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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Be lakang Masalah 

Ketuban Pecah Dini (KPD) adalah pecahnya selaput ketuban secara 

spontan tanpa disertai tanda persalinan (Medina and Hill, 2006). KPD 

merupakan suatu kejadian obstetrik yang banyak ditemukan, dengan insiden 

sekitar 10,7% dari seluruh persalinan, dimana 94% diantaranya terjadi pada 

kehamilan cukup bulan (Roman and Pernoll, 2003). Insidensi dikalangan 

perempuan yang melahirkan bayi prematur berkisar antara 40%-60% dan 

angka kematian pada saat perinatal bayi prematur meningkat jika terdapat 

KPD. Faktor risiko terjadinya KPD bermacam-macam, diantaranya yaitu 

infeksi, status nutrisi, ibu penderita diabetes mellitus, hipertensi, 

sosioekonomi rendah, merokok, riwayat bersetubuh 24 jam sebelumnya (Nili 

dan Ansari, 2003). 

KPD dapat meningkatkan angka kejadian morbiditas dan mortalitas 

pada ibu dan janin. Efek yang bisa terjadi pada ibu antara lain 

korioamnionitis, tindakan operatif dan sepsis puerperal. Sedang pada janin 

komplikasi yang sering terjadi ialah prematuritas gawat janin ataupun 

kematian janin akibat penekanan tali pusat (Nili dan Ansari, 2003; Parson and 

Williams, 1999). Infeksi yang banyak dialami oleh ibu sebagian besar 

merupakan akibat dari adanya komplikasi/penyulit kehamilan, seperti febris, 

korioamnionitis, infeksi saluran kemih, dan sebanyak 65% adalah karena 

KPD yang banyak menimbulkan infeksi pada ibu dan bayi (Prawirohardjo, 

2007). Oleh karena itu, tatalaksana ketuban pecah dini memerlukan tindakan 

yang rinci sehingga dapat menurunkan kejadian persalinan prematuritas dan 

infeksi dalam rahim (Manuaba, 1998). Resiko terjadinya infeksi dilaporkan 

kurang dari 10% dan akan meningkat menjadi 40% jika tidak ditangani dalam 

waktu 24 jam (Departeman kesehatan RI, 1996; Jazayeri, 2010). 

Dari beberapa literatur, banyak teori dan hipotesis telah 

dikemukakan oleh para ahli, salah satunya adalah KPD karena adanya infeksi, 
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termasuk disini adalah infeksi saluran kemih. Walaupun adanya infeksi 

saluran kemih ini sebagai faktor predisposisi masih terdapat kontroversi 

(Mercer et al, 1993), dengan demikian peneliti tertarik untuk meneliti apakah 

ada hubungan yang spesifik dan berarti. 

Dari penelitian terdahulu tentang bakteriuria yang dilakukan oleh 

Bukitwetan dkk (2004) sebanyak 184 sampel urine dari ibu hamil dengan 

berbagai usia kehamilan yang datang untuk pemeriksaan rutin di Puskesmas 

Kecamatan Tambora, diuji secara bakteriologis.  Hasil penelitian 

menunjukkan, 65 ibu hamil (35,3%) memberikan hasil hitung koloni lebih 

besar dari 100.000 per ml urin. Proporsi terbesar didapatkan pada wanita 

berusia 20-30 tahun sebesar 72,3%. Usia kehamilan lebih dari 28 minggu 

merupakan kelompok dengan bakteriuria yang paling banyak 48,7%. Ditinjau 

dari frekuensi kehamilan, pada multigravida ditemukan paling banyak kasus 

bakteriuria. Sedangkan piuria banyak didapatkan pada ibu hamil dengan 

bakteriuria pada usia kehamilan lebih dari 28 minggu. 

Tingkat kesehatan di Indonesia masih rendah jika di banding dengan 

negara maju dan keadaan infeksi masih banyak di jumpai. Ditambah lagi pada 

keadaan hamil terjadi beberapa perubahan pada sistem traktus urinarius baik 

yang bersifat anatomi (dilatasi dari ureter dan sistem penampung) maupun 

fisiologis (terjadinya sisa urin dan gangguan proses pengeluaran urin akibat 

gangguan pristaltik dan tonus otot karena perubahan hormonal) yang 

merupakan faktor predisposisi untuk terjadinya infeksi saluran kemih 

(Prawirahardjo, 1992). Disisi lain kejadian KPD berkisar 5%-10% dari semua 

kelahiran, dan KPD preterm terjadi 1% dari semua kehamilan, 70% kasus 

KPD terjadi pada kehamilan cukup bulan. KPD merupakan penyebab 

kelahiran prematur sebanyak 30%. Selain bahaya yang dapat timbul karena 

KPD, hal yang mendasari adalah prevalensi terjadinya KPD di RSUD Dr 

Moewardi cukup banyak. Dengan melihat fenomena tersebut peneliti tertarik 

untuk meneliti hubungan bakteriuria dengan kejadian ketuban pecah dini. 
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B. Rumusan Masalah 

 Apakah ada hubungan bakteriuria dengan ketuban pecah dini ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan Umum 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan bakteriuria dengan  

ketuban pecah dini. 

Tujuan Khusus 

1.  Untuk mengetahui karakteristik ibu hamil dengan ketuban pecah dini. 

2.  Untuk mengetahui bakteriuria pada ibu hamil dengan ketuban pecah 

dini dan wanita hamil tanpa ketuban pecah dini. 

3.  Menganalisa hubungan bakteriuria dengan kejadian ketuban pecah 

dini. 

 

D. Manfaat Pe ne litian 

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1.  Manfaat teoritis 

a. Menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan 

dalam bidang kedokteran terapan. 

b. Penelitian ini merupakan masukan untuk penelitian selanjutnya. 

2.  Manfaat praktis 

a. Meningkatkan pelayanan kesehatan dalam mencegah atau 

memperkecil potensi terjadinya KPD karena infeksi, khususnya 

infeksi saluran kencing pada ibu hamil. 

b. Untuk tenaga medis, dapat melaksanankan deteksi dini faktor risiko 

ketuban pecah dini, sehingga dapat memberikan pendidikan 

kesehatan kepada ibu hamil dan melahirkan. 

c. Rumah sakit dapat memberikan pelayanan optimal di dalam ruang 

lingkup pelayanan perinatal, serta mengoptimalkan tatalaksana 

pencegahan infeksi dalam melaksanakan kewaspadaan “Universal”. 
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d. Pemerintah, penelitian ini dapat dipakai sebagai masukan yang 

bermanfaat dalam rangka menurunkan angka morbiditas dan 

mortalitas maternal dan perinatal.  


