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ABSTRACT
Introduction: Premature rupture of membranes
(PROM) was still a significant cause of maternal or
neonatal morbidity. Prolonged PROM caused asphyxia
due to oligohydramnios that exert pressure to the
placenta and causing vasoconstriction of blood vessels.
This study aimed to understand the association between
duration of PROM and the presence of asphyxia among
neonates delivered in RSUD Negara in 2020.
Methods: This was a cross-sectional study involving
woman who was diagnosed with PROM and delivered
in RSUD Negara during January - December 2020,
included by total sampling. The duration of PROM,
neonatal asphyxia, parity, maternal age and mode of
delivery data were collected from medical records. The

data were analyzed by the Chi-square test. The p-value
<0.05 was considered significant.
Results: This study included 220 mothers with PROM.
The incidence of asphyxia neonatorum in this study
was 17.7%. The majority of the patients were 2035 years old (75.5%), had parity <2 or> 3 (79.1%),
had assisted-delivery (63.6%) and duration of PROM
was 6-12 hours (59.5%). The duration of PROM was
significantly associated with the incidence of neonatal
asphyxia (p<0.05).
Conclusion: The longer duration of PROM was
associated with a higher incidence of neonatal
asphyxia. Effective management of PROM is important
to minimize the risk of neonatal asphyxia.
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Latar belakang: Ketuban pecah dini (KPD)
masih menjadi penyebab morbiditas maternal
maupun
neonatus.
KPD
berkepanjangan
berpotensi menyebabkan asfiksia karena terjadinya
oligohidramnion yang menekan plasenta sehingga
menimbulkan vasokonstriksi pembuluh darah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan
antara durasi KPD dengan asfiksia neonatorum di RSUD
Negara pada tahun 2020.
Metode: Rancangan penelitian ini adalah analitik
observasional potong lintang. Sampel penelitian
adalah wanita yang terdiagnosis dengan KPD dan
menjalani persalinan di RSUD Negara pada periode
Januari – Desember 2020 yang dikumpulkan secara
total sampling. Data durasi KPD, kejadian asfiksia
neonatorum, paritas, usia maternal dan cara persalinan

