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RINGKASAN 

Latar Belakang: AKB di Indonesia masih tinggi. Ketuban Pecah Dini (KPD)  
merupakan faktor ibu yang berperan terhadap 23%. kematian perinatal di 
Indonesia. KPD menjadi 10 besar kasus penyakit di RSUD dr. M. Soewandhie. 
25% ibu dengan kasus KPD bersalin dalam waktu > 12 jam sejak pecahnya 
ketuban dan 41 % diantaranya bersalin dalam waktu > 24 jam sejak pecahnya 
ketuban. Sedangkan KPD lebih dari 18-24 jam meningkatkan kejadian 
kontaminasi kuman pada bayi dan dapat terjadi kolonisasi bakteri. 
 
Tujuan: Menganalisis perbandingan morbiditas perinatal pada Ketuban Pecah 
Dini ≥ 18 jam dengan < 18 jam di RSUD dr. M. Soewandhie Surabaya. 
 
Metode : Jenis penelitian secara analitik observasional dengan pendekatan studi 
komparasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bayi baru lahir cukup 
bulan di RSUD dr. M. Soewandhie September  2015 - Maret 2016 yaitu 310 bayi. 
Total jumlah sampel sebanyak 98. Pengambilan sampel menggunakan teknik total 
sampling untuk KPD ≥ 18 jam dan quota sampling untuk KPD < 18 jam. 
 
Hasil : Dari hasil analisis Chi Square dapat diketahui bahwa KPD ≥ 18 jam secara 
bermakna meningkatkan risiko terjadinya ketidaknormalan suhu pada neonatus 
1,9 kali  (p=0,031 dan RR=1,909) dalam 24 jam pertama dan terjadinya 
ketidaknormalan jumlah leukosit 5 kali (p=0,014 dan RR=5,000) lebih tinggi 
dibandingkan dengan KPD < 18 jam. Hasil analisis Fisher menunjukkan bahwa  
KPD ≥ 18 jam tidak meningkatkan risiko terhadap kejadian asfiksia (p=0,436). 
Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan ketidaknormalan 
denyut jantung neonatus 24 jam pertama dan ketidaknormalan laju nafas neonatus 
24 jam pertama pada KPD ≥ 18 jam dengan < 18 jam. 
 
Simpulan : KPD ≥ 18 jam berisiko meningkatkan morbiditas perinatal 
berdasarkan ketidaknormalan suhu neonatus dan ketidaknormalan jumlah 
leukosit.  

Kata Kunci : ketuban pecah dini, kejadian asfiksia, denyut jantung, laju nafas, 
jumlah leukosit. 
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ABSTRACT 

 

Background : Premature rupture of membrane (PROM) was one of the maternal 
risk factor that affect 23% of perinatal mortality in Indonesia. Prelimenary study 
showed that the incident of PROM in dr. M. Soewandhie hospital of Surabaya has 
became 10 most-cases. Twenty-five percent’s mother with PROM gave birth 
during >12 hours and 41% of them was gave birth during 24 hours. Prom that 
happened for 18-24 hours increased the incidence of neonatal bacterial 
contamination and bacterial colonization. 
 

Objectives : To analyze comparison of perinatal morbidity between PROM ≥ 18 
hours and PROM < 18 hours in dr M. Soewandhie hospital of Surabaya. 
 
Methods: This study was an analytic observational using comparative study. The 
population of this study were all newborn baby in dr. M. Soewandhie hospital of 
Surabaya from September 2015 to March 2016 which was 310 baby. This study 
involved 98 baby as sample that selected by total sampling (≥18 hours) and quota 
sampling (<18 hours). 
 
Result: Chi Square showed that PROM ≥ 18 hours increased the risk of first 24 
hours abnormal temperature 1,9 times higher (p=0,031, RR=1,909)  and 
abnormal amount of leukocytes 5 times higher (p=0,014, RR=5,000) than PROM 
< 18 hours.  Fisher showed that PROM  ≥ 18 hours hasn’t increased the risk of 
neonatal asphyxia (p=0,436). The result also showed that PROM  ≥ 18 hours 
hasn’t increased the risk of 24 hours abnormal heart rate and respiration. 
 
Conclusion: PROM ≥ 18 hours increased perinatal morbidity include first 24 
hours of abnormal neonatal’s temperature and the abnormal amount of 
leukocytes. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Status kesehatan ibu dan anak di Indonesia masih memprihatinkan, 

ditandai dengan masih tingginya AKB. Berdasarkan data Survei Demografi 

dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, AKB di Indonesia yaitu mencapai 

32/1000 kelahiran hidup. Ketuban Pecah Dini (KPD) merupakan masalah 

penting dalam obstetri karena dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas 

perinatal (Saifuddin, 2009). KPD merupakan faktor ibu yang berperan 

terhadap kematian perinatal di Indonesia yaitu sebesar 23% (Djaja, 2012). 

Sekitar 6,46-15,6% kasus KPD terjadi pada kehamilan aterm (POGI, 2014).  

Risiko ibu dan janin akan meningkat seiring durasi waktu sebelum 

pelahiran dan frekuensi periksa dalam digital (Kennedy, 2014). Sekitar 25% 

infeksi intrauterin disebabkan oleh KPD (Saifuddin, 2009). Infeksi asenden 

dapat terjadi karena pecahnya ketuban yang menyebabkan hubungan 

langsung antara dunia luar dan ruangan dalam rahim (Depkes, 2007). 

Menurut Kosim (2009), KPD yang terjadi lebih dari 18-24 jam akan 

meningkatkan kejadian kontaminasi kuman pada bayi yang belum lahir. 

Mojaveri (2014) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kejadian transmisi 

vertikal meningkat sebesar 49,2% pada KPD ≥ 18 jam. KPD ≥ 18 jam 

berhubungan signifikan terhadap terjadinya kolonisasi streptococcus group B 

pada neonatus (Dhara Shah, 2014). Berbagai respon tubuh atau perubahan 

akan terjadi dalam proses terjadinya infeksi. Infeksi menyebabkan adanya 
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respon sistemik yaitu pembentukan sitokin yang terbentuk dalam proses 

infeksi yang sebagian dapat bertindak meredam infeksi dan sebagian dapat 

memperburuk keadaan penyakit (Kosim, 2009). Perubahan klinis yang terjadi 

dapat dilihat melalui variabel klinis yaitu suhu tubuh, denyut jantung, 

respirasi, dan dapat dilihat melalui variabel inflamasi yaitu jumlah leukosit. 

Variabel klinik dan inflamasi tersebut digunakan dalam melakukan diagnosis 

terhadap infeksi neonatus berdasarkan International pediatric sepsis 

concensus conference. Selain itu, infeksi akan menyebabkan meningkatnya 

kebutuhan metabolisme sehingga menyebabkan metabolisme anaerob, yang 

menyebabkan terjadinya timbunan asam laktat dan piruvat dan berpengaruh 

terhadap nilai Apgar bayi baru lahir (Manuaba, 2007). KPD akan berisiko 

terhadap terjadinya oligohidramnion yang dapat menekan tali pusat sehingga 

dapat terjadi asfiksia. 

RSUD dr. M. Soewandhie merupakan salah satu rumah sakit tipe B 

yang menjadi tempat rujukan bagi pelayanan kesehatan tingkat dasar di Kota 

Surabaya. Kasus KPD merupakan 10 besar kasus penyakit yang terdapat di 

instalasi rawat inap RSUD dr. M. Soewandhie (Pemerintah Kota Surabaya, 

2012). Berdasarkan data rekam medis RSUD dr. M. Soewandhie bulan 

September 2015 hingga Maret 2016, kasus KPD di RSUD dr. M. Soewandhie 

yaitu sebesar 17% dari jumlah total persalinan dengan angka kejadian yang 

fluktuatif setiap bulan. 47% dari kasus KPD di RSUD dr. M. Soewandhie 

merupakan pasien rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama. Sekitar 

25% ibu dengan kasus KPD di RSUD dr. M. Soewandhie, bersalin dalam 

waktu > 12 jam sejak pecahnya ketuban dan 41 % diantaranya bersalin dalam 
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waktu > 24 jam sejak pecahnya ketuban. Penelitian ini dilakukan dengan 

tujuan untuk membandingkan morbiditas perinatal tersebut pada KPD ≥ 18 

jam dengan KPD < 18 jam, sehingga diharapkan dapat melihat perbedaan 

morbiditas yang terjadi antara neonatus pada KPD  ≥ 18 jam dengan KPD < 

18 jam di RSUD dr. M. Soewandhie Surabaya. 

Dengan dilakukannya peneilitian ini maka diharapkan dapat 

memberikan gambaran fakta terhadap morbiditas yang terjadi pada neonatus 

dengan KPD ≥ 18 jam dan KPD < 18 jam di RSUD dr. M. Soewandhie 

Surabaya. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan 

oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam melakukan rujukan segera 

pada kasus KPD ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi untuk mengurangi 

morbiditas dan mortalitas perinatal akibat ketuban pecah dini. Selain itu, 

diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan oleh fasilitas 

kesehatan rujukan dalam pengawasan serta penanganan segera untuk 

mencegah kemungkinan morbiditas perinatal yang dapat terjadi.  

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana perbandingan morbiditas perinatal pada Ketuban Pecah Dini 

≥ 18 jam dengan < 18 jam di RSUD dr. M. Soewandhie Surabaya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian itu dilakukan untuk menganalisis perbandingan morbiditas 

perinatal pada Ketuban Pecah Dini ≥ 18 jam dengan < 18 jam di 

RSUD dr. M. Soewandhie Surabaya. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PERBANDINGAN MORBIDITAS ...SKRIPSI ANANDA PRASTUTI

http://www.nitropdf.com/


4 
 
 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Menganalisis perbedaan kejadian asfiksia pada ketuban pecah 

dini ≥ 18 jam dengan < 18 jam. 

2) Menganalisis perbedaaan ketidaknormalan suhu neonatus 24 

jam pertama pada ketuban pecah dini ≥ 18 jam dengan < 18 

jam. 

3) Menganalisis perbedaan ketidaknormalan laju nafas neonatus 

24 jam pertama pada ketuban pecah dini ≥ 18 jam dengan < 18 

jam. 

4) Menganalisis perbedaaan ketidaknormalan denyut jantung 

neonatus 24 jam pertama pada ketuban pecah dini ≥ 18 jam 

dengan < 18 jam. 

5) Menganalisis perbedaan ketidaknormalan jumlah leukosit 

neonatus pada ketuban pecah dini ≥ 18 jam dengan < 18 jam. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian dapat dijadikan informasi ilmiah mengenai 

perbandingan morbiditas perinatal pada Ketuban Pecah Dini ≥ 18 jam 

dengan < 18 jam di RSUD dr. M. Soewandhie Surabaya. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1) Bagi Subyek Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan 

bagi para ibu mengenai morbiditas perinatal yang terjadi pada 

ketuban pecah dini. 

2) Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan 

menambah pengetahuan bagi masyarakat dalam bidang kesehatan 

khususnya tentang morbiditas perinatal pada ketuban pecah dini. 

3) Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian diharapkan dapat mengurangi angka 

morbiditas pada neonatus dengan memberikan gambaran fakta 

terhadap morbiditas perinatal pada ketuban pecah dini sehingga 

dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan rujukan. 

 

1.5 Risiko Penelitian 

Penelitian ini tidak membahayakan karena tidak ada risiko secara fisik 

maupun mental terhadap informan. Peneliti melakukan penelitian dengan 

menggunakan data dari rekam medis pasien sehingga tidak berhadapan 

langsung dengan informan. Peneliti telah mempertimbangkan kerahasiaan 

identitas informan dengan menggunakan kode pada setiap lembar 

pengumpulan data tanpa mencantumkan identitas informan. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Persalinan 

2.1.1 Persalinan Spontan 

Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks, dan janin 

turun ke dalam jalan lahir. Kelahiran adalah proses dimana janin dan 

ketuban didorong keluar melalui jalan lahir (Saifuddin, 2009). Persalinan 

spontan adalah persalinan yang terjadi karena dorongan kontraksi uterus 

dan kekuatan mengejan ibu (Sumarah, 2009). 

2.1.2 Ekstraksi Vakum 

Ekstraksi Vakum adalah suatu persalinan buatan dimana janin 

dilahirkan dengan ekstraksi tenaga negatif (vakum) pada kepalanya, 

dengan alat yang dinamakan ekstraktor vakum atau ventouse (Saifuddin, 

2009). 

2.1.3 Manual Aid 

Manual aid adalah suatu persalinan dengan cara janin dilahirkan sebagian 

menggunakan tenaga dan kekuatan ibu dan sebagian lagi dengan memakai 

tenaga penolong (Wiknjosastro, 2005). 

2.1.4 Operasi SC 

Sectio Sesarea adalah suatu persalian buatan, dimana janin dilahirkan 

melalui suatu insisi pada dinding perut dan dinding rahim dengan syarat 

rahim dalam keadaan utuh serta berat janin di atas 500 gram 

(Wiknjosastro, 2005). 
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2.2 Status Reproduksi 

Status reproduksi merupakan determinan antara yang menyebabkan 

terjadinya komplikasi pada meternal maupun perinatal. Paritas dan usia 

merupakan bagian dari status reproduksi yang menjadi determinan antara 

yang berpengaruh terhadap terjadinya komplikasi ibu dan anak (Saifuddin, 

2009).  

2.2.1 Paritas 

Paritas adalah jumlah kehamilan yang mencapai viabilitas, yang 

pernah dilahirkan oleh ibu baik dalam keadaan hidup atau mati 

(Cunningham, dkk., 2006). Jenis paritas bagi ibu yang sudah partus 

antara lain yaitu :  

1. Primipara 

Primipara adalah wanita yang telah melahirkan anak, yang cukup 

besar untuk hidup di dunia luar (Varney, 2008) 

2. Multipara 

Multipara adalah perempuan yang telah melahirkan dua janin 

viabel atau lebih (Cunningham, 2006) 

3. Grandemultipara 

Grandemultipara adalah perempuan yang telah melahirkan lima 

anak atau lebih (Cunningham, 2006). 

2.2.2 Usia Ibu 

Umur atau usia adalah lama waktu hidup sejak dilahirkan atau 

diadakan. Umur ibu merupakan salah satu indikator untuk 

menentukan apakah kehamilan ibu dalam faktor risiko kehamilan atau 
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tidak. Umur yang berisiko untuk melangsungkan kehamilan adalah 

umur kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun.  

