

Aktifitas fisik menggambarkan gerakan tubuh yang 

disebabkan oleh kontraksi otot menghasilkan energi ekspenditur. 

Menjaga kesehatan tubuh membutuhkan aktifitas fisik sedang 

atau bertenaga serta dilakukan hingga kurang lebih 30 menit 

setiap harinya dalam seminggu. Penurunan berat badan atau 

pencegahan peningkatan berat badan dapat dilakukan dengan 

beraktifitas fisik sekitar 60 menit dalam sehari. 

Dalam penelitian ini peniliti juga mencoba untuk melihat 

hubungan antara kenaikan berat badan selama kehamilan dengan 

kejadian ketuban pecah dini dimana kenaikan berat badan selama 

kehamilan ini ditentukan berdasarkan indeks massa tubuh sebelum 

hamil sesuai dengan rekomendasi dari Institute Of Medicine. Idealnya, 

total kenaikan berat badan selama kehamilan dihitung sebagai selisih 

antara berat badan pada kunjungan prenatal pertama dan terakhir 

sebelum persalinan. Namun dalam praktiknya, seringkali pengukuran 

ini bervariasi sehingga berat badan sebelum hamil yang dilaporkan 

sendiri digunakan untuk menghitung kenanaikan berat badan selama 

kehamilan total. Namun, masalah lain dapat muncul seperti pada 

pasien yang perawatan prenatalnya dimulai setelah trimester pertama 

tentu hal ini membuat perhitungan kenaikan berat badan selama hamil 

tidak efektif.  

Dalam keadaan ini, menurut (Kominiarek & Peaceman, 2017) 

salah satu rekomendasinya adalah menggunakan berat badan sebelum 

hamil dengan berat badan kunjungan prenatal terakhir sebelum 

persalinan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan perhitungan 

mengenai kenaikan berat badan selama kehamilan dengan melihat 

berat badan ibu sebelum hamil dengan berat badan ibu sebelum 

persalinan. Peneliti lebih banyak melihat pada berat badan sebelum 
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hamil karena kebanyakan pasien merupakan pasien rujukan dari 

puskesmas-puskesmas daerah sehingga data mengenai kunjungan 

pertama prenatalnya tidak lengkap. Kenaikan berat badan ibu hamil 

merupakan komponen hasil penjumlahan berat badan ibu sebelum 

hamil dan kenaikan berat badan selama kehamilan. Kenaikan berat 

badan selama kehamilan merupakan gambaran laju pertumbuhan janin 

dalam kandungan yang perlu diperhatikan karena kenaikan berat badan 

yang kurang maupun berlebih dapat menimbulkan permasalahan yang 

serius bagi ibu dan bayinya 

Setelah menghitung kenaikan berat badan selama kehamilan 

peneliti mengkategorikan berdasarkan rekomendasi Institute of 

Medicine dengan melihat indeks massa tubuh pada ibu hamil untuk 

mengetahui kenaikannya normal, kurang ataupun berlebih. Kemudian 

dilakukan uji stastistik Chi-Square untuk melihat ada tidaknya 

hubungan yang bermakna antara kenaikan berar badan pada ibu hamil 

dengan kejadian ketuban pecah dini. Pada penelitian ini didapatkan 

hasil bahwa ibu hamil yang memiliki indeks massa tubuh obese 

dengan peningkatan berat badan yang berlebih dan kurang 

berhubungan dengan kejadian ketuban pecah dini. Pada penelitian ini 

ibu hamil dengan kategori indeks massa tubuh obese dengan kenaikan 

berat badan yang berlebih sebanyak 27 lebih banyak dari pada kategori 

lain. Penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Silva 

et.al (2019) bahwa kenaikan berat badan yang kurang selama 

kehamilan berhubungan dengan kejadian ketuban pecah dini sama 

halnya dengan kenaikan berat badan selama yang berlebih selama 

kehamilan berhubungan dengan kejadian ketuban pecah dini. Hasil 

penelitian inic juga sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Chen 

at.al (2010) bahwa kenaikan berat badan yang berlebih selama 

kehamilan memiliki hubungan yang signifikan dengan terjadinya 

ketuban pecah dini. Penelitian lain yang juga serupa adalah penelitian 

dari Liu et.al (2015) bahwa ibu hamil yang mengalami kenaikan berat 
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badan yang berlebih akan meningkatkan resiko terjadinya ketuban 

