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ABSTRAK 
 
 

Danny Indrawarman, J500070078, 2012. Hubungan antara Ketuban Pecah Dini 
(KPD) dengan Terjadinya Sepsis Neonatorum di RSUD Dr Moewardi. Fakultas 
Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 
Latar Belakang : Sepsis neonatorum saat ini masih menjadi masalah yang belum 
dapat terpecahkan dalam pelayanan dan perawatan bayi baru lahir. Di  negara 
berkembang, hampir sebagian besar bayi baru lahir yang dirawat mempunyai kaitan 
dengan masalah sepsis. Banyak faktor penyebab terjadinya sepsis salah satunya 
adalah KPD.  
Tujuan : Untuk mengetahu apakah riwayat ketuban pecah dini (KPD) merupakan 
faktor risiko terjadinya sepsis neonatorum. 
Metode : Desain penelitian ini menggunakan studi kasus kontrol. Data neonatus 
diambil dari rekam medis. Subjek penelitian adalah neonatus yang dirawat di unit 
perawatan neonatal Dr. Moewardi Surakarta pada 2010 dan dibagi menjadi 2 
kelompok, kelompok kasus adalah neonatus dengan sepsis dan kelompok lainnya 
adalah neonatus tanpa sepsis sebagai kontrol. Data yang diperoleh dianalisis dengan 
uji Chi-Square. 
Hasil : Terdapat 231 neonatus yang dilibatkan, terdiri dari 77 neonatus dengan sepsis 
dan 154 neonatus tanpa sepsis. Dari 77 neonatus dengan sepsis terdapat 56 neonatus 
dengan KPD dan dari 154 neonatus tanpa sepsis terdapat 75 neonatus dengan KPD. 
Dari hasil analisis Chi-Square didapatkan  p 0.001, dan nilai OR 2.809 (95% CI 
1.553;5.081).  
Kesimpulan : Terdapat hubungan antara KPD dengan terjadinya sepsis neonatorum. 
KPD meningkatkan risiko sebesar 2 kali pada neonatus untuk mengalami sepsis 
daripada yang tidak KPD. 

 
Kata kunci:  KPD, Sepsis Neonatotum 
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ABSTRACT 
 

 
Danny Indrawarman, J500070078, 2012. Relationship Between Premature 

Rupture Of Membrane (PROM) and Neonatal Sepsis in Hospital District of Dr 
Moewardi. Faculty of Medicine, Muhammadiyah University of Surakarta. 
 
Background : Neonatal sepsis still become the problem of which not yet solved in 
service and treatment of newborn baby. In developing countries, most of newborn 
baby which taken care, have a problem with sepsis. Many factors can  cause sepsis 
one of them is premature rupture of membrane  (PROM).  
Objectives : To determine the relationship between were premature rupture of 
membrane  (PROM)) and neonatal sepsis. 
Methods: We conducted a case control study. Data of neonates were taken from 
medical record. Neonates who were admitted in neonatal care unit of Dr Moewardi 
Surakarta at 2010 and divided into 2 groups, one group was sepsis cases and other 
group was non sepsis cases as a control. Chi square analysis were used to analyze the 
data. 
Result : There were 231 neonates were included, 77 neonatal sepsis and 154 neonates 
without sepsis. From 77 neonatal sepsis contained 56 neonates with PROM and from 
154 neonates without sepsis contained 75 neonates with PROM. Chi-Square analysis 
obtained p 0.001, and OR 2.809 (95% CI 1.553;5.081). 
Conclusion : There was a relationship between PROM baby and neonatal sepsis. 
PROM baby have risk 2 times to experience sepsis than those without PROM. 
 
Keywords: PROM, Neonatal Sepsis 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1 
 

I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan tingkat pertumbuhan 
penduduk yang tinggi, masih menghadapi masalah tingginya Angka Kematian 
Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).  Menurut hasil Survey Demografi 
dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007, menunjukkan AKB sebesar 34 per 1000 
kelahiran hidup dan AKI sebesar 228 per 100 ribu kelahiran hidup (Depkes. RI, 
2007), sedangkan menurut Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (2008) AKB 
di Jawa Tengah tahun 2007 sebesar 35 per 1000 kelahiran hidup dan AKI sebesar 
124 per 100 ribu kelahiran hidup (Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2007). 
Meskipun AKI dan AKB telah mengalami penurunan, tetapi AKI dan AKB tetap 
menjadi masalah kesehatan yang penting untuk diperhatikan. Hal tersebut karena 
disamping penurunan yang belum mencapai target, juga karena AKI dan AKB 
merupakan indikator status kesehatan ibu dan anak. 