Umur sehat reproduksi adalah umur ibu dari 20 tahun sampai 35 

tahun. Usia antara 20-35 tahun merupakan usia dengan kehamilan dan 

kelahiran terbaik, artinya usia tersebut memiliki risiko yang rendah 

untuk ibu dan anak (Affandi, 2012). Kehamilan pada umur ibu kurang 

dari 20 tahun sangat berisiko terhadap diri ibu dan janinnya karena 

belum matangnya alat reproduksi untuk hamil, sehingga dapat 

menyebabkan terjadinya komplikasi persalinan yang dapat merugikan 

kesehatan ibu maupun janin (Manuaba, 2012). Umur ibu lebih dari 35 

tahun juga berisiko terhadap kesehatan ibu dan janin, selain itu usia ini 

menjadi faktor risiko ada potensi terjadinya gawat obstetri/APGO 

(Saifuddin, 2009). Kesehatan pada ibu dengan umur lebih dari 35 

tahun tidak seoptimal pada ibu hamil dengan umur 20-35 tahun. Ibu 

hamil dengan usia lebih dari 35 tahun mudah terserang penyakit dan 

organ kandungan pada tubuhnya sudah menua sehingga jalan lahir 

menjadi kaku dan terjadi perubahan pada jaringan organ reproduksi 

dalam (Rochjati, 2011). 

 
2.3 Ketuban Pecah Dini 

2.3.1 Definisi 

Ketuban Pecah Dini atau Early rupture of membrane adalah 

pecahnya ketuban sebelum terdapat tanda persalinan, dan setelah 

ditunggu satu jam belum dimulainya tanda persalinan (Manuaba, 2010). 

Ketuban pecah dini secara teknis didefinisikan sebagai pecah ketuban 
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spontan sebelum awitan persalinan, terlepas dari usia kehamilan 

(Kennedy, 2014). Sedangkan menurut Mochtar (2012) Ketuban Pecah 

Dini adalah pecahnya ketuban sebelum in partu, yaitu bila pembukaan 

pada primi kurang dari 3 cm dan pada multipara kurang dari 5 cm.  

2.3.2 Etiologi  

Penyebab ketuban pecah dini mempunyai dimensi multifaktoral 

yang dapat dijabarkan sebagai berikut (Mochtar, 2012; Manuaba, 2010): 

1. Adanya hipermotilitas rahim yang sudah lama terjadi sebelum 

ketuban pecah. Penyakit-penyakit seperti pielonefritis, sistitis, 

servisitis, dan vaginitis terdapat bersama-sama dengan hipermotilitas 

rahim ini. 

2. Kelainan bawaan dari selaput ketuban (selaput ketuban tipis). 

3. Infeksi (amnionitis atau korioamnionitis). Infeksi yang menyebabkan 

terjadi proses biomekanik pada selaput ketuban dalam bentuk 

proteolitik sehingga memudahkan ketuban pecah. 

4. Ketegangan rahim berlebihan (overdistensi rahim) yang terjadi pada 

kehamilan kembar, hidramnion 

5. Kelainan letak janin dalam rahim: letak sungsang, letak lintang. 

6. Kemungkinan kesempitan panggul: perut gantung, bagian terendah 

belum masuk PAP, disproporsi sefalopelvik. 

7. Faktor-faktor lain yang merupakan predisposisi yaitu multipara, 

grandemultipara, disproporsi, cervix incompeten, dan lain-lain. 
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2.3.3 Patofisiologi 

Ketuban pecah dalam persalinan secara umum disebabkan oleh 

kontraksi uterus dan peregangan berulang. Selaput ketuban pecah karena 

pada daerah tertentu terjadi perubahan biokimia yang menyebabkan 

selaput ketuban inferior rapuh, bukan karena seluruh selaput ketuban 

rapuh. Selaput ketuban sangat kuat pada kehamilan muda. Pada trimester 

ketiga selaput ketuban mudah pecah. Melemahnya kekuatan selaput 

ketuban ada hubungannya dengan pembesaran uterus, kontraksi rahim, 

dan gerakan janin. Pada trimester terakhir terjadi perubahan biokimia 

pada selaput ketuban (Saifuddin, 2009).  

Pecahnya selaput ketuban berkaitan dengan perubahan proses 

biokimia yang terjadi dalam kolagen matriks ekstra selular amnion, 

korion, dan apoptosis membran janin. Membran janin dan desidua 

bereaksi terhadap stimuli seperti infeksi dan peregangan selaput ketuban 

dengan memproduksi mediator seperti prostalglandin, sitokinin, dan 

protein hormone yang merangsang aktivitas “matrix degrading enzyme” 

(Saifuddin, 2009). 

Pada usia kehamilan cukup bulan, perubahan fisiologis dan 

kekuatan yang dihasilkan oleh kontraksi sering kali menyebabkan 

ketuban melemah dan kemudian terjadi KPD (Kennedy, 2014). 

Mendekati waktu persalinan, keseimbangan antara MMP dan TIMP-1 

mengarah pada degradasi proteolitik dan matriks intraselular dan 

membran janin. Aktivitas degradasi proteolitik ini meningkat menjelang 

persalinan (Saifuddin, 2009). 
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Mekanisme terjadinya ketuban pecah dini dapat berlangsung 

sebagai berikut: selaput ketuban tidak kuat sebagai akibat kurangnya 

jaringan ikat dan vaskularisasi, bila terjadi pembukaan serviks maka 

selaput ketuban sangat lemah dan mudah pecah dengan mengeluarkan 

air ketuban (Manuaba, 2010). 

2.3.4 Lama KPD 

Jarak antara pecahnya ketuban dan permulaan dari persalinan 

disebut periode laten = LP = lag period. Makin muda umur kehamilan 

makin memanjang LP-nya. Sedangkan lamanya persalinan lebih pendek 

dari biasa, yaitu pada primi 10 jam dan multi 6 jam (Mochtar, 2012). 

Sekitar 80-85% wanita pada semua usia gestasi, yang mengalami ketuban 

pecah dini, akan mengalami persalinan dalam waktu 24 jam. Sedangkan 

10% lainnya mengalai pesalinan dalam waktu 72 jam. Sementara sisanya, 

yaitu 5% wanita, akan mengalami periode laten yang lebih lama dari 72 

jam (Varney, 2008).  

Ketuban pecah dini menyebabkan hubungan langsung antara dunia 

luar dan ruangan dalam rahim, sehingga memudahkan terjadinya infeksi 

asenden. Risiko ibu dan janin meningkat seiring durasi waktu sebelum 

pelahiran dan frekuensi periksa dalam digital (Kennedy, 2014). Menurut 

Kosim (2009), kejadian kontaminasi kuman pada bayi yang belum lahir 

meningkat pada KPD dalam waktu 18-24 jam. Penelitian yang dilakukan 

oleh Mojaveri (2014) juga menyebutkan bahwa kejadian transmisi 

vertikal meningkat sebesar 49,2%. Selain itu, Dhara Shah (2014) dalam 

penelitiannya menyebutkan bahwa KPD ≥ 18 jam berhubungan 
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signifikan terhadap terjadinya kolonisasi streptococcus group B pada 

neonatus. 

2.3.5 Pengaruh Ketuban Pecah Dini  

1) Terhadap Janin 

Walaupun ibu belum menunjukkan gejala-gejala infeksi 

tetapi janin mungkin sudah terkena infeksi, karena infeksi 

intrauterine lebih dahulu terjadi (amnionitis, vaskulitis) sebelum 

gejala pada ibu dirasakan. Jadi akan meninggikan mortalitas dan 

morbiditas perinatal (Mochtar, 2012). Komplikasi yang timbul akibat 

KPD bergantung pada usia kehamilan. Risiko pada janin akibat KPD 

cukup bulan meliputi kompresi tali pusat dan infeksi asenden. Risiko 

ibu dan janin meningkat seiring durasi waktu sebelum pelahiran dan 

frekuensi periksa dalam digital (Kennedy, 2014) 

2) Terhadap Ibu 

Ketuban pecah dini menyebabkan hubungan langsung antara 

dunia luar dan ruangan dalam rahim, sehingga memudahkan 

terjadinya infeksi asenden. Salah satu fungsi selaput ketuban adalah 

melindungi atau menjadi pembatas dunia luar dan ruangan dalam 

rahim sehingga mengurangi kemungkinan infeksi. (Manuaba, 2010). 

Terbukanya jalan lahir akibat KPD dapat menyebabkan terjadinya 

infeksi intrapartal. Selain itu juga dapat dijumpai infeksi puerperalis 

(nifas), peritonitis dan septicemia, serta dry-labor (Mochtar, 2012). 

Makin lama periode laten, makin besar kemungkinan infeksi dalam 

rahim, persalinan prematuritas dan selanjutnya meningkatkan 
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kejadian kesakitan dan kematian ibu dan bayi atau janin dalam rahim 

(Manuaba, 2010).  

 
2.4 Infeksi Bayi Baru Lahir  

2.4.1 Definisi 

Infeksi merupakan suatu keadaan yang mana ditemukan adanya 

mikroorganisme dan respons imun, tetapi belum disertai dengan 

adanya gejala klinis. Sedangkan penyakit infeksi merupakan suatu 

keadaan yang mana ditemukan mikroorganisme, respons imun, dan 

gejala klinis (Depkes, 2007; Soedarmo,2012). Sedangkan infeksi 

perinatal adalah infeksi pada neonatus yang terjadi pada masa 

antenatal, intranatal, dan postnatal (Dewi, 2014) 

2.4.2 Klasifikasi 

Infeksi pada neonatus dapat dibagi menurut berat ringannya 

dalam 2 golongan besar, yaitu infeksi berat dan infeksi ringan 

(Hassan, 2005) 

1) Infeksi berat (major infections) : sepsis neonatal, meningitis, 

pneumonia, diare epidemik, pielonefritis, osteitis akut, tetanus 

neonatorum. 

2) Infeksi ringan (minor infections) : infeksi pada kulit, oftalamia 

neonatorum, infeksi umbilikus, monialisis. 

Sedangkan berdasarkan waktu terjadinya, infeksi dapat 

dibedakan sebagai berikut: 
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1) Awitan dini  

Merupakan infeksi perinatal yang terjadi segera dalam periode 

postnatal (< 72 jam) dan biasanya diperoleh pada saat proses 

kelahiran atau in utero. Di negara berkembang termasuk Indonesia, 

mikroorganisme penyebabnya adalah batang gram negative dengan 

insiden 3,5 kasus per 1000 kelahiran hidup dengan angka mortalitas 

sebesar 15-50% (Depkes, 2007). 

2) Awitan lambat  

Merupakan infeksi postnatal (> 72 jam) yang diperoleh dari 

lingkungan sekitar atau rumah sakit (infeksi nosokomial). Proses 

infeksi pasien semacam ini disebut juga infeksi dengan transmisi 

horizontal. Angka mortalitas pada awitan lambat lebih rendah yaitu 

10-20%. Di negara berkembang penyebabnya didominasi oleh 

mikroorganisme batang Gram negatif (E. coli, Klebsiella, dan 

Pseudomonas aeruginosa) (Depkes, 2007). 

2.4.3 Etiologi  

Infeksi dapat disebabkan oleh berbagai macam kuman seperti 

bakteri, virus, parasit, atau jamur. Hampir sebagian besar kuman 

penyebab di negara berkembang adalah kuman gram negatif berupa 

kuman enterik seperti Enterobacter sp, Klebsiella sp dan Coli sp. 

(Kosim, 2009). 

Pada umumnya infeksi intrauterin merupakan infeksi yang 

menjalar ke atas setelah ketuban pecah. Bakteri yang potensial 

patogen (aerob, anaerob) masuk ke dalam air ketuban, diantaranya 
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ialah streptokokus golongan B, Eschericia Coli, streptokoki anaerob, 

dan spesies bakteroides (Saifuddin, 2009). Bakteri Streptokokus grup 

B  merupakan penyebab infeksi asenden yang paling besar (Manuaba, 

2007). 

2.4.4 Patogenesis  

Infeksi bukan merupakan keadaan yang statis. Adanya patogen 

di dalam darah (bakteremia, viremia) dapat menimbulkan keadaan 

yang berkelanjutan dari infeksi (SIRS:Systemic Inflammatory 

Response Syndrome) ke sepsis, sepsis berat, syok septik, kegagalan 

multi organ, dan akhirnya kematian (Depkes, 2007).  

Tabel 2.1 Perjalanan penyakit infeksi pada neonatus 
Bila ditemukan minimal dua dari 4 kriteria, salah 
satunya kelainan suhu dan jumlah leukosit:  
Jumlah leukosit meningkat atau menurun 
Takikardi atau bradikardi 
Laju nafas >60x/m dengan/tanpa retraksi dan 
desaturasi O2  
Suhu tubuh tidak stabil(<36ºC atau >38.5ºC)  

SIRS 
 

Terdapat satu atau lebih kriteria SIRS disertai infeksi 
yang terbukti atau tersangka. 

SEPSIS  

Sepsis yang disertai disfungsi organ kardiovaskular 
atau disertai gangguan napas akut atau terdapat 
gangguan dua organ lain (seperti gangguan neurologi, 
hematologi, urogenital, dan hepatologi). 

SEPSIS BERAT  

Sepsis berat disertai hipotensi (tekanan darah sistolik 
<65 mmHg pada bayi <7 hari dan <75 mmHg pada 
bayi 7-30 hari) dan kebutuhan resusitasi cairan dan 
obat-obat inotropik  

SYOK SEPTIK  

Terdapat disfungsi multi organ meskipun telah 
mendapatkan pengobatan optimal 

SINDROM 
DISFUNGSI 
MULTIORGAN  

 KEMATIAN  
Sumber: Dixon and Dooren, 2012; Depkes, 2007 
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2.4.5 Patofisiologi 

Selama dalam kandungan, janin relatif aman terhadap 

kontaminasi kuman karena terlindung oleh berbagai organ tubuh 

seperti plasenta, selaput amnion, 13 khorion, dan beberapa faktor anti 

infeksi pada cairan amnion. Walaupun demikian, kemungkinan 

kontaminasi kuman dapat timbul melalui berbagai jalan yatu (Kosim, 

2009):  

1) Infeksi kuman, parasit, atau virus yang diderita ibu dapat mencapai 

janin melalui aliran darah menembus barier plasenta dan masuk 

sirkulasi janin. Keadaan ini ditemukan pada infeksi TORCH, 

Triponema pallidum atau Listeria dan lain-lain.  

2) Prosedur obstetri yang kurang memperhatikan faktor asepsis / 

antisepsis misalnya saat pengambilan contoh darah janin, bahan 

villi khorion atau amniosentesis. Paparan kuman pada cairan 

amnion saat prosedur dilakukan akan menimbulkan amnionitis dan 

pada akhirnya terjadi kontaminasi kuman pada janin. 