pecah dini. Hal ini disebabkan karena penumpukan jaringan adiposa 

yang berlebihan di dalam tubuh. Kenaikan berat badan tersebut 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama asupan nutrisi, metabolisme 

ibu, dan aktivitas fisik ibu, selain itu dipengaruhi oleh status 

antropometri ibu pada awal sebelum kehamilan. Indikator antropometri 

di beberapa negara yang berhubungan dengan kenanaikan berat badan 

di antaranya berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh, dan massa 

lemak serta massa bebas lemak. 

Kenaikan berat badan selama kehamilan dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, terutama asupan nutrisi ibu, metabolisme tubuh, 

aktivitas fisik dan dipengaruhi oleh status antropometri ibu sebelum 

hamil. Sehingga kenaikan berat badan selama kehamilan yang dialami 

ibu dapat dipengaruhi oleh indeks massa tubuh sebelum hamil. Selama 

proses kehamilan akan terjadi akan terdapat penumpukan cairan dan 

lemak pada tubuh ibu, perkembangan plasenta, cairan amnion, dan 

juga perkembangan janin itu sendiri sebagai persiapan kelahiran bayi, 

perubahan tersebut mengakibatkan kenaikan berat badan yang 

bervariasi antara ibu satu dan lainnya. 

Kenaikan berat badan yang berlebih juga dikaitkan dengan resiko 

kehamilan yang tinggi dan berpengaruh terhadap kelahiran anak 

nantinya. Kenaikan berat badan yang berlebih juga dikaitkan dengan 

perkembangan adiposa pada masa kanak-kanak hingga obesitas, 

sehingga obesitas ini akan berpengaruh pada ibu dan keturunannya. 

Mekanismenya sendiri, kenaikan berat badan yang berlebih pada ibu 

hamil akan membuat janin yang berkembang akan meningkatkan 

konsentrasi glukosa, insulin, asam amino dan lipid serta sitokin pro 

inflasmasi yang semuanya berasal dari jaringan adiposa ibu. Selain itu 

penumpukan cairan dan lemak pada tubuh ibu, cairan amnion dan 

perkembangan janin itu sendiri dan hal ini dapat mempresentasikan 
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makrosomia sehingga meningkatkan resiko terjadinya ketuban pecah 

dini (Restall et al., 2014). 

2. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan memiliki beberapa keterbatasan seperti 

kurangnya ketersediaan data dalam rekam medik sehingga 

mengharuskan peneliti untuk mencari sampel lain. Kemudian data 

yang tertulis pada buku registrasi bagian maternal tidak lengkap seperti 

nomor rekam medik yang tidak dituliskan sehingga rekam medik dari 

pasien tersebut tidak dapat dicari. Keterbatasan lain dari penelitian ini 

adalah banyak faktor yang dapat mempengaruhi ketuban pecah dini 

tapi tidak dilakukan penilaian dalam penelitian ini yang kemungkinan 

dapat mempengaruhi hasil dari penelitian.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Al-Qur’an telah menjelaskan berbagai bentuk kebesaran Allah 

