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ABSTRAK 

 
 

Priambodo Ilham Andita, J500080088, 2011. Hubungan Bakteriuria Dengan 

Kejadian Ketuban Pecah Dini. 
 

Tujuan  : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan bakteriuria dengan 
kejadian ketuban pecah dini. 
 

Metode : Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasional analitik 
dengan pendekatan cross sectional. Data diperoleh secara primer dengan sampel urin 

dari pasien KPD dan normal selama bulan Juli - Agustus 2011 di RSUD Dr. 
Moewardi Surakarta. Dari sampel yang memenuhi kriteria didapatkan 34 sampel. 
Didapatkan 17 ibu dengan KPD dan 17 ibu dengan keadaan normal. Untuk teknik 

pengambilan sampel secara purposive sampling. Data penelitian dianalisis dengan uji 
chi square menggunakan program SPSS 17 for Windows. 

 

Hasil : Data hubungan bakteriuria dengan kejadian ketuban pecah dini 
menyebutkan bahwa pada ibu dengan ketuban pecah dini dengan bakteriuria positif 

sebesar 15 kasus (44,1%) dan dengan bakteriuria negatif sebesar 2 kasus (5,9%) 
sedangkan pada ibu dengan keadaan normal dengan bakteriuria positif sebesar 5 

kasus (14,7%) dan dengan bakteriuria negatif sebesar 12 kasus (35,5%). Berdasarkan 
analisis dengan program SPSS 17.0 didapatkan hasil uji beda Chi-Square dengan nilai 
X2 hitung lebih besar dari X2 tabel (12,143 > 7,00) dan P value (0 < 0,01). Dengan 

demikian Ho ditolak dan Ha diterima. 
 

Kesimpulan : Adanya bakteriuria pada masa kehamilan dapat meningkatkan resiko 
terjadinya ketuban pecah dini. 
 

Kata kunci : Bakteriuria, Ketuban Pecah Dini. 
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ABSTRACT 

 
 

Priambodo Ilham Andita, J500080088, 2011. The Relationship between Bacteriuria 

and the Incidence of Premature Rupture of Membrane. 
 

Purpose  : The purpose of this research is to find out the relationship between 
bacteriuria and the incidence of premature rupture of membrane. 
 

Method : The research method used in this study is analitical observational, in 
which the research design is cross sectional study. The data for this study was 

collected from Dr. Moewardi Hospital, Surakarta, from July until August 2011. The 
Data for this research is primary data. It was collected through urine sample from the 
patient of  premature rupture of membrane and the normal pregnancy patient. There 

are 34 samples which is appropriate with inclusion criteria of this research. From 
those samples, there are  17 women with premature rupture of membrane and 17 

women with normal pregnancy. This research uses purposive sampling technique for 
collecting sample. All the data were analyzed by using chi square test by SPSS 17 for 
windows. 

 
Result : Based on data of this research, the women with premature rupture of 

membrane and positive bacteriuria are 15 cases (44,1%) and there are two cases 
(5,9%) with negative bacteriuria whereas women with normal pregnancy and positive 
bacteriuria are five cases (14,7%) and women with  negative bacteriuria are 12 cases 

(35,5%). Based on data analysis by SPSS 17.0, the result of chi square test shows that 
X2 value  is more than X2 table (12,143 > 7,00) and P value (0 < 0,01). By then, Ho 

was objected and Ha was accepted. 
 

 

Conclusion : Bacteriuria during pregnancy increases the risk of the incidence of 
premature rupture of membrane.  

 
Key Words : Bacteriuria, Premature Rupture of Membrane. 
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I. PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 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, 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 
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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. 
 

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 Penelitian 

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”. 

d. Pemerintah, penelitian ini dapat dipakai sebagai masukan yang 

bermanfaat dalam rangka menurunkan angka morbiditas dan 
mortalitas maternal dan perinatal. 
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II. METODE PENELITIAN 

A.  Jenis Penelitian 
Analitik observasional dengan pendekatan cross sectional, yaitu 

penelitian dimana pengukuran variabel dilakukan hanya satu kali, pada 

satu saat (Ghazali, 2002). 
 