3) Pada saat ketuban pecah, paparan kuman yang berasal dari vagina 

akan lebih berperan dalam infeksi janin. Pada keadaan ini kuman 

vagina masuk ke dalam rongga uterus dan bayi dapat 

terkontaminasi kuman melalui saluran pernafasan ataupun saluran 

cerna. Kejadian kontaminasi kuman pada bayi yang belum lahir 

akan meningkat apabila ketuban telah pecah lebih dari 18-24 jam  

Setelah bayi lahir, sebagian besar infeksi yang berakibat fatal 

terjadi sebagai akibat kontaminasi pada saat penggunaan alat atau 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PERBANDINGAN MORBIDITAS ...SKRIPSI ANANDA PRASTUTI

http://www.nitropdf.com/


17 
 

akibat perawatan yang tidak steril atau sebagi akibat infeksi silang 

(Hassan, 2005). Bila paparan kuman memasuki aliran darah maka 

akan terjadi respon tubuh yang berupaya untuk mengeluarkan kuman 

dari tubuh. Berbagai reaksi tubuh yang terjadi akan memperlihatkan 

pula bermacam gambaran gejala klinis pada pasien. Tergantung dari 

perjalanan penyakit, gambaran klinis yang terlihat akan berbeda. Oleh 

karena itu, pada penatalaksanaan selain pemberian antibiotik, harus 

memperhatikan pula gangguan fungsi organ yang timbul akibat 

beratnya penyakit. (Kosim, 2009) 

2.4.6 Respon Inflamasi  

Infeksi akan dilawan oleh tubuh, baik melalui sistem imunitas 

selular yang meliputi monosit, makrofag, dan netrofil serta melalui 

sistem imunitas humoral dengan membentuk antibodi dan 

mengaktifkan jalur komplemen (Depkes, 2007). Dalam sistem imun, 

salah satu respon sistemik yang penting pada pasien dengan infeksi 

adalah pembentukan sitokin. Sitokin yang terbentuk dalam proses 

infeksi berfungsi sebagai regulator reaksi tubuh terhadap infeksi, 

inflammasi, atau trauma. Sebagian sitokin (Pro inflammatory cytokine 

seperti IL-1, IL-2 dan TNF-α) dapat memperburuk keadaan penyakit 

tetapi sebagian lainnya (anti-inflammatory cytokine seperti IL-4 dan 

IL-10) bertindak meredam infeksi dan mempertahankan homeostasis 

organ vital digunakan sebagai penunjang diagnostik sepsis neonatal 

(Kosim, 2009). 
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Pada sistem koagulasi terjadi peningkatan pembentukan Tissue 

Factor (TF) yang bersama dengan faktor VII darah akan berperan pada 

proses koagulasi. Kedua faktor tersebut menimbulkan aktivasi faktor 

IX dan X sehingga terjadi proses hiperkoagulasi yang menyebabkan 

pembentukan trombin yang berlebihan dan selanjutnya meningkatkan 

produksi fibrin dan fibrinogen. Supresi fibrinolisis terjadi karena 

meningkatnya pembentukan plasminogen-activator inhibitor-1 (PAI-

1) yang dirangsang oleh mediator proinflamasi (TNF alpha). 

Demikian pula pembentukan trombin yang berlebihan berperan dalam 

aktivasi thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor (TAFI) yaitu faktor 

yang menimbulkan supresi fibrinolisis. Kedua faktor yang berperan 

dalam supresi ini mengakibatkan akumulasi fibrin darah yang dapat 

menimbulkan mikrotombi pada pembuluh darah kecil sehingga terjadi 

disfungsi berbagai organ tubuh. Manifestasi disfungsi multiorgan ini 

secara klinis dapat memperlihatkan gejala-gejala sindrom distres 

pernafasan, hipotensi, gagal ginjal, dan bila tidak teratasi akan diakhiri 

dengan kematian pasien (Kosim, 2009). 

2.4.7 Faktor Risiko Infeksi  

Faktor risiko terjadinya infeksi pada neonatus dikelompokkan 

menjadi (Kosim, 2009; Depkes, 2007): 

1) Faktor Ibu 

(1) Persalinan dan kelahiran kurang bulan 

(2) Ketuban pecah dini 

(3) Persalinan dengan tindakan 
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(4) Infeksi dan demam pada ibu (>38,4o C) 

(5) Kehamilan multipel 

(6) Faktor sosial ekonomi dan gizi ibu 

2) Faktor Bayi 

(1) Prematuritas dan berat lahir rendah 

(2) Asfiksia perinatal 

(3) Prosedur invasif 

(4) Bayi yang dilahirkan dengan cacat bawaan 

2.4.8 Gambaran Klinis Infeksi 

Gambaran klinis infeksi pada BBL bervariasi, karena itu 

kriteria diagnostik harus mencakup pemeriksaan penunjang baik 

pemeriksaan laboratorium ataupun pemeriksaan khusus lainnya. 

Kriteria tersebut terkait dengan perubahan yang terjadi dalam 

perjalanan penyakit infeksi. Perubahan tersebut dapat 

dikelompokkan dalam berbagai variabel antara lain variabel klinik 

(seperti suhu tubuh, denyut jantung, dan lain-lain), variabel 

hemodinamik (tekanan darah), variabel perfusi jaringan (capillary 

refill) dan variabel inflamasi (gambaran leukosit, trombosit, IT 

ratio, sitokon, dan lain-lain) (Kosim, 2009). 

Janin yang terkena infeksi akan menderita takikardia, lahir 

dengan asfiksia dan memerlukan resusitasi karena nilai Apgar 

rendah. Setelah lahir, bayi tampak lemah dan tampak gambaran 

klinis sepsis seperti hipo/hipertermia, hipoglikemia dan kadang-

kadang hiperglikemia. Selanjutnya akan terlihat berbagai kelainan 
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dan gangguan fungsi organ tubuh. Selain itu, terdapat kelainan 

susunan saraf pusat (letargi, refleks hisap buruk, menangis lemah 

kadang-kadang terdengar high pitch cry, bayi menjadi iritabel dan 

dapat disertai kejang), kelainan kardiovaskular (hipotensi, pucat, 

sianosis, dingin dan clummy skin). Bayi dapat pula memperlihatkan 

kelainan hematologik, gastrointestinal ataupun gangguan respirasi 

(perdarahan, ikterus, muntah, diare, distensi abdomen, intoleransi 

minum, waktu pengosongan lambung yang memanjang, takipnea, 

apnea, merintih dan retraksi) (Depkes, 2007). 

2.4.9 Diagnosis 

Menurut Fraser (2011), dalam menentukan diagnosis 

diperlukan berbagai informasi antara lain faktor risiko, pengkajian 

fisik dan pemeriksaan penunjang. 

1) Faktor risiko individu terhadap infeksi. Hal ini meliputi riwayat 

pecah ketuban lama pada maternal, koriamnionitis, demam 

selama persalinan, dan cairan amniotik bau. 

2) Pengkajian fisik dapat meliputi pengamatan berikut 

ketidakstabilan suhu; letargi atau tidak mau menyusu, dehidrasi, 

kelaparan atau takikardia, dan adanya apnea; tanda-tanda sistem 

saraf pusat yang memerlukan pemeriksaan neurodevelopmental 

lengkap. 

3) Pemeriksaan yang dilakukan untuk menegakkan diagnosis 

infeksi pada neonatus meliputi 

(1) Hitung sel darah lengkap 
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(2) Uji spesimen urine dan mekonium untuk organisme spesifik 

(3) Apusan hidung, tenggorok dan umbilikus, serta dari ruam 

kulit, pustua, atau vesikel untuk uji organisme spesifik 

(4) MRI, CT Scan, dan sinar X-dada 

(5) Pungsi lumbal untuk memungkinkan pemeriksaan CSS 

(6) Uji cairan amniotik, jaringan plasenta dan darah tali pusat 

untuk organisme spesifik. 

Sedangkan menurut International pediatric sepsis concensus 

conference, Systemic inflammatory respone syndrome (SIRS) pada 

neonatus ditegakkan bila ditemukan 2 dari 4 kriteria yang dinilai 

dari suhu tubuh, denyut jantung, laju napas, dan jumlah leukosit 

(Pujiadi, 2013). Gambaran klinis tersebut merupakan kelompok 

variabel klinik menurut usulan dari The International Sepsis Forum 

yang disusun berdasarkan perubahan klinis sesuai dengan 

perjalanan infeksi. 

(1) Suhu Tubuh 

 Pemeriksaan suhu pada neonatus dilakukan untuk 

menentukan apakah bayi dalam keadaan hipo atau hipertermi 

(Hidayat, 2008). Suhu normal bayi baru lahir berkisar 36,5oC – 

37,5oC suhu aksilla (Saifuddin, 2009). Salah satu tanda 

gambaran klinis bayi baru lahir yang terkena infeksi adalah 

ditemukannya kelainan suhu yaitu suhu yang tidak stabil, dapat 

terjadi kenaikan suhu hingga hipertermia atau dapat pula 

terjadi penurunan suhu hingga hipotermia. Ketidaknormalan 
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suhu tubuh bayi yang terkena infeksi dapat terjadi sejak lahir 

atau suhu tidak stabil setelah dilakukan pengukuran suhu 

normal (Depkes, 2007). Pirogenitas bakteri gram negatif 

(misal: E.Coli, Salmonela) disebabkan adanya heat-stable 

factor yaitu endotoksin, suatu pirogen eksogen (zat yang 

menyebabkan demam). Endotoksin bekerja langsung pada 

hipotalamus untuk mengubah pengatur suhu. Endotoksin 

menyebabkan peningkatan suhu yang progresif tergantung dari 

dosis (dose-related). Endotoksin gram negatif tidak selalu 

merangsang demam, pada bayi infeksi gram negatif juga akan 

mengalami hipotermia (Soedarmo, 2012).  

(2) Denyut jantung 

Pemeriksaan denyut jantung pada bayi baru lahir penting 

dilakukan untuk menilai apakah bayi mengalami gangguan 

yang menyebabkan jantung dalam keadaan tidak normal, 

seperti suhu tubuh yang tidak normal, perdarahan, atau 

gangguan nafas (Hidayat, 2008).  Denyut jantung bayi baru 

lahir dalam kondisi transisi normal yaitu 100-180 kali per 

menit (Varne, 2008).. Sedangkan, bayi dengan keadaan infeksi 

dapat ditandai dengan denyut jantung > 180 kali per menit atau 

< 100 kali per menit (Depkes, 2007). Poedjiadi (2013) juga 

menyebutkan bahwa takikardi merupakan gambaran klinik 

awal terjadinya infeksi pada neonatus. Menurut Hidayat 

(2008), keadaan takikardi dapat terlihat pada keadaan 
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hipertermia, aktivitas tinggi, ansietas, tirotoksitosis, 

miokarditis, gagal jantung, serta dehidrasi atau rejantan. 

Takikardi pada kriteria SIRS didefinisikan sebagai rata-rata 

frekuensi > 2 standar deviasi (SD) atau di atas nilai normal 

menurut umur (Poedjiadi, 2013). Sedangkan bradikardi adalah 

frekuensi denyut jantung yang kurang dari normal atau denyut 

jantung lambat. Dalam penilaian bradikardi, terdapat 

bradikardi sinus dan bradikardi relatif apabila denyutan nadi 

lebih sedikit dibandingkan dengan kenaikan suhu (Hidayat, 

2008).   

(3) Laju Nafas 

Banyak yang dapat dipelajari dengan mengamati 

pernafasan. Adanya variasi frekuensi dan irama pada bayi 

adalah khas, berfluktuasi sesuai dengan aktivitas fisik, 

keadaaan terjaga atau menangis. Karena fluktuasi yang cepat 

maka frekuensi respirasi bayi harus dihitung selama satu menit 

penuh dalam keadaan istirahat. Pada keadaan tidur frekuensi 

normal untuk bayi cukup bulan adalah 30-40 kali/menit 

(Marcdante et all, 2011). Pada pernapasan normal, perut dan 

dada bergerak hampir bersamaan tanpa adanya retraksi, tanpa 

terdengar suara pada waktu inspirasi maupun ekspirasi. Gerak 

pernapasan 30-50 kali per menit (Saifuddin, 2009). Pada bayi 

baru lahir, laju nafas 30-60 kali per menit dengan pernafasan 

diafragma disertai gerakan dinding abdomen merupakan tanda-
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tanda transisi yang normal (Varney, 2008). Terjadinya 

abnormalitas pada frekuensi pernafasan dapat disebabkan oleh 

sejumlah keadaan. Pada frekuensi nafas yang cepat dapat 

disebabkan oleh adanya keadaan yang meliputi penyakit paru 

retristik, nyeri pleuritik dada, elevasi diafragma, dan asidosis 

metabolik. Sedangkan pada pernafasan lambat dapat 

disebabkan oleh adanya pengaruh obat dan peningkatan 

tekanan intrakranial  

Pada bayi baru lahir yang terkena infeksi, pernapasan 

merupakan salah satu variabel kinik yang dinilai. Gangguan 

respirasi merupakan indikasi terjadinya gangguan fungsi organ 

(Kosim, 2009). Kriteria pernapasan bayi baru lahir yang 

merupakan kriteria SIRS yaitu apabila laju napas bayi > 60 kali 

per menit pada neonatus dengan retraksi atau desaturasi 

oksigen (Depkes, 2007).  

(4) Jumlah Leukosit 

Sel darah putih dianggap lebih sensitif dalam menunjang 

diagnosis. Leukosit merupakan salah satu bukti adanya 

peradangan yang terjadi pada pasien dengan infeksi. Jumlah 

leukosit normal pada bayi baru lahir yaitu 9x103/mm3 – 

34x103/mm3 (Soedarmo, 2012).  

Pada bayi baru lahir yang mengalami infeksi, jumlah 

leukosit dapat meningkat atau menurun (Depkes, 2007). Bila 

terjadi kerusakan jaringan atau infeksi maka segera terjadi 
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perubahan besar dalam sirkulasi mikro. Pembuluh mengalami 

dilatasi dan permeabilitasnya meningkat sehingga timbul 

kebocoran cairan yang kaya protein dan darah. Endotel 

vaskular menjadi sticky yang memudahkan melekatnya 

leukosit yang beredar, kemudian disusul dengan diapedesis 

(pasase aktif) leukosit melewati endotel, kedalam jaringan 

(Soedarmo, 2012). Dalam kondisi normal, peningkatan jumlah 

leukosit bermanfaat untuk meredam infeksi dan 

mempertahankan homeostatis organ vital, namun apabila 

kondisi reaksi yang berlebihan akan mengakibatkan terjadinya 

kerusakan berbagai organ tubuh (Kosim, 2009). 