SWT, salah satunya melalui proses penciptaan manusia. Salah satu ayat 

yang menjelaskan hal tersebut terdapat pada Q.S al-Mu’min (60):47, ayat 

tersebut menjelaskan penciptaan manusia mulai dari setetes mani atau 

Nutfah berlanjut ke fase Mudigah dan masuk ke fase Izham dimana tulang 

dan otot telah terbentuk hingga bayi dilahirkan. Apa yang telah Allah 

SWT jelaskan dalam al-Qur’an selama berabad-abad yang lalu telah 

dibuktikan dengan ilmu pengetahuan modern saat ini. Allah SWT juga 

telah menjelaskan bahwa ibu yang sedang akan mengalami berbagai 

cobaan, ibu yang hamil akan mengandung dengan susah payah, dalam 

keadaan yang lemah dan melahirkan pun dalam keadaan susah payah. Hal 

ini telah dijelaskan oleh Allah dalam Q.S al-Ahqaf (46):15 dan Q.S 

Luqman (31):14, salah satu cobaan yang dialami oleh ibu hamil adalah 

ketuban pecah dini. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Hubungan 

Antara Indeks Massa Tubuh Pada Ibu Hamil Dengan Kejadian Ketuban 

Pecah Dini di Kabupaten Wajo maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara indeks massa tubuh 

underweight pada ibu hamil dengan kejadian ketuban pecah dini. 

2. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara indeks massa tubuh 

normal pada ibu hamil dengan kejadian ketuban pecah dini. 

3. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara indeks massa tubuh 

overweight pada ibu hamil dengan kejadian ketuban pecah dini. 

4. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara indeks massa tubuh 

obese pada ibu hamil dengan kejadian ketuban pecah dini. 

5. Terdapat hubungan yang bermakna antara kenaikan berat badan 

selama kehamilan dengan kejadian ketuban pecah dini. 
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Meskipun pada penelitian ini tidak ditemukan adanya hubungan 

yang bermakna antara indeks massa tubuh dengan kejadian ketuban pecah 

dini, penting bagi ibu hamil maupun calon ibu hamil untuk menjaga berat 

badan dan indeks massa tubuh dalam batas normal. Karena indeks massa 

tubuh yang berlebih maupun kurang merupakan faktor resiko dari berbagai 

penyakit. Salah satu cara menjaga indeks massa tubuh adalah dengan 

makan dan minum. Allah SWT dalam Q.S al-A’raaf (7):31 menjelaskan 

janganlah berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Sejalan dengan ayat 

ini, Rasulullah Saw bersabda melalui hadist yang diriwayatkan oleh 

Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad bahwa Rasulullah Saw menganjurkan 

umatnya untuk berhenti makan sebelum kenyang. 

B. Saran 

Saran yang diajukan setelah melakukan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Pihak Rumah Sakit 

Dengan adanya beberapa keterbatasan yang dialami oleh peneliti 

dalam penelitian ini, maka diharapkan pihak Rumah Sakit untuk 

meningkatkan sistem pencatatan dalam rekam medik pasien dengan 

menuliskan secara lengkap isi rekam medik yang berkaitan dengan 

pasien  termasuk pemeriksaan dasar seperti pemeriksaan antropometri 

pasien. Dengan tujuan agar memudahkan peneliti lain kedepannya 

dalam melakukan penelitian melalui rekam medik. 

2. Bagi Peneliti Lain 

Dengan telah dilakukannya penelitian ini, perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai hubungan indeks massa tubuh pada 

ibu hamil dengan kejadian ketuban pecah dini dengan memperhatikan 

variabel lain yang menjadi faktor terjadinya ketuban pecah dini 

sehingga didapatkan keterikatan langsung antara indeks massa tubuh 

dengan ketuban pecah dini.  



 

79 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Abdelazim, I. A. "Insulin-like growth factor binding protein-1 (Actim PROM test) 

for detection of premature rupture of fetal membranes". Journal of Obstetrics 

and Gynaecology Research 40, no. 4 (2014): h. 961–967.  

Agbara, J. O., Fabamwo, A. O., & Oshodi, Y. A. "Diagnosis of foetal membrane 

ruptures: Placental alpha‑microglobulin‑1 to the rescue". Tropical Journal of 

Obstetrics and Gynaecology 34, no. 2 (2017): h. 85–90.  