Adapun penyebab langsung kematian bayi baru lahir, 29% disebabkan berat 
bayi lahir rendah (BBLR), asfiksia (13%), tetanus (10%), masalah pemberian 
makan (10%), infeksi (6%), gangguan hematologik (5%), dan lain-lain (27%) 
(Hanafiah, 1986). 

Peranan infeksi neonatus masih cukup besar dalam kematian perinatal. 
Sepsis neonatorum adalah suatu penyakit berat yang cepat terjadi dan sering 
tidak terpantau. Angka kematiannya masih cukup tinggi. Diagnosisnya sulit, 
memakan waktu dan biaya. Kejadian sepsis neonatorum di beberapa rumah sakit 
rujukan berkisar antara 1,5% sampai 3,72% dengan angka kematian 37,09% 
sampai 80,0% (Monintja H, 2001). 

Ketuban pecah dini (KPD) adalah pecahnya selaput ketuban sebelum tanda-
tanda persalinan. Insidens KPD masih cukup tinggi, ± 10% persalinan didahului 
oleh KPD. Hal ini dapat meningkatkan komplikasi kehamilan pada ibu maupun 
bayi, terutama infeksi (Gjoni M, 2001).

 
Infeksi neonatus setelah pecah ketuban 

dipengaruhi oleh kolonisasi kuman Streptokokus Grup Beta, lama ketuban pecah, 
khorioamnionitis, jumlah pemeriksaan vagina, pemberian antibiotika, dan lain 
lain ( Seaward P, Hannah M, dkk, 1998). 

Sepsis neonatorum sering dihubungkan dengan ketuban pecah dini karena 
infeksi dengan ketuban pecah dini saling mempengaruhi. Infeksi genetalia bawah 
pada ibu hamil dapat menyebabkan ketuban pecah dini, demikian pula ketuban 
pecah dini dapat memudahkan infeksi ascendens pada bayi. Sepsis neonatorum 
sering dihubungkan dengan infeksi intra natal dan infeksi postnatal terutama 
nosokomial. 

Menurut Ketut Sumiyoga dan AA Raka Budayasa (2007) insidensi sepsis 
neonatorum pada ketuban pecah dini kehamilan aterm adalah 4,4% (5/113). 
Menurut Jerome O. Remington (2002) ketuban pecah dini dapat merupakan 
akibat dari infeksi maupun sebagai penyebab infeksi asendens pada bayi. Selain 
itu, ketuban pecah dini merupakan faktor risiko utama prematuritas yang 
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merupakan penyumbang utama kejadian sepsis neonatorum dan kematian 
perinatal.  

Sehubungan dengan adanya pengaruh yang besar dari sepsis neonatorum 
terhadap angka kematian neonatus maka, penulis merasa tertarik untuk 
melakukan penelitian lebih lanjut tentang “Hubungan antara ketuban Pecah Dini 
dengan Sepsis Neonatorum di RSUD Dr Moewardi ”. 

B. Rumusan Masalah 
Apakah ada hubungan antara ketuban pecah dini dengan sepsis neonatorum 

di RSUD Dr Moewardi? 
C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 
Mengetahui apakah ada hubungan antara ketuban pecah dini dengan sepsis 

neonatorum di RSUD Dr Moewardi. 
2. Tujuan  Khusus 

a) Mengetahui angka kejadian ketuban pecah dini di RSUD Dr. moewardi  
b) Mengetahui angka kejadian sepsis neonatorum di RSUD Dr. moewardi  
c) Menganalisis hubungan antara kejadian KPD dengan kejadian sepsis 
neonatorum. 

D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 

Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dan sumbangan 
pengembangan dan penyempurnaan ilmu pengetahuan yang sudah ada. 

2. Manfaat Praktis 
a.  Dengan mengetahui hubungan antara ketuban pecah dini dengan 

sepsis neonatorum dapat ditentukan suatu tindakan preventif agar jangan 
terjadi komplikasi yang buruk pada neonatus. 

b. Diharapkan dapat mengupayakan penurunan angka kematian neonatus. 
II. METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Metode Penelitian 
Penelitian ini bersifat Observasional Analitik dengan pendekatan case-

control study, dengan maksud untuk melihat apakah terdapat hubungan antara 
ketuban pecah dini ( KPD ) dengan terjadinya sepsis neonatorum. 

B. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini akan dilaksanakan di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi  

Populasi penelitian adalah semua bayi lahir hidup, baik yang 
mengalami sepsis maupun yang tidak mengalami sepsis pada tahun 2010 di 
RSUD Dr Moewardi Surakarta. 
Populasi aktual   : Neonatus yang dirawat di RSUD Dr. Moewardi tahun 
2010 
Populasi target  : Semua neonatus  
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2. Estimasi Besar Sampel  

Estimasi besar sampel adalah proses perkiraan jumlah subjek 
penelitian yang diperlukan supaya diperoleh tingkat kepercayaan tertentu 
(Sastroasmoro, 2008).  

Besar sampel dihitung dengan rumus : 
 

n1  = 
( )

 

(Sastroasmoro, 2008) 
 
Keterangan: 
n1 = besar sampel 
n2 = 2.n1 , c = 2 
OR = Odds Ratio 
= diambil dari penelitian sebelumnya sebesar 2,279 (Demsa Simbolon, 2008) 
P =  = ,

,
 = ,

,
 = 0.695 

Q = 1-P = 1-0,695 = 0,305 
Zα = 1,960 
Zβ = 1,282 
Penghitungan : 

n1  = 
, , √ , . .

( , )
 

n1  = , , . .
,

 
n1  = 64 n2 = 2.n1 = 1.64 = 128 

dengan angka drop out population maksimal yang ditetapkan sebesar 20%, 
maka jumlah sampel yang akan diambil adalah : 
n= [n1+(20%.n1)]+[n2+(20%.n2)]= [64+13]+[128+26]= 77+154=231 
jadi jumlah sampel kasus (77) dan kontrol (154) adalah 231 

3.Sampel  
Kasus : Semua bayi yang didiagnosis sepsis neonatorum di data rekam medis 

RSUD dr. Moewardi Surakarta tahun 2010. 
Kontrol : Semua bayi yang tidak terdiagnosis sepsis neonatorum di data 

rekam medis RSUD dr. Moewardi Surakarta tahun 2010. 
 

D.   Teknik Pengambilan Sampel 
Cara pengambilan sampel dilakukan secara cara Simple Random 

Sampling, yaitu menentukan anggota sampel dari populasi dilakukan secara 
acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut, sehingga 
setiap unit dasar (individu) mempunyai kesempatan yang sama untuk diambil 
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sebagai sampel. Dengan cara mula-mula diambil sampel kasus, kemudian 
dipilih seperti kriteria seperti variabel yang diteliti. Setelah itu di ambil 
sampel kontrol yang juga mempunyai kriteria yang sama. Kontrol diambil 2 
kali besar kasus   

E. Kriteria Restriksi 
1.Kriteria inklusi 

Semua bayi yang dirawat di RSUD dr. Moewardi tahun 2010  
2.Kriteria eksklusi 

a. Ibu yang mengalami infeksi TORCH 
b. Bayi dengan kelainan konginental dan trauma pada bayi 
c. Bayi berat lahir rendah  
d. Bayi prematur 

F. Variabel Penelitian 
1.Variabel independen: 

Ketuban Pecah Dini 
2.Variabel dependen: 

Sepsis Neonatorum 
G. Definisi Operasional 

1. Ketuban Pecah Dini (KPD)  
a. Definisi  

Ketuban pecah dini  di sini yang dimaksud adalah ketuban pecah lebih 
dari 18 jam 

b. Cara pengambilan 
Dari data sekunder yaitu data yang diambil dari rekam medik di 

RSUD dr. Moewardi Surakarta tahun 2010. 
c. Hasil  

KPD dan Tidak KPD 
d. Skala : nominal 

2. Sepsis neonatorum  
a. Definisi  

Sepsis neonatorum yang dimaksud di sini adalah bayi yang 
didiagnosis sepsis neonatorum di rekam medik RSUD dr. Moewardi 
Surakarta tahun 2010. 

b. Cara pengambilan  
Dari data sekunder yaitu data yang diambil dari rekam medik di 

RSUD dr. Moewardi Surakarta tahun 2010. 
c. Hasil  

Sepsis dan tidak sepsis 
d. Skala : nominal 
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Populasi neonatus 
yang dirawat di RSUD 

dr. Moewardi 
Surakarta tahun 

2010

Sepsis ( + )

KPD ( + )

KPD( - )

Sepsis ( - )

KPD( + )

KPD (- )

H.  Kerangka Konsep 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.  Pengolahan Data 

Data yang sudah dikumpulkan, diolah dengan menggunakan komputer 
program SPSS versi 17 for windows dengan melalui tahapan editing, coding, 
procesing. 