(5) Nilai APGAR 

Infeksi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi nilai 

Apgar. Infeksi pada bayi baru lahir dapat mempengaruhi tonus, 

warna, dan refleks (Kennedy, 2014). Pada keadaan infeksi 

menyebabkan meningkatnya kebutuhan metabolisme, sehingga 

menyebabkan tidak terpenuhi oleh aliran darah dari plasenta. 

Aliran nutrisi dan O2 yang tidak cukup menyebabkan 

metabolisme anaerob, sehingga terjadi timbunan asam laktat 

dan piruvat. Metabolisme anaerob janin menyebabkan siklus 

metabolisme glukosa janin tidak lengkap dengan hasil CO2, 

tetapi terjadi timbunan asam laktat dan piruvat, terbatasnya 

kemampuan pendapatan darah untuk menetralisir asidosis, dan  

penurunan fungsi pH darah janin dan timbunan asam laktat dan 
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asam piruvat yang pada akhirnya akan memberikan gangguan 

metabolisme lebih lanjut dan membahayakan fungsi sistem 

organ vital yang akhirnya menuju kematian janin intrauteri 

(Manuaba, 2007). Selain itu, dengan pecahnya ketuban pada 

kasus ketuban pecah dini akan terjadi oligohidramnion yang 

menekan tali pusat hingga terjadi asfiksia. Terdapat hubungan 

antara terjadinya gawat janin dan derajat oligohidramnion, 

semakin sedikit air ketuban, janin semakin gawat (Saifuddin, 

2009). Terdapat 5 komponen yang dinilai pada nilai Apgar, 

yaitu mencakup denyut jantung, upaya pernafasan, tonus otot, 

iritabilitas refleks, dan warna kulit bayi (Kennedy, 2014). Skor 

ini dilakukan pada menit ke-1 dan ke-5 kehidupan. Pengkajian 

pada 1 menit pertama penting untuk penatalaksanaan resusitasi 

selanjutnya. Sedangkan pengkajian pada menit ke-5 lebih 

dapat dipercaya sebagai prediktor risiko kematian ibu dan 

janin. Semakin tinggi nilai yang dicapai, semakin baik pula 

kondisi bayi (Fraser, 2011). 

Tabel 2.2 Nilai Apgar 
Tanda Skor Apgar   
 0 1 2 
Denyut Jantung Tidak ada <100 kali/menit >100 

kali/menit 
Frekuensi 
Pernapasan 

Tidak ada Lambat, tidak teratur Baik, menangis 

Tonus Otot Lemah Sebagian ekstremitas 
fleksi 

Bergerak aktif  

Iritabilitas refleks Tidak ada 
respon 

Meringis, menangis Meringis, 
batuk, bersin 

Warna Biru atau pucat Badan merah muda, 
ekstremitas biru 

Merah muda 

Sumber: Kennedy, 2014 
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Klasifikasi klinik nilai APGAR adalah sebagai berikut 

(Mochtar, 2012): 

(1) Asfiksia 

a. Asfiksia berat (nilai APGAR 0-3) 

Biasanya mengindikasikan bahwa resusitasi diperlukan 

secepatnya (Kennedy, 2014). Resusitasi dibutuhkan segera 

secara aktif dan pemberian oksigen terkendali karena 

asfiksia berat selalu disertai asidosis. 

b. Asfiksia ringan sedang (nilai APGAR 4-6) 

Dapat mengindikasikan perlunya sedikit resusitasi. Pada 

asfiksia ringan memerlukan resusitasi dan pemberian 

oksigen sampai bayi dapat bernafas normal kembali.  

(2) Bayi normal atau tidak asfiksia (nilai APGAR 7-10). 

Mengindikasikan adaptasi yang adekuat, biasanya tidak 

memerlukan bantuan (Kennedy, 2014).  

 
2.5 Asfiksia Neonatorum 

2.5.1 Definisi 

Asfiksia adalah keadaan dimana bayi tidak dapat segera bernafas 

secara spontan dan teratur setelah dilahirkan (Mochtar, 2012). 

Asfiksia berarti hipoksia yang progresif, penimbunan CO2 dan 

asidosis. Apabila proses ini berlangsung terlalu jauh dapat 

mengakibatkan kerusakan otak atau kematian (Saifuddin, 2008). 
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2.5.2 Etiologi 

Penyebab asfiksia secara umum dikarenakan adanya ganguan 

pertukaran gas serta transpor O2 dari ibu ke janin sehingga terterdapat 

gangguan dalam persedian O2 dan dalam menghilangkan CO2 

(Saifuddin, 2009). Paru bayi baru lahir mengembang pada menit-

menit pertama kelahiran dan kemudian disusul dengan pernafasan 

teratur. Bila terdapat gangguan pertukaran gas atau pengangkutan 

oksigen dari ibu ke janin, akan terjadi asfiksia janin atau neonatus 

(Hassan, 2005). 

Asfiksia dapat terjadi selama kehamilan, pada proses persalinan, 

periode atau segera setelah lahir. Hampir sebagian besar asfiksia bayi 

baru lahir ini merupakan kelanjutan asfiksia janin. Janin sangat 

bergantung pada pertukaran plasenta untuk oksigen, asupan nutrisi 

dan pembuangan produk sisa sehingga gangguan pada aliran darah 

umbilikal maupun plasental hampir selalu akan menyebabkan asfiksia. 

Gangguan yang timbul pada akhir kehamilan atau persalinan hampir 

selalu disertai anoksia/hipoksia janin dan berakhir dengan asfiksia 

neonatus (Hassan, 2005). Beberpa kondisi yang terkait dengan 

hipoksia uteroplasenta antara lain preeklamsia, hipertensi kronik, 

asma, merokok, dan menetap di dataran tinggi (Cunningham, 2013). 
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Tabel 2.3 Faktor risiko asfiksia neonatorum 

Faktor risiko antepartum Faktor risiko 
intrapartum 

Faktor risiko 
janin 

Primipara 
Penyakit pada ibu: 
 Demam saat kehamilan 
 Hipertensi dalam 

kehamilan 
 Anemia 
 Diabetes Mellitus 
 Penyakit hati dan ginjal 
 Penyakit kolagen dan 

pembuluh darah 
Perdarahan antepartum 

Riwayat kematian 
neonatus sebelumnya 

Penggunaan sedasi, 
analgesi atau anastesi 

Malpresentasi 
Partus lama 
Persalinan yang sulit 
dan traumatik 
Mekoneum ketuban 
Ketuban pecah dini 
Induksi Oksitosin 
Prolaps tali pusat 

Prematuritas 
BBLR 
Pertumbuhan 
janin 
terhambat 
Kelainan 
konginetal 

Sumber: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2008 

2.2.3 Patofisiologis 

Pernafasan spontan bayi baru lahir bergantung kepada kondisi 

janin pada masa kehamilan dan persalinan. Asfiksia yang terjadi 

dimulai dengan suatu periode apnu (primary apnoea) disertai dengan 

penurunan frekuensi jantung. Selanjutnya bayi akan memperlihatkan 

usaha bernafas (gasping) yang kemudian diikuti oleh pernafasan 

teratur. Pada penderita asfiksia berat usaha bernafas ini tidak tampak 

dan bayi selanjutnya dalam periode apnu kedua (secondary apnoea) 

(Hassan, 2005).  

Bila janin kekurangan O2 dan kadar CO2 bertambah, timbul 

rangsangan terhadap N. vagus sehingga bunyi jantung janin menjadi 

lambat. Bila kekurangan O2 ini terus berlangsung, maka N. vagus 
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tidak dapat dipengaruhi lagi. Timbullah ini rangsang dari N. 

simpatikus. DJJ menjadi lebih irregular dan menghilang (Mochtar, 

2012)..  

Kekurangan O2 juga merangsang usus, sehingga mekonium 

keluar sebagai tanda janin dalam asfiksia. Jika DJJ normal dan ada 

mekonium maka janin mulai asfiksia. Jika DJJ kurang dari 100 kali 

per menit dan ada mekonium maka janin dalam keadaan gawat. Janin 

akan mengadakan pernafasan intrauterine, dan bila kita periksa 

kemudian, terdapat banyak air ketuban dan mekonium dalam paru. 

Bronkus tersumbat dan terjadi atelectasis, bila janin lahir veoli tidak 

berkembang (Mochtar, 2012). 

 
2.5.4 Derajat Asfiksia 

Skor Apgar merupakan beberapa kriteria klinis yang diciptakan 

oleh Virgina Apgar untuk menentukan keadaan bayi baru lahir. 

Kriteria ini berhubungan erat dengan keseimbangan asam-basa pada 

bayi. Selain itu, skor Apgar juga dapat memberikan gambaran 

beratnya perubahan kardiovaskular yang ditemukan. Penilaian secara 

Apgar ini juga mempunyai hubungan yang bermakna dengan 

mortalitas dan morbiditas bayi baru lahir (Hassan, 2005). 

Skor dilakukan pada menit ke-1 dan ke-5 kehidupan. Bila nilainya 

masih dibawah 7 atau bayinya membutuhkan resusitasi, maka 

penilaiannya diakukan setiap 5 menit sampai normal atau usianya 20 

menit (Lissauer dan Fanaroff,,2009). Klasifikasi klinik nilai APGAR 

adalah sebagai berikut: 
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(1) Asfiksia berat (nilai APGAR 0-3) 

Memerlukan resusitasi segera secara aktif dan pemberian oksigen 

terkendali, asfiksia berat selalu disertai asidosis. 

(2) Asfiksia ringan sedang (nilai APGAR 4-6) 

Memerlukan resusitasi dan pemberian oksigen sampai bayi dapat 

bernafas normal kembali. 

(3) Bayi normal (nilai APGAR 7-10). 

 
2.6 Ketuban Pecah Dini dan Morbiditas Perinatal 

Morbiditas atau morbidity adalah keadaan sakit atau berpenyakit 

(Dorland, 2008). Ketuban pecah dini secara teknis didefinisikan sebagai 

pecah ketuban spontan sebelum awitan persalinan, terlepas dari usia 

kehamilan (Kennedy, 2014). KPD merupakan masalah penting dalam 

obstetri karena dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas perinatal 

(Saifuddin, 2009). Salah satu fungsi selaput ketuban adalah melindungi atau 

menjadi pembatas dunia luar dan ruangan dalam rahim, sehingga mengurangi 

kemungkinan infeksi. Terjadinya ketuban pecah dini menyebabkan hubungan 

langsung antara dunia luar dan ruangan dalam rahim, sehingga memudahkan 

terjadinya infeksi asenden (Kosim, 2009). Pada keadaan ini kuman vagina 

masuk ke dalam rongga uterus dan bayi dapat terkontaminasi kuman melalui 

saluran pernafasan ataupun saluran cerna. Invasi bakteri pada cairan amnion, 

biasanya sebagai akibat robekan yang lama pada membran korioamnion. 

Organisme yang berasal dari saluran genetalia maternal ditransmisikan 

melalui membrane amnion yang ruptur, lebih jarang lagi membrane amnion 

yang intalk, menyebabkan korioamnionitis. Pembawa streptokokus grup B 
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dan Escherchia coli yang asimtomatik sering dijumpai, terutama di vagina 

dan rectum. Infeksi dilaporkan berkaitan dengan persalinan prematur, rupture 

premature membran, korioamnionitis, dan sepsis nifas, serta pada janin dan 

neonatus (Leveno, 2009).  

Risiko ibu dan janin meningkat seiring durasi waktu sebelum pelahiran 

dan frekuensi periksa dalam digital (Kennedy, 2014). Menurut Kosim (2009), 

kontaminasi pada bayi yang belum lahir meningkat pada KPD yang terjadi 

18-24 jam. Dhara Shah (2014) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa 

ketuban pecah dini ≥ 18 jam merupakan memiliki hubungan signifikan 

terhadap kolonisasi streptococcus group B. Mojaveri dkk (2014) dalam 

penelitiannya juga menyebutkan bahwa ketuban pecah dini ≥ 18 jam 

berhubungan erat dengan prevalensi kolonisasi bakteri serta meningkatkan 

transmisi vertikal sebesar 49,2%. Janin dapat menelan dan mengaspirasi 

cairan amnion yang terinfeksi yang kemudian menyebabkan pneumonitis atau 

bakteremia dan kemudian bakteri menetap di sistem saraf pusat (William, 

2005). Pada infeksi awitan dini respon sistemik pada BBL dapat terjadi saat 

bayi masih di dalam kandungan. Pada janin atau bayi baru lahir terjadi karena 

penjalaran infeksi kuman vagina yaitu ascending infection atau infeksi yang 

menjalar secara hematogen. Dengan demikian konsep infeksi pada BBL, 

khusus pada infeksi awitan dini, perjalanan penyakit bermula dengan FIRS 

kemudian sepsis, sepsis berat, syok septik/renjatan septik, disfungsi organ dan 

akhirnya kematian (Kosim, 2009).  

Pecahnya ketuban pada kasus ketuban pecah dini berisiko terhadap 

terjadinya oligohiramnion yang menekan tali pusat yang dapat mengganggu 
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transport oksigen sehingga dapat menyebabkan terjadinya asfiksia. Terdapat 

hubungan antara terjadinya gawat janin dan derajat oligohidramnion, semakin 

sedikit air ketuban, janin semakin gawat (Saifuddin, 2009). Keadaan infeksi 

menyebabkan meningkatnya kebutuhan metabolisme, sehingga menyebabkan 

tidak terpenuhi oleh aliran darah dari plasenta. Aliran nutrisi dan O2 yang 

tidak cukup menyebabkan metabolisme anaerob, sehingga terjadi timbunan 

asam laktat dan piruvat. Metabolisme anaerob janin menyebabkan siklus 

metabolisme glukosa janin tidak lengkap dengan hasil CO2, tetapi terjadi 

timbunan asam laktat dan piruvat, terbatasnya kemampuan pendapatan darah 

untuk menetralisir asidosis, dan  penurunan fungsi pH darah janin dan 

timbunan asam laktat dan asam piruvat yang pada akhirnya akan memberikan 

gangguan metabolisme lebih lanjut dan membahayakan fungsi sistem organ 

vital yang akhirnya menuju kematian janin intrauteri (Manuaba, 2007).  
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian  

= diteliti = tidak diteliti 
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Gambar 3.1 merupakan kerangka konseptual dalam penelitian ini yang 

menerangkan bahwa kejadian ketuban pecah dini disebabkan oleh berbagai 

macam faktor dintaranya yaitu infeksi, hipermotilitas rahim, overdistensi 

rahim, disproporsi, kelainan letak janin, dan kelainan bawaan selaput ketuban. 

