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ABSTRAK

Ketuban pecah dini merupakan masalah dunia kesehatan dalam kehamilan resiko tinggi, apabila tidak
ditangani dengan baik maka menambah jumlah angka kematian ibu di Indonesia.Rumah Sakit Ibu dan Anak
(RSIA) Srikandi IBI Jember merupakan rumah sakit dengan jumlah pasien ketuban pecah dini yang meningkat
selama tahun 2014-2016. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor risiko ketuban pecah dini yaitu
umur, pekerjaan, paritas, riwayat KPD, dan anemia berdasarkan data rekam medis rawat inap di RSIA
Srikandi IBI Jember tahun 2016. Jenis penelitiananalitik pendekatan case control. Sampel penelitian terdiri
dari 35 kasus dan 60 kontrol menggunakan simple random sampling. Analisis data multivariat dengan regresi
logistik berganda melalui nilai Odd Ratio. Hasil penelitian menunjukkan faktor risiko yaitu umur (pv=0,040,
OR=3,575), pekerjaan (pv=0,024, OR=4,577), paritas (pv=0,010, OR=3,912), riwayat KPD (pv=0,352,
OR=1,640), dan anemia (pv=0,014, OR=3,566). Variabel pekerjaan berisiko 4,6 kali lebih besar pada ibu
dengan pekerjaanberisiko tinggidibandingkan ibu yang berisiko rendahpada pekerjaannya.
Kata Kunci : Faktor Risiko Ketuban Pecah Dini, Ketuban Pecah Dini
ABSTRACT
Early rupture of membranes is a world health problem in high-risk pregnancies, if not handled properly then
increase the number of maternal mortality in Indonesia. Maternal and Child Hospital (RSIA) Srikandi IBI
Jember is a hospital with an increasing number of ruptured membrane patients during 2014-2016. This study
aims to analyze risk factors for premature rupture of membranes, age, occupation, parity, history of KPD,
and anemia based on in-patient medical record data at RSIA Srikandi IBI Jember in 2016. Type of analytical
research case control approach. The sample consisted of 35 cases and 60 controls using simple random
sampling. Multivariate data analysis with multiple logistic regression through Odd Ratio. The results showed
that risk factors were age (pv = 0.040, OR = 3,575), work (pv = 0.024, OR = 4,577), parity (pv = 0.010, OR
= 3.912), history of KPD (pv = 0.352, OR = 1.640) , and anemia (pv = 0.014, OR = 3,566). Work variables
were 4.6 times more likely to be at high risk jobs than women at low risk for their work.
Key words: Premature rupture of membranes, Risk factors for premature rupture of membranes

PENDAHULUAN
Derajat kesehatan masyarakat dapat diukur dengan
beberapa indikator yang dapat digunakan yaitu
kondisi morbiditas, mortalitas dan status gizi.
World Health Organization (WHO) memperkirakan
800 perempuan meninggal setiap harinya akibat
komplikasi kehamilan dan proses kelahiran salah
satunya ketuban pecah dini(WHO, 2014).Angka
Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Jawa Timur tahun
2010 sebesar 83,2/100.000 kelahiran hidup dan
tahun 2011 sebesar 104,3/100.000 kelahiran hidup.
Adapun faktor penyebab langsung kematian ibu yaitu
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perdarahan 40-60 %, preeklamsi 20-30 %, infeksi 2030 %. Salah satu penyebab infeksi adalah kejadian
ketuban pecah dini yang tidak segera mendapatkan
penanganan (Kemenkes RI, 2011).
Ketuban pecah dini atau premature rupture of
the membrane (PROM) merupakan keadaan
pecahnya selaput ketuban sebelum terdapat tandanya
persalinan, bila pembukaan pada primipara
kurangdari 3 cm dan pada multipara kurang dari 5cm,
tanpa memperhatikan usia gestasi.Rumah Sakit Ibu
dan Anak (RSIA) Srikandi IBI Jember merupakan
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rumah sakit dengan jumlah pasien ketuban pecah dini
yang meningkat selama tahun 2014-2016. Terdapat
beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang
mengalami KPD seperti kelainan letak janin, faktor
usia, faktor multigraviditas/ paritas, merokok atau
terpapar asap rokok, Riwayat KPD sebelumnya,
defisiensi zat besi, serta kelelahanibu dalam bekerja
(Morgan G., 2009).
Berdasarkan penelitian Suriani Tahir dkk (2012)
menganalisis besarnya risiko jumlah paritas,
pekerjaan, riwayat KPD sebelumnya, terhadap KPD
di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Sulawesi
Selatan, survey awal yang dilakukan bahwa kejadian
KPD di Kabupaten Gowa pada tahun 2008 sebanyak
248 kasus, tahun 2009 sebanyak 312 kasus, tahun
2010 sebanyak 384 kasus, dan pada tahun 2011
sebanyak 457 kasus. Hasil analisis data menunjukkan
bahwa ibu yang pernah mengalami KPD berisiko
4,7 kali lebih besar dibandingkan yang tidak pernah
mengalami KPD (OR=4,7 CI: 2,42-9,17).
Sedangkan penelitian Susilawati (2015) menganalisis
faktor risiko yang berhubungan dengan KPD
berdasarkan data di RS Abdul Moeloek Bandar
Lampung. Berdasarkan data RSUD Dr. H Abdul
Moeloek Provinsi Lampung 2012 terdapat 91
kejadian KPD dari 1012 persalinan. Variabel
dominan yang berhubungan dengan KPD yaitu
usia ibu (pv=0,000 OR=3,263). Disarankan dinas
kesehatan meningkatkan peran sertanya, agar kinerja
bidan desa dan kader kesehatan dalam mencegah dan
menangani KPD.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor
risiko ketuban pecah dini yaitu umur, pekerjaan,
paritas, riwayat KPD, dan anemia berdasarkan data
rekam medis rawat inap di Rumah Sakit Ibu dan Anak
Srikandi IBI Jember tahun 2016.

