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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Ketuban pecah dini (KPD) atau spontaneous/early/premature rupture of

membrane merupakan pecahnya selaput ketuban secara spontan pada saat belum

menunjukkan tanda-tanda persalinan/inpartu. Keadaan inpartu didefinisikan

sebagai kontraksi uterus teratur dan menimbulkan nyeri yang menyebabkan

terjadinya dilatasi serviks atau bila satu jam kemudian tidak timbul tanda-tanda

awal persalinan. Periode laten merupakan interval waktu dari pecahnya ketuban

hingga mulainya persalinan (Soewarto, 2010).

KPD masih merupakan masalah di dunia termasuk Indonesia. Prevalensi

dari KPD preterm di dunia adalah 3 - 4,5 % kehamilan (Lee dan Major, 2001) dan

merupakan penyebab 6 - 40 % persalinan preterm atau prematuritas (Furman dkk,

2000). Menurut Wahyuni (2009) kejadian KPD di Indonesia sebanyak 35,70% -

55,30% dari 17.665 kelahiran. Salah satu faktor risiko KPD adalah infeksi selama

kehamilan sebesar 29,4 % (Mercer, 2003). Infeksi yang terjadi secara langsung

pada selaput ketuban maupun asenden dari vagina meningkatkan frekuensi

amnionitis, endometritis, infeksi neonatal sebanyak 10 kali. Menurut penelitian

(vaitkiene, 2002) mendapatkan insiden total bakteri urogenital yang diisolasi dari

endoserviks penderita KPD memberikan hasil positif lebih besar dari non KPD .

Penyebab infeksi pada urogenital yang berhubungan dengan kejadian KPD

preterm yaitu E. coli, β. streptococcus, C, trachomatis, Staphylococcus sp.,

Enterobacter sp., Klebsiella sp., N. gonorrhea, Trichomonas vaginalis dan
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mikroorganisme penyebab bakterial vaginosis (G. vaginalis, Genetalia

mikoplasma, dll) (Karat, 2006). Status sosial ekonomi rendah, ras kulit hitam,

merokok, perdarahan pervaginam, kehamilan multipel juga ikut berperandalam

terjadinya KPD. (Kilpatrick dkk, 2006).

Infeksi Saluran Kemih (ISK) adalah suatu infeksi yang melibatkan ginjal,

ureter, buli-buli, ataupun uretra. ISK adalah istilah umum yang menunjukkan

keberadaan mikroorganisme dalam urin (Sukandar, E., 2006). Diperkirakan

bahwa 2 sampai 10% dari wanita hamil menderita ISK (Lee et al., 2008).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Sudiarta (2014) dengan judul

“Bakteriuri Asimtomatis (BAS) Meningkatkan Risiko Terjadi Ketuban Pecah Dini

Preterm” disimpulkan bahwa terdapat perbedaan bermakna Bakteri Asimtomatis

pada kehamilan preterm KPD dan non-KPD. Risiko terjadinya KPD preterm

dengan BAS sebesar 9 kali lebih besar dibandingkan tanpa BAS.(Sudiarta, 2014)

Agen bakteri yang paling sering terlibat dalam ISK adalah E.coli dengan

prosentase hampir 85%. (Harris & Gilstrap, 1981; Millar & Cox, 1997; Sharma &

Thapa, 2007). Adanya infeksi yang disebabkan bakteri E coli yang ascending dari

saluran kemih ataupun genital bagian bawah memicu respon inflamasi. Infeksi ini

mengakibatkan produksi protease bakteri yang akan menginisiasi kaskade

inflamasi. Proses inflamasi ini diperantarai sitokin proinflamasi (IL-1ß, IL-6, IL-8,

TNFa), yang mengakibatkan degradasi kolagen dan keseimbangan MMP & TIMP

terganggu sehingga terjadinya KPD (Menon, 2007).

Menurut laporan rekam medis RSU Haji Surabaya tahun 2014 angka

kejadian KPD pada ibu hamil sebesar (13,9%). Angka kejadian ISK pada ibu
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hamil yang menyebabkan KPD pada tahun tersebut belum tercatat sehingga

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Prevalensi ISK pada

ibu hamil yang mengalami kejadian KPD di RSU Haji Surabaya”.

1.2 Rumusan masalah

Bagaimana prevalensi ISK ibu hamil yang mengalami KPD di RSU Haji

Surabaya ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui prevalensi ISK pada ibu hamil yang mengalami KPD di RSU

Haji Surabaya.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui gambaran usia ibu hamil dengan ISK yang mengalami kejadian

KPD.

2. Mengetahui gambaran usia kehamilan ibu hamil dengan ISK yang mengalami

kejadian KPD.

3. Mengetahui gambaran paritas ibu yang mengalami KPD.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat akademik

Menambah pengetahuan dan pemahaman tentang angka kejadian ISK pada

ibu hamildengan KPD di RSU Haji Surabaya.

1.4.2 Manfaat Klinis

Diharapkan data penelitian ini dapat dipakai sebagai dasar informasi

tentang ISK terhadap kejadian KPD di RSU Haji Surabaya.
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1.4.3 Manfaat bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang

angka kejadian antara ISK pada ibu hamil dengan kejadian KPD di RSU

Haji Surabaya.


