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ABSTRAK 

 

 

Ketuban pecah dini adalah keadaan dimana selaput ketuban sudah pecah 

tidak disertai tanda persalinan. Insiden ketuban pecah dini belum mengalami 

penurunan, sehingga menambah angka kejadian asfiksia bayi baru lahir dan 

kematian ibu. Studi kasus pada 30 ibu bersalin yang mengalami ketuban pecah 

dini didapatkan 22 bayi terlahir dengan nilai APGAR <8. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui hubungan faktor risiko ketuban pecah dini pada kehamilan 

aterm terhadap nilai APGAR bayi baru lahir di ruang bersalin RSUD 

dr.M.Soewandhie Surabaya. 

Jenis penelitian ini analitik observasional dengan rancangan cross 

sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu bersalin dengan 

kehamilan aterm di RSUD dr. M. Soewandhie Surabaya bulan Agustus-Oktober 

2012 sejumlah 478 orang, besar sampel adalah 58 responden dengan KPD dan 38 

responden yang tidak KPD, diambil secara probability sampling dengan simple 

random sampling. Pengumpulan data menggunakan data sekunder dengan lembar 

pengumpul data, dianalisis menggunakan analisis regresi logistik univariat dan 

multivariat dengan derajat kemaknaan 0,05. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 58 persalinan dengan ketuban pecah 

dini ditemukan nilai APGAR <8 sejumlah 50 (86,21%). Hubungan faktor resiko 

pada ketuban pecah dini dan nilai APGAR diuji dengan pendekatan regresi 

logistik univariat didapatkan hasil 000,0 < 05,0  artinya ada hubungan 

faktor risiko ketuban pecah dini terhadap nilai APGAR. Faktor risiko diuji kembali 

dengan pendekatan regresi logistik m  0,25 dan didapatkan 

odds ratio pada variabel frekuensi coitus sejumlah 9,002 artinya ibu hamil dengan 

frekuensi coitus >2x/minggu berpeluang 9,002 kali mengalami ketuban pecah 

dini, odds ratio pada variabel inkompetensia serviks sejumlah 7,756 artinya 

serviks yang inkompeten berpeluang 7,756 kali mengalami ketuban pecah dini, 

odds ratio pada variabel kebiasaan merokok sejumlah 14,121 artinya ibu hamil 

dan keluarga yang kebiasaan merokok berpeluang 14,121 kali mengalami ketuban 

pecah dini dibanding yang tidak. 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah faktor frekuensi 

coitus, inkompetensia serviks dan kebiasaan merokok berhubungan dengan 

ketuban pecah dini dan nilai APGAR. Ibu hamil disarankan untuk menghindari 

paparan asap rokok, melakukan gaya hidup sehat dengan mengurangi konsumsi 

makanan yang mengandung bahan tambahan makanan yang berbahaya serta 

mengurangi aktivitas seksual di trimester III. 
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