dikumpulkan dari rekam medis. Data kemudian
dianalisis secara bivariat dengan uji Chi-square.
Hubungan dikatakan signifikan bila diperoleh nilai
p<0,05.
Hasil: Penelitian ini menginklusi sebanyak 220 ibu
dengan KPD. Kejadian asfiksia neonatorum pada
penelitian ini sebanyak 17,7%. Mayoritas pasien
berusia 20-35 tahun (75,5%), memiliki paritas <2 atau
>3 (79,1%), melakukan persalinan dengan tindakan
(63,6%) dan memiliki durasi KPD 6-12 jam (59,5%).
Durasi KPD berhubungan signifikan dengan kejadian
asfiksia neonatorum (p<0,05).
Simpulan: Durasi KPD yang lebih lama berhubungan
dengan kejadian asfiksia neonatorum yang lebih tinggi.
Pemilihan penatalaksanaan KPD yang efektif penting
untuk meminimalisasi risiko asfiksia neonatorum.
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PENDAHULUAN
Ketuban pecah dini (KPD) merupakan
salah satu penyebab morbiditas pada ibu
dan janin. KPD adalah pecahnya ketuban
sebelum onset persalinan dan bayi telah
mencapai masa viabilitas. Pecahnya
ketuban sebelum onset persalinan pada
usia kehamilan <37 minggu disebut
ketuban pecah dini prematur dan apabila
terjadi setelah usia kehamilan >37 minggu
didefinisikan sebagai ketuban pecah dini
(KPD).1,2
Insiden KPD secara umum berkisar
antara 10-12% dari semua kehamilan.
Insiden KPD pada kehamilan aterm
sekitar 6-19% sedangkan pada kehamilan
preterm sekitar 2-5%.3 Penelitian oleh
Budijaya dan Negara pada tahun 2016
di RSUP Sanglah melaporkan terdapat
14,62% atau 212 kasus KPD dari 1.450
persalinan. Sebanyak 84,43% KPD
terjadi pada usia kehamilan ≥37 minggu,
sedangkan pada usia preterm sebanyak
15,57%. Angka kejadian KPD dilaporkan
lebih banyak terjadi pada kehamilan aterm
yaitu sekitar 95% dan sekitar 34% pada
kehamilan preterm berdasarkan beberapa
referensi.4
Perkembangan perawatan antenatal
saat ini tidak mampu menyingkirkan
komplikasi terkait KPD yang masih menjadi
penyebab mortalitas maternal maupun
neonatus. Penyebab morbiditas maternal
meliputi korioamnionitis dan desiduitis,
sedangkan penyebab morbiditas neonatus
yaitu prematuritas, sepsis dan sindroma
gangguan pernapasan.5 KPD juga dapat
menyebabkan asfiksia pada bayi baru lahir
akibat terjadinya oligohidramnion yang
menekan plasenta. Hal ini menyebabkan
vasokontriksi pembuluh darah sehingga
aliran darah yang membawa oksigen
maternal ke neonatus terhambat.6
Asfiksia
merupakan
suatu
kegawatdaruratan bayi baru lahir yang
apabila berlangsung terus menerus akan
menyebabkan disfungsi beberapa sistem
organ dan berkontribusi besar terhadap
morbiditas dan mortalitas neonatus.
Penelitian menunjukkan peningkatan
kasus asfiksia perinatal seiring dengan
peningkatan durasi KPD.7 KPD yang
berkepanjangan selama 18 jam atau lebih
ditemukan sebagai salah satu faktor risiko
paling sering pada asfiksia perinatal.8 Bayi
yang lahir dari ibu dengan KPD memiliki
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risiko asfiksia neonatorum hampir empat
kali lebih tinggi dibandingkan dengan ibu
tanpa KPD.9
Berdasarkan uraian ini, penulis tertarik
melakukan penelitian mengenai hubungan
antara durasi ketuban pecah dini pada
persalinan aterm dengan kejadian asfiksia
neonatorum di Rumah Sakit Umum
Negara pada tahun 2020.

METODE
Penelitian ini merupakan penelitian
observasional analitik dengan pendekatan
potong lintang (cross-sectional). Penelitian
dilakukan di Departemen Ilmu Kebidanan
dan Kandungan RSUD Negara selama
periode bulan Januari hingga Desember
2020. Penelitian ini sudah mendapatkan
layak etik dari Komite Etik Penelitian
Kesehatan (KEPK) Fakultas Kedokteran
Universitas Udayan. Kriteria inklusi dalam
penelitian ini adalah wanita hamil cukup
bulan dengan diagnosis ketuban pecah
dini dan menjalani persalinan di RSUD
Negara, Jembrana. Kriteria ekslusi adalah
subyek dengan data rekam medis tidak
lengkap, gemelli, bayi dengan kelainan
kongenital atau berat bayi lahir kurang dari
2500 gram. Pemilihan sampel dilakukan
dengan teknik total sampling. Data berupa
usia maternal, paritas, metode persalinan,
Tabel 1.

durasi ketuban pecah dini, dan asfiksia
neonatorum dikumpulkan dari rekam
medis. Durasi KPD dikelompokkan
menjadi: 1) <6 jam; 2) 6-12 jam; 3) >12
jam-24 jam; atau 4) >24 jam, berdasarkan
durasi antara pecahnya ketuban dan onset
persalinan.
Pengolahan data dilakukan secara
univariat dan bivariat. Perangkat lunak
Statistical Package for the Social Science
(SPSS) versi 21 digunakan dalam analisis
data. Uji komparasi dalam penelitian
ini menggunakan uji Chi-square. Hasil
uji dikategorikan signifikan apabila
didapatkan nilai p<0,05.