Jarak waktu antara terjadinya KPD dengan saat persalinan akan berakibat 

pada terjadinya kolonisasi bakteri yang menyebabkan infeksi asenden yang 

menyebabkan infeksi pada amnion, infeksi janin intrauteri dan dapat 

menyebabkan terjadinya oligohidramnion. 

Respon sistemik dari bayi yang mengalami infeksi adalah pembentukan 

sitokin yang berfungsi sebagai regulator reaksi tubuh terhadap infeksi, 

inflammasi, atau trauma. Sebagian sitokin (Pro inflammatory cytokine seperti 

IL-1, IL-2 dan TNF-α) dapat memperburuk keadaan penyakit. Mediator 

proinflamasi (TNF-α) merangsang pembentukan plasminogen-activator 

inhibitor-1 (PAI-1) yang menyebabkan terjadinya supresi fibrinolisis. 

Hiperkoagulasi yang terjadi akibat infeksi menyebabkan produksi trombin 

yang berlebihan sehingga meningkatkan produksi fibrin dan fibrinogen serta 

berperan dalam aktivasi thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor (TAFI) 

yaitu faktor yang menimbulkan supresi fibrinolisis. Kedua faktor yang 

berperan dalam supresi ini mengakibatkan akumulasi fibrin darah yang dapat 

menimbulkan mikrotombi pada pembuluh darah kecil sehingga terjadi 

disfungsi berbagai organ tubuh. Tanda-tanda terjadinya gangguan fungsi 

organ tubuh neonatus yang mengalami infeksi dapat dilihat melalui variabel 

klinik yang terdiri dari suhu tubuh, laju nadi, laju napas. Jumlah leukosit 
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merupakan variabel inflamasi yang menjadi tanda terjadinya peradangan yang 

terjadi pada neonatus dengan infeksi. 

Infeksi juga menyebabkan kebutuhan metabolisme yang semakin 

tinggi, sehingga ada kemungkinan tidak dapat dipenuhi oleh aliran darah dari 

plasenta. Aliran nutrisi dan O2 yang tidak cukup menyebabkan metabolisme 

janin menuju anaerob, sehingga terjadi timbunan asam laktat dan piruvat 

yang akan memberikan gangguan metabolisme lebih lanjut dan 

membahayakan fungsi sistem organ akibat kerusakan sel membrane organe 

vital. Selain itu, pecahnya ketuban akan berisiko terhadap terjadinya 

oligohiramnion yang menekan tali pusat yang dapat mengganggu transport 

oksigen sehingga dapat menyebabkan terjadinya asfiksia atau hipoksia.  

 

3.2 Hipotesis Penelitian 

1. Terdapat perbedaan kejadian asfiksia pada ketuban pecah dini ≥ 18 jam 

dengan < 18 jam. 

2. Terdapat perbedaan ketidaknormalan suhu neonatus 24 jam pertama pada 

ketuban pecah dini ≥ 18 jam dengan < 18 jam. 

3. Terdapat perbedaan ketidaknormalan laju nafas neonatus 24 jam pertama 

pada ketuban pecah dini ≥ 18 jam dengan < 18 jam. 

4. Terdapat perbedaan ketidaknormalan denyut jantung neonatus 24 jam 

pertama pada ketuban pecah dini ≥ 18 jam dengan < 18 jam. 

5. Terdapat perbedaan ketidaknormalan jumlah leukosit neonatus pada 

ketuban pecah dini ≥ 18 jam dengan < 18 jam. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan studi 

perbandingan atau studi komparasi yang dilakukan dengan membandingkan 

suatu situasi yang menyebabkan timbulnya suatu peristiwa tertentu 

(Notoatmodjo, 2012). Dalam penelitian ini tidak dilakukan intervensi 

terhadap subjek penelitian. Peneliti melakukan observasi atau pengumpulan 

data sekaligus pada suatu saat (Notoatmodjo, 2012). Secara sistematis, desain 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.1 Rancangan Penelitian Perbandingan Morbiditas Perinatal pada 
KPD  < 18 jam dengan KPD ≥ 18 jam 

 
4.2. Populasi dan Sampel 

4.2.1 Populasi  

Populasi target pada penelitian ini adalah seluruh bayi baru lahir 

cukup bulan dengan ibu riwayat KPD. Sedangkan populasi terjangkau 

Populasi  

Inklusi Eksklusi 

Suhu  

KPD ≥ 18 jam 

Kejadian 
Asfiksia 

Sampel 

KPD < 18 jam 

Denyut 
jantung 
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pada penelitian adalah bayi baru lahir cukup bulan dengan ibu KPD di 

RSUD Dr. M. Soewandhie yang tercatat dalam rekam medik dari 

bulan September 2015 – Maret 2016 yaitu 310 bayi 

4.2.2 Sampel 

Sampel dalam penelitian ini yaitu bayi baru lahir dengan ibu 

riwayat KPD ≥ 18 jam dan bayi baru lahir dengan ibu riwayat KPD < 

18 jam yang lahir pada bulan September 2015 – Maret 2016 di RSUD 

Dr. M. Soewandhie yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi 

4.2.3 Besar Sampel 

Jumlah sampel yang digunakan adalah sesuai dengan jumlah 

bayi baru lahir dengan ibu riwayat KPD di RSUD Dr. M. Soewandhie 

periode September 2015 - Maret 2016 dan yang memenuhi kriteria 

inklusi dan eksklusi. Jumlah sampel yang didapatkan 98 responden, 

49 responden untuk KPD ≥ 18 jam dan 49 responden pada KPD < 18 

jam.   

4.2.4 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

total sampling untuk sampel bayi baru lahir dengan ibu riwayat KPD 

≥ 18.  Sedangkan untuk sampel bayi baru lahir dengan ibu riwayat 

KPD < 18 jam akan digunakan tehnik quota sampling, yang jumlah 

kuotanya menyesuaikan atau disamakan dengan kelompok sampel 

bayi baru lahir dengan ibu riwayat KPD ≥ 18 agar kedua kelompok 

memiliki besar sampel yang sama. Sampel ditentukan sebagai berikut: 
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Kriteria inklusi: 

1) Bayi cukup bulan usia 24 jam 

2) Bayi lahir hidup  

Kriteria eksklusi 

1) Bayi dengan kelainan kongenital  

2) Bayi yang dilahirkan dengan ibu yang terinfeksi (HIV/AIDS, 

TORCH, dan IMS) atau terdiagnosa infeksi sebelum persalinan 

3) Bayi dengan berat lahir rendah (<2500 gram) 

4) Rekam medis yang tidak lengkap atau rekam medis yang tidak 

ditemukan 

 
4.3.Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di RSUD dr. M. Soewandhie Surabaya pada 

bulan Mei 2016. 

 
4.4.Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

4.4.1 Variabel Penelitian 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah ketuban pecah 

dini <18 jam dan ≥18 jam. Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah morbiditas perinatal yang dinilai dari kejadian asfiksia, suhu 

neonatus, denyut jantung neonatus, respirasi neonatus, dan jumlah 

leukosit neonatus. 
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4.4.2 Definisi Operasional Variabel 

Tabel 4.1 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Operasional Indikator Skala Instrumen 
Variabel Bebas: 
Ketuban Pecah 
Dini  
 
 
 
 
Variabel Terikat: 
Morbiditas 
perinatal 
 
   
 
 
 
Kejadian Asfiksia 
 
 
 
 
 
 
 

Pecahnya ketuban sebelum terdapat tanda 
persalinan  
  
 
 
  
 
 
Kesakitan atau keadaan sakit pada bayi 
baru lahir yang dinilai melalui 
pemeriksaan fisik dan penunjang yang 
abnormal yaitu terdiri dari penilaian 
terhadap nilai Apgar, suhu, denyut jantung, 
respirasi, jumlah leukosit. 
 
Diagnosis asfiksia pada neonatus yang 
dilihat berdasarkan penilaian menit 
pertama Apgar Skor yang tercatat di rekam 
medik RSUD Dr. M. Soewandhie 
 
 
 
 

Tertulis waktu pecahnya ketuban pada 
status pasien dihitung dari pecahnya 
ketuban hingga bayi lahir 
 KPD ≥18 jam 
 KPD < 18 jam 

 
 

 
Tertulis pada rekam medik. 
 
 
 
 
 
 
Tertulis Apgar Skor pada menit ke 1 dalam 
rekam medik 
 Asfiksia neonatorum (Apgar skor menit 

ke-1 bernilai 0-6) 
 Tidak asfiksia neonatorum (Apgar skor 

menit ke-1 bernilai ≥ 7) 
 
 

Nominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
 
 
 

Lembar 
pengumpul 
data 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lembar 
pengumpul 
data 
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Suhu 
 

 
 
 
 
 

 
 
Denyut Jantung 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laju Nafas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temperatur aksila neonatus, diukur 
menggunakan termometer raksa dalam 24 
jam pertama yang  tercatat di rekam medik 
  
 
 
 
 
 
Denyut jantung neonatus yang dihitung 
satu menit penuh selama 24 jam pertama, 
tercatat dalam rekam medik  
 
 
 
 
 
 
Frekuensi nafas neonatus yang dihitung 
satu menit penuh selama 24 jam pertama 
dan tercatat dalam rekam medik  
 
 
 
 
 
 
 

Tertulis suhu neonatus dalam rekam medik 
 Tidak Normal (bayi dengan suhu tidak 

stabil atau mengalami peningkatan suhu 
hingga hipertermia >37,5oC atau 
penurunan suhu hingga dibawah normal 
< 36,5oC) 

 Normal (suhu bayi normotermia yaitu 
36,5oC-37,5oC) 

 
Tertulis denyut jantung neonatus dalam  
rekam  medik 
 Tidak normal (bayi dengan peningkatan 

denyut jantung hingga takikardi >180 
atau penurunan denyut jantung hingga 
bradikardi yaitu < 100 kali per menit) 

 Normal (bayi dengan denyut jantung 
100-180 kali per menit)  

 
Tertulis frekuensi nafas neonatus dalam 
rekam medik. 
 Tidak normal (bayi dengan gangguan 

pernafasan yang ditandai dengan adanya 
peningkatan laju nafas/nafas cepat >60 
kali per menit atau penurunan laju nafas  
< 30 kali per menit) 

 Normal (30-60 kali per menit) 
 
 

Nominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lembar 
pengumpul 
data 
 
 
 
 
 
 
Lembar 
pengumpul 
data 
 
 
 
 
 
 
Lembar 
pengumpul 
data 
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Jumlah Leukosit 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karakteristik : 
Umur Ibu 
bersalin 
 
 
 
 
 
 
Paritas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jumlah sel leukosit yang diambil dari 
sampel darah neonatus dan dihitung 
menggunakan alat dan metode 
flowcytometri dengan mengambil sampel 
darah dari neonatus 
 
 
 
 
Umur saat melahirkan anak terakhir yang 
dilihat berdasarkan umur ibu yang tercatat 
di rekam medik  
 
 
 
 
 
 
Jumlah kelahiran bayi yang pernah 
dilahirkan ibu yang tercatat di rekam medik  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tertulis angka leukosit pada hasil 
pemeriksaan laboratorium di dalam rekam 
medik 
 Tidak normal (bayi dengan leukositosis 

yaitu kadar leukosit >34x103/mm3atau 
bayi dengan kadar leukosit dibawah 
normal <9 x103/mm3) 

 Normal (9 x103/mm3-34x103/mm3) 
 
Tertulis umur ibu bersalin dalam rekam 
medik 
 <20 (umur ibu bersalin yang kurang dari 

20 tahun) 
 20-35 (umur ibu bersalin antara 20-35 

tahun) 
 >35 (umur ibu bersalin yang lebih dari 35 

tahun) 
 

Tertulis umur ibu bersalin dalam rekam 
medik 
 Primipara (melahirkan 1 kali) 
 Multipara (melahirkan 2-4 kali) 
 Grandemultipara (melahirkan ≥5 kali) 
 
 
 
 
 

Nominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordinal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lembar 
pengumpul 
data 
 
 
 
 
 
 
Lembar 
pengumpul 
data 
 
 
 
 
 
 
Lembar 
pengumpul 
data 
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Jenis Persalinan Macam-macam jenis persalinan yang 
tercatat di rekam medik RSUD Dr. M. 
Soewandhie 

Tertulis di rekam medik 
 Spontan (persalinan yang terjadi karena 

dorongan kontraksi uterus dan kekuatan 
mengejan ibu) 

 Vakum ekstraksi (persalinan buatan 
dengan ekstraksi tenaga negatif (vakum) 
pada kepala 

 Manual Aid (janin dilahirkan sebagian 
dengan tenaga ibu dan sebagian lagi 
dengan tenaga penolong) 

 Operasi SC (janin dilahirkan melalui 
suatu insisi pada dinding perut dan 
dinding rahim) 

Nominal Lembar 
pengumpul 
data 
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4.5. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data 

4.5.1 Instrumen 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar 

pengumpulan data untuk mencatat hasil data yang diperoleh dari 

rekam medik. 

4.5.2 Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu proses pendekatan kepada 

subjek yang diperlukan dalam suatu penelitian (Nursalam, 2008). 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : 

a. Mengumpulkan data yang berisi tentang bayi baru lahir yang 

dilahirkan dengan riwayat KPD pada bulan September 2015 

sampai bulan Maret tahun 2016 yaitu dengan melihat catatan 

register ruang neonatus dan data rekam medik pasien. 

b. Melakukan pengambilan sampel dengan memilih bayi baru lahir 

sesuai dengan kriteria inklusi dan ekslusi 

c. Mengidentifikasi bayi berdasarkan bayi lahir dengan ibu bersalin 

dengan riwayat KPD < 18 jam dan KPD ≥ 18 jam  

d. Mengumpulkan data menggunakan lembaran pengumpulan data. 

e. Melakukan pengolahan data dan analisis data pada data yang 

sudah diperoleh. 

4.6. Pengolahan dan Analisis Data 

4.6.1. Pengolahan Data 

Langkah-langkah pengolahan data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1) Editing 

Editing dilakukan untuk mengoreksi data yang diperoleh 

atau dikumpulkan pada saat proses pengumpulan data atau setelah 

data terkumpul. 

2) Coding 

Setelah data diedit atau disunting, selanjutnya dilakukan 

coding, yakni mengubah data berbentuk kalimat atau huruf 

menjadi data angka.  

3) Entry 

Setelah melakukan editing dan coding, data kemudian 

dimasukkan ke dalam master tabel.  Pada proses ini data akan 

dimasukkan menggunakan komputerisasi dengan program SPSS. 

