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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Ketuban Pecah Dini atau dapat disingkat menjadi KPD adalah robeknya 

kantong ketuban secara spontan sebelum terjadinya kontraksi uterus 

(Nazneen et al. 2013). Etiologi atau penyebab timbulnya KPD masih belum 

jelas, belum terdapat standar diagnosis yang pasti dan dalam hal 

penanganannya masih menjadi kontroversi. Pencegahan dalam kejadian 

KPD tidaklah mudah karena tidak terdapat etiologi yang pasti, sehingga 

penanganan dalam KPD sangatlah perlu diperhatikan agar mampu 

mengurangi risiko terjadinya komplikasi lebih lanjut (Gandhi et al. 2012). 

Faktor risiko terjadinya KPD adalah inkompetensi serviks, kehamilan 

ganda, infeksi, cairan amnion yang berlebihan atau disebut polihidramnion 

dan usia ibu saat hamil terutama pada ibu yang berusia remaja(Abdelsattar 

2016). Usia remaja merupakan usia yang berada pada masa peralihan dari 

pubertas ke dewasa, yaitu mulai dari usia 11 – 19 atau 20 tahun 

(Prawirohardjo 2011).United Nations Children’s Fund (UNICEF) dan 

World Health Organization (WHO)menyatakan bahwa usia remaja berada 

pada rentang 10 – 19 tahun (UNICEF 2011; WHO 2014). Ibu hamil usia 

remajamemiliki risiko terjadinya KPD, ini dikarenakan keadaan uterus ibu 

yang belum matur atau matang (Abdelsattar 2016). Ibu yang mengalami 

KPD memiliki risiko untuk terjadi komplikasi-komplikasi lainnya yang 

mana tidak hanya pada ibu, namun juga pada janin (Maryuni 2017).
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Kejadian KPD yang tidak segera ditangani dapat menyebabkan 

meningkatnya mortalitas dan morbiditas pada ibu dan janin (Maryuni 2017; 

Endale et al. 2016). Angka Kematian Ibu (AKI) menurut Survei Demografi 

dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 adalah sebesar 359 kematian 

per 100.000 kelahiran hidup yang mana angka tersebut belum memenuhi 

target RPJMN sebesar 306 kematian per 100.000 kelahiran hidup 

(Kemenkes RI 2014; Kemenkes RI 2015), sedangkan pada kematian 

neonatus, KPD menjadi faktor risiko dengan presentase sebesar 17,9% 

(Achadi dan Jones 2014).  Angka Kematian Neonatus (AKN) di Indonesia 

tahun 2012 ada sebanyak 19 kematian per 1000 kelahiran hidup, angka ini 

sama dengan AKN berdasarkan SDKI 2007 yang mana hanya menurun 1 

poin dibandingkan SDKI tahun 2002-2003(Kemenkes RI 2016). 

WHO berpendapat bahwa usia yang berisiko rendah berada pada 

rentang usia 20 – 30 tahun, sehingga dapat diketahui bahwa usia reproduksi 

awal yang memiliki risiko tinggi selama kehamilan yaitu usia < 20 tahun 

(Sepduwiana 2013). Usia remaja merupakan usia yang tengah berada dalam 

masa peralihan dari masa pubertas menuju ke masa dewasa (Prawirohardjo 

2011). Kehamilan pada usia remaja sangatlah berisiko membahayakan 

kehamilan ibu (Abdelsattar 2016). Ibu hamil pada usia remaja merupakan 

ibu yang mengalami kehamilan pada rentang usia 10 - 19 tahun yang mana 

kehamilan yang sering ditemukan pada usia 15 – 19 tahun (WHO 

2012).Risiko tinggi kehamilan pada usia tersebut salah satunya adalah KPD, 

keadaan ini dikarenakan kondisi uterus ibu yang belum matur (Abdelsattar 
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2016). Keadaan ibu usia dewasa di negara yang maju umumnya berada pada 

kondisi yang sehat (WHO 2009).Menurut Cunningham tahun 2006 yang 

dikutip oleh Arifarahmi tahun 2013 menyatakan bahwa pada usia 20-30 

tahun atau pada usia dewasa ≥ 20 tahun dianggap tepat (ideal) untuk 

mengalami kehamilan dan persalinan. Keadaan ini dikarenakan pada 

rentang tersebut kondisi fisik ibu berada dalam kondisi yang baik dimana 

uterus (rahim) mampu untuk memberikan perlindungan yang maksimal 

selama kehamilan (Arifarahmi 2016). 

Penelitian yang dilakukan oleh Sitohang dkk tahun 2013, disebutkan 

bahwa terdapat hubungan antara usia ibu dengan kejadian KPD, namun 

terdapat faktor perancu yang tidak dikontrol, yaitu tidak terdapat pembagian 

kelompok usia ibu hamil pada usia remaja, dewasa ataupun tua. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, bahwa pada ibu hamil usia 

remaja memiliki risiko dalam timbulnya KPD. Maka perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai faktor risiko ibu hamil usia remajapada 

kejadian KPD. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Adakah faktor risiko ibu hamil usia remaja pada kejadian ketuban 

pecah dini di RS. Baitul Hikmah Kendal? 

 

 

 



4 

 

 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Mengetahui faktor risiko ibu hamil usia remaja pada kejadian 

ketuban pecah dini di RS. Baitul Hikmah Kendal. 

 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1.3.2.1. Mengetahui gambaran ibu hamil usia remaja pada kejadian 

ketuban pecah dini. 

1.3.2.2. Mengetahui seberapa besar faktor risiko ibu hamil usia remaja 

pada kejadian ketuban pecah dini. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini digunakan untuk memberikan informasi sebagai 

masukan dan acuan penelitian lebih lanjut adanya faktor risiko ibu 

hamil usia remajapada kejadian ketuban pecah dini di RS. Baitul 

Hikmah Kendal. 

 

1.4.2. Manfaat Penerapan 

Manfaat praktis yang diharapkan adalah penelitian ini dapat 

digunakan sebagai pertimbangan klinis untuk dokter dalam 

menangani pasien mengenai faktor risiko ibu hamil usia remaja 

pada kejadian ketuban pecah dini di RS. Baitul Hikmah Kendal. 