Assefa, N. E., Berhe, H., Girma, F., Berhe, K., Berhe, Y. Z., Gebreheat, G., 

Werid, W. M., Berhe, A., Rufae, H. B., & Welu, G. "Correction to: Risk 

factors of premature rupture of membranes in public hospitals at Mekele city, 

Tigray, a case control study". BMC Pregnancy and Childbirth 18, no. 1 

(2018): h. 1–7.  

Ayu, B. F., Utama, F. “Faktor – Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian 

Ketuban Pecah Dini Pada Ibu Hamil Yang Melakukan Persalinan Di Rsud H. 

Abdoel Madjid Batoe Batanghari, Jambi”. Skripsi. Palembang: Fakultas 

Kesehatan Masyarakat UNSRI, 2018. 

Aziz, M. A., Krisnadi, S., Setiabudiawan, B., & Handono, B. "Pengaruh 

Pemberian Vitamin D3 Terhadap Kadar Reactive Oxygen Species (ROS) 

pada Sel PHM1-41 yang Mengalami Hipoksia". Majalah Kedokteran 

Bandung 50, no. 3 (2018): h. 194–200. 

Bagus, I., Kurniawan, R., Surya, I. G. P., Negara, K. S., Sanjaya, I. N. H., Bagus, 

I., Fajar, G., Putra, I. G. M., Gde, T., Suwardewa, A., & Megadhana, I. W. 

"Hubungan ekspresi matriks metaloproteinase-9 ( mmp-9 ) pada sel amnion 

dengan terjadinya ketuban pecah dini". Medicina 51, no.2 (2020):h. 104–107. 

Bhavadharini, B., Anjana, R. M., Deepa, M., Jayashree, G., Nrutya, S., Shobana, 

M., Malanda, B., Kayal, A., Belton, A., Joseph, K., Rekha, K., Uma, R., & 

Mohan, V. "Gestational weight gain and pregnancy outcomes in relation to 

body mass index in Asian Indian women". Indian Journal of Endocrinology 



 

80 
 

and Metabolism 21, no. 4 (2017): h. 588–593. 

Borg, H. M., Omar, M., & Suliman, G. A. "The Study of Vaginal Fluid Urea , 

Creatinine , B-HCG and Placental Alpha-1 Microglobulin in Diagnosis of 

Premature Rupture of Membranes". Journal of Obstetrics and Gynecology 9, 

(2019): h. 811–826.  

BPPSDMK. Penilaian Status Gizi. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia, 2017. 

Chandra, I., & Sun, L. "Third trimester preterm and term premature rupture of 

membranes: Is there any difference in maternal characteristics and pregnancy 

outcomes?". Journal of the Chinese Medical Association 80, no. 10 (2017): 

h. 657–661.  

Chen, Z., Du, J., Shao, L., Zheng, L., Wu, M., Ai, M., & Zhang, Y. "International 

Journal of Gynecology and Obstetrics Prepregnancy body mass index , 

gestational weight gain , and pregnancy outcomes in China". International 

Journal of Gynecology and Obstetrics 109, no. 1 (2010): h. 41–44.  

Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., 

Casey, B. M., & Spong, C. Y. William Obstetrics 25th ed. New York: 

McGraw-Hill Companies Inc, 2018. 

Dinkes Kab.Wajo . Profil Kesehatan Kabupaten Wajo. Sengkang: Dinas 

Kesehatan Kabupaten Wajo, 2020. 

Drassinower, D., Friedman, A. M., Običan, S. G., Levin, H., & Gyamfi-

bannerman, C. "Prolonged Latency of Preterm Premature Rupture of 

Membranes and Risk of Neonatal Sepsis". American Journal of Obstetrics 

and Gynecology (2016). 

Fuad, M. F. "Hubungan Antara Indeks Massa Tubuh pada Ibu Hamil dengan 

Kejadian Ketuban Pecah Dini di Rs Pku Muhammadiyah Karanganyar". 

Skripsi. Surakarta: Fakultas Kedokteran UNS, 2018. 