METODE
Jenis metode yang digunakan yaitu kuantitatif
dengan penelitian analitik pendekatan case control
yaitu suatu penelitian yang mencoba menggali
bagaimana dan mengapa fenomena kesehatan itu
terjadi, kemudian melakukan analisis dinamika
korelasi antara fenomena atau antara faktor risiko
dengan faktor efek, bagaimana faktor risiko dipelajari
dengan menggunakan pendekatan retrospective
sehingga faktor efek diidentifikasi saat ini, kemudian
faktor risiko diidentifikasi ada atau terjadi pada waktu
yang lalu. (Notoatmodjo, 2010).
Metode pengumpulan data yang digunakan
yaitu observasi dan lembar checklist. Analisa
data yang digunakan yaitu analisis multivariat

menggunakan uji statistik yaitu uji regresi
logistik ganda untuk mengetahui variabel
dengan nilairisiko terbesar antara variabel
independen dengan variabel dependen sehingga
didapatvariabel independen mana yang paling
besar pengaruhnya atau berisiko tinggidari nilai
OR.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Identifikasi faktor umur berdasarkan data rekam
medis pasien rawat inap di RSIA Srikandi IBI
Jember Tahun 2016
Tabel 1. Distribusi FrekuensiUmur
Umur
Tidak Berisiko
(20-35 tahun)
Berisiko
(<20 tahun dan
>35 tahun)
Total

Kasus
n
%
5
14

Kontrol
n
%
26
43

30

86

34

57

35

100

60

100

Sumber: Data rekam medis yang diolah
Berdasarkan tabel 1 menunjukkan hasil distribusi
frekuensi berdasarkan umur yang dibagi atas kasus
(case) dan kontrol (control). Kasus merupakan jumlah
pasien dengan ketuban pecah dini, berdasarkan 35
pasien didapatkan kelompok berisiko dengan umur
<20 tahun dan >35 tahun sebanyak 30 pasien (86%),
sedangkan untuk kelompok tidak berisiko dengan
rentang umur 20-35 tahun sebanyak 5 pasien (14%).
Kontrol dimana jumlah pasien dengan non ketuban
pecah dini, berdasarkan 60 pasien didapatkan
kelompok berisiko dengan umur <20 tahun dan >35
tahun sebanyak 34 pasien (57%), sedangkan untuk
kelompok tidak berisiko dengan rentang umur 20-35
tahun sebanyak 26 pasien (43%).
Identifikasi pekerjaan berdasarkan data rekam
medis pasien rawat inap di RSIA Srikandi IBI
Jember Tahun 2016
Tabel 2. Distribusi Frekuensi Pekerjaan
Pekerjaan
Tidak Berisiko
(ringan)

