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Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Ketuban Pecah 

Dini Di RSUD Lamaddukelleng Kab. Wajo 

Andi Ayu Novitasari1, Andi Tihardimanto2, Rosdianah Rahim3 

1,2,3 Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, 

UIN Alauddin Makassar 

 

Abstrak 

Ketuban pecah dini (KPD) merupakan salah satu masalah penting dalam bidang 

obstetri yang dapat menyebabkan terjadinya infeksi pada ibu dan bayi serta dapat 

meningkatkan kesakitan dan kematian pada ibu dan bayi, penyebab KPD samapai 

saat ini belum jelas namun ada beberapa faktor yang berhubungan yakni usia ibu, 

paritas, usia kehamilan, riwayat penyakit infeksi urogenitalia. Tujuan dari 

penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian 

ketuban pecah dini di RSUD Lamaddukelleng Kab. Wajo. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah observasional analitik dengan pendekatan cross 

sectional, pada penelitian ini dianalisis univariat untuk mengetahui karakteristik 

sampel yang diteliti serta bivariat (chi-square) untuk mengetahui faktor risiko yang 

berhubungan dengan kejadian ketuban pecah dini, jumlah sampel pada penelitian 

ini sebanyak 822 responden. Dari hasil penelitian didapatkan faktor yang 

berhubungan dengan kejadian KPD yakni usia kehamilan (p-value 0,001) dan 

riwayat penyakit infeksi urogenitalia (p-value 0,000). Berdasarkan hasil penelitian 

dari beberapa faktor yang berhubungan dengan kejadian KPD didapatkan faktor 
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usia kehamilan dan riwayat penyakit infeksi urogenitalia yang memiliki korelasi 

yang bermakna. 

Kata Kunci : Ketuban Pecah Dini (KPD), Usia ibu, Usia kehamilan, 

Paritas, Riwayat penyakit infeksi urogenitalia
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Ketuban pecah dini (KPD) merupakan salah satu masalah penting 

dalam bidang obstetri yang dapat menyebabkan terjadinya infeksi pada ibu dan 

bayi serta dapat meningkatkan kesakitan dan kematian pada ibu dan bayi 

(Rohmawati and Fibriana, 2018). Ketuban pecah dini juga berkaitan dengan 

penyulit yang berdampak buruk terhadap kesehatan dan kesejahteraan maternal 

maupun terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin intrauterin, sehingga 

hal tersebut dapat meningkatkan masalah kesehatan di Indonesia (Laili, 

Sudaryanti and Jihan, 2018). Salah satu fungsi ketuban adalah melindungi atau 

menjadi pembatas dunia luar dan ruangan dalam rahim sehingga mengurangi 

kemungkinan infeksi (Maria and Sari, 2016). Ketuban pecah dini adalah pecah 

ketuban yang terjadi sebelum waktunya melahirkan (Maharrani, 2017). 

Ketuban pecah dini biasanya ditandai dengan keluarnya cairan berupa air dari 

vagina setelah umur kehamilan berusia 22 minggu dan dikatakan ketuban 

pecah dini apabila terjadi sebelum proses persalinan (Aryunita, 2020). 

Menurut World Health Organization (WHO), pada tahun 2013 angka 

kejadian KPD di dunia sebanyak 50-60% dari angka kematian ibu yaitu 

sebanyak 289.000 jiwa (WHO, 2014). Berdasarkan hasil Survei Demografi 

Kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 2012, angka kematian ibu di 

Indonesia masih tertinggi di ASEAN yaitu sebanyak 359 per 100.000 kelahiran 

hidup (Kesehatan, 2019). Pada tahun 2015, angka kematian ibu mengalami 
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penurunan yaitu 305 per 100.000 kelahiran hidup (Profil Kesehatan Indonesia 

tahun 2019, 2020). Penyebab langsung kematian ibu terkait kehamilan dan 

persalinan terutama perdarahan (28%), preeklamsia dan eklamsia (24%), 

infeksi (11%), partus lama (5%), dan abortus (5%). Perdarahan, infeksi, dan 

partus lama termasuk dalam komplikasi yang disebabkan oleh KPD (Maria and 

Sari, 2016). Kejadian KPD berkisar antara 5-10% dari semua kelahiran. Pada 

kehamilan aterm atau kehamilan diatas 37 minggu sebanyak 8-10% sedangkan 

pada kehamilan preterm atau kehamilan dibawah 37 minggu sebanyak 1% akan 

mengalami KPD (WHO, 2018).  

Berdasarkan data Riskesdas di Indonesia pada tahun 2010, kejadian 

ketuban pecah dini dengan presentase tertinggi yaitu pada Provinsi Sulawesi 

Selatan (98,47%). Adapun data jumlah kejadian KPD di Sulawesi Selatan pada 

tahun 2018 sebanyak 602 kasus, pada tahun 2019 sebanyak 1767 kasus dan 

pada tahun 2020 sebanyak 2652 kasus. Jumlah kejadian KPD di Kab. Wajo 

pada tahun 2018 didapatkan sebanyak 117 kasus, pada tahun 2019 sebanyak 

192 kasus dan pada tahun 2020 sebanyak 254 kasus (Dinas Kesehatan Sulsel, 

2020). Berdasarkan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa kejadian 

KPD mengalami peningkatan yang signifikan tiap tahunnya baik di Provinsi 

Sulawesi Selatan maupun di Kab. Wajo. Adapun jumlah kasus yang didapatkan 

di ruang bersalin RSUD Lamaddukelleng Kab. Wajo tercatat 472 kasus 

persalinan dengan KPD dari Januari 2020 – Juli 2021. 

Penyebab KPD sampai saat ini masih belum jelas namun KPD ada 

hubungannya dengan usia, hipermotilitas rahim yang sudah lama, selaput 
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ketuban tipis, infeksi, multipara, dan serviks inkompeten (Mochtar, 2018). 

Faktor usia sangat berpengaruh terhadap perkembangan alat-alat reproduksi 

wanita. Usia yang terlalu muda kurang dari 20 tahun atau usia terlalu tua lebih 

dari 35 tahun mempunyai risiko terjadinya KPD. 20-30% KPD disebabkan 

oleh adanya infeksi. Infeksi tersebut dapat berasal dari vagina dan serviks yang 

dapat mengakibatkan kekuatan dari membran selaput ketuban berkurang. 

Dengan demikian, dapat menyebabkan selaput ketuban pecah sehingga dapat 

membahayakan ibu dan janinnya (Manuaba, 2010). 

Ketuban pecah dini juga berhubungan dengan paritas. Semakin sering 

seseorang melahirkan maka dapat mengakibatkan endometrium menjadi rusak 

dan kelenturan leher rahim yang berkurang sehingga dapat mengakibatkan 

terjadinya pembukaan dini pada serviks (Prawirohardjo, 2020). Kejadian KPD 

juga dipengaruhi oleh usia kehamilan, usia kehamilan dibagi atas preterm dan 

aterm. Namun, kejadian KPD paling sering terjadi pada kehamilan aterm 

karena menjelang usia kehamilan cukup bulan, terjadi kelemahan fokal pada 

selaput janin di atas os serviks internal yang akan memicu terjadinya robekan 

pada lokasi tersebut (Maria and Sari, 2016). Disamping itu, jika usia kehamilan 

telah mendekati usia cukup bulan, ibu hamil akan sering mengalami kontraksi 

uterus atau yang sering disebut his pengiring (Zamilah, Aisyiyah and Waluyo, 

2020).  

Dari hasil penelitian terdahulu oleh Wahyuni dan Lestari (2019), 

mengatakan bahwa faktor yang erat kaitannya dengan kejadian KPD adalah 

usia dan paritas. Usia yang terlalu muda (kurang dari 20 tahun) dan terlalu tua 
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(lebih dari 35 tahun) berpengaruh terhadap kejadian KPD dikarenakan pada 

usia dibawah 20 tahun, dari segi biologis fungsi reproduksi masih belum 

berkembang sempurna untuk menerima keadaan janin dan untuk dari segi 

psikis, belum matang dalam menghadapi tuntutan beban moril, mental, dan 

emosional. Sedangkan pada usia diatas 35 tahun, fungsi reproduksi sudah 

mengalami kemunduran atau degenerasi dibandingkan fungsi reproduksi 

normal sehingga memungkinkan terjadinya komplikasi pasca persalinan 

terutama KPD. Paritas 1 dan paritas lebih dari 3 berpengaruh terhadap kejadian 

KPD dikarenakan pada paritas 1, alat-alat dasar panggul masih kurang elastik 

sedangkan pada paritas lebih dari 3, uterusnya cenderung bekerja tidak efesien 

dalam persalinan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Zamilah, Aisyiyah dan Waluyo 

(2020) mengatakan bahwa, usia yang berisiko mempunyai risiko  tinggi 

mengalami KPD sebesar 3,3 kali lebih tinggi dibandingkan ibu yang berumur 

tidak berisiko karena usia merupakan salah satu faktor yang berhubungan 

dengan kualitas kehamilan. Ibu dengan paritas multipara dan grandemultipara 

mempunyai risiko mengalami KPD sebesar 3,5 kali tinggi dibandingkan ibu 

dengan paritas primipara karena pada paritas multipara dan grandemultipara 

disebabkan karena secara anatomi sebagian besar kondisi serviks ibu bersalin 

multipara memang sudah membuka akibat proses persalinannya yang lalu 

sehingga tidak bisa menahan dan melindungi selaput ketuban baik terhadap 

trauma maupun terhadap infeksi, seiring dengan tuanya kehamilan selaput 
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ketuban akan mengalami pematangan dan penipisan, keadaan ini akan 

menyebabkan selaput ketuban mudah pecah.  

Penelitian yang dilakukan oleh Maria dan Sari (2016), menunjukkan 

hasil terdapat hubungan antara KPD dengan usia kehamilan yaitu usia 

kehamilan aterm lebih berisiko daripada usia kehamilan preterm maupun post 

term dan paritas 1 dan lebih dari 3 lebih berisiko mengalami KPD 

dibandingkan dengan paritas 2-3. Hal tersebut dikarenakan pada paritas 1, 

adanya ketidaksiapan bagi ibu dalam menghadapi persalinan pertama 

sedangkan pada paritas lebih dari 3, terjadi pembesaran uterus dan peregangan 

berulang sehingga mudah terjadi KPD. Dari penelitian Marsaulina dan Mentari 

(2018), didapatkan hasil kejadian KPD paling banyak terjadi pada usia 20-35 

tahun. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa usia <20 dan 

>35 tahun lebih berisiko mengalami KPD. Sedangkan paritas yang lebih rentan 

mengalami KPD yaitu multigravida. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ellen (2016), didapatkan 

hasil bahwa penelitian tidak sesuai dengan teori bahwa usia terlalu muda atau 

terlalu tua (<20 dan >35 tahun) berisiko tinggi mengalami KPD dan hasil 

penelitian juga tidak sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa wanita yang 

terkena infeksi berisiko tinggi untuk mengalami KPD. Namun hasil penelitian 

ini sesuai mengenai teori paritas yang menyebutkan bahwa multipara dan 

grandemultipara memiliki risiko yang tinggi untuk mengalami KPD. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, dapat disimpulkan 

bahwa angka KPD yang masih tinggi dan masih terdapat perbedaan antara hasil 
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penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian ketuban pecah 

dini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait “analisis faktor-

faktor yang berhubungan dengan kejadian ketuban pecah dini di RSUD 

Lamaddukelleng Kab. Wajo”. 

B. Rumusan Masalah 

Apa saja faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian ketuban pecah dini 

di RSUD Lamaddukelleng Kab. Wajo? 