4) Cleaning 

Setelah melakukan entry data, data perlu diperiksa kembali 

untuk melihat kemungkinan adanya kesalahan. 

 

4.6.2. Analisis Data 

1) Analisis Univariat   

Analisis ini digunakan untuk menjelaskan atau 

mendiskripsikan karakteristik subyek penelitian dengan 

menghitung distribusi dan presentase. 

2) Analsis Bivariat  

Uji statistik Fisher dengan tingkat kepercayaan 

(Confidence Interval / CI) sebesar 95% dan p (signifikan < 0,05) 
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digunakan untuk variabel kejadian asfiksia karena tidak 

memenuhi syarat uji Chi-Square.  Uji statistik Chi-Square 

dengan tingkat kepercayaan (Confidence Interval / CI) sebesar 

95% dan p (signifikan < 0,05) digunakan untuk variabel suhu 

neonatus dan jumlah leukosit neonatus. Sedangkan untuk 

variabel denyut jantung dan laju nafas tidak dapat dilakukan uji 

statistik dikarenakan jumlah yang konstan dan tidak memenuhi 

syarat dilakukan uji statistik.  

Untuk membandingkan besarnya risiko pada kedua 

kelompok kasus KPD terhadap terjadinya efek morbiditas maka 

digunakan risiko relatif dengan bantuan tabel kontingensi 2x2 (2 

baris 2 kolom). Interpretasi nilai RR dengan interval 

kepercayaannya yakni, RR lebih dari 1 menunjukkan bahwa 

risiko terjadinya morbiditas perinatal lebih tinggi pada 

kelompok dengan faktor risiko dibanding dengan kelompok 

dengan faktor yang tidak berrisiko. RR = 1 menunjukkan bahwa 

risiko terjadinya morbiditas perinatal adalah sama pada kedua 

kelompok atau tidak ada hubungan antara faktor risiko dengan 

kejadian penyakit. Sedangkan apabila RR kurang dari 1 

menunjukkan bahwa risiko terjadinya morbiditas lebih rendah 

pada kelompok dengan faktor yang berisiko dan menunjukkan 

bahwa faktor risiko tersebut merupakan proteksi. 
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4.7. Kerangka Operasional  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.2 Kerangka Operasional  

 

 

4.8. Ethical Clearence 

4.8.1. Komite Etik 

Sebelum penelitian dilakukan, usulan penelitian diajukan dan 

telah disetujui oleh Komisi Etik Penelitian Fakultas Kedokteran 

Universitas Airlangga Surabaya. 

4.8.2. Anonimity (tanpa nama) 

Peneliti tidak akan mencantumkan identitas atau nama pasien 

pada lembar pengumpul data. 

Populasi 
Seluruh bayi baru lahir cukup bulan dengan riwayat ketuban pecah dini bulan September 

2015-Maret 2016 berjumlah 310 bayi 

Pengolahan data dengan langkah-langkah editing, coding, entry, dan cleaning 

Pengambilan data studi dokumentasi data sekunder menggunakan lembar pengumpulan data 

Sampel 
Sampel pada penelitian ini menggunakan sejumlah 98 sampel dengan total sampling pada bayi 

KPD ≥ 18 jam dan quota sampling pada bayi KPD < 18 jam 
 

Analisa data dengan menggunakan uji Fisher dan RR untuk variabel kejadian Asfiksia, 
uji X2 dan RR untuk variabel suhu neonatus dan jumlah leukosit neonatus 

Penyajian data hasil penelitian 

Laporan penelitian 
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4.8.3. Confidentiality (kerahasiaan) 

Kerahasiaan informasi klien dijamin oleh peneliti dan tidak 

akan disebarluaskan dikalangan umum. Semua informasi yang 

telah dikumpulkan, hanya kelompok data tertentu yang akan 

dilaporkan pada hasil riset (Hidayat, 2007). 

4.9 Perijinan 

Pengambilan data penelitian dilakukan setelah mendapat ijin dari 

BAKESBANGPOLINMAS Pemerintah Kota Surabaya dan dari RSUD 

dr. M. Soewandhie Surabaya. 

 
4.10Keterbatasan 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu terbatas dari apa 

yang tertulis di rekam medik. Sedangkan apa yang tertulis di rekam 

medik terkadang tidak lengkap dan tidak cukup mewakili diagnosis. Dan 

tidak menggambarkan keadaan bayi pada saat diperiksa atau pada saat 

diakukan pengukuran, peneliti tidak dapat mengontrol keadaan bayi pada 

saat penilaian dilakukan. 
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BAB 5 

HASIL DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN 

 

5.1 Gambaran Umum RSUD dr. M. Soewandhie 

RSUD dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya terletak di Jalan 

Tambakrejo 45-47 Surabaya. RSUD dr. M Soewandhie merupakan fasilitas 

pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Surabaya yang pada awal 

berdirinya di tahun 1964 berupa Poli Penyakit Kelamin Tambakrejo. Pada 

tahun 1966, fasilitas kesehatan ini berkembang menjadi Puskesmas 

Tambakrejo. Berdasarkan SK Menteri Kesehatan RI 

Nomor:371/MENKES/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 RSUD dr. Mohamad 

Soewandhie Surabaya yang sebelumnya adalah Rumah Sakit Umum Daerah 

dengan klasifikasi kelas C berubah menjadi klasifikasi kelas B.  

Selain sebagai rumah sakit pemerintah, RSUD dr. M. Soewandhie juga 

berfungsi sebagai rumah sakit rujukan di wilayah kota Surabaya, sehingga 

terus berupaya dalam meningkatkan kepuasan pasien dalam mendapatkan 

pelayanan dengan melakukan peningkatan sarana, prasarana serta kualitas 

pelayanan. Di Tahun 2013 Standar Pelayanan Publik (SPP) rumah sakit telah 

diperbaharui dengan melibatkan unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

sebagai bukti bahwa rumah sakit berkomitmen untuk selalu meningkatkan 

pelayanan terhadap masyarakat. Pada tahun 2012 RSUD dr. Mohamad 

Soewandhie Surabaya telah mendapat sertifikasi Akreditasi Versi 2007 untuk 

5 jenis pelayanan yaitu Instalasi Gawat Darurat (IGD), Administrasi dan 

Manajemen, Keperawatan, Pelayanan Medis, dan Instalasi Rekam Medis. 
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Pada tahun 2015, RSUD dr. Mohamad Soewandhie telah mendapatkan 

akreditasi versi 2012 dengan tingkat kelulusan paripurna. RSUD dr. M. 

Soewandhie terus berupaya dalam meningkatkan kepuasan pasien dalam 

mendapatkan pelayanan dengan melakukan peningkatan sarana, prasarana 

serta kualitas pelayanan.  

 
5.2 Karakteristik Subjek Penelitian 

5.2.1 Umur ibu bersalin 

Tabel 5.1 Distribusi frekuensi ibu bersalin berdasarkan golongan umur 
di RSUD dr. M. Soewandhie September 2015-Maret 2016 

Umur Ibu KPD  
≥18 jam  

KPD  
<18 jam 

Total 

 N % N % N % 
<20 4 4,1 5 5,1 9 9,2 

20-35 33 33,7 37 37,8 70 71,4 
>35 12 12,2 7 7,1 19 19,4 

Total 49 50 49 50 98 100 
Sumber: Data sekunder RSUD dr. M. Soewandhie tahun 2015/2016 

Tabel 5.1 Menunjukkan bahwa mayoritas ibu yang mengalami 

KPD  berada pada masa usia reproduksi sehat yaitu usia 20-35 tahun 

yaitu sebesar 71,4%. 

5.2.2 Paritas 

Tabel 5.2 Distribusi frekuensi ibu bersalin berdasarkan paritas di RSUD 

dr. M. Soewandhie September 2015-Maret 2016 

Paritas KPD  
≥18 jam  

KPD  
<18 jam 

Total 

 N % N % N % 
Primipara 24 24,5 24 24,5 48 49 
Multipara 24 24,5 25 25,5 49 50 

Grandemultipara 1 1 0 0 1 1 
Total 49 50 49 50 98 100 

Sumber: Data sekunder RSUD dr. M. Soewandhie tahun 2015/2016 
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Tabel 5.3 menunjukkan bahwa mayoritas Ibu yang mengalami KPD  ≥18 

maupun <18 jam yaitu multipara (50%) dan primipara (49%). 

5.2.3. Jenis Persalinan 

Tabel 5.3 Distribusi frekuensi ibu bersalin berdasarkan jenis persalinan di 
RSUD dr. M. Soewandhie September 2015-Maret 2016 

Jenis Persalinan  KPD  
≥18 jam  

KPD  
<18 jam 

Total 

 N % N % N % 
Spontan 29 29,6 37 37,8 66 67,3 

Vakum Ekstraksi 2 2 0 0 2 2 
Manual Aid 0 0 1 1 1 1 
Operasi SC 18 18,4 11 11,2 29 29,6 

Total 49 50 49 50 98 100 
Sumber: Data sekunder RSUD dr. M. Soewandhie tahun 2015/2016 

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa mayoritas jenis persalinan pada ibu 

yang mengalami KPD  adalah persalinan spontan (67,3%). Persalinan 

spontan pada KPD ≥18 jam sebesar 29,6%, sedangkan pada KPD < 18 

jam sebesar 37,8%. 

5.3 Hasil Analisis Perbandingan Morbiditas Perintal pada Ketuban Pecah 

Dini ≥ 18 jam dengan < 18 jam 

5.3.1 Perbandingan morbiditas perinatal berdasarkan kejadian asfiksia KPD ≥ 

18 jam dengan < 18 jam 

Tabel 5.4  Tabulasi silang antara lama KPD dengan kejadian asfiksia di 
RSUD dr. M. Soewandhie 

Lama 
KPD 

Kejadian asfiksia 
 Total 

 
RR 

 
Ya Tidak P 95%CI 

N % N % N %   

≥ 18 jam 5 10,2 44 89,8 49 100 0,436 2,500 0,5-12,2 

< 18 jam 2  4,1 47 95,9 49 100    
Total 7 7,1 91 92,9 98 100    

 
Tabel 5.4 menunjukkan bahwa sebagian besar neonatus dengan 

KPD ≥ 18 jam (89,8%) maupun KPD < 18 jam (95,9%) tidak 
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mengalami asfiksia. Hasil uji statistik Fisher didapatkan nilai p = 0,436 

lebih besar dari α = 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan kejadian asfiksia pada ketuban pecah dini ≥ 18 jam dengan < 

18 jam. 

Hasil analisis RR pada KPD terhadap kejadian asfiksia, diketahui 

bahwa nilai RR = 2,500 dengan CI 95% 0,5-12,2 . Nilai RR = 2,500, 

menunjukkan bahwa ibu dengan KPD ≥ 18 jam akan 2,5 kali berisiko 

terhadap terjadinya asfiksia pada neonatus. Namun dalam analisis RR 

didapatkan nilai CI 95% 0,5-12,2 menunjukkan bahwa mengandung 

angka 1, maka dapat diambil kesimpulan bahwa risiko terjadinya 

asfiksia adalah sama pada kelompok KPD ≥18 jam maupun < 18 jam 

atau tidak terdapat perbedaan antara KPD ≥ 18 jam maupun < 18 jam 

terhadap kejadian asfiksia. 

5.3.2 Perbandingan morbiditas perinatal berdasarkan ketidaknormalan suhu 

neonatus 24 jam pertama KPD ≥ 18 jam dengan < 18 jam 

Tabel 5.5  Perbandingan suhu neonatus 24 jam pertama pada KPD ≥ 18 
jam dengan < 18 Jam 

Lama 
KPD 

Suhu Neonatus 
 

Total 
  

  
Tidak 

Normal 
Normal RR 95% 

CI 
N % N % N %   

≥ 18 jam 21 42,9 28 57,1 49 100 0,031 1,909 1,035-
3,523 

< 18 jam 11 22,4 38 77,6 49 100    
Total 32 32,7 66 67,3 98 100    

 

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar neonatus 

dengan KPD ≥ 18 jam (57,1%) maupun KPD < 18 jam (77,6%) 

memiliki suhu tubuh yang normal atau suhu tubuh yang stabil. Namun 
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ketidaknormalan suhu lebih banyak ditemukan pada KPD ≥ 18 jam 

sebesar 42,9%. Hasil uji statistik Chi-Square (X2)  didapatkan nilai p = 

0,031 lebih kecil dari α = 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan yang bermakna antara KPD ≥18 jam maupun < 18 jam 

terhadap terjadinya ketidaknormalan suhu pada neonatus.  

Hasil analisis RR pada KPD terhadap terjadinya ketidaknormalan 

suhu neonatus, diketahui bahwa nilai RR = 1,909 dengan CI 95% 

1,035-3,523. Nilai RR >1 menunjukkan bahwa risiko terjadinya 

ketidaknormalan suhu neonatus dalam 24 jam pertama lebih tinggi  

pada kelompok KPD ≥ 18 jam dibanding dengan kelompok KPD < 18 

jam. Nilai RR = 1,909 juga menunjukkan bahwa ibu dengan KPD ≥ 18 

jam akan 1,909 kali berisiko terhadap terjadinya ketidaknormalan suhu 

pada neonatus.  

5.3.3 Perbandingan morbiditas perinatal berdasarkan denyut jantung neonatus 

24 jam pertama KPD ≥ 18 jam dengan < 18 jam 

Tabel 5.6 Perbandingan denyut jantung neonatus 24 jam pertama pada 
KPD ≥ 18 jam dengan < 18 jam 

Lama KPD 
       Denyut Jantung Neonatus 

 Total Tidak Normal Normal 
N % N % N % 

≥ 18 jam 49 100 0 0 49 100 

< 18 jam 49 100 0 0 49 100 
Total 98 100 0 0 98 100 

 

Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh neonatus dengan KPD 

≥ 18 jam (100%) maupun KPD < 18 jam (100%) memiliki denyut 

jantung dalam batas normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 
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terdapat perbedaan ketidaknormalan denyut jantung neonatus 24 jam 

pertama pada KPD ≥18 jam dengan < 18 jam. 

5.3.4 Perbandingan morbiditas perinatal berdasarkan ketidaknormalan laju 

nafas neonatus 24 jam pertama pada KPD ≥ 18 jam dengan < 18 jam 

Tabel 5.7 Perbandingan laju nafas neonatus dalam 24 jam pertama pada 
KPD ≥ 18 jam dengan < 18 jam 

Lama KPD 
       Laju Nafas Neonatus 

 Total Tidak Normal Normal 
N % N % N % 

≥ 18 jam 49 100 0 0 49 100 

< 18 jam 49 100 0 0 49 100 
Total 98 100 0 0 98 100 

 
Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh neonatus dengan KPD 

≥ 18 jam (100%) maupun KPD < 18 jam (100%) memiliki laju nafas 

dalam batas normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan ketidaknormalan laju nafas neonatus 24 jam pertama pada 

KPD ≥18 jam dengan < 18 jam. 