Berisiko (sedang
dan berat)
Total

Kasus
n
%
4
11

Kontrol
n
%
23
38

31

89

37

62

35

100

60

100
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Sumber: Data rekam medis yang diolah
Berdasarkan tabel 2 menunjukkan hasil distribusi
frekuensi berdasarkan pekerjaan yang dibagi
atas kasus (case) dan kontrol (control). Kasus
dimana jumlah pasien dengan ketuban pecah
dini, berdasarkan 35 pasien didapatkan kelompok
berisiko dengan pekerjaan yang termasuk sedang
dan berat sebanyak 31 pasien (89%), sedangkan
untuk kelompok tidak berisiko dengan pekerjaan
yang termasuk kategori ringan sebanyak 4 pasien
(11%). Kontrol merupakan jumlah pasien dengan
non ketuban pecah dini, berdasarkan 60 pasien
didapatkan kelompok berisiko dengan pekerjaan
yang tergolong sedang dan berat sebanyak 37 pasien
(62%), sedangkan untuk kelompok tidak berisiko
dengan pekerjaan yang tergolong ringan sebanyak
23 pasien (38%).
Identifikasi paritas berdasarkan data rekam
medis pasien rawat inap di RSIA Srikandi IBI
Jember Tahun 2016
Tabel 3. Distribusi Frekuensi Paritas
Paritas

Kasus

Kontrol

Tidak Ada

Ada
Total

Kasus
n
%
22
63
13
37

Kontrol
n
%
41
68
19
32

35

60

100

100

Sumber: Data rekam medis yang diolah
Berdasarkan tabel 4menunjukkan hasil distribusi
frekuensi berdasarkan riwayat KPD yang dibagi
atas kasus (case) dan kontrol (control). Kasus
merupakan jumlah pasien dengan ketuban pecah dini,
berdasarkan 35 pasien didapat kelompok berisiko
dimana pasien memiliki riwayat ketuban pecah dini
sebelumnya 13 pasien (37%), sedangkan kelompok
tidak berisiko dengan tidak memiliki riwayat ketuban
pecah dini sebelumnya sebesar 22 pasien (63%).
Kontrol dimana jumlah pasien non ketuban pecah
dini, berdasar 60 pasienkelompok berisiko dimana
pasien riwayat ketuban pecah dini sebelumnya
sebanyak 19 pasien (32%), sedangkan kelompok
tidak berisiko tidak memiliki riwayat ketuban pecah
dini sebelumnya sebesar 41 pasien (68%).

n

%

n

%

Tidak Berisiko
(≤ 2 orang)

11

31

35

58

Identifikasi anemia berdasarkan rekam medis
pasien rawat inap di RSIA Srikandi IBI Jember
Tahun 2016

Berisiko
(> 2 orang)

24

69

25

42

Tabel 5. Distribusi FrekuensiAnemia

Total

35

100

60

100

Sumber: Data rekam medis yang diolah
Berdasarkan tabel 3menunjukkan hasil distribusi
frekuensi berdasarkan paritas yangdibagi atas kasus
(case) dan kontrol (control).Kasus jumlah pasien
dengan ketuban pecah dini, berdasarkan 35 pasien
di dapatkan kelompok berisiko dengan paritas >2
orang sebanyak 24 pasien (69%), sedangkan untuk
kelompok tidak berisiko dengan paritas ≤ 2 orang
sebesar 11 pasien (31%). Kontrol dimana jumlah
pasien non ketuban pecah dini, berdasarkan 60
pasien didapat kelompok berisiko dengan paritas >2
orang sebanyak 25 pasien (42%), sedangkan untuk
kelompok tidak berisiko dengan paritas ≤ 2 orang
sebesar 35 pasien (58%).
Identifikasi riwayat ketuban pecah dini berdasarkan data rekam medis pasien rawat inap di RSIA
Srikandi IBI Jember Tahun 2016
Tabel 4. Distribusi FrekuensiRiwayat Ketuban Pecah
Dini

58

Riwayat KPD

Paritas
Tidak Berisiko
(≤ 2 orang)