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

Menurut (Sayito and Sodik, 2015) definisi operasional adalah 

petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Definisi operasional 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Definisi Operasional 

No. Variabel Definisi Operasional Kategori Objektif Alat 
Ukur 

Skala 

Variabel Independen 
1.  Paritas  Jumlah anak kandung 

yang telah dilahirkan 
oleh seorang ibu baik 
hidup maupun mati. 

1. Nullipara : 0-1 
2. Multipara : > 2 

Rekam 
medis 

Nominal  

2.   Usia ibu  Lama waktu hidup ibu 
yang diukur sejak ibu 
dilahirkan sampai saat 
ini.  

1. Terlalu muda dan 
terlalu tua : <20 dan >35 
tahun. 
2. Usia 20-35 tahun. 

Rekam 
medis 

Nominal 

3. Usia 
Kehamilan 

Masa sejak terjadinya 
konsepsi sampai janin 
mengalami 
perkembangan di 
dalam kandungan 
dihitung dari HPHT. 

1. Preterm : <37 minggu. 
2. Aterm : >37 minggu. 

Rekam 
medis 

Nominal 

4.  Riwayat 
Penyakit 
Infeksi 
Urogenitalia 

Terdapat riwayat 
penyakit infeksi 
urogenitalia yang 
diderita ibu saat hamil 

1. Ya : Terdapat adanya 
riwayat penyakit infeksi 
urogenitalia. 

Rekam 
medis 

Nominal  
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yang disebabkan oleh 
virus, bakteri, dan 
jamur 

2. Tidak : Tidak terdapat 
adanya riwayat penyakit 
infeksi urogenitalia. 
 

Variabel Dependen 
5.  Ketuban 

Pecah Dini 
Pecahnya selaput 
ketuban pada ibu 
hamil sebelum adanya 
tanda-tanda 
persalinan. 

1. Ya : Terjadinya pecah 
ketuban sebelum tanda-
tanda persalinan. 
2. Tidak : Tidak 
terjadinya pecah 
ketuban sebelum tanda-
tanda persalinan. 

Rekam 
medis 

Nominal  

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang berhubungan 

dengan kejadian ketuban pecah dini di RSUD Lamaddukelleng Kab. Wajo. 

Data pada penelitian ini diperoleh melalui data rekam medis. 

D. Kajian Pustaka 

Tabel 1.2 Kajian Pustaka 

No. Peneliti / 
Tahun 

Judul Metode Jumlah 
Sampel 

Alat Ukur Hasil 

1.  Titi 
Maharrani, 
Evi Yunita 
Nugrahini / 
2017 

Hubungan 
usia, paritas 
dengan 
ketuban decah 
dini di 
Puskesmas 
Jagir Surabaya 

Analitik 
observasio
nal cross 
sectional 

144 ibu 
bersalin 

Lembar 
pengumpulan 
data 

Hasil penelitian 
didapatkan dari 144 
ibu bersalin terdapat 
sebagian besar 
(53,47%) dengan 
usia beresiko dan 
sebanyak 64,93% 
terjadi KPD, ibu 
bersalin multipara 
yang sebagian besar 
(57,38%) terjadi 
KPD dan pada ibu 
bersalin primipara 
sebagian besar 
(75,68%) tidak 
terjadi KPD. 

2.  Ratna 
Zamilah, 

Faktor-faktor 
yang 

Kuantitati
f dengan 

148 ibu 
bersalin 

Rekam medis Terdapat pengaruh 
umur, paritas dan 
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Nani 
Aisyiyah, 
Ari 
Waluyo / 
2020 

mempengaruhi 
kejadian 
ketuban pecah 
dini (KPD) 
pada ibu 
bersalin di RS. 
Betha Medika 

rancangan 
penelitian 
case 
control 

status pekerjaan 
terhadap kejadian 
KPD pada ibu 
bersalin. 

3.  Torika 
Anggi 
Pradana, I 
Gede 
Ngurah 
Harry 
Wijaya 
Surya / 
2020 

Karakteristik 
ibu bersalin 
dengan 
ketuban pecah 
dini (Aterm 
dan Preterm) di 
Rumah Sakit 
Umum Pusat 
Sanglah 
Denpasar 
Periode Juli 
2015 – Juni 
2016 

Deskriptif 
Retrospek
stif 

166 ibu 
bersalin 

Rekam medis Ibu bersalin yang 
paling banyak 
mengalami KPD 
adalah pada 
kehamilan aterm. Ibu 
bersalin dengan KPD 
aterm terbanyak pada 
usia kehamilan 37-38 
minggu, sedangkan 
pada KPD preterm 
mendapat hasil 
seimbang antara usia 
kehamilan <34 
minggu dan 34-36 
minggu. Ibu bersalin 
dengan KPD baik 
pada kehamilan 
aterm maupun 
preterm terbanyak 
pada usia 20- 35 
tahun, dengan faktor 
risiko pendidikan 
sedang (SMP-SMA), 
pekerjaan sebagai ibu 
rumah tangga, tanpa 
adanya riwayat KPD 
sebelumnya serta 
dengan gravida 1.  

4.  Hasnia Nur 
Laili, 
Lestari 
Sudaryanti, 
Ahmad 
Syah Jihan 
/ 2018 

Hubungan 
paritas dengan 
ketuban pecah 
dini pada ibu 
bersalin 

Correlatio
nal 
dengan 
pendekata
n cross 
sectional 

133 
orang 

Rekam Medis Terdapat hubungan 
antara paritas dengan 
ketuban pecah dini 

5.  Titis 
Wahyuni 
dan Murni 

Hubungan 
umur dan 
paritas dengan 
kejadian 

Deskriptif 
pendekata
n secara 

95 ibu 
bersalin 

Checklist 
form 

Ibu bersalin yang 
mengalami ketuban 
pecah dini di RSUD 
Tangerang periode 
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Lestari / 
2018 

ketuban pecah 
dini di RSUD 
Tangerang 
tahun 2018. 

cross 
sectional. 

Oktober – Desember 
Tahun 2013 
sebanyak 46 orang 
(48,4%) dan yang 
tidak mengalami 
ketuban pecah dini 
sebanyak 49 orang 
(51,6%). 35 ibu 
bersalin yang 
berumur <20 tahun 
dan >35 tahun yang 
mengalami KPD 
sebanyak 23 ibu 
bersalin (65,7 %) dan 
dari 60 ibu bersalin 
yang berumur 20 – 
35 tahun yang 
mengalami KPD 
sebanyak 23 ibu 
bersalin (38,3 %). 34 
ibu bersalin yang 
primipara yang 
mengalami KPD 
sebanyak 11 ibu 
bersalin (32,4 %) dan 
dari 61 ibu bersalin 
yang Multipara dan 
grandemulti yang 
mengalami KPD 
sebanyak 35 ibu 
bersalin (57,4 %). 
Dari hasil penelitian 
ini terdapat 
hubungan yang 
signifikan antara 
umur dan paritas 
dengan kejadian 
ketuban pecah dini di 
RSUD Tangerang.  
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum 

Untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian 

ketuban pecah dini pada ibu bersalin di RSUD Lamaddukelleng Kab. 

Wajo. 

b. Tujuan Khusus 

1. Menganalisis hubungan antara usia dengan kejadian ketuban pecah 

dini di RSUD Lamaddukelleng Kab. Wajo. 

2. Menganalisis hubungan antara paritas dengan kejadian ketuban pecah 

dini di RSUD Lamaddukelleng Kab. Wajo. 

3. Menganalisis hubungan antara usia kehamilan dengan kejadian 

ketuban pecah di RSUD Lamaddukelleng Kab. Wajo. 

4. Menganalisis hubungan antara riwayat penyakit infeksi urogenitalia 

dengan kejadian ketuban pecah dini di RSUD Lamaddukelleng Kab. 

Wajo. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti dalam rangka 

penerapan teori. 

b. Bagi Masyarakat 

Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kejadian ketuban pecah dini pada ibu bersalin. 
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c. Bagi Institusi 

Diharapkan menjadi referensi dan bahan pembelajaran untuk peneliti 

selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan 

topik yang berhubungan dengan judul diatas. 

  



 

 12 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Ketuban Pecah Dini KPD 

1. Definisi  

Ketuban Pecah Dini atau Early Ruptur of Membrane adalah 

pecahnya ketuban sebelum adanya tanda persalinan dan setelah satu jam 

ditunggu belum ada tanda persalinan (Syarwani, Tendean and Wantania, 

2020). Ketuban pecah dini adalah keadaan pecahnya selaput ketuban 

sebelum persalinan (Soewarto, 2018). Menurut (Mochtar, 2018), KPD 

merupakan pecahnya ketuban sebelum in partu, yaitu pada primi 

pembukaannya kurang dari 3 cm dan pada multipara kurang dari 5 cm. 

Ketuban pecah dini dapat terjadi pada akhir kehamilan maupun jauh 

sebelum waktu melahirkan. Persalinan terjadi secara spontan dalam 

beberapa jam, apabila persalinan tidak terjadi dalam 24 jam maka berisiko 

untuk terjadi infeksi intrauterin (Manuaba, 2010). 

2. Epidemiologi  

Menurut WHO, kejadian KPD berkisar antara 5-10% dari semua 

kelahiran. Pada kejadian KPD, sekitar 70% kasus terjadi pada kehamilan 

aterm sedangkan kasus KPD preterm terjadi sekitar 1% dari semua 

kehamilan. Pada 30% kasus KPD merupakan penyebab dari kelahiran 

prematur (WHO, 2018). Pervalensi kejadian KPD di Indonesia berkisar 

12%. Faktor risiko yang dapat mempengaruhi kejadian KPD yaitu usia 

muda 2-5 kali lebih tinggi dari usia 20-35 tahun, paritas antara lain multipara 
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sekitar 37,59% dan grandemultipara sekitar 31,17%, infeksi 20-30%, dan 

anemia 37,1% (Rahayu and Sari, 2017). 

3. Etiologi 

Penyebab ketuban pecah dini belum diketahui secara pasti. Beberapa 

penelitian menyebutkan faktor-faktor yang berhubungan dengan KPD, 

namun faktor yang lebih berperan sulit diketahui. Adapun faktor risiko pada 

KPD menurut (Manuaba, 2010), yaitu: 

a. Faktor umum 

Faktor umum yang mempengaruhi adalah: 

1. Infeksi lokal pada saluran kelamin seperti infeksi bakterial vaginosis. 

2. Faktor sosial seperti merokok, konsumsi alkohol, dan sosial ekonomi 

rendah. 

b. Faktor keturunan 

1. Faktor keturunan seperti kelainan genetik. 

2. Faktor rendahnya vitamin C dan ion Cu dalam serum akibat asupan 

nutrisi dari makanan ibu kurang. 

c. Faktor obstetrik 

Faktor obstetrik yang mempengaruhi KPD adalah: 

1. Overdistensi uterus akibat kehamilan kembar dan hidroamnion. 

2. Serviks inkompeten yaitu ketidakmampuan serviks untuk 

mempertahankan suatu kehamilan karena defek fungsi maupun 

struktur dari serviks. 

3. Serviks konisasi atau menjadi pendek. 
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4. Terdapat sefalopelvik disproporsi yaitu keadaan kepala janin belum 

masuk pintu atas panggul dan kelainan letak janin, sehingga ketuban 

bagian terendah langsung menerima tekanan intrauterin yang 

dominan. 

d. Faktor yang tidak diketahui penyebabnya. 

4. Klasifikasi 

Menurut (Pradana and Surya, 2020), klasifikasi KPD dibagi atas usia 

kehamilan yaitu: 

a. Ketuban pecah dini preterm adalah pecahnya selaput ketuban secara 

spontan pada usia kehamilan <37 minggu dan terjadi pada saat belum 

inpartu. 

b. Ketuban pecah dini aterm adalah pecahnya selaput ketuban secara 

spontan pada usia kehamilan >37 minggu dan terjadi sebelum awal 

persalinan. 