B. Lokasi Penelitian 

Di bagian Obstetri dan Ginekologi RSUD Dr. Moewardi Surakarta 
tahun 2010 – 2011 (1 Maret 2010 – 30 Mei 2011). 

 
C.  Subyek Penelitian 

1. Populasi penelitian 
Pasien Ketuban Pecah Dini di RSUD Dr Moewardi Surakarta. 

2. Besar sampel 

Besarnya sampel dalam penelitian ini menggunakan besar sampel 
minimal yaitu 30 orang (Murti, 2006). 

3. Kriteria subyek 

a. Kriteria inklusi: 

1) Ibu hamil dengan ketuban pecah dini  
2) Pasien ketuban pecah dini dengan bakteriuria 

3) Usia kehamilan ≥ 37 minggu 
4) Partus spontan 

b. Kriteria eksklusi: 
1) Ada riwayat polihidramnion 
2) Ada riwayat makrosomi dan kehamilan ganda 
3) Ada riwayat kelainan letak janin dalam rahim 

 

D. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel ditentukan secara purposive sampling dan fixed disease 
sampling, yaitu memilih subyek penelitian berdasarkan status Ketuban 
Pecah Dini (Murti, 2006). Dengan cara mengambil data dari laboratorium 

untuk pasien normal dan dari catatan rekam medik pasien KPD di RSUD 
Dr. Mowardi Surakarta. 

 
E.  Identifikasi Variabel 

1. Variabel bebas : Bakteriuria 
2. Variabel terikat : Ketuban Pecah Dini 

 

F.  Definisi Operasional Variabel 

1. Bakteriuria 
Bakteriuria  adalah suatu keadaan dimana urin mengandung 

bakteri yang bermakna yaitu 100.000 per ml urin. Urin diambil porsi 
tengah dengan cara vulva dan meatus urethra eksternus dibersihkan 
terlebih dahulu dengan bahan antiseptik atau jumlah bakteri antara 
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10.000 sampai dengan 100.000 bila urine diambil dengan cara kateter 

urethra. 
Alat ukur dengan data Primer dan sekunder. Data primer 

diperuntukkan bagi partus normal dan data sekunder diperuntukkan 

bagi partus dengan KPD. Cara pengukuran dengan pengambilan data 
dari laboratorium dan rekam medik di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

Skala pengukuran dinyatakan dalam skala nominal.   
2. Ketuban Pecah Dini  

Ketuban pecah dini (KPD) adalah suatu keadaan dimana selaput 
ketuban pecah pada kehamilan yang telah viable dan 6 jam setelah itu 
tidak diikuti dengan terjadinya persalinan. Alat ukur dengan data 

sekunder. Cara pengukuran dengan pengambilan data dari rekam medik 
di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Skala pengukuran dinyatakan dalam 
skala nominal. 

3. Usia kehamilan ≥ 37 minggu 
Usia kehamilan lebih dari sama dengan 37 minggu, ditentukan 

secara klinis dengan perhitungan hari pertama menstruasi terakhir atau 
dengan pemeriksaan ultrasonografi. 

4. Kelahiran spontan 

Persalinan merupakan suatu proses kontraksi rahim yang 
teratur untuk mengeluarkan janin dari rongga rahim. Waktu persalinan 

dibedakan atas persalinan aterm, persalinan preterm dan persalinan 
posterm. Persalinan aterm adalah persalinan yang terjadi pada 
kehamilan 37 – 42 minggu, dihitung dari hari pertama haid terakhir 

(HPHT). Sedangkan persalinan preterm adalah persalinan yang terjadi 
sebelum kehamilan 37 minggu. Kehamilan posterm adalah kehamilan 

setelah 42 minggu dan keadaan ini memerlukan pemantauan yang 
ketat (Wolcott and Kathleen, 2007). 
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G. Kerangka penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
H. Analisa Data 

Setelah diperoleh data akan dilakukan analisis secara statistik Chi-

Square dengan dibantu software program SPSS versi 17. Untuk 
mengetahui hubungan antara Bakteriuria dengan kejadian Ketuban Pecah 

Dini, data yang diperoleh dianalisis secara statistik dengan menggunakan 
uji Chi kuadrat. 