 

81 
 

Furukawa, S., Matsuda, M., Furukawa, S., Fujita, T., Shimabukuro, M., & Iwaki, 

M. "Increased oxidative stress in obesity and its impact on metabolic 

syndrome Find the latest version : Increased oxidative stress in obesity and 

its impact on metabolic syndrome". The Journal of Clinical Investigation 

114, no. 12 (2017): h. 1752–1761.  

Habibah, W. N. "Hubungan Usia Ibu, Paritas, dan Kadar Hemoglobin Terhadap 

Kejadian Ketuban Pecah Dini Pada Kehamilan Aterm di RSU Aghisna 

Medika Cilacap". Skripsi. Surakarta: Fakultas Kedokteran UMS, 2018. 

Hassanzadeh, A., Paknahad, Z., & Khoigani, M. "The relationship between 

macro- and micro-nutrients intake and risk of preterm premature rupture of 

membranes in pregnant women of Isfahan". Advanced Biomedical Research 

5, no. 1 (2016): h. 155.  

Ilhan, N., Aygun, B. K., & Gungor, H. "The relationship between the latency 

period, infection markers, and oxidant and antioxidant states in women with 

preterm premature rupture of membranes". Irish Journal of Medical Science 

186, no. 4 (2017): h. 965–970.  

Irmawati, C. “Hubungan Indeks Massa Tubuh (Imt) Terhadap Volume Maksimal 

O2 (VO2max) Pada Ekstrakulikuler Bola Voli Putri Smk Bina Bangsa 

Malang”. Skripsi. Malang: Fakultas Ilmu Kesehatan UMM, 2017. 

Irwan, H., Yusuf, H., & Kunci, K. "Hubungan Antara Pekerjaan dan Usia 

Kehamilan Dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini Di Rumah Sakit Umum 

Bahagia Makassar 2019". Jurnal Kesehatan Delima Pelamonia 3, no. 2 

(2019): h. 118–123. 

Kartini. "Gambaran Karakteristik Ibu Bersalin Yang Mengalami Ketuban Pecah 

Dini (KPD) di Puskesmas Karang Taliwang". Skripsi. Mataram: Fakultas 

Ilmu Kesehatan UMMAT, 2019. 

Kemenkes RI. Profil Kesehatan Indonesia. Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 

2019. 



 

82 
 

Kementerian Agama RI. "Tafsir Ilmi: Penciptaan Manusia Dalam Perspektif Al-

Qur’an dan Sains". Jakarta: Kemenag RI, 2012. 

Kominiarek, M. A., & Peaceman, A. M. "Gestational weight gain". American 

Journal of Obstetrics and Gynecology 217, no. 6 (2017): h. 642–651. 

Lim, J. U., Lee, J. H., Kim, J. S., Hwang, Y. Il, Kim, T. H., Lim, S. Y., Yoo, K. 

H., Jung, K. S., Kim, Y. K., & Rhee, C. K. "Comparison of World Health 

Organization and Asia-Pacific body mass index classifications in COPD 

patients". International Journal of COPD 12, (2017): h. 2465–2475. 

Liu, L., Hong, Z., & Zhang, L. "Associations of prepregnancy body mass index 

and gestational weight gain with pregnancy outcomes in nulliparous women 

delivering single live babies". Nature Publishing Group 5, (2015): h. 1–9.  

Marchi J, Berg M, Dencker A, Olander EK, Begley C. “Risks associated with 

obesity in pregnancy, for the mother and baby: a systematic review of 

review”. Obesity Reviews 16, no. 8 (2015):h. 621-638. 

Marindratama, H. “Hubungan Pertambahan Berat Badan Ibu Hamil Trimester Iii 

Dengan Berat Bayi Lahir Di Kabupaten Semarang”. Skripsi. Surakarta: 

Fakultas Kedokteran UMS, 2014. 

Masho, S. W., Bishop, D. L., & Munn, M. "Pre-pregnancy BMI and weight gain: 

Where is the tipping point for preterm birth?". BMC Pregnancy and 

Childbirth 13, no. 120 (2013):h. 1-10. 