J.  Rencana analisis Data 
Dalam penelitian ini, untuk menguji hipotesis digunakan uji statistik chi-

square untuk mengetahui hubungan antara Ketuban Pecah Dini dengan kejadian 
Sepsis Neonatorum. Analisis data dilakukan dengan program SPSS 17 for 
Windows. 

Tabel 2. Table Chi-Square 

Neonatus Sepsis Tidak 
Sepsis Total 

KPD (+) A B (A+B) 
KPD (-) C D (C+D) 
Total  (A+C) (B+D) N 

Keterangan : 
Rumus:    X2=  

 
Keterangan : 
X2 = nilai chi-square 
N = jumlah sampel 
a = Sepsis (+) dengan KPD (+) 
b = Sepsis (-) dengan KPD (+) 
c = Sepsis (+) dengan KPD (-) 
d = Sepsis (-) dengan KPD (-) 

Penelitian 
dimulai dari sini 
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Interpretasi hasil : 

a. Ho ditolak dan H1 diterima bila ρ < 0,05 dan  hitung >  tabel yang berarti ada 
hubungan antara Ketuban Pecah Dini  dengan kejadian Sepsis Neonatorum. 

b. Ho diterima dan H1 ditolak bila ρ > 0,05 dan  hitung <  tabel yang berarti 
tidak ada hubungan antara Ketuban Pecah Dini dengan kejadian Sepsis 
Neonatorum. 
 
 Hubungan antara Ketuban Pecah Dini dengan kejadian Sepsis Neonatorum 
disajikan dalam hubungan yang disebut Odds Ratio (OR) dengan rumus: 
 
OR= ad/ bc 
 
Interpretasi hasil: 
OR < 1 : Ketuban Pecah Dini merupakan faktor protektif, sebagai pencegah 
kejadian  Sepsis Neonatorum. 
OR = 1 :  Ketuban Pecah Dini tidak ada pengaruhnya atau bersifat netral 
terhadap kejadian Sepsis Neonatorum. 
OR > 1 : Ketuban Pecah Dini sebagai faktor risiko terhadap kejadian Sepsis 
Neonatorum. 
Dengan syarat rentang interval kepercayaan 95% (95% CI) tidak melewati angka 
1 

 
K.  Jadwal Penelitian 

Penelitian dilaksanakan  pada bulan Agustus tahun 2011 sampai bulan 
Maret tahun 2012. 

Tabel 3. Jadwal penelitian 
 

No. Kegiatan 
Bulan ke  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Persiapan studi pustaka • • •      

2. Penyusunan proposal dan survey 
pendahuluan   • • •   

 

3. Ujian proposal dan revisi     • •   

4. Pengambilan dan pengolahan data       • • 
5. Ujian skripsi        • 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 

 Dari hasil penelitian di RSUD dr. Moewardi Surakarta pada tahun 2010 
didapatkan 2584 neonatus. Dari keseluruhan neonatus didapatkan kasus sepsis 
neonatorum sebanyak 534, kemudian dari keseluruhan jumlah neonatus yang 
terdiagnosis sepsis neonatorum diambil kasus sebanyak 77 neonatus yang diambil 
secara acak,kemudian diambil kontrol sebanyak dua kali lipat dari jumlah kasus. 
Sehingga didapatkan jumlah 154 neonatus tanpa sepsis neonatorum yang diambil 
secara acak . Adapun data hasil penelitian terperinci sebagai berikut : 
 
1. Distribusi jenis kelamin 

 Distribusi nenonatus berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada 
tabel berikut ini: 
 

Tabel 5. Distribusi gambaran berdasarkan jenis kelamin. 
 
 

 
 

 

2. Distribusi sepsis neonatorum 
 Distribusi nenonatus berdasarkan sepsis neonatorum dapat dilihat pada 
tabel berikut ini: 

 
Tabel 6. Distribusi gambaran berdasarkan sepsis neonatorum. 