 

Analisa 

Bakteriuria - Bakteriuria + 

Analisa Urin 

Partus KPD 

fixed disease 

sampling 

Populasi Partus di 

Partus Normal 

Analisa Urin 

Bakteriuria + Bakteriuria - 

Memenuhi 

kriteria Inklusi 

dan Eksklusi 
Simpel random 

sampling  
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III.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.  Hasil Penelitian 
Dari hasil penelitian hubungan bakteriuria dengan kejadian ketuban 

pecah dini yang telah dilaksanakan di Bagian Obstetri dan Ginekologi 

RSUD dr Moewardi Surakarta diambil data primer berupa sampel urin dari 
pasien yang melakukan persalinan antara bulan Juli - Agustus 2011 dengan 

melihat kriteria inklusi dan eksklusi diperoleh sebesar 34 sampel, 17 
sampel menderita KPD dan 17 sampel dengan kelahiran normal. Sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini harus memenuhi kriteria inklusi yaitu 
ibu dengan KPD dengan kehamilan aterm, persalinan secara spontan, ibu 
tidak menderita penyakit infeksi kronis, dan untuk kriteria inklusi ibu 

dengan status normal adalah dengan kehamilan aterm, persalinan spontan, 
ibu tidak menderita penyakit infeksi kronis. Distribusi data yang diperoleh 
diantaranya yaitu : 

1. Karakteristik Subjek Penelitian 

Adapun hasil penelitian selengkapnya adalah sebagai berikut : 
Tabel 1. Distribusi Subjek Menurut Usia Ibu 

Usia dibagi dalam tiga kelompok usia yakni kelompok kurang 

dari 20 tahun (gravida muda), kelompok usia 20 sampai dengan 
35 tahun (usia reproduksi sehat), dan kelompok usia lebih dari 35 

tahun (gravida tua). 

Usia ibu ( Tahun ) Jumlah Subjek ( orang ) % 

< 20 0 0 

20 - 35 29 85,3 

>35 5 14,7 

Jumlah 34 100 

Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa distribusi ibu hamil dan melahirkan 
dalam sampel yang diambil adalah pada usia reproduksi sehat, dengan 
jumlah 29 ibu hamil atau sebesar 85,3 %. 

Tabel 2. Distribusi Subjek Menurut Usia Ibu Dengan KPD dan Normal 
 

 
 
 
 
 

 
D
a

ri tabel 2 dapat diketahui bahwa Ketuban Pecah Dini terbanyak didapatkan 
pada kelompok usia kehamilan reproduktif sehat sebanyak 15 orang atau 
sebesar 88,2 %. 

Usia Status 

KPD Normal 

<20 0 0 

20-35 15 14 

>35 2 3 

Jumlah 17 17 
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Tabel 3. Distribusi Subjek Menurut Paritas 
Dalam tabel dibagi menjadi 2 bagian, yaitu primigravida dan 
multigravida.  

Gravida 
Jumlah Subjek ( orang ) 

KPD Normal 

Primigravida 9 4 

Multigravida 8 13 

Jumlah 17 17 

Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa ketuban pecah dini terbanyak 

didapatkan pada kelompok kehamilan primigravida yaitu sebanyak 9 orang 
atau sebesar 52,9 %, sedangkan pada multigravida didapatkan sebanyak 8 
orang atau sebesar 47,1 %.   

 

Tabel 4. Distribusi Subjek Menurut Berat Badan Janin 

Berat Badan 
Janin 

Jumlah Subjek ( orang ) 

KPD Normal 

≤ 2500 2 3 

> 2500 - < 4000 15 14 

Jumlah 17 17 

Dari tabel 4 dapat diketahui bahwa jumlah subjek dengan ketuban pecah 

dini yang mempunyai berat badan janin ≤ 2500 sebanyak 2 janin atau 
sebesar 11,8 % dan jumlah berat badan janin > 2500 - <4000 sebanyak 15 
janin atau sebesar 88,2 %.  

 

2. Analisis Hubungan Bakteriuria Dengan Kejadian Ketuban Pecah 

Dini 
Data penelitian ini terdistribusi secara normal yaitu menunjukkan jumlah 
sampel sebesar 34 sampel (100%) dan data missing 0 (0%).  
Tabel 5. Crosstab Hubungan Bakteriuria Dengan Kejadian Ketuban Pecah 

Dini.  