HASIL
Sebanyak 220 sampel yang memenuhi
kriteria inklusi dan eksklusi penelitian
diikutsertakan dalam analisis. Data
karakteristik sampel penelitian dapat
dilihat di Tabel 1. Usia ibu diklasifikasikan
menjadi usia berisiko (<20 tahun atau >35
tahun) dan tidak berisiko (20-35 tahun).
Sebanyak 166 ibu (75,5%) memiliki usia
20-35 tahun (tidak berisiko). Paritas ibu
juga diklasifikasikan menjadi berisiko
(<2 atau >3) dan tidak berisiko (2-3),
dimana sebagian besar ibu (29,1%)
termasuk paritas berisiko. Mayoritas ibu
melakukan persalinan dengan tindakan

Karakteristik sampel penelitian
Variabel

Frekuensi (n=220)

Persentase (%)

Usia (tahun)
•

<20 atau >35

54

24,5

•

20-35

166

75,5

Paritas
•

<2 atau >3

174

79,1

•

2-3

46

20,9

Cara persalinan
•

Tindakan

140

63,6

•

Spontan

80

36,4

Durasi KPD
•

>24 jam

8

3,6

•

>12-24 jam

52

23,6

•

6-12 jam

131

59,5

•

<6 jam

29

13,2

Asfiksia
•

Ya

39

17,7

•

Tidak

181

82,3
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(seksio sesarea atau bantuan alat vakum
atau forsep). Sebagian besar ibu (59,5%)
memiliki durasi KPD selama 6-12
jam, diikuti oleh >12-24 jam sebanyak
23,6%, <6 jam sebanyak 13,2%, dan >24
jam sebanyak 3,6%. Prevalensi asfiksia
neonatorum dalam penelitian ini sebesar
17,7%.
Dari 39 sampel yang mengalami asfiksia
neonatorum, sebanyak 61,5% mengalami
KPD selama >12-24 jam. Masing-masing
sebanyak 15,4% mengalami KPD selama
>24 jam atau 6-12 jam. Sisanya sebanyak
7,7% mengalami KPD <6 jam. Dari 181
sampel yang tidak mengalami asfiksia,
mayoritas sebanyak 69,1% mengalami
KPD selama 6-12 jam, diikuti dengan
15,5% mengalami KPD >12-24 jam, 14,4%
selama <6 jam dan 1,1% selama >24 jam.
Tabel uji komparasi antara durasi KPD
dan asfiksia neonatorum dapat dilihat di
Tabel 2.
Uji komparasi menunjukkan terdapat
perbedaan yang signifikan pada kejadian
asfiksia neonatorum berdasarkan durasi
Tabel 2.

KPD. Pasien dengan asfiksia neonatorum
memiliki riwayat KPD >24 jam (15,4%)
dan >12-24 jam (61,5%) yang lebih banyak
dibandingkan yang tidak mengalami
asfiksia (masing-masing 1,1% dan 15,5%).
Sebagian besar sampel dengan asfiksia
neonatorum memiliki usia ibu 20-35 tahun
(79,5%), begitu pula dengan yang tidak
mengalami asfiksia neonatorum (74,6%).
Sebagian besar sampel dengan atau tanpa
mengalami asfiksia neonatorum memiliki
paritas <2 atau lebih dari 3 (masing-masing
87,2% dan 77,3%). Mayoritas pasien
dengan asfiksia neonatorum melakukan
persalinan dengan tindakan (64,1%), sama
halnya dengan mayoritas kelompok yang
tidak mengalami asfiksia neonatorum
(63,5%). Tidak ada perbedaan bermakna
kejadian asfiksia neonatorum berdasarkan
usia ibu (p=0,519), paritas (p=0,171)
dan cara persalinan (0,947). Hasil uji
komparasi antara usia, paritas dan cara
persalinan dengan asfiksia neonatorum
dapat dilihat pada Tabel 3.

Hubungan durasi KPD dengan asfiksia neonatorum

Durasi KPD

Asfiksia Neonatorum
Ya

Tidak

(N=39), n(%)

(N=181), n(%)

>24

6 (15,4)

2 (1,1)

>12-24

24 (61,5)

28 (15,5)

6-12

6 (15,4)

125 (69,1)

<6

3 (7,7)

26 (14,4)

(jam)

Tabel 3.

