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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Ketuban pecah dini (KPD) adalah pecahnya ketuban sebelum in partu; 

yaitu bila pembukaan pada primi kurang dari 3 cm dan pada multipara kurang 

dari 5 cm (Mochtar, 1998). 

Dalam keadaan normal 8 – 10 % perempuan hamil aterm akan 

mengalami ketuban pecah dini (Sarwono, 2008). Hal yang menguntungkan 

dari angka kejadian KPD yang dilaporkan, bahwa lebih banyak terjadi pada 

kehamilan yang cukup bulan dari pada yang kurang bulan, yaitu sekitar 95 % 

(Yancey Michael.K, 1999). sedangkan pada kehamilan tidak cukup bulan atau 

KPD pada kehamilan preterm terjadi sekitar 34 % semua kelahiran premature 

(Smith Joseph.F, 2001).  

Ketuban pecah dini merupakan masalah penting dalam Obstetri 

berkaitan dengan penyulit kelahiran prematur dan terjadinya infeksi 

khorioamnionitis sampai sepsis, yang meningkatkan morbiditas dan mortalitas 

perinatal, dan menyebabkan infeksi ibu (Sarwono, 2006). 

Suwiyoga dan Budayasa,( 2002) dalam penelitiannya di rumah sakit 

Sanglah Denpasar menemukan Risiko relatif sepsis neonatorum dini pada 

lama ketuban pecah 12-18 jam adalah 6 kali (RR=6,21 ci 95% 1,89-33,09) dan 

pada 18-24 jam adalah 9 kali (RR=9,29 ci 95% 1,08-80,12) lebih besar 

dibandingkan dengan ketuban pecah dini kurang dari 12 jam. 

Insidensi sepsis pada ibu dengan lama ketuban pecah kurang 12 jam 

adalah 2,7% dibandingkan 5,2% pada subjek dengan lama ketuban pecah lebih 

12 jam, kasus sepsis paling tinggi (4 kasus - 80%) ditemukan pada persalinan 

setelah 18 jam pecah ketuban. Insidens sepsis neonatorum pada persalinan 

setelah ketuban pecah 18 jam adalah 11,7 % dibandingkan dengan 1,3% pada 

persalinan kurang dari 18 jam setelah pecah ketuban ( Suwiyoga dan 

Budayasa, 2006). 
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Infeksi pada neonatus dinegeri kita masih merupakan masalah yang 

gawat. Di Jakarta, khususnya di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, 

infeksi merupakan 10-15% dari morbiditas perinatal (Hans Eldih, 1991).  

Kematian perinatal dinegara-negara maju mencapai angka di bawah 25 

per 1000. Seperti telah dijelaskan, prematuritas memegang peranan penting 

dalam hal ini. Selanjutnya tidak jarang bersama-sama dengan prematuritas 

terdapat faktor-faktor lain, seperti kelainan kongenital, asfiksia neonatorum, 

insufisiensi plasenta, perlukaan kelahiran, dan lain-lain (Sarwono, 2007). 

Dengan melihat fenomena-fenomena latar belakang tersebut peneliti 

tertarik untuk meneliti hubungan ketuban pecah dini dengan morbiditas dan 

mortalitas perinatal, dan atas sepengetahuan peneliti bahwa di RSUD Sragen 

belum pernah ada penelitian seperti judul di atas, maka peneliti memilih 

RSUD Sragen untuk mengambil data penelitian. 

 

B. Perumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh lama masa laten ketuban pecah dini terhadap 

morbiditas perinatal? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan :  

A. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh lama masa laten ketuban pecah dini terhadap 

morbiditas perinatal. 

B. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui jumlah kasus ketuban pecah dini RSUD Sragen. 

b. Untuk mendapat data angka morbiditas perinatal di RSUD Sragen. 
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D. Manfaat Penelitian 

A. Teoritik 

Mendapat pengalaman penelitian dilapangan, sehingga menjadi bahan 

pembelajaran untuk penelitian – penelitian selanjutnya. 

B. Aplikatif  

a. Bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya. 

b. Untuk bahan pertimbangan institusi kesehatan setempat dalam 

merencanakan program kesehatan untuk menurunkan angka morbiditas 

perinatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