Kriteria 
Status 

Jumlah 
KPD Normal 

Bakteriuria (+) 15 5 20 
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Bakteriuria (-) 2 12 14 

Total 17 17 34 

Dari tabel 5 menunjukkan bahwa di RSUD dr Moewardi Surakarta, ibu 
bersalin dengan KPD disertai bakteriuria (+) adalah sebesar 15 kasus (44,1 

%) dan ibu bersalin dengan KPD tanpa disertai bakteriuria (+) adalah 
sebesar 2  kasus (5,9 %) sedangkan ibu bersalin Normal disertai bakteriuria 

(+) adalah sebesar 5 kasus (14,7 %) dan ibu bersalin Normal dengan 
bakteriuria (-) adalah sebesar 12 kasus (35,3 %).  

 

Tabel 6. Uji Chi-Squre Hubungan Bakteriuria Dengan Kejadian Ketuban 
Pecah Dini. 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Exact S ig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 12.143
a
 1 .000   

Continuity Correction
b
 9.836 1 .002   

Likelihood Ratio 13.157 1 .000   

Fisher's Exact Test    .001 .001 

Linear-by-Linear 

Association 

11.786 1 .001 
  

N of Valid Cases 34     

 
Untuk mengetahui apakah ada hubungan bakteriuria dengan kejadian 

ketuban pecah dini, dari data yang memenuhi kriteria analisis penelitian ini 
dilakukan uji statistik dengan tes Chi Square menggunakan program SPSS 

17.0 for Windows, sehingga didapatkan hasil X
2
= 12,143. 

X
2
 pada tabel = 7,00 (berdasarkan pada derajat kebebasan (db) = 1, 

dan α =0,05). Karena X
2 

hitung > X
2
 tabel (12,143 > 7,00), maka H

0 

ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian pada penelitian ini terdapat 
hubungan bakteriuria dengan kejadian ketuban pecah dini. 

Penelitian ini menggunakan  desain penelitian cross sectional.  
Dalam penelitian cross sectional, untuk mengetahui faktor resiko dari 
masing-masing variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat 

digunakan rasio prevalensi berdasarkan  tabel 2x2 seperti tercantum pada 
tabel 5. Rasio prevalensi (RP) dapat dihitung dengan rumus RP= a/(a+b) : 
c/(c+d) dan hasilnya adalah 5,25. Hasil tersebut menunjukkan bahwa RP > 
1 yang artinya adalah variabel tersebut merupakan faktor resiko terjadinya 
penyakit. Dalam kasus ini pasien dengan bakteriuria pada masa kehamilan 

mempunyai resiko 5,25 kali mengalami ketuban pecah dini.  
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B. Pembahasan 

1. Karakteristik Sampel Penelitian 

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Bagian Obstetri 
dan Ginekologi RSUD dr Moewardi Surakarta diambil data primer berupa 
sampel urin dari pasien yang melakukan persalinan antara bulan Juli -  

Agustus 2011 dengan melihat kriteria inklusi dan eksklusi diperoleh 
sebesar 34 sampel, 17 sampel menderita KPD dan 17 sampel dengan 
kelahiran normal. 

Pada tabel 1 dapat dilihat persebaran usia kehamilan paling banyak 
pada usia reproduksi sehat sebanyak 29 orang. Dari data yang diperoleh 
menunjukkan bahwa sampel kehamilan mendekati homogen, dimana 
kebanyakan menempati usia reproduksi sehat. Hal ini berarti bahwa salah 
satu faktor perancu risiko untuk terjadinya ketuban pecah dini adalah sama 

antara kelompok kontrol dangan kelompok yang diteliti. Penggolongan 
lebih khusus lagi pada tabel 2, untuk usia ibu hamil yang mengalami KPD 

sebanyak 15 orang dan untuk ibu dengan kelahiran normal adalah 14 
orang. Sedangkan pada usia kehamilan lebih dari 35 tahun atau gravida tua 
didapatkan 2 orang dengan KPD dan 3 orang dengan kelahiran normal. 