Nilai p

<0,001

Hubungan antara Usia, Paritas dan Cara Persalinan dengan Asfiksia
Neonatorum
Asfiksia Neonatorum

Variabel

Ya (N=39)

Tidak (N=181)

n(%)

n(%)

Nilai p

Usia (tahun)
•

<20 atau >35

8 (20,5)

46 (25,4)

•

20-35

31 (79,5)

135 (74,6)

0,519

Paritas
•

<2 atau >3

34 (87,2)

140 (77,3)

•

2-3

5 (12,8)

41 (22,7)

0,171

Cara Persalinan
•

Tindakan

25 (64,1)

115 (63,5)

•

Spontan

14 (35,9)

66 (36,5)

0,947
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PEMBAHASAN
Ketuban pecah dini (KPD) merupakan
salah satu komplikasi kehamilan yang
banyak ditemui dan berdampak pada
luaran fetal dan maternal. KPD lama
adalah KPD yang berlangsung lebih dari
18 jam, dimana kondisi ini meningkatkan
risiko infeksi neonatal.2 Sumber lain
menetapkan batasan waktu selama 24 jam
dari pecah ketuban hingga onset inpartu
sebagai KPD lama.7
Mayoritas
ibu
(59,5%)
dalam
penelitian memiliki durasi KPD selama
6-12 jam. Hal ini sesuai dengan penelitian
lain yang menunjukkan bahwa mayoritas
kasus KPD melahirkan dalam waktu
<24 jam setelah ruptur membran.7 KPD
merupakan salah satu faktor risiko
kejadian asfiksia neonatorum. Ibu dengan
KPD memiliki risiko 3,8 kali lebih tinggi
mengalami asfiksia dibandingkan dengan
yang tidak mengalami KPD.9 Penelitian
di Yogyakarta juga menunjukkan adanya
hubungan yang bermakna antara kejadian
KPD dan asfiksia neonatorum.10
Penelitian ini menunjukkan adanya
hubungan yang signifikan antara durasi
KPD dengan asfiksia neonatorum pada
bayi. Bayi dengan asfiksia neonatorum
terbanyak lahir dari ibu dengan durasi
lebih dari >12 jam. KPD memanjang (>18
jam) berhubungan dengan peningkatan
risiko infeksi pada bayi sebesar 10 kali dari
penelitian-penelitian sebelumnya.2 Hasil
yang sama ditunjukkan oleh penelitian
di Bali yang menunjukkan bahwa KPD
lebih dari 18 jam merupakan faktor risiko
terbanyak kejadian asfiksia perinatal.
Ibu dengan KPD >18 jam memiliki
risiko 10 kali melahirkan bayi dengan
asfiksia perinatal.8 Penelitian di Ethiopia
menggunakan batasan waktu berbeda
menunjukkan bahwa durasi KPD ≥12
jam meningkatakan risiko luaran bayi
(kematian dan komplikasi) hampir 5 kali
dibandingkan KPD <12 jam. Latensi ≥24
jam berhubungan dengan peningkatan
risiko luaran bayi tiga kali lebih buruk.11
Hasil yang berbeda didapatkan dari
penelitian oleh Febriani, dkk12 di Jawa
Barat yang menunjukkan tidak terdapat
hubungan yang signifikan antara kejadian
asfiksia dan durasi KPD (KPD <6 jam
dan >6 jam). Penelitian di India juga
menunjukkan tidak ada hubungan durasi
KPD dengan kejadian asfiksia, namun
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semakin panjang durasi KPD berhubungan
dengan angka sepsis neonatorum dan
perawatan di Neonatal Intensive Care Unit
(NICU) yang lebih tinggi.13 Penelitian lain
menggunakan cut-off durasi KPD preterm
selama 10 jam menunjukkan bahwa tidak
ada perbedaan bermakna kejadian asfiksia
antara durasi KPD preterm <10 jam dan
≥10 jam.14
Terdapat hubungan yang kuat antara
KPD dengan inflamasi dan infeksi
intrauterin.2,13 Pecahnya selaput ketuban
menyebabkan terbukanya hubungan
antara intrauterin dan ekstrauterin,
dengan demikian mikroorganisme akan
mudah masuk dan menimbulkan infeksi
intrapartum yang dapat menyebabkan
komplikasi pada ibu dan janin. Komplikasi
terbanyak KPD yang juga sering dijumpai
adalah amnionitis dan endrometritis.
Keduanya menyebabkan janin memiliki
risiko tinggi untuk mengalami infeksi
