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ABSTRAK 

 

Ketuban pecah dini (KPD) merupakan pecahnya selaput janin sebelum proses 
persalinan dimulai. Hal ini menyebabkan meningkatnya insiden seksio sesarea. 
Faktor-faktor yang menambah risiko mencakup partus lama dan KPD. Komplikasi 
KPD yang dapat dijadikan indikasi terminasi kehamilan yaitu prolaps tali pusat, 
infeksi intrauterin, dan solusio plasenta.  Seksio sesarea adalah suatu tindakan untuk 
melahirkan bayi dengan berat di atas 500 gram, melalui sayatan pada dinding uterus 
yang masih utuh (intact). Kejadian KPD sekitar 5-8 %. 

Masalah dari penelitian ini adalah bahwa di RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes 
Kupang terjadi peningkatan KPD dalam persalinan dari (21,92 %) menjadi (25,17 %) 
dan peningkatan SC dari (35,24 %) menjadi (59,11 %), serta persalinan dengan SC 
atas komplikasi  KPD dari (31,08 %) menjadi (41,38 %). Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui hubungan antara Ketuban Pecah Dini dengan Seksio Sesarea 
di RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analitik dengan desain 
cross-sectional. Populasinya adalah semua ibu bersalin di RSUD Prof. Dr. W. Z. 
Johannes Kupang Periode Januari – Desember 2009 sejumlah 290. Teknik sampling 
yang digunakan adalah pengambilan sampel acak sederhana (simple-random 
sampling). Variabel bebas yaitu KPD dan variabel terikat yaitu SC. Pengumpulan data 
menggunakan Lembar Pengumpul Data. Sumber data adalah rekam medik pasien. 
Data dianalisis dengan menggunakan Uji Chi-Square dan Uji Lambda. 

Hasil penelitian didapatkan jumlah ibu bersalin yang mengalami KPD adalah 
sebanyak 58 orang, 21 orang diantaranya (36,21 %) mengalami SC dan selebihnya 37 
orang (63,79 %) tidak mengalami SC. Dari 232 ibu bersalin yang tidak mengalami 
KPD, 49 orang diantaranya (21,12 %) mengalami SC dan sebagian besar (78,88 %) 
tidak mengalami SC. Hasil Uji-Chi Square, χ2 hitung (4,973) > χ2 tabel (3,841) berarti 
ada hubungan antara KPD dan SC. 

 Kesimpulannya yaitu bahwa persalinan dengan KPD yang diakhiri SC tidak 
banyak dibandingkan dengan KPD yang tidak SC. Dan sebagian besar persalinan 
tidak disertai KPD dan SC. Namun, demikian ada hubungan antara KPD dan SC. 
Untuk mengurangi risiko terjadinya SC pada ibu bersalin dengan KPD, maka sedapat 
mungkin hindari komplikasi KPD yang merupakan indikasi terjadinya SC. 
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