5. Patofisiologi 

Pecahnya ketuban pada persalinan secara umum disebabkan oleh 

kontraksi uterus dan peregangan yang berulang. Pecahnya selaput ketuban 

disebabkan karena pada daerah tertentu terjadi perubahan biokimia yang 

menyebabkan selaput ketuban inferior rapuh (Prawirohardjo, 2020). 

Pada KPD terjadi perubahan-perubahan seperti penurunan jumlah 

jaringan kolagen dan terganggunya struktur kolagen, serta peningkatan 

aktivitas kolagenolitik. Degradasi kolagen dimediasi oleh Matriks 

Metalloproteinase (MMP) yang dihambat oleh Inhibitor Jaringan Spesifik 
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dan Inhibitor Protease (TIMP-1). Matriks Metalloproteinase merupakan 

suatu grup enzim yang dapat memecah komponen-komponen matriks 

ekstraseluler. Enzim tersebut diproduksi di dalam selaput ketuban (Hasifah, 

Isnawati and Jumuriah, 2020). 

MMP-1 dan MMP-8 berperan pada pembelahan triple helix dari 

kolagen fibril (tipe I dan III), dan selanjutnya didegradasi oleh MMP-2 dan 

MMP-9 yang juga memecah kolagen tipe IV. Pada selaput ketuban juga 

diproduksi penghambat metaloproteinase atau Tissu Inhibitor Proteinase 

(TIMP). Pada TIMP-1 juga menghambat aktivitas MMP-1, MMP-8, MMP-

9 dan TIMPS-2 menghambat aktivitas MMP2 (Prawirohardjo, 2020). 

Keutuhan dari selaput ketuban tetap terjaga selama masa kehamilan 

oleh aktivitas MMP yang rendah dan konsentrasi TIMP yang relatif lebih 

tinggi. Saat mendekati waktu persalinan, keseimbangan tersebut akan 

bergeser, yaitu didapatkan kadar MMP yang meningkat sedangkan pada 

TIMP akan mengalami penurunan yang cukup tajam sehingga 

menyebabkan terjadinya degradasi matriks ekstraseluler selaput ketuban 

(Cunningham et al., 2013). 

Ketidakseimbangan dari kedua enzim tersebut akan menyebabkan 

degradasi patologis pada selaput ketuban yang mengakibatkan selaput 

ketuban menjadi rapuh dan pecah. Aktivitas dari kolagenase ini diketahui 

meningkat pada kehamilan aterm sedangkan pada kehamilan preterm 

didapatkan kadar protoase yang meningkat terutama pada MMP-9 serta 

kadar TIMP-1 yang rendah (Cunningham et al., 2013). 
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6. Tanda dan Gejala 

Tanda dan gejala yang terjadi biasanya keluar cairan ketuban melalui 

vagina yang berbau amis yang berbeda dengan bau urin yang berbau pesing 

seperti amoniak dengan warna pucat. Cairan ketuban berwarna jernih dan 

kadang-kadang bercampur lendir darah. Cairan ini tidak habis atau kering 

karena akan terus diproduksi sampai melahirkan (Soewarto, 2018). 

Apabila telah terjadi infeksi, maka akan terjadi demam, keluar 

bercak darah yang banyak pada vagina, nyeri perut, dan pada janin biasanya 

denyut jantung akan bertambah cepat. (Bainuan, 2018). 

7. Penegakan diagnosa 

Menegakkan diagnosis KPD secara tepat sangat penting. Jika 

diagnosis yang ditegakkan ternyata diagnosis positif palsu maka akan 

dilakukan intervensi seperti melahirkan bayi terlalu awal atau melakukan 

sectio caesarea yang sebenarnya tidak ada indikasinya. Sebaliknya jika 

diagnosis negatif palsu berarti akan membiarkan ibu dan janin mempunyai 

risiko infeksi yang akan mengancam keselamatan ibu, janin atau keduanya. 

Oleh karena itu, diperlukan diagnosis yang cepat dan tepat (Manuaba, 

2010). 

Menurut (Soewarto, 2018), diagnosis ketuban pecah dini dapat 

ditegakkan dengan cara: 

a. Anamnesis 

Dari hasil anamnesis didapatkan pasien mengeluarkan cairan 

yang banyak secara tiba-tiba dari vagina yang berbau khas. Jika tidak ada 
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cairan yang terlihat maka gerakkan sedikit bagian terbawah janin atau 

meminta pasien batuk atau mengedan. Lihat tanda-tanda infeksi jika suhu 

ibu lebih dari 38 C serta air ketuban keruh dan berbau. 

b. Pemeriksaan Fisik 

1. Ada cairan yang keluar yang biasanya berisi mekonium, vernik 

kaseosa, rambut lanugo serta kadang-kadang berbau jika ada infeksi.  

2. Dari pemeriksaan inspekulo terlihat keluar cairan ketuban dari 

servikalis.  

3. Pada pemeriksaan dalam didapatkan cairan di dalam vagina dan 

selaput ketuban sudah tidak ada. Pemeriksaan dalam dilakukan jika 

akan dilakukan penanganan aktif  (terminasi kehamilan). 

c. Pemeriksaan Penunjang 

1. Nitrazin test atau kertas lakmus merah menjadi biru (basa) jika 

ketuban sudah pecah. 

2. Lakukan pemeriksaan ultrasonografi (USG) bila perlu untuk 

menentukan usia kehamilan, letak janin, berat janin, letak plasenta dan 

jumlah air ketuban. 

3. Pemeriksaan air ketuban dengan tes leukosit esterase, bila leukosit 

lebih dari 15.000/mm3 maka memungkinkan adanya infeksi. 
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8. Penatalaksanaan KPD 

Menurut (Prawirohardjo, 2020), penatalaksaan ketuban pecah dini sebagai 

berikut: 

a. Penatalaksanaan Konservatif 

1. Dilakukan perawatan di rumah sakit dengan beri antibiotik bila 

ketuban pecah diatas 6 jam berupa ampisilin 4 x 500 mg atau 

gentamisin 1 x 80 mg. 

2. Jika usia kehamilan kurang dari 32 – 34 minggu dirawat selama air 

ketuban masih keluar sampai air ketuban tidak keluar lagi. 

3. Bila usia kehamilan 32 – 37 minggu, belum inpartu, tidak ada infeksi, 

tes busa negatif beri deksametason, observasi tanda-tanda infeksi, dan 

keadaan janin.  

4. Bila usia kehamilan 32 – 37 minggu sudah inpartu, tidak ada infeksi, 

berikan tokolitik (salbutamol), deksametason, dan induksi setelah 24 

jam. 

5. Bila usia kehamilan 32 – 37 minggu, ada infeksi berikan antibiotik 

dan lakukan induksi. Nilai tanda-tanda infeksi seperti suhu, leukosit, 

dan tanda-tanda intrauterin. 

6. Terminasi jika usia kehamilan sudah 37 minggu. 

7. Pada usia kehamilan 32 – 37 minggu, beri steroid 2 x 6 mg selama 2 

hari untuk kematangan paru janin. Bila memungkinkan periksa kadar 

lesitin dan spingomielin tiap minggu. 
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8. Dosis untuk betametason 12 mg sehari dosis tunggal selama 2 hari, 

deksametason IM 5 mg setiap 6 jam sebanyak 4 kali. 

b. Penatalaksanaan Aktif 

Pada kehamilan diatas 37 minggu dilakukan: 

1. Induksi oksitosin, jika gagal lakukan sectio caesarea. 

2. Beri misoprosol 25 g – 50 g intravaginal tiap 6 jam, maksimal 4 

kali pemberian, jika gagal dilakukan sectio caesarea. 

3. Jika ada tanda-tanda infeksi berikan antibiotik dosis tinggi dan akhiri 

persalinan. 

4. Bila skor pelvik kurang dari 5 lakukan pematangan serviks, kemudian 

lakukan induksi. Jika gagal, akhiri persalinan dengan sectio caesarea. 

5. Bila skor pelvik diatas 5, lakukan induksi persalinan. 

6. Cara induksi yaitu 5 UI oksitosin dalam dektrose 5% dimulai 4 

tetes/menit, tiap 1/4jam dinaikkan 4 tetes maksimum 40 tetes/menit. 

Pada keadaan CPD (Cephalopelvic Disproportion), letak lintang harus 

dilakukan sectio caesarea. 

9. Komplikasi 

Menurut (Andalas et al., 2019) komplikasi yang diakibatkan oleh KPD 

sebagai berikut: 

a. Persalinan Prematur 

Persalinan prematur dapat diakibatkan oleh KPD karena setelah 

pecahnya ketuban terjadi, biasanya akan segera timbul persalinan. 

Periode laten tergantung pada usia kehamilan. Pada kehamilan aterm 
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90% akan terjadi dalam 24 jam setelah ketuban pecah, pada kehamilan 

28 – 34 minggu sekitar 50% persalinan terjadi dalam 24 jam dan pada 

kehamilan kurang dari 26 minggu persalinan terjadi dalam 1 minggu. 

b. Infeksi 

Risiko infeksi meningkat pada ibu hamil dan janin. Pada ibu dapat 

terjadi korioamnionitis sedangkan pada bayi dapat terjadi septikemia, 

pneumonia, dan pada umumnya sebelum janin terinfeksi akan terjadi 

korioamnionitis. Infeksi juga lebih rentang terjadi pada ketuban pecah 

dini prematur daripada aterm. Secara umum insiden infeksi sekunder 

pada KPD meningkat sebanding dengan lamanya periode laten. 

c. Hipoksia dan Asfiksia 

Asfiksia atau hipoksia dapat terjadi karena setelah ketuban pecah 

akan terjadi oligohidramnion yang dapat menekan tali pusat. Derajat 

oligohidramnion dan gawat janin memiliki hubungan karena semakin 

sedikit air ketuban makan janin akan semakin gawat. 

d. Sindrom Deformitas Janin 

Jika ketuban pecah terlalu dini maka akan menyebabkan 

pertumbuhan janin terhambat. Komplikasi yang sering terjadi pada KPD 

sebelum kehamilan 37 minggu yaitu sindrom distres pernafasan yang 

terjadi sekitar 10-40% bayi baru lahir. Risiko infeksi akan meningkat 

pada kejadian ketuban pecah dini, semua ibu hamil dengan ketuban 

pecah dini prematur sebaiknya dievaluasi untuk kemungkinan terjadinya 

korioamnionitis.  
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Selain itu, kejadian prolaps atau keluarnya tali pusat bisa terjadi 

pada ketuban pecah dini. Risiko kecacatan dan kematian janin meningkat 

pada ketuban pecah dini preterm, kejadiannya hampir 100% jika betuban 

pecah dini preterm terjadi pada usia kehamilan kurang dari 23 minggu. 

10. Prognosis 

Prognosis ketuban pecah dini ditentukan oleh cara penatalaksanaan 

dan komplikasi yang mungkin muncul serta usia dari kehamilan. Semakin 

muda umur kehamilan, maka prognosis KPD terutama pada janin akan 

semakin buruk. Prognosis pada bayi yaitu lahir prematur yang 

berhubungan dengan risiko kecacatan dan kematian janin. 

(Nugrahani.R.Rosi, 2019). 

11. Pencegahan 

Menurut (Bainuan, 2018) pencegahan ketuban pecah dini dibagi menjadi 

2 yaitu: 

a. Pencegahan primer 

Ibu hamil dianjurkan untuk mengurangi aktivitas dan tidak 

melakukan kegiatan yang dapat membahayakan kandungan selama 

kehamilan. Ibu hamil juga tidak boleh merokok serta mengkonsumsi 

alkohol. Sebelum hamil, berat badan ibu juga harus cukup mengikuti 

Indeks Massa Tubuh (IMT) supaya terhindar dari komplikasi. Selain 

itu, pasien juga diberitahu untuk berhenti koitus pada trimester akhir 

kehamilan jika ada faktor predisposisi. 
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b. Pencegahan sekunder 

Untuk mencegah infeksi inpartu dapat diberikan antibiotik 

spektrum luas seperti gentamicin intravena 2 x 80 mg, ampicilin 

intravena 4 x 1 mg, amoxicillin intravena 3 x 1 mg, penicilin intravena 

3 x 1,2 juta IU, metronidazol drip. 

