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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Keputihan adalah keluarnya cairan yang berlebihan dari liang senggama yang 

menyebabkan seorang wanita seringkali mengganti pakaian dalam. Keputihan dapat 

menyerang wanita mulai dari kanak-kanak sampai wanita dewasa atau telah baki 

(menopause). Rasa tidak nyaman dalam bekerja, rasa rendah diri, cemas kemungkinan 

kanker, cerita teman dikantor atau dipasar tentang akibat adanya keputihan ini 

menyebabkan sebagian wanita mencari pertolongan pada seorang dokter, tetapi 

sebagian lagi larut dalam usaha penyembuhan pengobatan sendiri (Sianturi, 1996). 

Keputihan adalah masalah yang sering dialami oleh wanita, terlebih bagi wanita hamil 

dimana terjadi perubahan hormon selama kehamilan yang bisa menyebabkan 

peningkatan produksi cairan vagina serta menurunnya keasaman vagina. Kondisi 

tersebutlah yang memicu terjadinya keputihan, khususnya yang disebabkan oleh 

infeksi jamur. 

 Menurut ahli kebidanan dan kandungan Dr. Dwiana Ocviyanti, Sp.Og tahun 

2008  mengatakan bahwa ada dua jenis keputihan, yaitu keputihan yang bersifat 

normal (fisiologis) dan tidak normal (patologis). Keputihan fisiologis dapat terjadi 

pada saat hamil, sebelum dan sesudah haid, saat mendapat rangsangan seksual, saat 

banyak melakukan aktivitas fisik yang semuanya tidak menimbulkan keluhan 

tambahan seperti bau, rasa gatal, dan perubahan warna. Sedangkan keputihan 

patologis disebabkan oleh infeksi mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur, dan 

parasit bersel satu trichomonas vaginalis. Dapat pula disebabkan oleh iritasi bahan 

pembersih vagina, alat kontrasepsi, penggunaan tampon dan cairan yang keluar 

disertai bau, rasa gatal,  nyeri saat buang air kecil atau adanya perubahan warna 
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menjadi kehijauan atau bercampur darah. Oleh karena itu baik wanita yang tidak 

hamil maupun ibu hamil yang mengalami keputihan tidak normal segera 

memeriksakan diri ke dokter, agar dapat dilakukan pemeriksaan secara seksama untuk 

mencari tahu penyebab keputihan tersebut dan memberikan terapi yang sesuai 

(http://www.penyakitkeputihan.com/bahaya-keputihan-pada-wanita-hamil/ diakses 

tgl 10 maret 2012).  

Proses perjalanan bakteri sehingga dapat menyebabkan premature dijelaskan  

sebagai berikut infeksi subklinis dihasilkan dari infeksi ascending dari traktus genitalis 

bawah. Mikroba naik melalui serviks ke uterus kemudian akan kontak dengan desidua 

dan membran. Terjadi interaksi antara mikroba atau produknya dengan desidua atau 

membran yang menyebabkan terjadinya aktivasi patologis dari proses partus, yaitu 

mikroba atau produknya merangsang sel desidua untuk menginisisasi produksi 

sitokin dan melepaskan prostaglandin yang akan menyebabkan pematangan serviks 

dan kontraksi miometrium. Bakteri atau produknya juga menimbulkan kontraksi otot 

uterus secara langsung. Pada akhirnya, proses ini akan menyebabkan terjadinya 

pematangan serviks yang progresif, dimana bakteri tersebut akan terus masuk ke 

traktus genitalis atas dan akhirnya terjadi persalinan yang menyebabkan kelahiran 

premature (Guinn D, Gibbs, 2002 dalam Fariz, 2008) 