Dari sebaran data usia ibu didapatkan perbedaan yang kurang signifikan 
antara ibu dengan ketuban pecah dini dan ibu normal. 

Pada tabel 3 dapat diketahui bahwa ketuban pecah dini terbanyak 
didapatkan pada kelompok kehamilan primigravida yaitu sebanyak 9 orang 
dan 8 orang dengan multigravida. Angka kejadian ini tidak menunjukkan 
perbedaan yang sangat signifikan, jadi dapat disimpulkan bahwa penderita 
ketuban pecah dini bisa terjadi pada paritas dengan status primigravida 
atau multigravida. Serta pada kehamilan normal ditemukan 4 orang dengan 

status primigravida dan 13 orang dengan multigravida. Hal ini memiliki 
kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh K usnawara (2001) 

dimana primigravida menjadi salah satu faktor resiko. 
Dari Tabel 4 dapat diketahui bahwa jumlah subjek dengan ketuban 

pecah dini yang mempunyai berat badan janin kurang dari 2500 gram 

sebanyak 2 janin dan jumlah berat badan janin lebih dari 2500 – kurang 
dari 4000 gram sebanyak 15 janin. Dari data diatas dapat ditarik  

kesimpulan bahwa status ketuban pecah dini dengan berat badan janin 
kurang dari normal atau BBLR lebih sedikit dibandingkan dengan berat 
badan janin lahir normal. Dan resiko terjadinya ketuban pecah dini akan 
naik jika berat badan bayi lahir diatas normal atau disebut dengan 
makrosomi, karena bayi makrosomi adalah salah satu faktor predisposisi 

terjadinya ketuban pecah dini.  
 

2. Teori Hubungan Bakteriuria dengan kejadian KPD 

Terbukti bahwa teori –  teori  menurut beberapa referensi 
menyebutkan tentang hubungan bakteriuria dengan kejadian ketuban 
pecah dini. Pecahnya selaput ketuban bisa disebabkan oleh banyak hal,  
salah satu di antaranya karena infeksi (Mercer et al, 1993). Infeksi secara 
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hematogen yang berasal dari pielonefritis akut lebih sering terjadi pada ibu 

hamil karena stasis urin dan bakteri d i saluran kemih yang disebabkan oleh 
obstruksi (Yun, 2010).  

Bakteri yang berjalan secara asendern akan berjalan melalui ureter 

dan mengarah ke ginjal, jika infeksi bersifat simptomatik maka akan 
terjadi gejala klinis berupa pielonefritis (Gilstrap et al, 1981; Whalley and 

Cunningham, 1987). P ielonefritis bisa menyebabkan  infeksi dalam 
sirkulasi bersifat sistemik dan akan masuk ke sirkulasi uteroplasenta. 
Infeksi pada uterus dapat berlanjut menjadi infeksi pada lapisan amnion 
dan korion, dengan demikian maka terjadilah korioamnionitis atau 
amnionitis yang dapat memicu melemahnya selaput ketuban dan pada 

akhirnya pecah. 
Bakteri-bakteri/mikroorganisme yang menginfeksi saluran 

genetalia (vagina, servix) dapat memproduksi fosfolipase A2, kolagenase 

dan protease yang dapat menyebabkan perubahan pH, selain itu adanya 
bakteri patogen akan mengganggu flora normal dalam vagina (Parsons and 

Williams, 1999). Bakteri patogen menyebabkan infeksi dan meningkatan 
pH vagina yang berdampak terjadinya peningkatan produksi PGE2. Hal ini 
dapat memicu terjadi pecahnya selaput ketuban (Chang et al,  1997). Selain 

itu Parry and Strauss (1998) berpendapat bahwa mikroorganisme yang 
menyebabkan bakterial vaginosis mengeluarkan protease yang dapat 

mendegenerasikan kolagen dan melemahkan selaput ketuban. Hal ini dapat 
memperburuk keadaan selaput ketuban dan akhirnya pecah. 