Berisiko
(> 2 orang)
Total

Kasus
n
%
11
31

Kontrol
n
%
35
58

24

69

25

42

35

100

60

100

Sumber: Data rekam medis yang diolah
Berdasarkan tabel 5menunjukkan hasil distribusi
frekuensi berdasarkan paritas yang dibagi atas kasus
(case) dan kontrol (control).Kasus merupakan jumlah
pasien dengan ketuban pecah dini, berdasarkan
jumlah pasien ketuban pecah dini 35 pasien
didapatkelompok berisiko dengan Hb<11gr/
dl sebanyak 20 pasien (57%), sedangkan untuk
kelompok tidak berisiko dengan Hb≥ 11 gr/dl sebesar
15 pasien (43%). Kontrol dimana jumlah pasien
dengan non ketuban pecah dini, berdasarkan 60
pasien didapat kelompok berisiko dengan Hb< 11
gr/dl sebanyak 18 pasien (30%), sedangkan untuk
kelompok tidak berisiko Hb≥ 11 gr/dl sebesar 42
pasien (70%).
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Analisis faktor risiko ketuban pecah dini berdasarkan rekam medis pasien rawat inap di RSIA
Srikandi IBI Jember Tahun 2016
Hasil analisis faktor risiko ketuban pecah dini
didapat menggunakan analisis multivariat dengan
regresi logistik berganda melalui program SPSS,
pada tabel dapat diketahui nilai p value atau nilai
Sig. dan nilai Odd Ratio atau nilai Exp(B). Analisis
multivariat merupakan analisis membandingkan
nilaip value yang diperoleh dengan nilai α sebesar
0,05 dan selanjutnya membandingkan nilaiOdd Ratio
yang didapat dari variabel umur, pekerjaan, paritas,
riwayat KPD, dan anemia untuk mendapatkan nilai
risiko terbesar antar variabel sebagai upaya prioritas
masalah yang diselesaikan.
Tabel 6. Hasil Analisis Faktor Risiko
Variabel
Umur
Pekerjaan
Paritas
Riwayat
KPD
Anemia
Constant

p value

OR

0,040
0,024
0,010
0,352

3,575
4,577
3,912
1,640

0,014
0,000

3,566
0,016

95,0% C.I.
Lower Upper
1,062
12,030
1,220
17,178
1,385
11,053
0,579
4,647
1,288

9,875

Sumber: Data rekam medis yang diolah
Hasil analisis pada varibel umur didapatkan nilai p
value=0,040 dan dibandingkan dengan nilai α sebesar
0,05 sehingga didapatkan nilai pv<0,05. Selanjutnya
pada nilai OR diperoleh nilai OR=3,575 sehingga
hasil penelitian menunjukkan dimana faktor risiko
ketuban pecah dini pada pasien dengan umur yang
berisiko yaitu pasien dengan umur <20 tahun dan >35
tahun memiliki risiko 3,6 kali lebih besar mengalami
ketuban pecah dini dibandingkan dengan pasien yang
berumur 20-35 tahun. Hasil penelitian ini sesuai
dengan penelitian Susilawati (2015) berdasarkan
hasil penelitian diketahui bahwa ada hubungan
bermakna antara usia ibu dengan kejadian KPD dan
hasil analisis untuk variabel umur diperoleh nilai
OR=2,001 yaitu berpeluang terjadi KPD2 kali lebih
tinggi dibandingkan dengan usia tidak berisiko.
Hasil analisis pada varibel pekerjaan didapatkan
nilai p value=0,024 dan dibandingkan dengan nilai
α sebesar 0,05 sehingga didapatkan nilai pv<0,05.
Selanjutnya pada nilai OR diperoleh nilai OR=4,577
sehingga hasil penelitian menunjukkan dimana
faktor risiko ketuban pecah dini pada pasien dengan
pekerjaan yang berisiko yaitu pasien yang memiliki