Menurut Dr. Ovi  keputihan yang disebabkan infeksi pada pasien muda dapat 

mempengaruhi fertilitasnya. Ini terjadi karena infeksi yang tidak tertangani dapat 

menyebabkan infeksi pada organ genetalia bagian atas. Sedangkan pada ibu hamil, 

keputihan karena infeksi dapat menyebabkan keguguran, lahir prematur, atau berat 

bayi lahir rendah. Sebelum terjadi persalinan dan selaput ketuban masih utuh, dimana 

janin masih terlindungi oleh selaput ketuban umumnya tidak ada efek langsung 

infeksi vagina yang menyebabkan terjadinya keputihan pada janin. Namun apabila 

http://www.penyakitkeputihan.com/bahaya-keputihan-pada-wanita-hamil/
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pada saat persalinan masih terdapat infeksi, maka dampak keputihan yang terjadi 

stergantung penyebab keputihan tersebut. Misalnya pada infeksi chlamydia dapat 

terjadi keguguran hingga persalinan sebelum waktunya (persalinan prematur). 

Kemungkinan infeksi ini dapat berasal dari dalam rahim (intrauterin), biasanya infeksi 

sudah terjadi tetapi ibu belum merasakan adanya infeksi  karena infeksi intaruterin 

lebih dahulu terjadi dan ini mengakibatkan meningkatnya mortalitas dan morbiditas 

perinatal (Mochtar, 1998).  

Berdasarkan data dari dinas kesehatan kota Semarang  dapat diketahui bahwa 

jumlah penderita Infeksi Saluran Reproduksi (ISR) di Semarang tahun 2005 sebanyak 

24 penderita servisitis, 44 penderita bacterial vaginosis, 26 penderita candidiasis. Namun 

tahun 2006 mengalami peningkatan sebanyak 4375 penderita servisitis, 249 penderita 

bacterial vaginosis, 63 penderita candidiasis, 81 penderita trichomonas vaginalis. Menurut 

laporan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, kota Malang merupakan sepuluh 

besar tertinggi kasus kejadian kelahiran premature yaitu sebesar 1,4% (109) dari 7.762 

kelahiran (Dinas Kesehatan Jawa Timur, 2006).  

Infeksi koriamnion yang disebabkan oleh berbagai mikroorganisme telah muncul 

sebagai kemungkinan penjelasan berbagai kasus pecah ketuban dan atau preterm 

yang tak dapat dijelaskan hingga kini. Meskipun infeksi saluran reproduksi wanita 

sudah dikaitkan dengan prematuritas lebih dari 45 tahun timbul minat baru ketika 

Bobbit dan Ledger (1997) mencurigai infeksi cairan amnion subklinis sebagai 

penyebab persalinan preterm. Sebagai contoh, bakteri patogenik secara tipikal telah 

ditemukan pada amniosentesis transabdominal dari sekitar 20 persen wanita yang 

sedang dalam persalinan preterm tanpa bukti infeksi klinis yang nyata dan selaput 

ketuban yang utuh (Cox, watts dkk., 1992 dalam Cunningham F. G. Dkk., 2001).  
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Hillier dkk. (1995) serta Hauth dkk. (1998) melaporkan bahwa cukup banyak ibu 

dengan kelahiran preterm spontan mengandung organisme patogenik yang diperoleh 

dari koriamnion. Frekuensi penemuan organisme-organisme ini meningkat pada 

wanita dengan persalinan preterm spontan dengan atau tanpa pecah ketuban, tetapi 

tidak meningkat pada wanita yang melahirkan preterm akibat penyulit medik atau 

obstetrik seperti hipertensi maternal atau perdarahan (Hauth dkk., 1998 dalam 

Cunningham F. G. dkk., 2001). Selain infeksi keputihan terdapat banyak faktor resiko 

terjadinya kelahiran bayi premature diantaranya adalah kehamilan ganda (gemelli), 

plasenta previa dan faktor gaya hidup (perokok pasif).  

Pada kehamilan ganda (gemelli) terdapat dua janin atau lebih intrauterin, oleh 

karena terdapat dua janin didalam satu uterus dapat terjadi overdistensi, maka retraksi 

akibat keregangan otot uterus makin dini sehingga kontraksi akan semakin sering 

terjadi dan dapat mengakibatkan persalinan prematur. Plasenta pevia adalah plasenta 

yang implantasinya tidak normal, rendah sekali sehingga menutupi seluruh atau 

sebagian ostium internum yang mengakibatkan perdarahan saat pembentukan 

segmen bawah rahim. Pada saat perdarahan tidak dapat ditangani maka akan terjadi 

persalinan premature. Selain gemelli dan plasenta previa merokok juga dapat 

menyebabkan persalinan premature baik perokok aktif maupun perokok pasif karena 

zat berbahaya yang terkandung dalam rokok dapat berpengaruh langsung terhadap 

fungsi plasenta yang sangat penting untuk pertumbuhan janin. Apabila fungsi 

plasenta terganggu maka pertumbuhan janin dalam kandungan akan terganggu.  