B. Hubungan Faktor Risiko dengan Ketuban Pecah Dini 

1. Usia 

Usia adalah lamanya waktu hidup sejak seseorang dilahirkan. Usia 

ibu merupakan salah satu indikator untuk menentukan apakah kehamilan 

ibu termasuk faktor risiko kehamilan atau tidak. Usia sangat berpengaruh 

terhadap kehamilan dan persalinan. Usia yang baik untuk  melahirkan yaitu 

antara 20 – 35 tahun karena usia tersebut organ-organ reproduksi pada 

wanita telah berkembang dan berfungsi secara baik (Hasifah, Isnawati and 

Jumuriah, 2020).  

Kehamilan pada usia muda (<20 tahun) sering terjadi penyulit atau 

komplikasi bagi ibu maupun janin. Hal ini disebabkan perkembangan organ 

reproduksi belum sempurna untuk hamil, dimana rahim belum bisa 

menahan kehamilan dengan baik sehingga selaput ketuban belum matang 

dan mudah mengalami robekan sehingga dapat menyebabkan terjadinya 

ketuban pecah dini (Cunningham et al., 2013).  

Sedangkan pada umur >35 tahun keadaan otot-otot dasar panggul 

tidak lagi elastis, sehingga mudah terjadi penyulit/komplikasi seperti serviks 

mudah berdilatasi sehingga dapat menyebabkan pembukaan serviks terlalu 
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dini sehingga dengan mudahnya terjadi ketuban pecah dini (Hasifah, 

Isnawati and Jumuriah, 2020). Selain itu, kondisi fisik juga akan melemah 

dan juga memungkinkan untuk munculnya berbagai risiko gangguan 

kesehatan lainnya seperti hipertensi, diabetes, dan berbagai penyakit lainnya 

yang akan mempengaruhi kehamilannya (Octavia and Fairuza, 2019). 

2. Paritas 

Paritas merupakan jumlah anak yang dimiliki oleh ibu mulai dari 

anak pertama sampai anak terakhir (Maharrani, 2017) Paritas terbagi atas 

primipara, multipara, dan grandemultipara. Menurut (Rifiana and Hasanah, 

2018) primipara adalah ibu yang melahirkan seorang anak untuk pertama 

kali dan grandemultipara adalah ibu yang telah melahirkan lebih dari 5 kali. 

Sedangkan menurut (Prawirohardjo, 2020) multipara adalah ibu yang telah 

melahirkan beberapa kali atau lebih dari dua kali. 

Pada multipara dan grandemultipara, kejadian KPD semakin besar 

karena adanya kelemahan intrinsik uterus yang disebabkan oleh trauma 

sebelumnya pada persalinan pervaginam, dilatasi serviks, dan kuretase. 

Pada multipara dan grandemultipara, susunan serviks lebih banyak daripada 

jaringan ikat dibandingkan pada serviks normal (Cunningham et al., 2013). 

Rusaknya dari jaringan serviks tersebut memungkinkan otot dasar 

dari uterus meregang. Proses peregangan tersebut terjadi secara mekanis 

yang merangsang beberapa faktor di selaput ketuban seperti prostaglandin 

E2 (PGE2) dan interleukin-8 (IL-8). Selain itu, peregangan juga merangsang 

aktivitas MMP-1 pada membran interleukin-8 (IL-8) yang diproduksi dari 
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sel amnion dan korionik yang bersifat kemotaktik terhadap neutrofil dan 

merangsang aktifitas kolagenase. Hal tersebut akan menyebabkan 

terganggunya keseimbangan proses sintesis dan degradasi matriks 

ekstraseluler yang akhirnya menyebabkan pecahnya selaput ketuban 

(Cunningham et al., 2013). 

Bagian terendah janin yang belum masuk pintu atas panggul juga 

berpengaruh. Pada primipara, bagian terendah janin belum masuk pintu atas 

panggul hingga akhir minggu ke-36 kehamilan, sedangkan pada multipara 

penurunan bagian terendah janin terjadi saat mulainya persalinan sehingga 

pada multipara tidak ada bagian dari terendah janin yang menutup pintu atas 

panggul yang dapat mengurangi ketahanan membran ketuban pada bagian 

bawah (Maharrani, 2017) 

3. Usia Kehamilan 

Menurut (Maria and Sari, 2016), usia kehamilan adalah 280 hari (40 

minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung dari hari pertama haid terakhir 

sedangkan menurut (Mochtar, 2018), usia kehamilan adalah 280 hari atau 

40 minggu atau 10 bulan (lunar monts). 

Usia kehamilan preterm adalah 28-36 minggu (<37 minggu). Pada 

trimester ketiga selaput ketuban mudah pecah, melemahnya kekuatan 

selaput ketuban ada hubungannya dengan pembesaran uterus, kontraksi 

rahim dan gerakan janin. Hal ini dikarenakan pecahnya selaput ketuban 

berkaitan dengan perubahan proses biokimia yang terjadi dalam kolagen 

matriks ekstraseluler amnion, korion, dan apotosis membran janin. 
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Membran dan desidua bereaksi terhadap stimuli seperti infeksi dan peranan 

selaput ketuban dengan memproduksi mediator seperti prostaglandin, 

sitokinin, dan protein hormon yang merangsang aktivitas matrixs degrading 

enzyme. Ketuban pecah dini pada kehamilan prematur disebabkan oleh 

adanya faktor-faktor eksternal misalnya infeksi yang menjalar dari vagina, 

polihidramnion, inkompeten serviks dan solusio plasenta (Prawirohardjo, 

2020).  

Pada kehamilan aterm, usia kehamilan yaitu >37 minggu. Ibu yang 

mengalami KPD 50% pada usia kehamilan cukup bulan (aterm) akan mulai 

mengalami proses persalinan dalam waktu 12 jam, 70% dalam waktu 24 

jam, 85% dalam waktu 84 jam, 95% dalam waktu 72 jam. Menjelang usia 

kehamilan cukup bulan kelemahan fokal terjadi pada selaput janin diatas os 

serviks internal yang memicu robekan dilokasi ini (Maria and Sari, 2016) 

4. Infeksi Urogenitalia pada Ibu Hamil 

Pada ibu hamil terjadi perubahan anatomi dan fisiologi  ginjal serta 

saluran kemih sehingga mempermudah terjadinya infeksi. Infeksi dapat 

disebabkan oleh virus, bakteri, dan parasit yang penularannya dapat terjadi 

saat intrauterin, pasca persalinan, atau pasca lahir. Secara fisiologi sistem 

imun pada ibu hamil akan menurun. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh 

toleransi sistem imun ibu terhadap bayi yang merupakan jaringan semi 

alogenik, meski tidak mempengaruhi secara klinis (Bainuan, 2018). 

Enzim bakterial atau produk host yang disekresikan sebagai respon 

menyebabkan kelemahan dan ruptur pada kulit ketuban. Banyak flora 
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servikovaginal komensial dan patogenik mempunyai kemampuan 

memproduksi protease dan kolagenase yang menurunkan kekuatan dari 

tegangan kulit ketuban. Elastase leukosit polimorfonuklear secara spesifik 

dapat memecah kolagen tipe III pada manusia, hal ini membuktikan bahwa 

infiltrasi leukosit pada kulit ketuban yang terjadi karena kolonisasi bakteri 

atau infeksi dapat menyebabkan kolagen tipe III berkurang sehingga 

menyebabkan ketuban pecah (Bainuan, 2018). 

Peningkatan mikroorganisme menghasilkan fosfolipid A2 dan 

fosfolipid C yang dapat meningkatkan konsentrasi asam arakhidonat secara 

lokal. Peningkatan tersebut menyebabkan pelepasan prostaglandin E 

(PGE2) dan prostaglandin F2  (PGF2 ) dan menyebabkan kontraksi 

miometrium. Pada infeksi juga dihasilkan produk sekresi akibat aktivasi 

monosit atau makrofag, yaitu sitokin, interleukin 1 (IL-1), tumor nekrosis 

faktor (TNF), dan interleukin 6 (IL-6). Mikroorganisme tersebut yang akan 

merangsang sel-sel desidua untuk memproduksi sitokinin dan prostaglandin 

yang mengakibatkan degradasi matrix ekstraseluler pada membran janin 

sehingga menimbulkan kontraksi rahim sehingga menyebabkan terjadinya 

ketuban pecah dini (Cunningham et al., 2013) 
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C. Integrasi Keislaman 

Allah swt. berfirman dalam QS al-Rūm/30: 54. 

 َضْعًفا  َل ِمْن بَ ْعِد قُ وَّ ةٍ مِّْن َضْعٍف ُشمَّ َجَعَل ِمْن بَ ْعِد َضْعٍف قُ وَّ ًة ُشمَّ َجعَ اَللَّه الَّزِْي َخَلَقُكْم  

 (٥٤يْ ُر )  ًة ََيُْلُق َما َيَشآ ُء َوُهَو اْلَعِلْيُم اْلَقدِ ْيبَ وَّشَ 

Terjemahnya: 

“Allah-lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia 
menjadikan (kamu) setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian 
Dia menjadikan (kamu) setelah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. 
Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Mengetahui, 
Mahakuasa.” 

Di dalam ayat ini disampaikan perjalanan hidup manusia. Mereka 

berasal dari sesuatu yang tidak ada arti dan tidak punya daya apa-apa, yaitu 

nutfah (zygot) yang merupakan telur yang terbuahi sperma. Nuthfah itu 

kemudian berkembang menjadi janin, dan kemudian lahir. 

Dari kanak-kanak manusia kemudian menjadi remaja, dewasa, lalu 

matang, dan menjadi manusia yang perkasa dan berkuasa. Setelah itu 

manusia menginjak usia tua. Dalam usia tua itu manusia menjadi makhluk 

yang lemah kembali. Di samping lemah, manusia juga mengalami 

perubahan fisik, di antaranya rambut yang tadinya hitam menjadi uban, kulit 

menjadi keriput, daya penglihatan dan pendengaran semakin lemah, dan 

perubahan-perubahan lainnya. Setelah itu manusia pasti mati. 

Demikianlah Allah swt. menciptakan makhluk yang dikehendaki-

Nya, yaitu bahwa perjalanan hidup manusia di dunia pada umumnya 

demikian. Namun Allah swt. dapat menentukan lain, yaitu bahwa manusia 
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dapat saja wafat pada usia-usia yang dikehendaki-Nya sebelum usia tua 

tersebut. Demikianlah lemahnya manusia di depan Tuhan. Oleh karena itu, 

mereka hendaknya tidak menyombongkan diri, tetapi beriman dan patuh 

kepada-Nya (Kementerian Agama RI, 2017). 

Allah swt. berfirman dalam QS al-Hajj/22: 5. 