di peredaran darah (sepsis).8,15 Keadaan
ini akan meningkatkan kebutuhan
metabolisme anaerob yang kemungkinan
tidak dapat dipenuhi oleh aliran darah dari
plasenta. Aliran nutrisi dan oksigen yang
tidak cukup akan memicu penimbunan
asam laktat dan piruvat sebagai hasil dari
metabolisme anaerob. Keadaan ini dapat
menimbulkan gawat janin intrauterin
yang berlajut menjadi asfiksia saat bayi
lahir. Pecahnya selaput ketuban juga
dapat menimbulkan oligohidramnion
yang memicu terjadinya penekanan tali
pusat. Kondisi ini akan mengakibatkan
terganggunya aliran darah dalam sirkulasi
uteroplasenta atau aliran darah menuju
janin berkurang yang dapat mencetuskan
asfiksia.15
Penelitian ini menunjukkan proporsi
pasien KPD yang berusia 20-35 tahun
(usia tidak berisiko) sebesar 75%
sedangkan yang berusia <20 tahun atau
>35 tahun (usia berisiko) sebesar 25%.
Usia merupakan salah satu faktor risiko
terjadinya KPD. Ibu berusia <20 tahun
atau >35 tahun memiliki risiko 2,6 kali
lebih tinggi untuk mengalami KPD
dibandingkan ibu berusia 20-30 tahun.16
Hasil ini sesuai dengan penelitianpenelitian sebelumnya yang menyatakan
bahwa prevalensi KPD banyak dijumpai
pada kelompok wanita pada kategori usia
tidak berisiko.
Penelitian lain menunjukkan mayoritas
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pasien KPD berada dalam rentang usia
20-29 tahun.7 Penelitian ini menunjukkan
tidak ada hubungan antara usia maternal
dengan kejadian asfiksia. Hasil ini sesuai
dengan penelitian sebelumnya yang
menunjukkan tidak ada hubungan antara
usia materal (<16 atau ≥35 tahun dan 1634 tahun) dengan asfiksia neonatorum.8
Penelitian lain menunjukkan hasil yang
berbeda dimana terdapat peningkatan
risiko mengalami asfiksia neonatorum
6 kali lebih tinggi pada kelompok usia
maternal ≥35 tahun dibandingkan dengan
kelompok berusia 20-34 tahun.17 Usia
ibu <20 tahun berhubungan dengan
kondisi uterus yang kurang matur untuk
persalinan sehingga berisiko mengalami
KPD. Kehamilan usia >35 tahun
dihadapkan pada kondisi penurunan
fungsi uterus disertai dengan jaringan
kavum pelvis dan otot-otot yang melemah
seiring peningkatan usia. Kondisi hormon
pada usia ini juga tidak optimal sehingga
meningkatkan risiko KPD.16
Paritas merupakan jumlah kelahiran
hidup. Penelitian ini menunjukkan
mayoritas memiliki paritas <2 anak
(primipara) atau >3, yakni sebanyak
79,1%. Paritas merupakan salah satu faktor
risiko kejadian KPD. Ibu yang melahirkan
2 atau lebih anak memiliki risiko sekitar 2
kali mengalami KPD.16 Semakin banyak
paritas berkaitan dengan insiden KPD
yang lebih sedikit.18 Sebaliknya, penelitian
Endale, dkk11 menunjukkan sebagian besar
pasien KPD adalah primipara. Wanita
multipara sering ditemukan memiliki
serviks inkompeten sehingga tidak
ada resistensi pada membran amnion.
Persalinan sendiri merupakan proses yang
berpotensi menimbulkan cedera serviks
yang menimbulkan kondisi tersebut.
Peningkatan jumlah kelahiran juga
berkaitan dengan kesehatan reproduksi
yang menurun sehingga menimbulkan
risiko kondisi patologis lainnya.16
Penelitian ini menunjukkan tidak
adanya perbedaan kejadian asfiksia
neonatorum antara kelompok dengan
paritas <2 atau >3 dan kelompok paritas
2-3 anak. Primipara (melahirkan seorang
anak) dan grandemultipara (lebih dari 5
anak) merupakan persalinan yang berisiko
meningkatkan morbiditas pada ibu dan
bayi. Ibu primipara memiliki risiko 3,7
kali lebih besar melahirkan bayi asfiksia