Infeksi di saluran kemih mengakibatkan adanya induksi kontraksi 

uterus. Banyak mikroorganisme dapat menghasilkan fosfolipid A2 dan C  
sehingga meningkatkan kensentrasi asam arakhidonat secara lokal dan 

pada gilirannya dapat menyebabkan pelepasan PGF2 dan PGE2 sehingga 
terjadi kontraksi miometrium uterus. Selain itu pada keadaan infeksi 
terdapat produk sekresi dari makrofag atau monosit berupa interleukin 1  
dan 6, sitokin, TNF yang akan menghasilkan sitokin dan prostaglandin 
(Kusnawara, 2001). 

Dari berbagai banyak fenomena yang terjadi karena adanya infeksi 
yang berawal dari bakteriuria, dapat disimpulkan secara teori bahwa 
infeksi secara asendern, desendern dan adanya induksi yang menyebabkan 

terjadinya kontraksi miometrium uterus dapat menyebabkan KPD. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya bakteriuria 

dalam masa kehamilan dapat menyebabkan terjadinya ketuban pecah dini.  
Dan bakteriuria bisa dijadikan sebagai prediktor terjadinya ketuban pecah 
dini pada masa kehamilan. 

 

3. Kekurangan penelitian 

Penelitian ini menggunakan data primer dan hanya mengacu pada 
pemeriksaan laboratorium dengan sampel urin. Hanya dapat diketahui 
kandungan mikroorganisme yang terdapat dalam urin. Dari penelitian ini 

belum bisa menyingkirkan penyebab KPD selain infeksi yang berasal dari 
saluran kemih secara 100%. Hal yang tidak bisa di singkirkan antara lain : 
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riwayat trauma sebelumnya dan dalam masa kehamilan yang bisa 

melemahkan selaput ketuban, adanya riwayat vaginitis, servisitis,  
kekurangan nutrisi khususnya senyawa Zn (Zink) pada masa kehamilan 
serta tip isnya selaput ketuban pada saat pembentukannya atau 

inkompetensi servik sehingga selaput ketuban mudah pecah. 
 

4. Kelebihan penelitian 

Kelebihan yang dimiliki dalam penelitian ini dengan menggunakan 
data primer, sehingga peneliti b isa memantau secara langsung. Dalam 
penelitian ini dapat menyingkirkan faktor penyebab KPD berupa riwayat 
pasien dengan infeksi seperti TBC dan infeksi vagina seperti adanya 

keputihan, riwayat janin gemeli, riwayat janin makrosomi, riwayat letak 
lintang. Selain itu hipotesis dalam penelitian ini spesifik. 
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IV. SIMPULAN DAN SARAN 

 
A.  Simpulan 

Penelitian tentang hubungan bakteriuria dengan kejadian ketuban 

pecah dini didapatkan hubungan yang sangat bermakna bahwa bakteri 
yang terdapat pada urin ibu hamil mempunyai resiko 5,25 kali mengalami 

ketuban pecah dini. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa adanya 
bakteriuria dapat dijadikan sebagai prediktor terjadinya ketuban pecah 
dini.  

 
B. Saran 

1. Bagi Masyarakat khususnya ibu hamil 
Perlu meningkatkan pengetahuan mengenai ketuban pecah dini, 

salah satu caranya dalam meningkatkan pengetahuan dengan mengikuti 

ceramah maupun seminar kesehatan serta meningkatan kesadaran akan 
pentingnya antenatal care agar dapat melakukan pencegahan terjadinya 

KPD secara dini dengan memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan, 
serta adanya analisa laboratorium selama masa kehamilan khususnya darah 
dan urin, untuk mengetahui dan mendeteksi secara klinis kandungan 

abnormal dalam darah dan urin. 
2. Bagi tenaga kesehatan 

Perlu meningkatkan mutu pelayanan asuhan bagi ibu hamil baik 
kehamilan berisiko maupun tidak serta memberikan upaya preventif 
terhadap faktor - faktor risiko terjadinya ketuban pecah dini berupa 

menjadikan pemeriksaan urin rutin sebagai pemeriksaan yang penting 
dalam masa kehamilan. 

3. Bagi pendidikan dan ilmu pengetahuan  
Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan untuk penelitian 

lebih lanjut baik mengenai faktor lain yang mempengaruhi terjadinya 
Ketuban Pecah Dini.  
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