ٓ  اَي َُّها النَّاُس ِاْن  ُكْنُتْم ِفْ َرْيٍب مَِّن اْلبَ ْعِث فَِانَّا َخَلْقٰنُكْم مِّْن تُ رَاٍب ُُثَّ ِمْن نُّْطَفٍة ُُثَّ ِمْن َعَلَقٍة  يٰ 

ٓ  ى َاَجٍل مَُّسمًّى ُُثَّ   ٓ    َونُِقرُّ ِِف اْْلَْرَحاِم َما َنَشا  ءُ   ِالٰ  َ َلُكمْ  َلََّقٍة وََّغْْيِ ُُّمَلََّقٍة لِّنَُبِّيِّ ُُثَّ ِمْن مُّْضَغٍة ُّمُّ

 ُُنْرُِجُكمْ 

ٓ  ى اَْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْيََل يَ ْعَلَم  ٓ    َوِمْنُكْم مَّْن ي ُّتَ َوِفٰٰ َوِمْنُكْم مَّْن ي َُّردُّ ِالٰ  ٓ  ا َاُشدَُّكمْ  ُلُغوْ  ِطْفًَل ُُثَّ لَِتب ْ

  ٓ ٓ  بَ َتْت ِمْن  ِمنْ  َها اْلَما  َء اْهت َ زَّ ْت َوَرَبْت َواَنْ  ٓ    اَن ْ زَْلَنا َعَلي ْ ٓ    َوتَ َرى اْْلَْرَض َهاِمَدًة فَِاَذا ًا بَ ْعِد ِعْلٍم َشْي  

ٓ    ََبِْيجٍ   ُكلِّ َزْوجٍ 

)٥(  

Terjemahnya: 

“Wahai manusia! Jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, maka 

sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari 
setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal 
daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna agar 
Kami jelaskan kepada kamu; dan Kami tetapkan dalam rahim menurut 
kehendak Kami sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami 
keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) 
kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang 
diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dikembalikan sampai 
usia sangat tua (pikun), sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu 
yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian 
apabila telah Kami turunkan air (hujan) di atasnya, hiduplah bumi itu 
dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan 
tetumbuhan yang indah.” 
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Allah swt. mengingatkan (manusia) akan fase-fase yang telah 

dilaluinya dalam penciptaannya, dari suatu keadaan kepada keadaan yang 

lain. Asal mulanya manusia itu berasal dari tanah liat, kemudian dari air mani, 

kemudian menjadi 'alaqah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian 

menjadi tulang yang dilapisi dengan daging, lalu ditiupkan roh ke dalam 

tubuhnya. 

Setelah itu ia dilahirkan dari perut ibunya dalam keadaan lemah, kecil, 

dan tidak berkekuatan. Kemudian menjadi besar sedikit demi sedikit hingga 

menjadi anak, setelah itu berusia balig dan masa puber, lalu menjadi pemuda. 

Inilah yang dimaksud dengan keadaan kuat sesudah lemah. Kemudian 

mulailah berkurang dan menua, lalu menjadi manusia yang lanjut usia dan 

memasuki usia pikun; dan inilah yang dimaksud keadaan lemah sesudah kuat. 

Di fase ini seseorang mulai lemah keinginannya, gerak, dan 

kekuatannya; rambutnya putih beruban, sifat-sifat lahiriah dan batinnya 

berubah pula. Karena itulah maka di sebutkan oleh firman-Nya: kemudian 

Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia 

menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Yakni Dia berbuat apa yang 

dikehendaki-Nya dan mengatur hamba-hamba-Nya menurut apa yang 

dikehendaki-Nya. dan Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Mahakuasa 

(Kementerian Agama RI, 2017). 
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Allah swt. berfirman dalam QS Luqmān/31: 14. 

  ٓ ٓ    ََحََلْتُه اُمُّهُ   َوْهًنا َعٰلى َوْهٍن وَِّفَصالُ هُ  ِفْ َعاَمِّْيِ اَِن اْشُكْر ِلْ َوِلَواِلَدْيكَ  ْنَساَن ِبَواِلَدْيهِ  َنا اْْلِ  َوَوصَّي ْ

   ِاَِلَّ اْلَمِصْْيُ   )١٤(

Terjemahnya: 

 “Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada 
kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan 
lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. 
Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada 
Aku kembalimu.” 

Dari ayat diatas, Allah swt. memerintahkan kepada manusia agar 

berbakti kepada kedua orang tuanya dengan berusaha melaksanakan perintah-

perintahnya dan mewujudkan keinginannya. Hal-hal yang menyebabkan 

seorang anak diperintahkan berbuat baik kepada ibu sebagai berikut 

(Kementerian Agama RI, 2017). 

1. Ibu mengandung seorang anak sampai ia dilahirkan. Selama masa 

mengandung itu, ibu menahan dengan sabar penderitaan yang cukup berat, 

mulai pada bulan-bulan pertama, kemudian kandungan itu semakin lama 

semakin berat, dan ibu semakin lemah, sampai ia melahirkan. 

Kekuatannya baru pulih setelah habis masa nifas. 

2. Ibu menyusui anaknya sampai usia dua tahun. Banyak penderitaan dan 

kesukaran yang dialami ibu dalam masa menyusukan anaknya. Hanya 

Allah yang mengetahui segala penderitaan itu.  

Dalam ayat ini yang disebutkan hanya alasan mengapa seorang 

anak harus taat dan berbuat baik kepada ibunya, tidak disebutkan apa 
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sebabnya seorang anak harus taat dan berbuat baik kepada bapaknya. Hal 

ini menunjukkan bahwa kesukaran dan penderitaan ibu dalam 

mengandung, memelihara, dan mendidik anaknya jauh lebih berat bila 

dibandingkan dengan penderitaan yang dialami bapak dalam memelihara 

anaknya. Penderitaan itu tidak hanya berupa pengorbanan sebagian dari 

waktu hidupnya untuk memelihara anaknya, tetapi juga penderitaan 

jasmani dan rohani. Seorang ibu juga menyediakan zat-zat penting dalam 

tubuhnya untuk makanan anaknya selama anaknya masih berupa janin di 

dalam kandungan.  

Allah swt. berfirman dalam QS al-Ra’d/13: 8. 

ٓ  وَُكلُّ َشْيٍء ِعْنَده  ِبِْقَدارٍ   )٨(    اَللُٰٰه يَ ْعَلُم َما ََتِْمُل ُكلُّ اُنْ ٰثى َوَما تَِغْيُض اْْلَْرَحاُم َوَما تَ ْزَداُد  

 Terjemahnya: 

“Allah mengetahui apa yang di kandung oleh setiap perempuan, 
apa yang kurang sempurna, dan apa yang bertambah dalam rahim. 
Dan segala sesuatu ada ukuran di sisi-Nya” 

Dari ayat di atas, Allah swt. menegaskan kekuasaan-Nya dan 

menguraikan ilmunya yang sangat luas mulai mencakup hal yang kecil dan 

besar. Salah satu pengetahuannya yaitu tentang kehamilan. Dalam tafsir 

Kemenag RI, Allah selalu mengetahui keadaan janin mulai dari berbentuk 

sperma, jenis kelamin, berat badan dan bentuk janin, tinggi badannya kelak 

semenjak dalam kandungan, keindahan dan keburukan, usia serta rezekinya, 

masa kini dan masa depannya. Allah swt. juga mengetahui apa yang kurang 

sempurna dari janin yang di dalam rahim yang dapat mengakibatkan janin 
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lahir cacat atau keguguran dan Allah swt. juga mengetahui apa yang 

bertambah dan bertumbuh atau dalam keadaan kembar dan segala sesuatu 

baik menyangkut kehidupan kandungan maupun selain dari kandungan 

(Kementerian Agama RI, 2017). 

Allah swt. berfirman dalam QS al-Nisā/4: 29.  

َنُكْم بِالَباِطِل ِاْلَّ  ٓ  َمنُ ْواَْلتَْأُكُلوايَآاَي َُّهاالَِّذيْ َناٰ   ٓ  َاْن َتُكْوَن ِِتَارًَة َعْن تَ رَا ٍض مِّْنُكمْ ٓ  اَْمَواَلُكْم بَ ي ْ

 (۲۹ِانَّ اهلَل َكاَن ِبُكْم َرِحْيًما )  ٓ  ا اَنْ ُفَسُكمْ ٓ  َوَْلتَ ْقتُ ُلوْ 

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 
perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. 
Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha 
Penyayang kepadamu.” 

Dari penjelasan Imam Ibnu Katsir tentang firman Allah swt. yang 

artinya “Dan janganlah kamu membunuh dirimu” yaitu dengan melanggar 

perkara-perkara yang di haramkan oleh Allah swt. dan melakukan 

kemaksiatan-kemaksiatan kepada-Nya, serta dengan memakan harta di 

antara kamu dengan cara batil. Menurut dari bunyi ayat “Dan janganlah 

kamu membunuh dirimu” yang dilarang dalam ayat ini adalah dilarang 

membunuh diri sendiri, tetapi yang dimaksud adalah membunuh diri serta 

larangan membunuh orang lain, larangan melanggar larangan Allah swt. 

yang dapat berakibat kebinasaan bagi diri sendiri. Dilarang membunuh diri 

karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan putus asa, dan orang yang 
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melakukannya adalah orang yang tidak percaya kepada rahmat dan 

pertolongan Allah (Ar-Rifa’i, 2017). 

Dalam hadis Rasulullah saw. diterangkan bahwa amal yang tidak 

akan putus pahalanya diterima oleh manusia sekalipun ia telah meninggal 

dunia ialah doa dari anak-anaknya yang saleh yang selalu ditujukan untuk 

orang tuanya. Rasulullah saw. bersabda: 

ُه قَاَل ِإَذا َماَت اِْبُن آَدَم انْ َقَطَع َعَمُلُه ِإْلَّ ِمْن َثََلٍث ؛ َعْن َأِبْ ُهَريْ رََة َأنَّ َرُسْوَل اللٰ 

َجارِيٍَة أَْو ِعْلٍم يُ ْنتَ َفُع بِِه أَْو َوَلٍد َصاِلٍح َيْدُعْو َلُه )رواه مسلم(َصَدَقٍة    

“Apabila manusia meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali tiga 
perkara: sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang 
mendoakannya (HR Muslim).” 

Dari hadis ini dapat dipahami bahwa orang tua hendaklah mendidik 

anaknya agar menjadi orang yang taat kepada Allah, suka beramal saleh, 

melaksanakan perintah Allah, dan menjauhi larangan-Nya. Pendidikan 

dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya dengan pendidikan 

di sekolah, pendidikan di rumah, memberikan contoh yang baik, dan 

sebagainya. Hanya anak-anak yang saleh yang taat kepada Allah dan suka 

beramal saleh, yang dapat berbakti dan berdoa untuk orang tuanya. Pada 

ayat ini, Allah menerangkan secara khusus mengapa orang harus berbuat 

baik kepada ibunya. Pengkhususan itu menunjukkan bahwa ketika anak 

akan berbuat baik kepada orang tuanya, ibu harus didahulukan daripada 

ayah. Sebab perhatian, pengorbanan, dan penderitaan ibu lebih besar dan 

lebih banyak dalam memelihara dan mendidik anak dibandingkan dengan 

perhatian, pengorbanan, dan penderitaan yang dialami oleh ayah.  
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Di antara pengorbanan, perhatian, dan penderitaan ibu ialah:  

1. Ibu mengandung anak dalam keadaan penuh cobaan dan penderitaan. 

Semula dirasakan kandungan itu ringan, sekalipun telah mulai timbul 

perubahan-perubahan dalam dirinya, seperti makan tidak enak, perasaan 

gelisah, kadang-kadang mual, muntah, dan sebagainya. Semakin lama 

kandungan itu semakin berat. Bertambah berat kandungan itu bertambah 

berat pula cobaan yang ditanggung ibu, sampai saat-saat melahirkan. 

Hampir-hampir cobaan itu tidak tertanggungkan lagi, serasa nyawa akan 

putus. 