Kematian perinatal yang tinggi (70%) disebabkan oleh persalinan prematur. 

Tumbuh kembang bayi premature belum sempurna menyebabkan bayi masih belum 

mampu untuk hidup di luar kandungan, sehingga sering mengalami kegagalan 

adaptasi yang dapat menimbulkan morbiditas bahkan mortalitas yang tinggi. 
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Persalinan prematur digolongkan menjadi 2 yaitu prematur sedang (moderately 

prematur) dan sangat  prematur (extremely prematur). Penyebab kematian bayi premature 

adalah gangguan tumbuh kembang paru, perdarahan intrakranial, kemungkinan 

infeksi karena daya tahan tubuh yang rendah, gangguan adaptasi dengan nutrisi yang 

diberikan (Manuaba, 2007). Oleh karena itu penatalaksanaan persalinan prematur 

harus sangat tepat dan cermat sehingga dapat meminimalkan resiko yang akan  

terjadi.  

 Persalinan prematur merupakan masalah penting dalam obstetri khususnya di 

bidang perinatologi karena baik dinegara berkembang maupun maju penyebab 

morbiditas dan mortalitas neonatus terbanyak adalah bayi yang lahir premature. Kira-

kira hampir 75 % kematian neonatus berasal dari bayi yang lahir prematur. Menurut 

data dunia, kelahiran prematur mencapai 75-80 % dari seluruh bayi yang meninggal 

pada usia kehamilan kurang dari 28 hari.  

Permasalahan yang terjadi pada persalinan preterm bukan saja pada kematian 

perinatal, melainkan bayi prematur ini sering pula disertai dengan beberapa kelainan, 

baik kelainan jangka pendek maupun jangka panjang. Kelainan  jangka pendek yang 

dapat terjadi yaitu RDS (Respiratory Distress Syndrome), perdarahan 

intra/periventrikular, NEC (Necritizing Entero Cilitis), sepsis dan paten duktus 

arteriosus. Sedangkan kelainan jangka panjang sering berupa kelainan neurologik 

seperti serebral palsi, retinopati, retardasi mental juga dapat terjadi disfungsi 

neurobehavioral dan prestasi sekolah yang kurang baik. Dengan melihat 

permasalahan yang dapat terjadi pada bayi prematur, maka menunda persalinan 

preterm, bila mungkin masih tetap memberi suatu manfaat untuk dapat 

menyelamatkan bayi (Sarwono, 2009).  
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 Melihat banyaknya insiden kejadian kelahiran premature yang dapat beresiko 

menimbulkan morbiditas dan mortalitas ibu dan janin, oleh karena itu perawat 

memiliki peran yang sangat penting untuk membantu klien dalam meningkatkan 

pengetahuan tentang infeksi keputihan dan juga tindakan untuk mencegah terjadinya 

infeksi lanjutan yang dapat menyebabkan kelahiran prematur. Selain itu perawat juga 

membantu klien dalam mengubah perilaku hidup sehatnya seperti menjaga 

kebersihan organ wanita setiap hari, menggunakan celana dalam yang terbuat dari 

bahan katun, menghindari penggunaan sabun mandi atau antiseptik pada daerah 

vagina.  

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh peneliti di beberapa RSB yang ada di kota 

Malang, menyatakan bahwa apabila ditemukan kasus bayi premature maka akan 

merujuk pasien tersebut ke RSB Permata Bunda, oleh karena itu insiden kejadian 

premature di RSB Permata Bunda lebih besar dibandingkan rumah sakit bersalin lain. 

