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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.

Di Rumah Sakit Umum Swadana Sumedang angka morbiditas ibu dengan

ketuban pecah dini mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Insidensi KPD

berkisar 4,5 % sampai 7,6 % dari seluruh kehamilan. Insidensi di kalangan wanita

yang melahirkan bayi prematur berkisar antara 40 % - 60 % dan angka kematian

perinatal bayi prematur meningkat nyata jika terdapat ketuban pecah dini (KPD).

Sedang menurut DeCherney (2003) kasus KPD mencapai 10,7% dari seluruh

kehamilan. Menurut Oxorn (2003) insidensi terjadinya KPD antara 10% sampai 12%.

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). Ketuban pecah dini merupakan salah satu faktor
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penyebab asfiksia neonatorum dan infeksi. Hipoksia pada janin yang menyebabkan

asfiksia neonatorum terjadi karena gangguan pertukaran transport gas O2 dari ibu ke

janin sehingga terdapat gangguan dalam persediaan O2 dan dalam menghilangkan

CO2. Gangguan ini dapat berlangsung secara menahun akibat kondisi atau kelainan

pada ibu selama kehamilan atau secara mendadak karena hal-hal yang diderita pada

ibu dalam persalinan.

Ketuban pecah dini merupakan sumber persalinan prematuritas, infeksi dalam

rahim terhadap ibu maupun janin yang cukup besar dan potensiil. Oleh karena itu,

tatalaksana ketuban pecah dini memerlukan tindakan yang rinci sehingga dapat

menurunkan kejadian persalinan prematuritas dan infeksi dalam rahim (Manuaba,

1998). Bila persalinan tertunda sampai 24 jam kemungkinan terjadi infeksi sangat

besar (Depkes RI, 1996).

Pada penelitian ini akan diselidiki hubungan antara lamanya KPD dengan

nilai Apgar. Nilai Apgar adalah salah satu cara untuk menilai kondisi post natal.

Patokan klinis untuk menilai keadaan bayi tersebut adalah frekuensi jantung, usaha

bernafas, tonus otot, refleks, warna (IDAI, 2004)

B. Rumusan Masalah

Apakah ada hubungan antara lama ketuban pecah dini dengan nilai apgar pada

kehamilan aterm ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui hubungan lama ketuban pecah dini terhadap nilai Apgar

pada kehamilan aterm.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Menghasilkan informasi yang berguna bagi ilmu pengetahuan dalam bidang

kedokteran terapan.
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2. Meningkatkan pelayanan kesehatan dalam menangani penderita ketuban pecah dini

secara tepat untuk mencegah atau meminimalkan komplikasi ketuban pecah dini.