2. Setelah anak lahir, ibu memelihara dan menyusuinya. Masa mengandung 

dan menyusui ialah 30 bulan. 
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D. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Teori  

Jaringan 

serviks rusak 

PARITAS INFEKSI PADA IBU HAMIL 

Merangsang PGE2 

dan IL-8 

Otot dasar uterus 

meregang 

Keseimbangan proses 

sintesis dan degradasi 

matriks ekstraseluler 

terganggu 

Bakteri anaerob 

pada vagina 

Fosfolipid A2 dan C  

Konsentrasi asam 

arakhidonat 

Pelepasan PGE2 

dan PGF2  

Kontraksi 

miometrium 

Sitokin, IL-1, 

TNF dan IL-6 

Mikroorganisme akan 

merangsang sel desidua 

untuk memproduksi 

sitokin dan prostaglandin 

Degradasi matrix 

ekstraseluler 

Kontraksi rahim  

KETUBAN PECAH DINI 

(KPD) 

USIA 

<20 tahun >35 tahun 

Organ reproduksi 

belum matang 

Selaput ketuban 

mudah robek 

Otot-otot dasar 

panggul tidak elastis 

Serviks mudah 

berdilatasi

 

Pembukaan 

serviks terlalu dini 

ANEMIA 

Massa hemoglobin 

dalam jaringan 

Tidak mampu 

membawa O2 

keseluruh tubuh 

terutama jaringan 

ketuban 

O2  

Selaput ketuban 

rapuh  

PEKERJAAN 
Kerja fisik 

terlalu berat 
Kelelahan  

Korion amnion 

lemah 

RIWAYAT KPD 

KELAINAN LETAK 

Komposisi membran 

mudah rapuh 

Kandungan kolagen  pada 

kehamilan berikutnya 

Posisi janin tidak sesuai 

dengan jalan lahir 

Bagian terendah janin 

tidak beraturan untuk 

menutupi PAP dan 

mengurangi tekanan 

Bagian terandah 

ketuban langsung 

menerima tekanan 

intrauterin 

USIA 

KEHAMILAN 

Kelemahan fokal pada 

selaput janin di atas os 

serviks internal 

Memicu 

robekan 
Aterm 

Preterm 
Infeksi dan 

polihidramnion 

Membran dan 

desidua beraksi 
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E. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.2 Kerangka Konsep 

Keterangan: 

  : Variabel Dependen 

  : Variabel Independen 

  : Variabel Perancu 

 

  

1. Usia 

2. Paritas  

3. Usia Kehamilan 

4. Riwayat penyakit 

infeksi urogenitalia 
Ketuban pecah dini 

(KPD) 

1. Pekerjaan 

2. Anemia 

3. Kelainan letak janin 

4. Riwayat KPD 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan 

pendekatan cross sectional. Cross sectional merupakan penelitian yang 

mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor risiko dengan efek dengan 

cara pendekatan, observasional, atau pengumpulan data. Penelitian cross 

sectional hanya mengobservasi sekali dan pengukuran variabel dilakukan pada 

waktu bersamaan (Notoatmodjo, 2014) 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2021 – Januari 2022 di 

RSUD Lamaddukelleng Kabupaten Wajo. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian. Populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai 

kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari kemudian ditarik kesimpulan (Sayito and Sodik, 2015). Populasi 

dalam penelitian ini adalah semua ibu yang melahirkan periode Januari 2020 

– Juli 2021 sejumlah 2.374 orang. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari anggota populasi yang diambil menurut 

prosedur tertentu sehingga mewakili populasi (Sayito and Sodik, 2015). 

Besar sampel ditentukan dengan menggunakan rumus slovin yaitu 
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n =
𝑁

1 + 𝑁 𝑒2
 

n =
2374

1 + 2374 𝑥 (0,05)2
 

n =
2374

1 + 5,935
 

n =
2374

6,935 
 

n = 342 sampel 

 Keterangan: 

  N = Jumlah populasi 

n = Jumlah sampel 

e = Margin eror 

Sampel pada penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode 

purposive sampling dengan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi sebagai 

berikut: 

a. Kriteria Inklusi 

1. Ibu yang bersalin di RSUD Lamaddukelleng Kab. Wajo. 

b. Kriteria Eksklusi 

1. Ibu dengan rekam medik yang tidak lengkap. 

2. Ibu yang mengalami anemia. 

3. Ibu yang melahirkan dengan kehamilan ganda. 

4. Ibu yang melahirkan dengan adanya trauma. 

5. Ibu yang melahirkan dengan adanya inkompetensi serviks. 

6. Ibu yang melahirkan dengan hidroamnion 
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Besar sampel yang memenuhi kriteria yang dianjurkan pada penelitian ini 

adalah 822 ibu bersalin. 

D. Variabel Penelitian 

1. Variabel Independen 

a. Usia  

b. Paritas 

c. Usia kehamilan 

d. Riwayat penyakit infeksi urogenitalia 

2. Variabel Dependen 

Ketuban Pecah Dini 

3. Variabel Perancu 

a. Pekerjaan 

b. Anemia 

c. Kelainan letak janin 

d. Riwayat KPD 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan pada penelitian ini menggunakan data sekunder 

yang diperoleh dari catatan rekam medis pasien di RSUD Lamaddukelleng Kab. 

Wajo. Subjek ini dipilih berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi kemudian 

dilakukan identifikasi terkait variabel yang diteliti.  
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F. Alur Penelitian 

Bagan 3.1 Alur Penelitian 

 

  
Populasi: 

Semua ibu melahirkan yang tercatat dalam rekam medis RSUD Lamaddukelleng 

Kab. Wajo periode Januari 2020 hingga Juli 2021 

Kriteria Inklusi 

1. Ibu yang bersalin di RSUD 

Lamaddukelleng Kab. Wajo. 

Kriteria Eksklusi 

1. Ibu dengan rekam medis yang tidak 

lengkap. 

2. Ibu yang mengalami anemia. 

3. Ibu yang melahirkan dengan kehamilan 

ganda. 

4. Ibu yang melahirkan dengan adanya 

trauma. 

5. Ibu yang melahirkan dengan adanya 

inkompetensi serviks. 

6. Ibu yang melahirkan dengan 

hidroamnion. 

Data rekam medis di RSUD Lamaddukelleng Kab. Wajo 

Memasukkan data ke Ms. Excel 

Analisis data dengan ditabulasi ke dalam SPSS 

Penyajian hasil dalam bentuk tabel 

Kesimpulan hasil penelitian 

Purposive 

sampling 
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G. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah format 

pengumpulan data yang meliputi nomor responden, nomor rekam medis, 

tanggal lahir, usia, tanggal persalinan, usia kehamilan, paritas dan riwayat 

penyakit infeksi urogenitalia. 

H. Teknik Pengolaan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolaan Data 

Pengelolaan data dan tahap-tahap pengelolaan data meliputi: 

a. Editing 

Dilakukan pengecekan kembali terhadap kebenaran data yang 

telah diperoleh atau dikumpulkan. 

b. Coding 

Dilakukan untuk memudahkan dalam pengelolaan data. Dalam 

langkah ini dilakukan pemberian kode pada data dengan cara memberi 

angka pada variabel penelitian. 

c. Tabulating 

Dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan tujuan dan 

kemudian dimasukkan ke dalam tabel yang telah diberi kode sehingga 

mempermudah dalam pelaksanaan analisis data. 

2. Analisis Data 

Data pada penelitian ini dianalisis univariat untuk mengetahui 

karakteristik sampel yang diteliti serta bivariat (chi-square) untuk 
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mengetahui faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian ketuban pecah 

dini. 

I. Penyajian Data 

Data disajikan dalam bentuk tabel dan dijelaskan dalam bentuk narasi. 

J. Etika Penelitian 

1. Perizinan  

Peneliti mengurus perizinan penelitian sebelum mengambil data 

sekunder di RSUD Lamaddukelleng Kabupaten Wajo. 

2. Tanpa Nama 

Dalam pengambilan data, peneliti tidak mencantumkan identitas 

subjek tetapi menggunakan nomor rekam medis dan kode subjek sebagai 

keterangan. 

3. Kerahasiaan  

Peneliti menjaga kerahasiaan dan privasi rekam medis yang 

didapatkan dengan tidak membicarakan data yang didapatkan kepada orang 

lain dan hanya data tertentu yang dilaporkan oleh peneliti. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini menganalisis beberapa faktor risiko kejadian KPD, yaitu 

usia ibu, paritas, usia kehamilan dan riwayat penyakit infeksi urogenitalia. Untuk 

menjawab dan mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan, peneliti 

melakukan pengumpulan data di RSUD Lamaddukelleng Kab. Wajo kemudian 

dilakukan analisis. 

1. Gambaran Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Lamaddukelleng Kab. Wajo yang terletak di jalan Kartika Chandra Kirana, 

kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Kota 

Sengkang, Provinsi Sulawesi Selatan. RSUD Lamaddukelleng adalah rumah 

sakit umum daerah milik pemerintah. RSUD Lamaddukelleng Kab. Wajo ini 

memberikan pelayanan di bidang kesehatan yang didukung oleh layanan 

dokter spesialis serta ditunjang dengan fasilitas medis lainnya. 

Adapun jumlah pegawai yang ada yaitu sekitar 287 orang yang terdiri 

dari 59 orang laki-laki dan 228 orang perempuan. Jumlah bidan yang ada 

yaitu sekitar 15 orang dan jumlah dokter spesialis obstetri dan ginekologi 

sekitar 2 orang. RSUD Lamaddukelleng Kab. Wajo memiliki pelayanan dan 

fasilitas yang cukup lengkap dan menjadikan RSUD Lamaddukelleng Kab. 

Wajo sebagai salah satu rumah sakit rujukan. 
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2. Analisis Univariat 

Tabel 4.1 Tabel Karakteristik Responden Ibu Hamil di RSUD 
Lamaddukelleng Kab. Wajo. 

Parameter Frekuensi 
(N) 

Presentase 
(%) 

Ketuban Pecah 
Dini (KPD)   
- Ya 
- Tidak  

412 50,1 
410 49,9 

Usia Ibu   
- Usia 20 – 35 

tahun 618  75,2 

- Terlalu muda 
dan terlalu tua 
(<20 dan >35 
tahun)  

204 24,8 

Paritas    
- Nullipara (0-1) 
- Multipara (>2) 

203 24,7 

619 75,3 

Usia Kehamilan   
- Preterm (<37 

minggu) 
- Aterm (≥ 37 

minggu) 

134 16,3 

688 83,7 

Riwayat penyakit infeksi urogenitalia  
- Ya  
- Tidak   

92 11,2 
730 88,8 

Total  822 100 
Sumber : Data Sekunder, 2020 

Berdasarkan tabel 4.1 karakteristik responden ibu hamil di RSUD 

Lamaddukelleng Kab. Wajo, didapatkan distribusi responden dengan 

kejadian KPD sebanyak 412 responden (50,1%) dan tidak mengalami KPD 

sebanyak 410 responden (49,9%) sedangkan dIstribusi data berdasarkan usia 

ibu, didapatkan ibu dengan usia berisiko sebanyak 204 responden (24,8%) 

dan ibu dengan usia tidak berisiko sebanyak 618 responden (75,2%) 
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sedangkan distribusi data berdasarkan paritas ibu, didapatkan ibu dengan 

paritas berisiko sebanyak 203 responden (24,7%) dan paritas tidak berisiko 

sebanyak 619 responden (75,3%).  

Distribusi data berdasarkan usia kehamilan pada ibu didapatkan 

preterm sebanyak sebanyak 134 responden (16,3%) dan aterm sebanyak 688 

responden (83,7%) sedangkan distribusi data berdasarkan riwayat penyakit 

urogenitalial  pada ibu didapatkan ibu dengan riwayat penyakit infeksi 

urogenitalia sebanyak 92 responden (11,2%) dan tidak memiliki riwayat 

penyakit infeksi urogenitalia sebanyak 730 responden (88,8%).  