 

Sepsis Kelahiran Persentase (%) 

Sepsis 77 33.3 

Tidak sepsis 154 66.7 

Total 231 100 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

Laki-laki 116 50.2 

Perempuan 115 49.8 

Total 231 100 

7 
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3. Distribusi KPD 
 Distribusi nenonatus berdasarkan ketuban pecah dini dapat dilihat 
pada tabel berikut ini: 

 
Tabel 7. Distribusi gambaran berdasarkan ketuban pecah dini (KPD). 

 

KPD Kelahiran Persentase (%) 

KPD (+) 131 56.7 

KPD (-) 100 43.3 

Total 231 100 

 
 
B. Analisis Data 

 Distribusi frekuensi bayi dengan ketuban pecah dini yang terkena sepsis 
maupun tidak sepsis dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
 

Tabel 8. Hubungan antara ketuban pecah dini (KPD) dengan sepsis neonatorum. 
 

 Sepsis Tidak Sepsis Total p OR 95% CI 

KPD (+) 56 75 131 0.001 2.809 1.553;5.081 

KPD (-) 21 79 100    

Total 77 154 231    

 
 

Interpretasi hasil : 
 Dari perhitungan manual dan menggunakan analisis Chi-Square dengan 
program SPSS 17.0 for windows (terlampir) untuk menguji adanya hubungan 
antara ketuban pecah dini (KPD) dengan terjadinya sepsis neonatorum didapatkan 
hasil sebagai berikut : 
- Angka Chi Square (  hitung ) adalah sebesar 12.070 dengan df = 1 dan taraf 

signifikan = 0.05 (5 %). 
- Harga  tabel adalah sebesar 3.84 (berdasarkan pada derajat kebebasan 1 (df) 

= 1 dan taraf signifikan = 0.05).    
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- Dari hasil perhitungan,  hitung >  tabel yaitu 12.070  > 3.84. Dengan 
demikian, Ho ditolak dan H1 diterima yang berarti terdapat hubungan antara 
ketuban pecah dini (KPD) dengan terjadinya sepsis neonatorum. 

- Selain menggunakan tabel uji Chi-Square, pengambilan keputusan juga bisa 
dinyatakan dengan menggunakan uji probabilitas (p) dimana dari tabel terlihat 
bahwa angka probabilitasnya adalah 0.001 yang berarti lebih kecil dari 0.05, 
berarti hipotesis nihil ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Dengan 
demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara ketuban pecah 
dini (KPD)  dengan terjadinya sepsis neonatorum. 

- Untuk mengetahui korelasi antara kedua variabel maka digunakan data dari 
Odds Ratio (OR). Didapatkan OR 2.809 (95% CI 1.553;5.081). Hasil ini 
berarti KPD memiliki risiko sebesar 2 kali untuk menderita sepsis 
dibandingkan bayi yang tidak KPD. Hasil ini secara statistik bermakna karena 
95% CI berada di atas angka 1 (tidak melewati angka 1). 

C.  Pembahasan 
Penelitian dilakukan di RSUD dr. Moewardi Surakarta pada bulan Februari 

2012 sampai Maret 2012. Pada penelitian ini, tidak semua data rekam medis 
neonatus RSUD dr. Moewardi Surakarta diambil, didapatkan sampel sebanyak 
231 yang telah masuk didalam kriteria inklusi dan ekslusi .  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di RSUD dr. Moewardi 
Surakarta, diperoleh data-data yang telah disajikan dalam bentuk gambar dan 
tabel. Pada penelitian ini diteliti 231 neonatus, terdiri dari kasus sebesar 77 
neonatus dengan sepsis dan kontrol sebesar 154 neonatus tanpa sepsis. 
Karakteristik neonatus pada penelitian ini terdiri dari 116 bayi (50.2%) berjenis 
kelamin laki-laki, 115 bayi (49.8%) perempuan, KPD positif pada 131 bayi 
(56.7%), dan KPD negatif 100 bayi (43.3%). Dari hasil penelitian didapatkan 
distribusi KPD dengan terjadinya sepsis neonatorum sebagai berikut : 
1. Kejadian sepsis yang disertai dengan KPD dibandingkan dengan semua 

neonatus adalah sebesar 72.7 % 
2. Kejadian sepsis yang tidak disertai dengan KPD dibandingkan dengan semua 