5.3.5 Perbandingan morbiditas perinatal berdasarkan ketidaknormalan jumlah 

leukosit neonatus pada KPD ≥18 jam dengan <18 jam 

Tabel 5.8 Perbandingan jumlah leukosit neonatus pada KPD ≥ 18 jam 
dengan < 18 jam 

Lama 
KPD 

Jumlah Leukosit 
 

Total 
  

  
Tidak 

Normal 
Normal RR 95% 

CI 
N % N % N %   

≥ 18 jam 10 20,4 39 79,6 49 100 0,014 5,000 1,155-
21,651 

< 18 jam 2 4,1 47 95,9 49 100    
Total 32 32,7 66 67,3 98 100    

 
Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar neonatus 

dengan KPD ≥ 18 jam (79,6%) maupun KPD < 18 jam (95,9%) 
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memiliki jumlah leukosit dalam batas normal. Namun ketidaknormalan 

jumlah leukosit lebih banyak ditemukan pada KPD ≥ 18 jam 

dibandingkan dengan KPD < 18 jam yaitu sebesar 20,4%. Hasil uji 

statistik Chi-Square (X2)  didapatkan nilai p = 0,014 lebih kecil dari α = 

0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 

bermakna antara KPD ≥18 jam maupun < 18 jam terhadap terjadinya 

ketidaknormalan jumlah leukosit pada neonatus. 

 Hasil analisis RR pada KPD terhadap terjadinya ketidaknormalan 

suhu neonatus, diketahui bahwa Nilai RR = 5,000 dengan CI 95% 

1,155-21,651. RR >1 yang menunjukkan bahwa risiko terjadinya 

ketidaknormalan jumlah leukosit neonatus lebih tinggi  pada kelompok 

KPD ≥ 18 jam dibanding dengan kelompok KPD < 18 jam. Nilai RR = 

5,000, menunjukkan bahwa ibu dengan KPD ≥ 18 jam akan 5 kali 

berisiko terhadap terjadinya ketidaknormalan jumlah leukosit pada 

neonatus.  
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BAB 6 

PEMBAHASAN 

  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan morbiditas 

perinatal pada ketuban pecah dini ≥ 18 jam dengan < 18 jam di RSUD dr. M. 

Soewandhie terhadap 98 sampel neonatus yang dinilai berdasarkan variabel 

kejadian Asfiksia, suhu neonatus, denyut jantung neonatus, dan laju nafas 

neonatus 24 jam pertama, serta jumlah leukosit neonatus. Analisis dilakukan 

dengan menggunakan uji statistik Fisher untuk menganalisis perbandingan 

kejadian asfiksia. Uji statistik Chi-Square (X2) untuk menganalisis perbandingan 

suhu neonatus 24 jam pertama dan perbandingan jumlah leukosit neonatus. 

Sedangkan pada variabel denyut jantung dan laju nafas neonatus 24 jam pertama 

tidak dapat dilakukan uji statistik dikarenakan jumlah yang konstan pada sampel 

yang didapatkan. Besarnya risiko KPD terhadap efek terjadinya morbiditas 

perinatal diketahui dengan menghitung nilai risiko relatif (RR). 

 
6.1 Karakteristik Subjek Penelitian 

Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi: umur, paritas dan 

jenis persalinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia ibu yang 

mengalami KPD sebagian besar pada usia 20-35 tahun sebesar 71,4 %. Hal 

ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden termasuk dalam usia 

reproduksi sehat yang memiliki risiko paling rendah untuk ibu dan anak 

(Affandi,2012). Salah satu faktor lain yang menjadi faktor predisposisi 

terjadinya KPD yaitu multipara (Mochtar, 2012). Dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa 50% responden yang mengalami KPD terjadi pada 
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multipara, artinya sebagian besar responden memiliki faktor predisposisi 

terjadinya KPD.  

Dalam penatalaksanaan kasus KPD, RSUD dr. M. Soewandhie 

mengupayakan untuk persalinan spontan per vaginam. Namun dengan 

mengupayakan persalinan spontan, maka akan meningkatkan durasi waktu 

sebelum persalinan sehingga akan meningkatkan frekuensi periksa dalam 

yang dapat berisiko terjadinya infeksi bagi janin (Kennedy, 2009). Dari hasil 

penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang 

mengalami KPD bersalin secara spontan per vaginam yaitu sebesar 67,3%.  

 
6.2 Perbandingan Morbiditas Perinatal pada KPD ≥ 18 jam dengan < 18 

jam 

Morbiditas perinatal yang dilihat sebagai perbandingan merupakan 

variabel klinik dan pemeriksaan penunjang untuk menilai keadaan neonatus 

yang berisiko mengalami infeksi yaitu suhu tubuh, denyut jantung, laju nafas, 

dan jumlah leukosit. Selain itu analisis perbandingan terhadap nilai Apgar 

dilakukan sebagai bagian penilaian neonatus yang berisiko infeksi, karena 

infeksi dapat mempengaruhi nilai Apgar neonatus. 

Kosim (2009) menyatakan bahwa terjadinya ketuban pecah dini dapat 

menyebabkan hubungan langsung antara dunia luar dan ruangan dalam rahim, 

sehingga memudahkan terjadinya infeksi asenden. KPD yang terjadi selama 

18-24 jam akan meningkatkan terjadinya kontaminasi kuman pada bayi baru 

lahir. Mojaveri dkk (2014) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa KPD ≥ 

18 jam berhubungan erat dengan prevalensi kolonisasi bakteri serta 

meningkatkan transmisi vertikal sebesar 49,2 %. Kemungkinan adanya 
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peningkatan transmisi kuman ke janin pada KPD ≥ 18 jam dapat 

menimbulkan berbagai respon tubuh atau perubahan klinis yang dapat dilihat 

melalui variabel klinis dan variabel inflamasi. Variabel klinik yang dapat 

diukur dan menjadi gambaran klinis adanya infeksi yaitu terdiri dari suhu, 

denyut jantung, dan laju nafas. Sedangkan variabel inflamasi yaitu jumlah 

leukosit yang merupakan pemeriksaan laboratorium dan dapat dijadikan 

sebagai pemeriksaan penunjang. Selain itu, janin yang terkena infeksi akan 

memiliki nilai Apgar yang lebih rendah. Menurut Kennedy (2014), infeksi 

pada bayi baru lahir dapat mempengaruhi tonus, warna, dan refleks 

 
6.2.1 Perbandingan Morbiditas Perinatal berdasarkan Kejadian Asfiksia 

pada KPD  ≥ 18 Jam dengan < 18 Jam 

Berdasarkan hasil analisis terhadap kejadian asfiksia, kejadian asfiksia 

lebih banyak terjadi pada kelompok KPD ≥18 jam. Terdapat 5 sampel 

(10,2%) yang mengalami asfiksia pada KPD ≥ 18 jam dari 49 responden. 

Sedangkan pada KPD < 18 jam terdapat 2 sampel (4,1%) yang mengalami 

asfiksia. Namun, dari hasil analisis uji statistik Fisher, didapatkan angka 

significancy atau nilai p = 0,436 lebih besar dari α = 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hasil penelitian tidak sesuai hipotesis yaitu tidak 

terdapat hubungan yang bermakna antara KPD ≥18 jam maupun < 18 jam 

terhadap kejadian asfiksia. KPD ≥ 18 jam secara bermakna tidak 

meningkatkan risiko terjadinya asfiksia.  

Pengkajian terhadap nilai Apgar dilakukan untuk membantu dalam 

melakukan evaluasi awal kebutuhan bayi baru lahir dan dalam evaluasi 

respon terhadap resusitasi. Menurut Kennedy (2014) infeksi pada bayi baru 
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lahir dapat mempengaruhi tonus, warna, dan refleks. Namun, terdapat faktor 

lain selain KPD yang dapat menyebabkan asfiksia. Janin sangat bergantung 

pada pertukaran plasenta untuk oksigen, asupan nutrisi dan pembuangan 

produk sisa, sehingga adanya gangguan pada aliran darah umbilikal maupun 

plasental akan menyebabkan asfiksia berpengaruh terhadap terjadinya 

asfiksia pada neonatus. Preeklamsia dan hipertensi merupakan beberapa 

kondisi ibu yang menyebabkan terjadinya hipoksia uteroplasenta 

(Cunningham, 2013). Dalam penelitian ini, sebagian besar sampel yaitu 

sebesar 67,3% ibu bersalin secara spontan. Rindy (2015) dalam 

penelitiannya juga menyebutkan bahwa persalinan dengan tindakan 

meningkatkan risiko terjadinya asfiksia. Ibu dengan persalinan tindakan 

3,246 kali akan berisiko terjadi asfiksia daripada persalinan normal.  

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Wiradharma (2013) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan bermakna 

antara lama KPD terhadap kejadian Asfiksia (p=0,002). Hal ini dikarenakan 

jumlah sampel yang lebih kecil pada penelitian tersebut serta perbedaan 

metode penelitian yang digunakan. Namun penelitian ini sejalan dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Maria (2011) bahwa tidak terdapat 

hubungan antara lama ketuban pecah dini dengan asfiksia neonatorum dan 

didapatkan nilai p=0,533. Menurut peneliti, tidak KPD ≥ 18 jam tidak 

meningkatkan risiko terhadap terjadinya asfiksia dapat disebabkan oleh 

faktor lain selain KPD antara lain penyakit pada ibu, perdarahan 

antepartum, penggunaan sedasi, analgesi atau anastesi. Gangguan yang 

timbul pada akhir kehamilan atau persalinan hampir selalu disertai 
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anoksia/hipoksia janin dan berakhir dengan asfiksia neonatus (Hassan, 

2005). Beberapa kondisi yang terkait dengan hipoksia uteroplasenta antara 

lain preeklamsia, hipertensi kronik, asma, merokok, dan menetap di dataran 

tinggi (Cunningham, 2013). Selain itu, faktor risiko intrapartum seperti 

malpresentasi, prolaps tali pusat, persalinan yang sulit dan traumatik, 

mekonium dalam ketuban juga dapat menyebabkan terjadinya asfiksia 

(Depkes, 2008).  

 
6.2.2 Perbandingan Morbiditas Perinatal berdasarkan Ketidaknormalan 

Suhu Neonatus 24 Jam Pertama pada KPD ≥ 18 Jam dengan < 18 Jam 

Berdasarkan hasil analisis terhadap suhu neonatus dalam 24 jam 

pertama, dapat diketahui bahwa ketidaknormalan suhu banyak terjadi pada 

kelompok KPD ≥18 jam. Terdapat 21 sampel (42,9%) yang mengalami 

ketidaknormalan suhu pada KPD ≥ 18 jam dari 49 responden. Sedangkan 

pada KPD < 18 jam terdapat 11 sampel (22,4%) yang mengalami 

ketidaknormalan suhu. Hasil uji statistik Chi-Square (X2)  didapatkan nilai p 

= 0,031 lebih kecil dari  α = 0,05, sedangkan hasil perhitungan RR yaitu 

1,909 dengan CI 95% 1,035-3,523. Nilai RR >1 menunjukkan bahwa risiko 

terjadinya ketidaknormalan suhu neonatus dalam 24 jam pertama lebih 

tinggi  pada kelompok KPD ≥ 18 jam dibanding dengan kelompok KPD < 

18 jam. Nilai RR = 1,909 juga menunjukkan bahwa ibu dengan KPD ≥ 18 

jam akan 1,909 kali berisiko terhadap terjadinya ketidaknormalan suhu pada 

neonatus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian sesuai 

hipotesis yaitu terdapat perbedaan yang bermakna antara KPD ≥18 jam 

maupun < 18 jam terhadap terjadinya ketidaknormalan suhu pada neonatus. 
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KPD ≥ 18 jam secara bermakna meningkatkan risiko 1,909 kali terhadap 

terjadinya ketidaknormalan suhu pada neonatus. 

Ketidakstabilan suhu yang ditandai dengan terjadinya peningkatan suhu 

maupun penurunan suhu pada neonatus pada dapat diwaspadai sebagai fase 

awal terjadinya infeksi, hal ini karena suhu yang tidak stabil merupakan 

gejala fase awal terjadinya infeksi yang disebabkan karena pirogenitas 

bakteri gram negatif (misal: E.Coli, Salmonela) oleh adanya heat-stable 

factor yaitu endotoksin, suatu pirogen yang bekerja langsung pada 

hipotalamus untuk mengubah pengatur suhu. Endotoksin menyebabkan 

peningkatan suhu yang progresif. Endotoksin gram negatif tidak selalu 

merangsang demam, pada infeksi gram negatif juga akan mengalami 

hipotermia (Soedarmo, 2012). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Safitri (2015) yang menyebutkan bahwa KPD terinfeksi 

meningkatkan risiko terjadinya demam pada neonatus dibandingkan tidak 

terinfeksi. 

 
6.2.3 Perbandingan Morbiditas Perinatal berdasarkan Ketidaknormalan 

Denyut Jantung Neonatus 24 Jam Pertama pada KPD ≥ 18 Jam dengan 

< 18 Jam 

Berdasarkan hasil analisis terhadap denyut jantung neonatus dalam 24 

jam pertama, dapat diketahui bahwa seluruh neonatus dengan KPD ≥ 18 jam 

(100%) maupun KPD < 18 jam (100%) memiliki denyut jantung dalam 

batas normal. Sehingga dapat disimpulkan hasil penelitian tidak sesuai 

hipotesis yaitu tidak terdapat hubungan yang bermakna antara KPD ≥18 jam 
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maupun < 18 jam terhadap terjadinya ketidaknormalan denyut jantung pada 

neonatus. 

Pemeriksaan denyut jantung pada bayi baru lahir penting dilakukan 

untuk menilai apakah bayi mengalami gangguan yang menyebabkan jantung 

dalam keadaan tidak normal. Bayi dengan keadaan infeksi dapat dapat 

mempengaruhi denyut jantung yang ditandai dengan denyut jantung > 180 

kali per menit atau < 100 kali per menit (Depkes, 2007). Poedjiadi (2013) 

juga menyebutkan bahwa takikardi merupakan gambaran klinik awal 

terjadinya infeksi pada neonatus. Namun, terdapat beberapa faktor lain yang 

dapat berpengaruh langsung terhadap ketidaknormalan denyut jantung pada 

bayi baru yaitu antara lain penyakit jantung atau kelainan bawaan jantung.  