3. Analisis Bivariat 

Tabel 4.2 Hubungan Usia Ibu Dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini di RSUD 
Lamaddukelleng Kab. Wajo. 

KPD 

Usia Ibu 

Total  P-
value 

Terlalu tua dan 
terlalu muda 
(<20 dan >35 

tahun  

Usia 20-35 
tahun 

n % n % n % 
Ya 

Tidak  
Total 

114 14 298 35 412 49  
90 11 320 40 410 51 0,063 
204 25 618 75 822 100  

Sumber : Data Sekunder, 2020 

Berdasarkan tabulasi tabel 4.2, didapatkan ibu yang mengalami KPD 

dengan usia berisiko sebanyak 114 responden (14%) dan ibu dengan usia 

tidak berisiko sebanyak 298 responden (35%) sedangkan ibu yang tidak 

mengalami KPD dengan usia berisiko sebanyak 90 responden (11%) dan ibu 

dengan usia tidak berisiko sebanyak 320 responden (75%). 

Uji chi-square merupakan uji yang dilakukan pada penelitian ini, uji 

ini bertujuan mencari korelasi antar variabel, dikatakan  terdapat korelasi 
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yang signifikan jika p-value <0,005. Pada penelitian ini didapatkan p-value 

0.063 yang berarti tidak terdapat korelasi yang signifikan antara ketuban 

pecah dini dengan usia ibu. 

Tabel 4.3 Hubungan Paritas Dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini di RSUD 
Lamaddukelleng Kab. Wajo. 

KPD 

Paritas 
Total  P-

value 
Nullipara 

(0-1)  
Multipara 

(>2) 
n % n % n % 

Ya 
Tidak  
Total 

311 38 101 12,2 412 50,2  
308 37,4 102 12,4 410 49,8 0,936 
619 75,4 203 24,6 822 100  

Sumber : Data Sekunder, 2020 

Berdasarkan tabulasi tabel 4.3, didapatkan ibu yang mengalami KPD 

dengan paritas berisiko sebanyak 311 responden (38%) dan ibu dengan 

paritas tidak berisiko sebanyak 101 responden (12,2%) sedangkan ibu yang 

tidak mengalami KPD dengan paritas berisiko sebanyak 308 responden 

(37,4%) dan ibu dengan paritas tidak berisiko sebanyak 102 responden 

(12,4%). 

Uji chi-square merupakan uji yang dilakukan pada penelitian ini, uji 

ini bertujuan mencari korelasi antar variabel, dikatakan  terdapat korelasi 

yang signifikan jika p-value <0,005. Pada penelitian ini didapatkan p-value 

0.936 yang berarti tidak terdapat korelasi yang signifikan antara KPD dengan 

paritas ibu. 
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Tabel 4.4 Hubungan Usia Kehamilan Dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini 
di RSUD Lamadukelleng Kab. Wajo. 

KPD 

Usia Kehamilan 
Total  P-

value 
Preterm 

(<37 minggu) 
Aterm 

(>37 minggu) 
n % n % n % 

Ya 
Tidak  
Total 

85 11 325 40 448 51  
49 5 363 44 374 49 0,001 
134 16 688 84 822 100  

Sumber : Data Sekunder, 2020 

Berdasarkan tabulasi tabel 4.4, didapatkan ibu yang mengalami KPD 

dengan usia kehamilan preterm sebanyak 85 responden (11%) dan ibu dengan 

usia kehamilan aterm sebanyak 325 responden (40%) sedangkan ibu yang 

tidak mengalami ketuban pecah dini dengan usia kehamilan preterm sebanyak 

49 responden (5%) dan ibu dengan usia kehamilan aterm sebanyak 363 

responden (44%). 

Uji chi-square merupakan uji yang dilakukan pada penelitian ini, uji 

ini bertujuan mencari korelasi antar variabel, dikatakan  terdapat korelasi 

yang signifikan jika p-value <0,005. Pada penelitian ini didapatkan p-value 

0.001 yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara KPD dengan usia 

kehamilan. 

Tabel 4.5 Hubungan Riwayat Penyakit Infeksi Urogenitalia Dengan Kejadian 
Ketuban Pecah Dini di RSUD Lamaddukelleng Kab. Wajo. 

KPD 

Riwayat penyakit infeksi 
urogenitalia Total  P-

value Ya Tidak 
n % n % n % 

Ya 
Tidak  
Total 

64 8,2 348 42 412 50,2  
28 3,4 382 46,4 410 49,8 0,000 
92 11,6 730 88,4 822 100  

Sumber : Data Sekunder, 2020 

Berdasarkan tabulasi tabel 4.5, didapatkan ibu yang mengalami KPD 

dengan riwayat penyakit infeksi urogenitalia sebanyak 64 responden (8,2%) 
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dan ibu yang tidak memiliki riwayat penyakit infeksi urogenitalia sebanyak 

348 responden (42%) sedangkan ibu yang tidak mengalami KPD dengan 

riwayat penyakit infeksi urogenitalia sebanyak 28 responden (3,4%) dan ibu 

yang tidak memiliki riwayat penyakit infeksi urogenitalia sebanyak 382 

responden (46,4%). 

Uji chi-square merupakan uji yang dilakukan pada penelitian ini, uji 

ini bertujuan mencari korelasi antar variabel, dikatakan  terdapat korelasi 

yang signifikan jika p-value <0,005. Pada penelitian ini didapatkan p-value 

0.000 yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara KPD dengan 

riwayat penyakit infeksi urogenitalia. 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan pengolaan data yang telah 

dilakukan di RSUD Lamaddukelleng Kab. Wajo periode Januari 2020 hingga 

Juli 2021 khususnya di bagian data sekunder (rekam medik), maka berikut 

pembahasan tentang hasil penelitian yang didapatkan. 

Faktor risiko kejadian KPD yang dianalisis dalam penelitian ini antara 

lain, yaitu usia ibu, paritas, usia kehamilan dan riwayat penyakit infeksi 

urogenitalia. Adapun pembahasan dari masing-masing faktor yang diteliti adalah 

sebagai berikut. 

1. Usia Ibu 

Berdasarkan penelitian yang didapatkan, jumlah ibu yang mengalami 

KPD dengan usia berisiko (<20 tahun dan >35 tahun) sebanyak 114 

responden (14%) dan ibu dengan usia tidak berisiko (20-35 tahun) sebanyak 
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298 responden (35%) sedangkan ibu yang tidak mengalami ketuban pecah 

dini dengan usia berisiko (<20 tahun dan >35 tahun) sebanyak 90 responden 

(11%) dan ibu dengan usia tidak berisiko (20-35 tahun) sebanyak 320 

responden (75%). Berdasarkan hasil analisis didapatkan nilai untuk hubungan 

usia dengan kejadian KPD yaitu p-value = 0.063 yang berarti tidak terdapat 

korelasi yang signifikan antara usia ibu dengan kejadian KPD di RSUD 

Lamaddukelleng Kab. Wajo periode Januari 2020 hingga Juli 2021. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Redowati 

(2018), pada uji statistik menggunakan chi square didapatkan nilai p-value 

sebesar 0,086 >  0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara usia ibu bersalin dengan kejadian KPD di 

RSUD Jendral Ahmad Yani Kota Metro tahun 2016. Penelitian ini juga 

sejalan dengan penelitian oleh Markhmah, Ningrum dan Suryani (2021), 

dengan p-value = 0,072 (p>0,05) yaitu tidak ada hubungan yang signifikan 

antara kejadian KPD dengan usia ibu. 

Penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian oleh Indang (2021), 

dengan hasil analisis statistik menggunakan uji chi-square diperoleh hasil 

nilai p-value 0.002 ( 0,000 < 0,05), berarti ada hubungan antara usia ibu 

terhadap kejadian KPD di puskesmas Buranga Kabupaten Buton Utara tahun 

2020. Penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian oleh Netri dan 

Rahayu (2019), didapatkan nilai p-value 0,009 yang berarti terdapat 

hubungan antara usia dengan kejadian KPD di RSUD Raden Mattaher 

Provinsi Jambi. 
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Adanya perbedaan hasil penelitian ini dengan teori kemungkinan 

terjadi akibat dari faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kejadian KPD 

seperti riwayat KPD kehamilan sebelumnya, pekerjaan ibu, dan tingkat 

pendidikan ibu. Riwayat KPD dikehamilan sebelumnya dapat menjadi salah 

satu penyebab dari kejadian KPD dikarenakan komposisi dari membran yang 

menjadi rapuh dan kandungan dari kolagen yang semakin menurun pada 

kehamilan berikutnya.  Pekerjaan juga dapat berpengaruh terhadap kejadian 

KPD karena apabila ibu hamil melakukan aktivitas fisik yang berat dan terlalu 

lama yaitu lebih dari 3 jam perhari maka dapat menimbulkan kelelahan. 

Kelelahan tersebut dapat menyebabkan korion amnion menjadi lemah 

sehingga timbul ketuban pecah dini karena tidak mampu lagi menahan 

kehamilannya. 

Selain itu, perkembangan dan kematangan dari organ reproduksi 

wanita berbeda-beda. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 

status gizi, istirahat yang cukup, dan pemeriksaan antenatal care (ANC) 

secara teratur. Asupan gizi yang baik yang dikonsumsi oleh ibu selama hamil 

akan sangat berpengaruh terhadap keselamatan ibu dan bayinya sehingga 

akan berpengaruh terhadap jumlah faktor risiko khususnya pada usia ibu. 

Pemeriksaan ANC secara teratur juga dapat menurunkan risiko kejadian KPD 

karena ibu bisa mengetahui faktor-faktor risiko penyebab KPD agar dapat 

mengantisipasi atau meminimalisir faktor pencetus terjadinya KPD demi 

keselamatan ibu dan janinnya. 
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2. Paritas 

Dari hasil penelitian didapatkan ibu yang mengalami KPD dengan 

paritas berisiko (paritas >2) sebanyak 311 responden (38%) dan ibu dengan 

paritas tidak berisiko (paritas 0-1) sebanyak 101 responden (12,2%) 

sedangkan ibu yang tidak mengalami KPD dengan paritas berisiko (paritas 

>2) sebanyak 308 responden (37,4%) dan ibu dengan paritas tidak berisiko 

(paritas 0-1) sebanyak 102 responden (12,4%). Berdasarkan hasil analisis 

didapatkan hasil nilai p-value 0.936 yang berarti tidak terdapat korelasi yang 

signifikan antara kejadian KPD dengan paritas ibu di RSUD Lamaddukelleng 

Kab. Wajo periode Januari 2020 hingga Juli 2021. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Puspita, Novianty dan Rahmadini (2021), yaitu diperoleh hasil uji statistic 

chi-square dengan nilai p-value 0,41 > 0,05 yang artinya tidak ada hubungan 

paritas dengan kejadian KPD.  

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Anggraeni dan Yuria (2021), dengan hasil p-value sebesar 0,003 yang berarti 

terdapat hubungan yang signifikan antara paritas dengan kejadian KPD. 

Begitu juga dengan hasil penelitian oleh Raydian dan Rodiani (2020), 

didapatkan nilai p-value = 0,031 (p < 0,05) bahwa terdapat hubungan antara 

paritas dengan kejadian KPD. 

Adanya perbedaan hasil penelitian ini dengan teori kemungkinan 

terjadi akibat dari faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kejadian KPD 

seperti status pekerjaan ibu, tingkat pendidikan ibu dan riwayat KPD 
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kehamilan sebelumnya. Status pekerjaan ibu juga berpengaruh terhadap 

kejadian KPD karena semakin berat pekerjaan atau aktivitas dari ibu maka 

hal tersebut dapat menyebabkan ketegangan yang meningkat pada otot-otot 

rahim sehingga selaput ketuban dapat menjadi lemah dan mudah pecah. 