dibandingkan dengan ibu multipara.9 Otot
dan serviks pada perempuan primipara
masih dalam kondisi kaku sehingga
dapat memperpanjang waktu persalinan.
Kondisi sebalikanya ditemukan pada
grandemultipara
yang
mengalami
penurunan elastisitas jaringan dan sering
mengalami penyulit lain dalam kehamilan
dan persalinan.12
Cara persalinan dalam penelitian ini
dibedakan menjadi spontan pervaginam
dan tindakan (seksio sesarea, vakum atau
forsep). Mayoritas pasien KPD dalam
penelitian ini melakukan persalinan
dengan tindakan (63,5%). Hasil ini berbeda
dengan penelitian-penelitian sebelumnya
yang menunjukkan bahwa sebagian
besar ibu dengan KPD dapat melahirkan
secara spontan.11,19 Tidak ada perbedaan
mortalitas perinatal yang signifikan antara
kelompok persalinan pervaginam dan
seksio sesarea pada kasus KPD. Persalinan
pervaginam pada pasien KPD dianggap
lebih aman dibandingkan seksio sesarea.
Infeksi paska persalinan juga lebih banyak
dijumpai pada persalinan seksio sesarea.19
Tidak
ada
perbedaan
metode
persalinan antara bayi dengan dan tanpa
asfiksia neonatorum pada penelitian
ini. Penelitian oleh Febriani dkk12
menunjukkan mayoritas bayi baik dengan
maupun tanpa asfiksia pada populasi
dengan KPD lahir secara seksio sesarea.
Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian
Al Fattah, dkk14 yang menunjukkan
mayoritas kelompok asfiksia menjalani
persalinan
pervaginam,
meskipun
tidak ada perbedaan bermakna antara
kelompok asfiksia dan non-asfiksia pada
populasi dengan KPD. Seksio sesarea
dapat menjadi salah satu faktor asfiksia
neonatorum. Penekanan atau kompresi
dapat terjadi selama seksio sesaria
sehingga air ketuban yang ada pada saluran
pernapasan bayi lebih banyak daripada
udara dibandingkan cara persalinan
pervaginam. Akumulasi cairan di dalam
paru-paru dapat mengganggu pertukaran
oksigen sehingga menimbulkan hipoksia.
Selain itu, pengaruh Anestesi yang
digunakan dalam persalinan juga dapat
menyebabkan vasokonstriksi pembuluh
darah.12,19
Penelitian
ini
secara
umum
mendukung
bahwa
durasi
KPD
merupakan
faktor
utama
yang
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berhubungan dengan kejadian asfiksia
neonatorum. Akan tetapi, penelitian ini
tidak lepas dari beberapa kekurangan.
Pertama, sampel penelitian hanya diambil
dari satu institusi. Kelemahan kedua
adalah desain penelitian potong lintang
belum dapat memberikan tingkat bukti
yang sama dengan penelitian kohort.
Ketiga, data yang diperoleh dari rekam
medis memberikan kemungkinan adanya
perbedaan penilaian klinis serta terapi
dari masing-masing dokter. Walaupun
demikian, penelitian ini mencakup jumlah
sampel yang cukup besar sehingga dapat
menjadi data epidemiologi pada populasi
lokal.

SIMPULAN
Terdapat hubungan yang bermakna
antara durasi KPD dengan kejadian
asfiksia neonatorum pada pasien di RSUD
Negara periode Januari – Desember 2020.
Semakin lama durasi KPD berhubungan
dengan kejadian asfiksia neonatorum yang
lebih tinggi. Pemilihan penatalaksanaan
yang efektif perlu dipertimbangkan
dalam kasus KPD sesuai dengan kondisi
maternal dan janin untuk meminimalisasi
risiko asfiksia neonatorum pada bayi baru
lahir.
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