Hal ini yang membuat peneliti termotivasi untuk memilih RSB Permata Bunda 

sebagai tempat penelitian. Di Rumah Sakit Bersalin Permata Bunda Kota Malang 

angka kejadian premature pada tahun 2011 sebanyak 89 kasus premature dari 516 

bayi yang dilahirkan dan pada tahun 2012 periode Januari –Maret sebanyak 14 kasus 

dari 86 bayi yang dilahirkan. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik 

untuk melekukan penelitian dengan judul ‘’Hubungan Antara Riwayat Infeksi 

Keputihan Selama Kehamilan Dengan Kejadian Kelahiran Premature Pada 

Ibu Postpartum’’  

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1      Apakah ada hubungan antara riwayat infeksi keputihan selama kehamilan 

dengan kejadian kelahiran premature pada ibu postpartum? 
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1.2.2 Apakah ada hubungan antara variabel confounding (kehamilan ganda 

(gemelli), plasenta previa dan faktor gaya hidup/perokok pasif dengan 

kejadian kelahiran premature pada ibu postpartum? 

1.3    Tujuan Penelitian 

 1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara riwayat infeksi 

keputihan selama kehamilan dengan kejadian kelahiran premature pada ibu 

postpartum.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

1.3.2.1 Untuk mengidentifikasi hubungan antara riwayat infeksi keputihan 

selama kehamilan dengan kelahiran premature pada ibu postpartum 

1.3.2.2 Untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel counfonding 

kehamilan ganda (gemelli), plasenta previa dan faktor gaya hidup 

(perokok pasif) dengan kelahiran premature  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam bidang 

keperawatan maternitas sehingga dapat dijadikan bekal di masyarakat/ 

masa yang akan datang 

1.4.2 Bagi Ibu Hamil 

Agar ibu hamil dapat mengetahui dampak infeksi keputihan selama 

kehamilan sehingga dapat mencegah terjadinya infeksi keputihan yang 

dapat berdampak buruk pada janin yaitu kelahiran prematur.  
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1.4.3 Bagi Layanan Kesehatan 

Diharapkan petugas kesehatan dapat memotivasi ibu – ibu hamil agar 

rajin memeriksakan kesehatan dan kandungannya untuk mencegah dan 

mengobati keputihan selama kehamilan untuk menghindari terjadinya 

kelahiran premature 

1.4.4 Bagi Bidang Ilmu Keperawatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan informasi bagi 

perkembangan ilmu keperawatan khususnya keperawatan maternitas 

tentang keterkaitan /hubungan antara riwayat infeksi keputihan selama 

kehamilan dengan kejadian kelahiran premature 

1.5  Keaslian Penelitian  

  Penelitian yang dilakukan oleh Kamisah Sualman, S. Ked (2009) tentang 

pelaksanaan ketuban pecah dini kehamilan preterm menerangkan bahwa infeksi 

merupakan faktor yang cukup berperan pada persalinan preterm dengan ketuban 

pecah dini. Grup B streptococcus mikroorganisme  yang sering menyebabkan 

amnionitis. Selain itu bacteroides fragilis, lactobacilli, dan staphylococcus epidermidis adalah 

bakteri-bakteri yang sering ditemukan pada cairan ketuban pada kehamilan preterm. 

Bakteri-bakteri tersebut dapat melepaskan mediator inflamasi yang menyebabkan 

kontraksi uterus. Hal ini menyebabkan perubahan dan pembukaan serviks, dan 

pecahnya selaput ketuban. Infeksi yang terjadi secara langsung pada selaput ketuban 

maupun ascedan dari vagina atau infeksi pada cairan ketuban yang bisa menyebabkan 

KPD. Penelitian menunjukan bahwa infeksi sebagai penyebab utama terjadinya 

ketuban pecah dini sehinggga menyebabkan kelahiran premature. Perbedaan dengan 

penelitian ini adalah pada variabel dependen pada penelitian tersebut peneliti fokus 

pada kasus ketuban pecah dini. Pada penelitian ini menerangkan bahwa infeksi adalah 
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penyebab utama dari ketuban pecah dini dan juga akan menyebabkan kelahiran 

premature (http://Belibis A17-Tatalaksana KPD Pretem.pdf, diakses pada tanggal 13 

april 2012). 

 Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Muhammad Fariz (Januari, 2008) 

dengan judul hubungan antara infeksi pada ibu hamil dengan kelahiran premature di 

RSU Dr. Saiful Anwar malang, memaparkan bahwa dari bulan januari-desember 2006 

terdapat 65 pasien ibu yang melahirkan bayi premature yang disebabkan karena 

infeksi selama kehamilan (Fariz, 2008). Perbedaan dengan penelitian ini dengan 

penelitian Muhammad Fariz (2008) adalah penelitian ini membahas penyebab 

premature terhadap  salah satu jenis infeksi yaitu keputihan. Sedangkan penelitian 

Muhammad Fariz meneliti penyebab premature terhadap infeksi secara umum.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Hendarto (2010) dengan judul leukositosis pada ibu 

sebagai salah satu resiko infeksi neonatal juga menyatakan bahwa infeksi pada daerah 

genital dapat menyebabkan kelahiran premature. Dengan menggunakan metode studi 

kasus kontrol, retrospektif terhadap pasien neonatus yang dirawat di Unit Perawatan 

Intensif Neonatal Rumah Sakit Anak dan Bunda ‘’Harapan Kita’’ sejak Desember 

2008 sampai november 2010 sebyek penelitian 566 bayi baru lahir dari 5094 kelahiran 

ditemukan 179 neonatus didiagnosa INAD berdasarkan bukti pembiakan darah. Jenis 

kuman staphylococcus malthophilia, candida sp banyak ditemukan dalam darah neonatus. 

Peningkatan jumlah leukosit darah ibu dan peningkatan jumlah leukosit dalam cairan 

lambung bayi yang diaspirasi segera setelah lahir merupakan indikator kemungkinan 

neonatus menderita infeksi awitan dini. Perbedaan dengan penelitian ini adalah 

tedapat pada variabel dependent dan independent. Penelitian yang dilakukan oleh 

Hendarto menggunakan metode studi kasus kontrol, variabel dependent infeksi 

http://belibis/
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penelitian ini menggunakan total sampling , variabel dependent bayi premature dan 

variabel independent riwayat keputihan selama kehamilan.  

1.6 Batasan Penelitian 

1.6.1 Peneliti hanya meneliti tentang riwayat infeksi keputihan dengan  empat 

indikator yaitu jenis cairan keputihan yang keluar, warna cairan, bau, rasa 

gatal dan terbakar pada organ intim dalam hubungannya dengan kejadian 

kelahiran premature. 

11.6.3 Responden dalam penelitian ini adalah ibu-ibu postpartum yang 

mengalami kejadian kelahiran premature di RSB. Pemata Bunda Kota 

Malang 

1.7 Batasan Istilah Penelitian 

1.7.1 Keputihan di definisikan keluarnya cairan yang berlebihan dari liang 

senggama (vagina) yang menyebabkan seorang wanita seringkali 

mengganti pakaian dalam atau menggunakan pembalut (Sianturi, 2001) 

1.7.2 Riwayat keputihan adalah riwayat adanya sekret berlebihan yang keluar 

dari vagina 

1.7.3 Infeksi adalah invasi bakteri kedalam tubuh yang mengaktifkan sistem 

imun dan menimbulkan reaksi peradangan 

1.7.4 Infeksi keputihan selama kehamilan adalah  keluarnya cairan kental dari 

vagina yang bisa saja terasa gatal, panas atau perih, kadang berbau yang 

bersifat patologis akibat adanya infeksi jamur candida Aabicans 

1.7.5 Bayi premature adalah bayi yang lahir pada usia kehamilan kurang dari 37 

minggu (Sarwono, 2009) 

1.7.6 Ibu postpartum adalah ibu yang telah melewati tahap proses persalinan 
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1.7.7 RSB. Permata Bunda Kota Malang adalah tempat untuk melakukan 

persalinan maupun pemeriksaan kesehatan ibu dan bayi.  

 