pekerjaan yang tergolong sedang dan berat memiliki
risiko 4,6 kali lebih besar mengalami ketuban pecah
dini dibandingkan dengan pasien yang tidak berisiko
dimana pasien memiliki pekerjaan yang tergolong
ringan. Penelitian ini sejalan penelitian Tahir (2012)
ada hubungan antara pekerjaan dengan ketuban
pecah dini dengan nilai OR=3,600. Hasil penelitian
menunjukkan dimana risiko KPD pada ibu yang
pekerjaannya berisiko tinggi adalah 3,6 kali lebih
besar dibandingkan ibu yang berisiko rendah pada
pekerjaannya.
Hasil analisis pada varibel paritas didapatkan nilai p
value=0,010 dan dibandingkan dengan nilai α sebesar
0,05sehingga didapatkan nilai pv<0,05. Selanjutnya
pada nilai OR diperoleh nilai OR=3,912 sehingga
hasil penelitian menunjukkan dimana faktor risiko
ketuban pecah dini pada pasien dengan paritas yang
berisiko yaitu pasien yang memiliki paritas >2 orang
memiliki risiko 3,9 kali lebih besar mengalami
ketuban pecah dini dibandingkan dengan pasien yang
tidak berisiko yaitu pasien yang memiliki paritas
≤2 orang. Hasil analisis sesuai dengan penelitian
bahwa wanita yang telah melahirkan lebih dari 2
anak dan pernah mengalami ketuban pecah dini
pada kehamilan sebelumnya serta jarak kelahiran
yang terlampau dekat diyakini lebih beresiko akan
mengalamiKPDpadakehamilanberikutnya (Sujiyatini
dkk,2009).
Hasil analisis pada varibel riwayat KPD didapatkan
nilai p value=0,352 dan dibandingkan dengan nilai
α sebesar 0,05 sehingga didapatkan nilai pv>0,05.
Selanjutnya pada nilai OR diperoleh nilai OR=1,640
sehingga hasil penelitian menunjukkan dimana
faktor risiko ketuban pecah dini pada pasien dengan
riwayat ketuban pecah dini yang berisiko yaitu
pasien yang memiliki riwayat ketuban pecah dini
sebelumnya memiliki risiko 1,6 kali lebih besar
mengalami ketuban pecah dini dibandingkan dengan
pasien yang tidak berisiko yaitu pasien yang tidak
memiliki riwayat ketuban pecah dini sebelumnya.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tahir (2012)
menyatakan bahwa penelitian menunjukkan bahwa
ibu yang mengalami riwayat ketuban pecah dini
proporsinya lebih kecil (22,8%) pada ibu yang pernah
mengalami riwayat ketuban pecah dini sebelumnya
dibandingkan dengan yang tidak pernah mengalami
riwayat ketuban pecah dini sebelumnya (77,2%).
Hasil analisis pada varibel anemia didapatkan nilai p
value=0,014 dan dibandingkan dengan nilai α sebesar
0,05 sehingga didapatkan nilai pv<0,05. Selanjutnya
pada nilai OR diperoleh nilai OR=3,566 sehingga
hasil penelitian menunjukkan dimana faktor risiko
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ketuban pecah dini pada pasien dengan anemia
yang berisiko yaitu pasien dengan kadar Hb<11 gr/
dl memiliki risiko 3,6 kali lebih besar mengalami
ketuban pecah dini dibandingkan dengan pasien
yang tidak berisiko yaitu pasien yang memiliki kadar
Hb≥11 gr/dl. Penelitian ini sejalan dengan Susilawati
(2015) bahwa ada hubungan bermakna antara anemia
kehamilan dengan kejadian ketuban pecah dini
dengan hasil nilai OR=1,865 dalam kategori berisiko
anemi maka lebih rentan mengalami ketuban pecah
dini1,9 kali lebih dibandingkan dengan ibu yang
tidak anemia pada saat kehamilan.
Berdasarkan variabel yang telah dianalisis didapatkan
variabel yang memiliki nilai Odd Ratio atau
nilai faktor risiko terbesar antar semua variabel
yaitu variabel pekerjaan dengan nilai Odd Ratio
(OR)=4,577. Variabel pekerjaan dimanapada analisis
faktor risiko ketuban pecah dini memiliki nilai
Odd Ratioterbesar dari semua variabel berdasarkan
hasil penelitian menunjukkan faktor risiko ketuban
pecah dini berisiko 4,6 kali lebih besar pada ibu
yang pekerjaannya berisiko tinggi yaitu tergolong
pekerjaan sedang dan berat dibandingkan ibu
berisiko rendahpada pekerjaannya.
Hasil yang diperoleh bahwa kebanyakan ibu dengan
ketuban pecah dini tergolong memiliki beban kerja
sedang dan berat seperti bekerja sebagai buruh,
pegawai negeri, ibu rumah tangga dan mahasiswa
dan kebanyakan dari mereka mengalami kerja fisik
yang rutin tiap harinya sehingga mereka tidak aktif
dalam pemeriksaan rutin selama kehamilan untuk
mengontrol jumlah ketuban bayi, berat bayi bahkan
pergerakan bayi dalam kandungan. Kerja fisik pada
saat hamil yang terlalu berat dan dengan lama kerja
melebihi tiga jam perhari dapat berakibat kelelahan
(Notoatmodjo.2003). Kelelahan dalam bekerja dapat
menyebabkan lemahnya korion amnion sehingga
timbul ketuban pecah dini dapat membahayakan
kehamilannya sehingga perlu dihindari dengan
melakukan pemeriksaan rutin kandungan selama
kehamilan.

SIMPULAN
Variabel yang memiliki nilai Odd Ratio atau nilai
faktor risiko terbesar antar semua variabel yaitu
variabel pekerjaan dimanafaktor risiko ketuban
pecah dini berisiko 4,6 kali lebih besar pada ibu
yang pekerjaannya berisiko tinggi yaitu tergolong
pekerjaan sedang dan berat dibandingkan ibu yang
berisiko rendahpada pekerjaannya.
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