Nasution, A. H. “Embriologi Manusia Dalam Perspektif Al-Qur’an”. Nizhamiyah 

10, no.2 (2020): h. 72–86. 

Negara, K. S., Mulyana, R. S., & Pangkahila, E. S. Buku Ajar Ketuban Pecah 

Dini. Denpasar: Fakultas Kedokteran UNUD, 2017. 

Negara, K. S., Suwiyoga, K., Arijana, K., & Tunas, K. "Role of Apoptosis 

Inducing Factor (AIF) as risk factors of premature rupture of membranes". 

Biomedical and Pharmacology Journal 11, no. 2 (2018): h. 719–724.  



 

83 
 

Noviantry, N. Q. A. “Hubungan Usia Dan Paritas Ibu Bersalin Dengan Kejadian 

Ketuban Pecah Dini Di Ruang Ponek Rsud Aceh Tamiang Tahun 2018”. 

Skripsi. Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Helvetia, 2018. 

Pakpahan, T. L. "Hubungan Ketuban Pecah Dini Dengan Kejadian Kala II Lama 

Pada Ibu Bersalin di RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung". 

Skripsi. Lampung: Fakultas Kedokteran UNILAM, 2017. 

POGI. "Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Ketuban Pecah Dini". Jakarta: 

Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia, 2016. 

Prawirohardjo, Sarwono. "Ilmu Kebidanan". Jakarta: Yayasan Bina Pustaka 

Sarwono Prawirohardjo, 2016. 

Rahayu, B., Sari, A. N., Kebidanan, P. D., Ahmad, S., & Yogyakarta, Y. "Studi 

Deskriptif Penyebab Kejadian Ketuban Pecah Dini ( KPD ) pada Ibu 

Bersalin". Indonesian Journal Of Nursing and Midwifery 5, no. 2 (2017): h. 

134–138. 

Ramadhania, S. K. “Hubungan Usia Ibu, Paritas, Jumlah Janin, dan Anemia 

Dengan Diagnosis Kejadian Ketuban Pecah Dini (KPD) di Rumah Sakit 

Umum Tanggerang Selatan Pada Tahun 2015”. Skripsi. Jakarta: Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah, 2016. 

Restall, A., Taylor, R. S., Thompson, J. M. D., Flower, D., Dekker, G. A., Kenny, 

L. C., Poston, L., & McCowan, L. M. E. "Risk factors for excessive 

gestational weight gain in a healthy, nulliparous cohort". Journal of Obesity 

9, no. 13093 (2014): h. 1-12. 

Rif’ati, N. L. "Hubungan Korioamnionitis Dengan Asfiksia Neonatus Pada 

Kehamilan Dengan Ketuban Pecah Dini". Jurnal Kedokteran Diponegoro 7, 

no. 2 (2018): h. 1143-1153. 

Sari, I. M., Adisasmita, A. C., Prasetyo, S., Amelia, D., & Purnamasari, R. "Effect 

of premature rupture of membranes on preterm labor: a case-control study in 



 

84 
 

Cilegon, Indonesia". Epidemiology and Health 42, (2020): h. 1-6.x` 

Schmitz, T., Sentilhes, L., Lorthe, E., Gallot, D., Madar, H., Doret-dion, M., 

Beucher, G., Charlier, C., Cazanave, C., Delorme, P., Garabédian, C., Azria, 

E., Tessier, V., Sénat, M., & Kayem, G. "European Journal of Obstetrics & 

Gynecology and Reproductive Biology Preterm premature rupture of the 

membranes : Guidelines for clinical practice from the French College of 

Gynaecologists and Obstetricians". European Journal of Obstetrics and 

Gynecology 236, (2019): h. 1–6.  

Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Mishbah :pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an. 

Jakarta: Lentera Hati, 2012. 