Tingkat pendidikan ibu yang rendah dapat berpengaruh terhadap 

kejadian KPD dikarenakan ibu mungkin tidak mengerti akan pentingnya 

melakukan pemeriksaan ANC pada saat hamil guna untuk mengetahui faktor-

faktor risiko yang dapat membahayakan ibu dan janinnya. Riwayat KPD 

dikehamilan sebelumnya dapat menjadi salah satu penyebab dari kejadian 

KPD dikarenakan komposisi dari membran yang menjadi rapuh dan 

kandungan dari kolagen yang semakin menurun pada kehamilan berikutnya. 

Ibu yang memiliki riwayat KPD dikehamilan sebelumnya mengindikasikan 

bahwa telah terjadi kerusakan serviks pada persalinan sebelumnya, sehingga 

kerusakan tersebut dapat bertambah pada kehamilan selanjutnya, terlebih jika 

ibu kurang bisa menjaga kesehatan dan personal hygiene.  

3. Usia Kehamilan 

Berdasarkan penelitian ini, ibu yang mengalami KPD dengan usia 

kehamilan preterm (<37 minggu) sebanyak 85 responden (11%) dan ibu 

dengan usia kehamilan aterm (>37 minggu) sebanyak 325 responden (40%) 

sedangkan ibu yang tidak mengalami ketuban pecah dini dengan usia 

kehamilan preterm (<37 minggu) sebanyak 49 responden (5%) dan ibu 

dengan usia kehamilan aterm (>37 minggu) sebanyak 363 responden (44%). 

Pada hasil uji chi-square didapatkan yaitu p-value 0.001 yang berarti terdapat 
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korelasi yang signifikan antara kejadian KPD dengan usia kehamilan di 

RSUD Lamaddukelleng Kab. Wajo periode Januari 2020 hingga Juli 2021. 

Selaput ketuban pada saat usia kehamilan diatas 37 minggu akan 

melemah. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya pembesaran uterus, kontraksi 

janin, dan pergerakan janin. Pada usia kehamilan diatas 37 minggu juga akan 

terjadi perubahan biokimia yang terjadi pada matriks ekstraseluler amnion, 

korion, dan apotosis membran janin sehingga menyebabkan selaput ketuban 

menjadi mudah pecah. Hal ini juga bisa disebabkan karena kurangnya asupan 

nutrisi pada saat kehamilan dan kurang rutin untuk melakukan pemeriksaan 

ANC selama kehamilan. Pemeriksaan ANC sangat penting selama 

kehamilan, guna untuk mengetahui apabila terdapat faktor risiko yang dapat 

mencetus terjadinya KPD sehingga hal tersebut dapat menurunkan risiko 

kejadian KPD. Tingkat pendidikan ibu juga sangat berpengaruh, semakin 

tinggi tingkat pendidikan ibu semakin banyak pengetahuan yang didapatkan 

dan cenderung mengerti dengan kondisinya serta akan langsung mendatangi 

petugas kesehatan jika terdapat keluhan selama kehamilan. Berbeda pada 

kehamilan muda, selaput ketuban sangat kuat sehingga kejadian KPD lebih 

sering terjadi pada kehamilan aterm (<37 minggu) dibandingkan pada 

kehamilan preterm (>37 minggu). 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu, 

Febrianti dan Octaviani (2019), dengan hasil ada hubungan antara usia 

kehamilan terhadap kejadian KPD di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar dengan 

nilai p (0,05) >  (0,05). Begitu juga dengan penelitian oleh Barokah dan 
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Agustina (2021), yaitu dengan nilai p = 0.035 < 0.05 yang berarti ada 

pengaruh antara usia kehamilan dengan kejadian KPD. 

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rahayu (2018), yang menyatakan bahwa umur kehamilan tidak ada 

hubungannya dengan kejadian KPD karena didapatkan nilai p-value 0,288 > 

0,05. Adanya perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

adalah adanya perbedaan jumlah sampel yang diambil dan metode penelitian 

sehingga akan sangat berpengaruh terhadap jumlah faktor risiko. 

4. Riwayat Penyakit Infeksi Urogenitalia 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, ibu yang mengalami ketuban 

pecah dini (KPD) dengan riwayat penyakit infeksi urogenitalia sebanyak 64 

responden (8,2%) dan ibu yang tidak memiliki riwayat infeksi urogenitalia 

sebanyak 348 responden (42%) sedangkan ibu yang tidak mengalami ketuban 

pecah dini dengan riwayat penyakit infeksi urogenitalia sebanyak 28 

responden (3,4%) dan ibu yang tidak memiliki riwayat penyakit infeksi 

urogenitalia sebanyak 382 responden (46,4%). Berdasarkan hasil uji chi-

square yang didapatkan yaitu p-value 0.000 yang berarti terdapat korelasi 

yang signifikan antara KPD dengan riwayat penyakit infeksi urogenitalia di 

RSUD Lamaddukelleng Kab. Wajo periode Januari 2020 hingga Juli 2021. 

Infeksi menjadi salah satu penyebab dari KPD yang harus diantisipasi 

sejak awal kehamilan. Selaput ketuban yang mudah pecah dapat disebabkan 

oleh adanya infeksi pada vagina maupun serviks. Infeksi tersebut dapat 

disebabkan oleh hygiene yang kurang baik sehingga menyebabkan infeksi 
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asendens yaitu karena adanya pertumbuhan bakteri pathogen atau terjadi 

perubahan flora normal yang ada pada vagina maupun serviks. Bakteri-

bakteri yang menginfeksi saluran genitalia dapat memproduksi fosfolipase, 

kolagenase, dan protease. Adanya infeksi tersebut akan menyebabkan 

terjadinya penurunan fungsi pada membran ketuban sehingga kekuatan dari 

membran dan selaput ketuban berkurang akibatnya selaput ketuban tidak 

dapat mempertahankan janin yang berada di dalam rahim. 

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Susilawati (2015), diketahui bahwa ada hubungan bermakna antara infeksi 

genitalia dengan kejadian KPD dengan nilai p=0,000. Begitu pula dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Andriyani et al., (2021), yaitu nilai p-value 

fisher’s extract test 0.042 <  yang memiliki makna adanya hubungan yang 

signifikan antara faktor infeksi dengan kejadian KPD. 

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil yang didapatkan oleh 

Wulandari, Irsam dan Kartika (2016), yaitu tidak ada perbedaan signifikan 

infeksi pada ibu hamil yang mengalami KPD dengan ibu hamil yang tidak 

mengalami KPD dengan hasil p=0,195. Adanya perbedaan hasil penelitian ini 

dengan penelitian yang dilakukan adalah adanya perbedaan jumlah sampel 

yang diambil dan metode penelitian sehingga akan sangat berpengaruh 

terhadap jumlah faktor risiko.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kejadian ketuban pecah dini di RSUD Lamaddukelleng Kab. 

Wajo periode Januari 2020 hingga Juli 2021, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

1. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara usia ibu dengan kejadian 

KPD di RSUD Lamaddukelleng Kab. Wajo. 

2. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara paritas dengan kejadian KPD 

di RSUD Lamaddukelleng Kab. Wajo. 

3. Terdapat hubungan yang signifikan antara usia kehamilan dengan kejadian 

KPD di RSUD Lamaddukelleng Kab. Wajo. 

4. Terdapat hubungan yang signifikan antara riwayat penyakit infeksi 

urogenitalia dengan kejadian KPD di RSUD Lamaddukelleng Kab. Wajo. 

B. Saran 

1. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan 

untuk melakukan penelitian selanjutnya dan jika melakukan penelitian agar 

memperluas faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian KPD dan 

menggunakan data primer agar hasil yang didapatkan lebih akurat. 

2. Untuk petugas kesehatan agar memberikan pelayanan maksimal kepada ibu 

hamil yang mengalami KPD guna untuk mencegah terjadinya komplikasi 

serta melakukan penyuluhan mengenai KPD kepada ibu hamil guna untuk 
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mendeteksi secara dini faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya 

kejadian KPD. 

3. Untuk masyarakat khususnya ibu hamil yang memiliki faktor risiko KPD 

untuk melakukan pemeriksaan antenatal care yang teratur dan bermutu serta 

menghindari faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya KPD. 

C. Keterbatasan Penelitian 

1. Variabel yang diteliti terbatas dan kemungkinan terdapat beberapa faktor lain 

yang belum diteliti, namun memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kejadian KPD. 

2. Kemampuan untuk membaca rekam medis terbatas. 

3. Riwayat penyakit infeksi urogenitalia tidak dicantumkan secara signifikan di 

rekam medis sehingga peneliti tidak dapat mengetahui jenis dari riwayat 

penyakit infeksi urogenitalia ibu yang mengalami KPD. 
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LAMPIRAN III 

Analisis Univariat 

KPD 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent Cumulative Percent 
Valid Ya 412 50.1 50.1 50.1 

Tidak 410 49.9 49.9 100.0 

Total 822 100.0 100.0  

 

Usia Ibu 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Usia <20 

dan >35 
tahun 

204 24.8 24.8 24.8 

Usia 20-35 
tahun 

618 75.2 75.2 100.0 

Total 822 100.0 100.0  

 

Paritas 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Nullipara 203 24.7 24.7 24.7 

Multipara 619 75.3 75.3 100.0 

Total 822 100.0 100.0  

 

Usia Kehamilan 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid preterm 134 16.3 16.3 16.3 

aterm 688 83.7 83.7 100.0 

Total 822 100.0 100.0  
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Riwayat Penyakit Infeksi Urogenitalia 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ya 92 11.2 11.2 11.2 

tidak 730 88.8 88.8 100.0 

Total 822 100.0 100.0  

 

Analisis Chi-Square 

1. Usia Ibu 

KPD * Usia Ibu 

 

usia ibu 

Total 
Usia <20 dan 

>35 tahun Usia 20-35 tahun 

KPD Ya 114 298 412 

Tidak 90 320 410 
Total 204 618 822 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 3.602a 1 .058   
Continuity Correctionb 3.302 1 .069   
Likelihood Ratio 3.609 1 .057   
Fisher's Exact Test    .063 .035 
Linear-by-Linear 
Association 

3.597 1 .058   

N of Valid Cases 822     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 101.75. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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2. Paritas 

KPD * Paritas 

 

Paritas 

Total nullipara multipara 
KPD Ya 101 311 412 

Tidak 102 308 410 
Total 203 619 822 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square .015a 1 .904   
Continuity Correctionb .002 1 .968   
Likelihood Ratio .015 1 .904   
Fisher's Exact Test    .936 .484 
Linear-by-Linear 
Association 

.015 1 .904   

N of Valid Cases 822     
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 101.25. 

b. Computed only for a 2x2 table 

3. Usia Kehamilan 

KPD * Usia Kehamilan 

 

usia kehamilan 

Total preterm aterm 
KPD Ya 85 325 410 

Tidak 49 363 685 
Total 134 688 822 
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Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 11.766a 1 .001   
Continuity Correctionb 11.127 1 .001   
Likelihood Ratio 11.887 1 .001   
Fisher's Exact Test    .001 .000 
Linear-by-Linear 
Association 

11.751 1 .001   

N of Valid Cases 822     
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 66.84. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

4. Riwayat Penyakit Infeksi Urogenitalia 

KPD * Riwayat Penyakit Infeksi Urogenitalia 

 

Riwayat Penyakit Infeksi 
Urogenitalia 

Total ya tidak 
KPD Ya 64 348 412 

Tidak 28 382 410 
Total 92 730 822 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 15.666a 1 .000   
Continuity Correctionb 14.802 1 .000   
Likelihood Ratio 16.050 1 .000   
Fisher's Exact Test    .000 .000 
Linear-by-Linear 
Association 

15.647 1 .000   

N of Valid Cases 822     
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 45.89. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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