neonatus adalah sebesar 27.3 % 
 Dalam penelitian ini diperoleh hasil uji beda Chi-Square dengan nilai  
hitung lebih besar dari  tabel (12.070>3.84) dan p value (0.001<0.05), Dengan 
nilai p=0.001, OR=2.809, 95% CI 1.553;5.081, dapat disimpulkan bahwa 
kejadian sepsis yang disertai dengan ketuban pecah dini (KPD).lebih besar 
daripada kejadian sepsis yang tidak disertai ketuban pecah dini (KPD).  
Dapat dijelaskan bahwa pada bayi yang lahir dengan riwayat ketuban pecah dini 
rawan terjadinya infeksi bakteri pada masa neonatal. Sedangkan infeksi bakteri 
sendiri merupakan salah satu penyebab dari sepsis neonatorum, menurut Haque 
KN sepsis merupakan suatu proses berkelanjutan mulai dari infeksi, Systemic 
Inflammatory Response Syndrome (SIRS), sepsis, sepsis berat, renjatan/syok 
septik, disfungsi multiorgan, dan akhirnya kematian.  
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Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Demsa Simbolon. yang 
berjudul Risk factors of sepsis neonatorum at district hospital in curup rejang 
lebong pada tahun 2008 yang menemukan bahwa salah satu faktor risiko 
terjadinya sepsis neonatorum adalah KPD (p=0.001, OR=7.595, 95% CI 
3.593;16.058). Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori yang menyatakan 
bahwa ketuban pecah dini (KPD).berisiko tinggi mengalami infeksi atau sepsis 
neonatorum. KPD merupakan faktor risiko terjadinya sepsis neonatorum, hal ini 
dapat terjadi karena KPD dapat meningkatkan komplikasi kehamilan pada ibu dan 
bayi terutama infeksi (Budayasa R, 2008). Bagi janin kurang bulan dengan KPD, 
risiko yang disebabkan kelahiran kurang bulan harus dibandingkan dengan risiko 
infeksi dan sepsis, yang keberadaannya di dalam rahim, bahkan dapat 
menjadikannya lebih problematik. Ditemukannya bakteri dengan pewarnaan gram 
atau biakan cairan amnion yang diperoleh pada amniosentesis berkorelasi dengan 
infeksi ibu berikutnya pada sekitar 50 persen kasus dan sepsis neonatal pada 
sekitar 25 persen (Hacker & Neville F, 2001). Dalam penelitian Suwiyoga, dkk  
tahun 2007 dengan menggunakan rancangan penelitian studi kohort di Indonesia 
menemukan bahwa KPD merupakan faktor risiko utama prematuritas yang 
merupakan penyumbang utama SAD dan kematian perinatal.  

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 
A.  Kesimpulan 

 Terdapat hubungan bermakna antara bayi dengan riwayat ketuban pecah dini ( 
KPD ) dengan terjadinya sepsis neonatorum, dimana bayi dengan riwayat KPD 
mempunyai risiko 2.809 kali lebih besar terkena sepsis neonatorum 
dibandingkan bayi yang tidak KPD. 

B.  Saran 
 Dari penelitian ini didapatkan bahwa terdapat hubungan bermakna antara 
ketuban pecah dini ( KPD ) dengan sepsis neonatorum, untuk itu penulis 
menyarankan: 
1. Perawatan pada masa kehamilan agar lebih diperhatikan, karena perawatan 

kehamilan yang lengkap bagi ibu hamil diperlukan untuk menjaga kesehatan 
ibu dan janin agar dapat mencegah terjadinya sepsis. 

2. Faktor yang paling dominan berhubungan dengan kejadian sepsis adalah 
KPD. Perlu upaya pencegahan terjadinya ketuban pecah dini. Bila telah 
terjadi ketuban pecah dini segera dilakukan penanganan yang tepat untuk 
meminimalkan terjadinya sepsis 

3. Pengenalan sepsis secara dini begitu penting dan merupakan kunci 
keberhasilan penatalaksanaan. Peran manajemen pengelolaan sepsis secara 
tepat dan segera, baik meliputi suportif maupun kausatif, pengelolaan diet 
yang adekuat, dapat memperbaiki keluaran dan mencegah komplikasi yang 
muncul. 

4. Perlunya penelitian lebih lanjut dengan menggunakan metode yang lebih 
baik yaitu menggunakan metode cohort prospective dan melibatkan sampel 
yang lebih besar serta variabel lain yang mempengaruhi. 
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