Silva, F. P., Souza, R. T., Cecatti, J. G., Jr, R. P., Tedesco, R. P., Lajos, G. J., 

Nomura, M. L., Rehder, P. M., Dias, T. Z., Oliveira, P. F., Silva, C. M., & 

Multicenter, B. "Role of Body Mass Index and gestational weight gain on 

preterm birth and adverse perinatal outcomes". Scientific Reports 9, (2019):h. 

1–12. 

Strauss, J. F. "Extracellular Matrix Dynamics and Fetal Membrane Rupture". 

Reproductive Sciences 20, no. 2 (2013): h. 140–153.  

Sung, S. J., Lee, S. M., Kim, S., Kim, B. J., Park, C., Park, J. S., Jun, J. K., & 

Park, C. "The Risk of Spontaneous Preterm Birth according to Maternal Pre-

pregnancy Body Mass Index in Twin Gestations". Journal Korean Med Sci 

33, no.13 (2018): h 1–8. 

Susanti, B. N., Kridawati, A., & Raharjo, T. B. wahyuni. "Analisis Kejadian 

Ketuban Pecah Dini Pada Ibu Bersalin Di Klinik Pratama Melania 

Pademangan Jakarta Utara Tahun 2017". Jurnal Formil (Forum Ilmiah) 

Kesmas Respati 3, no. 2 (2018): h. 59.  

Susanti, Eda. “Perspektif Islam Dan Kesehatan Mengenai Resiko 4 (Empat) 

Terlalu Terhadap Potensi Komplikasi Dalam Kehamilan Di Wilayah Kerja 

Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh Tahun 2018”. Tesis. 



 

85 
 

Medan: Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Helvetia, 2018. 

The American College of Obstetricians and Gynecologists. "Committee Opinion 

no. 548: Weight Gain During Pregnancy". Obstetrics and Gynecology 121, 

no. 1 (2013): h. 210. 

Toprak, E., Bozkurt, M., Çakmak, B. D., Özçimen, E. E., Silahlı, M., Yumru, A. 

E., & Çalışkan, E. (2017). "Platelet-to-lymphocyte ratio: A new 

inflammatory marker for the diagnosis of preterm premature rupture of 

membranes". Journal of the Turkish German Gynecology Association 18, no. 

3 (2017): h. 122–126.  

Wiradharma, W., I Md, K., & I Wyn, D. A. "Risiko Asfiksia pada Ketuban Pecah 

Dini di RSUP Sanglah". Sari Pediatri 14, no. 5 (2016): h. 316. 

Zakirah, S. C., Eyanoer, P. C., Azali, C. N., & Wiweko, B. (2020). "Premature 

Rupture of Membrane Outcome Determinants in Reproductive Age 

Women". Journal of Maternal and Child Health 05, no.04 (2020): h 376–

386. 

Zhong, Y., Cahill, A. G., MacOnes, G. A., Zhu, F., & Odibo, A. O. "The 

association between prepregnancy maternal body mass index and preterm 

delivery". American Journal of Perinatology 27 no. 4 (2010):h. 293–298.  



 

86 
 

LAMPIRAN 1 

LEMBAR OBSERVASIONAL 

Data Umum : 

A. Pasien 

1. Nama   : 

2. TTL   : 

3. Umur   : 

4. Alamat   : 

5. Suku   : 

6. Agama   : 

7. Pendidikan  : 

8. Pekerjaan   : 

9. BJPS/Non BPJS  : 

10. No. RM   : 
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LEMBAR OBSERVASIONAL 

  

Data khusus 

 
No No.RM Usia Gravida Partus Abortus 

Tinggi 

Badan 

BB 

Sebelum 

hamil 

IMT 

Sebelum 

Hamil 

BB 

Saat 

Hamil 

Kenaikaikan 

BB selama 

kehamilan 

KPD 

Aterm 

KPD 

Preterm 
Pekerjaan Pendidikan 
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LAMPIRAN 2  

1. Deskriptif Data 

Gravida 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 29 32.2 32.2 32.2 

2.00 23 25.6 25.6 57.8 

3.00 25 27.8 27.8 85.6 

4.00 13 14.4 14.4 100.0 

Total 90 100.0 100.0  

Partus 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid .00 33 36.7 36.7 36.7 

