
BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ukuran keberhasilan suatu pelayanan kesehatan tercermin dari 

penurunan angka kematian ibu (Maternity Mortality Rate) sampai pada batas 

angka terendah yang dapat dicapai sesuai dengan kondisi dan situasi setempat 

serta waktu. Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 

2002/2003, angka kematian ibu (AKI) di Indonesia masih berada pada angka 

307 per 100.000 kelahiran hidup atau setiap jam terdapat 2 orang ibu bersalin  

meninggal karena berbagai sebab. 

KPD dapat meningkatkan angka kejadian morbiditas dan mortalitas 

pada ibu dan janin (Nili dan Ansari, 2003). Penyebab kematian langsung 

adalah kematian ibu karena akibat langsung dari penyakit penyulit kehamilan, 

persalinan, dan nifas: misalnya infeksi, eklamsia, perdarahan, emboli air 

ketuban, trauma anestesi, trauma operasi, dan lain-lain. 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 ketuban pecah dini (KPD) 

yang banyak menimbulkan infeksi pada ibu dan bayi (Prawirohardjo, 2002). 

Ketuban pecah dini disebabkan oleh karena berkurangnya kekuatan 

membran atau meningkatnya tekanan intrauterin atau oleh kedua faktor 

tersebut. Berkurangnya kekuatan membran disebabkan oleh adanya infeksi 

yang dapat berasal dari vagina dan servik (Prawirohardjo, 2007). 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). Ini terjadi pada sekitar 6-

20% kehamilan. Apabila terjadi sebelum kehamilan aterm maka lebih banyak 

masalah daripada terjadi pada kehamilan aterm (Handaya, 2005).  
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Dari beberapa literatur banyak teori telah dikemukakan oleh para ahli,  

salah satunya adalah KPD karena ditemukannya bakteri yaitu Gardnerella 

vaginalis dan bakteri - bakteri anaerob lainnya (Roman and Pernoll, 2003). 

Lactobacillus yang merupakan flora normal dominan pada vagina digantikan 

oleh Gardnerella vaginalis dan kuman - kuman anaerob, yaitu 

Peptostreptococcus, basil Gram negatif anaerob, Mobiluncus dan 

Mycoplasma hominis yang tumbuh berlebihan (Linda O, Eckert MD, 2006).   

Bacterial Vaginosis (BV) adalah suatu kondisi perubahan ekologi 

vagina yang ditandai dengan pergeseran keseimbangan flora vagina dimana 

dominasi Lactobacillus digantikan oleh bakteri-bakteri anaerob. Bakterial 

vaginosis merupakan kondisi yang umum dijumpai pada wanita usia 

reproduktif. Prevalensi kejadian bakterial vaginosis di seluruh dunia terbilang 

cukup tinggi. Penelitian yang dilakukan Amsel dkk pada wanita yang 

mendatangi klinik ginekologi di pusat kesehatan Universitas Washington, 

Amerika mendapatkan prevalensi BV sebesar 25 %, 50 % diantaranya 

asimtomatis (H illier SL, 2005).  

Studi cohort yang dilakukan Hillier dkk pada 10.397 wanita hamil yang 

mengunjungi 7 pusat kesehatan di Amerika didapatkan prevalensi penderita 

BV sebesar 16 %. Pada pemeriksaan antenatal terhadap ibu hamil yang 

dilakukan di negara-negara maju dilaporkan prevalensi BV antara 5-21 %. 

Penelitian di Delhi, India menemukan 32,8% kasus BV dengan 31,2% 

diantaranya asimtomatis. Banyak peneliti melaporkan 50 % kasus BV 

asimtomatik (Keane F, dkk, 2006). 

Bakterial vaginosis dikaitkan dengan berat bayi lahir rendah, ketuban 

pecah dini, korioamnionitis, penyakit inflamasi pelvis, dan sepsis post 

abortus. Mengingat ancaman dan komplikasi yang timbul akibat BV pada ibu 

hamil yang merupakan masalah kesehatan yang serius, maka penegakan 

diagnosis BV dan penanganannya sangat penting (Linda O, Eckert MD, 

2006). Wanita dengan bakterial vaginosis mempunyai risiko 3-8 kali lebih 
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tinggi dibandingkan wanita dengan flora normal pada ketuban pecah dini 

lebih sering terjadi pada wanita dengan bakterial vaginosis (46%) 

dibandingkan wanita tanpa bakterial vaginosis (4%). Wanita hamil dengan 

bakterial vaginosis juga mempunyai risiko lebih tinggi untuk terserang 

amnionitis, post partum endometritis, ketuban pecah dini, dan berat bayi lahir 

rendah (Hillier SL, 2005). 

Dengan melihat penelitian sebelumnya tersebut, peneliti tertarik untuk 

meneliti hubungan bakterial vaginosis dengan kejadian ketuban pecah dini.  

B. Rumusan Masalah 

Apakah terdapat hubungan bakterial vaginosis dengan kejadian ketuban 

pecah dini? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan Umum 

 Untuk mengetahui hubungan bakterial vaginosis dengan kejadian 

ketuban pecah dini.  

Tujuan Khusus 

1.  Untuk mengetahui prevalensi ketuban pecah dini.  

2.  Untuk mengetahui prevalensi bakterial vaginosis. 

3.  Untuk mengetahui bakterial vaginosis pada ibu hamil dengan ketuban 

pecah dini dan wanita hamil tanpa ketuban pecah dini.  

4.  Menganalisa hubungan bakterial vaginosis dengan ketuban pecah dini. 

 

D. Manfaat Pene litian  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan 

dalam bidang kedokteran. 

b.  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang adanya 

hubungan bakterial vaginosis dengan kejadian ketuban pecah dini. 
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c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi peneliti lain 

untuk melanjutkan penelitian yang belum terungkap berhubungan 

dengan penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Meningkatkan pelayanan kesehatan dalam mencegah atau 

memperkecil potensi terjadinya KPD karena bakterial vaginosis. 

b.  Rumah sakit dapat memberikan pelayanan optimal di dalam ruang 

lingkup pelayanan maternal dan perinatal.  

c. Pemerintah, penelitian ini dapat dipakai sebagai masukan yang 

bermanfaat dalam rangka menurunkan angka morbiditas dan 

mortalitas maternal dan perinatal. 
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