1.00 27 30.0 30.0 66.7 

2.00 22 24.4 24.4 91.1 

3.00 8 8.9 8.9 100.0 

Total 90 100.0 100.0  

Abortus 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid .00 76 84.4 84.4 84.4 

1.00 13 14.4 14.4 98.9 

2.00 1 1.1 1.1 100.0 

Total 90 100.0 100.0  

Pekerjaan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid IRT 67 74.4 74.4 74.4 

Nakes 4 4.4 4.4 78.9 

PNS 4 4.4 4.4 83.3 

Wiraswasta 15 16.7 16.7 100.0 

Total 90 100.0 100.0  
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Pendidikan_terakhir 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid D3 2 2.2 2.2 2.2 

S1 6 6.7 6.7 8.9 

SD 6 6.7 6.7 15.6 

SMA 50 55.6 55.6 71.1 

SMP 26 28.9 28.9 100.0 

Total 90 100.0 100.0  

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Usia 90 20.00 49.00 29.3667 6.23591 

Tinggi_Badan 90 142.00 1515.00 241.5556 330.47426 

Berat_badan_sebelum_ham

il 
90 34.00 1004.00 72.0000 115.12231 

Valid N (listwise) 90     

 

 

IMT 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Normal 19 21.1 21.1 21.1 

Obese 40 44.4 44.4 65.6 

Overweight 3 3.3 3.3 68.9 

Underweight 28 31.1 31.1 100.0 

Total 90 100.0 100.0  

KPD 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Aterm 80 88.9 88.9 88.9 

Preterm 10 11.1 11.1 100.0 

Total 90 100.0 100.0  
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2. Chi Square 

IMT * KPD Crosstabulation 

Count   

 

KPD 

Total Aterm Preterm 

IMT Normal 18 1 19 

Obese 36 4 40 

Overweight 2 1 3 

Underweight 24 4 28 

Total 80 10 90 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2.494a 3 .476 

Likelihood Ratio 2.162 3 .539 

N of Valid Cases 90   

a. 5 cells (62.5%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is .33. 

 

kpd_under * kenaikan_bb_under Crosstabulation 

Count   

 

kenaikan_bb_under 

Total Adekuat (12-18) Kurang (<12) Lebih (>18) 

kpd_under Aterm 4 9 11 24 

Preterm 0 1 3 4 

Total 4 10 14 28 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1.400a 2 .497 

Likelihood Ratio 1.917 2 .384 

N of Valid Cases 28   

a. 4 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is .57. 
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kpd_normal * kenaikan_bb_normal Crosstabulation 

Count   

 

kenaikan_bb_normal 

Total 

Adekuat (11,5-

16) Kurang (<11,5) Lebih (>16) 

kpd_normal Aterm 3 9 6 18 

Preterm 0 1 0 1 

Total 3 10 6 19 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square .950a 2 .622 

Likelihood Ratio 1.334 2 .513 

N of Valid Cases 19   

a. 4 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is .16. 

 

kpd_obese * kenaikan_bb_obese Crosstabulation 

Count   

 

kenaikan_bb_obese 

Total Adekuat (5-9) Kurang (<5) Lebih (>9) 

kpd_obese Aterm 9 2 25 36 

Preterm 0 2 2 4 

Total 9 4 27 40 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8.313a 2 .016 

Likelihood Ratio 6.203 2 .045 

N of Valid Cases 40   
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a. 4 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is .40. 

 

kpd_over * kenaikan_bb_over Crosstabulation 

Count   

 

kenaikan_bb_ov

er 

Total Lebih (>24,9) 

kpd_over Aterm 2 2 

Preterm 1 1 

Total 3 3 

Chi-Square Tests 

 Value 

Pearson Chi-Square .a 

N of Valid Cases 3 

a. No statistics are computed 

because kenaikan_bb_over is a 

constant. 
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LAMPIRAN 3 
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LAMPIRAN 4
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