Terjadinya ketidaknormalan jumlah denyut jantung dapat dipengaruhi pula 

oleh adanya gangguan nafas dan adanya dehidrasi (Hidayat, 2008). Pada 

penelitian ini, seluruh bayi yang dijadikan sampel merupakan bayi baru lahir 

cukup bulan yang tidak memiliki kelainan kongenital. Selain itu, hasil 

penelitian juga menunjukkan bahwa seluruh responden memiliki jumlah laju 

nafas yang normal yang menandakan bahwa tidak ada responden yang 

mengalami gangguan nafas. 

 
6.2.4 Perbedaan Morbiditas Perinatal berdasarkan Ketidaknormalan Laju 

Nafas Neonatus 24 Jam Pertama pada KPD ≥ 18 Jam dengan < 18 Jam 

Berdasarkan hasil analisis terhadap denyut jantung neonatus dalam 24 

jam pertama, dapat diketahui bahwa seluruh neonatus dengan KPD ≥ 18 jam 

(100%) maupun KPD < 18 jam (100%) memiliki laju nafas dalam batas 

normal. Sehingga dapat disimpulkan hasil penelitian tidak sesuai hipotesis 
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yaitu tidak terdapat hubungan yang bermakna antara KPD ≥18 jam maupun 

< 18 jam terhadap terjadinya ketidaknormalan laju nafas pada neonatus. 

Pada neonatus dengan riwayat KPD, terjadinya peningkatan laju nafas 

perlu diwaspadai sebagai tanda-tanda terjadinya infeksi. Hal ini karena 

frekuensi pernafasan yang meningkat merupakan salah satu gejala awal 

terjadinya infeksi (Saifuddin, 2009). Frekuensi pernafasan yang meningkat 

juga menjadi salah satu gambaran klinis adanya gangguan respirasi pada 

bayi baru lahir yang merupakan tanda adanya gangguan organ pada saluran 

nafas (Kosim, 2009). Namun, terdapat beberapa faktor lain yang dapat 

berpengaruh langsung terhadap ketidaknormalan laju nafas berkaitan 

dengan gangguan organ pada saluran nafas yaitu antara lain adanya penyakit 

paru atau kelainan bawaan pada paru. Pada penelitian ini, seluruh responden 

merupakan bayi baru lahir cukup bulan yang tidak memiliki kelainan 

kongenital.  

 
6.2.5 Perbandingan Morbiditas Perinatal berdasarkan Ketidaknormalan 

Jumlah Leukosit Neonatus pada KPD ≥18 Jam dengan < 18 Jam 

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar neonatus dengan 

KPD ≥ 18 jam (79,6%) maupun KPD < 18 jam (95,9%) memiliki jumlah 

leukosit dalam batas normal. Hasil uji statistik Chi-Square (X2) didapatkan 

nilai p = 0,014 lebih kecil dari  α = 0,05, sedangkan hasil perhitungan RR 

yaitu 5,000 dengan CI 95% 1,155-21,651. RR >1 yang menunjukkan bahwa 

risiko terjadinya ketidaknormalan jumlah leukosit neonatus lebih tinggi  

pada kelompok KPD ≥ 18 jam dibanding dengan kelompok KPD < 18 jam, 

maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang bermakna antara KPD 
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≥18 jam maupun < 18 jam terhadap terjadinya ketidaknormalan jumlah 

leukosit pada neonatus. KPD ≥ 18 jam. Nilai RR = 5,000, menunjukkan 

bahwa ibu dengan KPD ≥ 18 jam akan 5 kali berisiko terhadap terjadinya 

ketidaknormalan jumlah leukosit pada neonatus.  

Adanya peningkatan transmisi kuman ke janin pada KPD ≥ 18 jam akan 

berpengaruh terhadap jumlah leukosit neonatus. Leukosit merupakan salah 

satu bukti adanya peradangan dan dapat menyebabkan terjadinya kerusakan 

jaringan, sehingga pemeriksaan terhadap leukosit dijadikan sebagai variabel 

inflamasi dan sebagai pemeriksaan penunjang yang penting dilakukan pada 

neonatus dengan riwayat KPD untuk mendeteksi terjadinya infeksi. Pada 

bayi baru lahir yang mengalami infeksi, jumlah leukosit dapat meningkat 

atau menurun (Depkes, 2007). Dalam kondisi normal, peningkatan jumlah 

leukosit bermanfaat untuk meredam infeksi dan mempertahankan 

homeostatis organ vital, namun apabila kondisi reaksi yang berlebihan akan 

mengakibatkan terjadinya kerusakan berbagai organ tubuh (Kosim, 2009). 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2015) 

yang menyebutkan bahwa KPD terinfeksi meningkatkan risiko terjadinya 

leukositosis pada neonatus dibandingkan tidak terinfeksi. 

 

Diagnosis infeksi pada bayi baru lahir tidak mudah. Seringkali diagnosis 

didahului oleh persangkaan adanya infeksi, kemudian berdasarkan itu diagnosis 

ditentukan dengan pemeriksaan selanjutnya. Diagnosis dini sering dibuat oleh 

petugas dengan mengamati perubahan bayi sebagai bentuk kewaspadaan terhadap 

tanda awal infeksi umum (Saifuddin, 2009). Adanya ketidakstabilan suhu yang 
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ditandai dengan adanya peningkatan suhu maupun penurunan suhu, peningkatan 

laju nafas, serta peningkatan denyut jantung merupakan tanda-tanda vital yang 

menjadi gambaran klinis terjadinya infeksi neonatus. Pada penelitian ini dapat 

dilihat bahwa aspek morbiditas perinatal yang dinilai melalui ketidaknormalan 

suhu neonatus dan jumlah leukosit menunjukkan adanya hubungan yang 

bermakna terhadap KPD ≥18 jam maupun < 18 jam.  

Safitri (2015) dalam penelitiannya yang meneliti perbedaan luaran perinatal 

antara ketuban pecah dini hamil prematur terinfeksi dengan ketuban pecah dini 

hamil prematur tidak terinfeksi digunakan sebagai perbandingan dalam 

orisinalitas penelitian menyebutkan bahwa luaran perinatal pada KPD hamil 

prematur terinfeksi lebih buruk dibandingkan dengan yang tidak terinfeksi dimana 

KPD hamil prematur terinfeksi secara bermakna meningkatkan risko terjadinya 

demam, kejadian leukositosis, kejadian sepsis. Penelitian ini berbeda dari 

penelitian terdahulu karena pada penelitian ini membandingkan morbiditas 

perinatal pada bayi baru lahir cukup bulan yang dinilai dari kejadian asfiksia dan 

variabel klinik infeksi yang terdiri dari suhu, denyut jantung dan laju nafas, serta 

jumlah leukosit. Hasil analisis dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan 

untuk tidak terlalu lama dalam membiarkan kondisi KPD dan perlunya 

kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya infeksi pada neonatus KPD ≥ 18 

jam, mengingat infeksi yang sering terjadi yang dapat menyebabkan kondisi 

neonatus yang buruk karena awitan infeksi awal dapat terjadi ketika lahir hingga 

72 jam.  

Penelitian ini tidak luput dari keterbatasan maupun hambatan yang terjadi di 

luar kehendek peneliti. Penelitian ini menggunakan data yang diambil dari sumber 
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rekam medis sehingga penelitian ini memiliki kelemahan bias informasi karena 

peneliti hanya dapat melakukan penelitian mengenai data yang terdapat pada 

rekam medis saja. Terdapat catatan medik yang tidak lengkap dan terdapat 

beberapa pasien yang menolak pemeriksaan laboratorium, sehingga tidak bisa 

dijadikan sampel. Selain itu, ada beberapa rekam medik yang tidak ditemukan. 
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BAB 7 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tidak terdapat perbedaan yang bermakna antara KPD ≥18 jam maupun < 

18 jam terhadap kejadian asfiksia.  

2. Risiko ketidaknormalan suhu neonatus dalam 24 jam pertama lebih tinggi 

pada kelompok KPD ≥ 18 jam dibanding dengan kelompok KPD < 18 

jam. KPD ≥ 18 jam secara bermakna meningkatkan risiko 1,909 kali 

terhadap terjadinya ketidaknormalan suhu pada neonatus. 

3. Tidak terdapat perbedaan ketidaknormalan laju nafas neonatus 24 jam 

pertama pada ketuban pecah dini ≥ 18 jam dengan < 18 jam. 

4. Tidak terdapat perbedaan ketidaknormalan denyut jantung neonatus 24 

jam pertama pada ketuban pecah dini ≥ 18 jam dengan < 18 jam. 

5. Risiko ketidaknormalan jumah leukosit neonatus lebih tinggi pada 

kelompok KPD ≥ 18 jam dibanding dengan kelompok KPD < 18 

jam.KPD ≥ 18 jam secara bermakna meningkatkan risiko 5 kali terhadap 

terjadinya ketidaknormalan jumlah leukosit pada neonatus. 

 

 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PERBANDINGAN MORBIDITAS ...SKRIPSI ANANDA PRASTUTI

http://www.nitropdf.com/


68 
 

7.2 Saran 

1. Bagi institusi kesehatan 

a. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk dijadikan 

pertimbangan dalam melakukan rujukan segera pada kasus KPD 

sebagai bentuk upaya dalam mengurangi morbiditas yang dapat terjadi 

pada neonatus dengan riwayat KPD. 

b. Diharapkan untuk lebih mewaspadai morbiditas perinatal yang dapat 

terjadi pada neonatus terutama untuk KPD ≥ 18 jam sehingga dapat 

memberikan penanganan secepat mungkin. 

c. Mengurangi penundaan persalinan untuk menghindari kondisi 

neonatus yang kebih buruk. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menyempurnakan penelitian dengan 

mengurangi kelemahan dan keterbatasan penelitian dan diharapkan pula 

agar peneliti selanjutnya dapat meneliti dengan melihat cut off point lama 

KPD yang berpengaruh terhadap morbiditas perinatal sehingga dapat 

dilakukan terminasi kehamilan pada waktu yang tepat untuk 

menghasilkan luaran neonatal yang terbaik.  
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No 
Bayi 

No ibu No Ibu Lama KPD Umur Paritas Jenis 
Persalinan 

Suhu Kejadian 
Asia 

Denyut 
Jantung 

Respirasi Leukosit 

1A 1I  1 2 1 2 1 2 2 2 2 

2A 2I  1 2 1 1 2 2 2 2 2 

3A 3I  1 2 1 1 1 2 2 2 2 

4A 4I  1 3 1 2 1 2 2 2 2 

5A 5I  1 2 4 2 2 2 2 2 2 

6A 6I  1 2 4 1 1 1 2 2 1 

7A 7I  1 2 4 1 1 2 2 2 2 

8 A 8I  1 2 1 1 2 2 2 2 2 

9 A 9I  1 2 4 1 1 2 2 2 1 

10A 10I  1 1 4 2 1 2 2 2 2 

11A 11I  1 2 1 1 1 1 2 2 1 

12A 12I  1 2 4 2 1 2 2 2 1 

13A 13I  1 2 4 1 1 2 2 2 2 

14A 14I  1 2 4 1 2 2 2 2 2 

15A 15I  1 2 1 2 2 2 2 2 2 

16A 16I  1 2 1 2 2 2 2 2 2 

17A 17I  1 3 1 2 2 2 2 2 2 

18A 18I  1 2 4 2 1 2 2 2 2 

19A 19I  1 2 1 1 2 2 2 2 2 

20A 20I  1 2 4 2 1 2 2 2 1 

21A 21I  1 2 4 1 2 2 2 2 2 

22A 22I  1 2 1 1 2 2 2 2 2 

23A 23I  1 3 1 2 2 2 2 2 2 

24A 24I  1 2 1 1 2 2 2 2 2 

25A 25I  1 3 1 2 2 2 2 2 2 

26A 26I  1 2 1 1 2 2 2 2 2 

27A 27I  1 2 4 1 2 2 2 2 2 

28A 28I  1 1 1 1 2 1 2 2 2 

29A 29I  1 2 1 2 2 2 2 2 2 

30A 30I  1 1 4 1 2 2 2 2 2 

31A 31I  1 2 1 2 2 2 2 2 2 

32A 32I  1 2 4 1 2 2 2 2 2 

33A 33I  1 2 1 2 2 2 2 2 2 

34A 34I  1 2 1 1 2 2 2 2 2 

35A 35I  1 3 4 3 1 2 2 2 2 

36A 36I  1 3 1 2 2 2 2 2 2 

37A 37I  1 3 1 1 1 2 2 2 2 

38A 38I  1 3 4 2 2 2 2 2 2 

39A 39I  1 2 1 2 1 2 2 2 1 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PERBANDINGAN MORBIDITAS ...SKRIPSI ANANDA PRASTUTI

http://www.nitropdf.com/


78 
Lampiran 6 

 

40A 40I  1 2 4 2 1 1 2 2 1 

41A 41I  1 2 1 2 1 1 2 2 1 

42A 42I  1 2 1 1 1 2 2 2 1 

43A 43I  1 2 1 2 2 2 2 2 2 

44A 44I  1 2 1 1 1 2 2 2 2 

45A 45I  1 3 4 1 1 2 2 2 1 

46A 46I  1 1 2 1 2 2 2 2 2 

47A 47I  1 3 1 2 2 2 2 2 2 

48A 48I  1 3 1 2 2 2 2 2 2 

49A 49I  1 3 2 2 1 2 2 2 2 

50A 50I  2 2 4 1 2 2 2 2 2 

51A 51I  2 1 4 2 1 2 2 2 2 

52A 52I  2 2 1 1 2 2 2 2 2 

53A 53I  2 1 4 1 1 2 2 2 2 

54A 54I  2 2 1 1 2 2 2 2 2 

55A 55I  2 2 1 2 2 2 2 2 2 

56A 56I  2 3 1 2 2 2 2 2 2 

57A 57I  2 2 1 2 1 2 2 2 2 

58A 58I  2 2 1 1 1 2 2 2 1 

59A 59I  2 2 1 2 2 2 2 2 2 

60A 60I  2 1 1 1 2 2 2 2 2 

61A 61I  2 3 4 2 2 2 2 2 2 

62A 62I  2 2 3 1 2 2 2 2 2 

63A 63I  2 2 4 1 2 2 2 2 1 

64A 64I  2 1 1 1 2 2 2 2 2 

65A 65I  2 2 4 2 2 2 2 2 2 

66A 66I  2 2 1 1 2 2 2 2 2 

67A 67I  2 2 4 1 2 2 2 2 2 

68A 68I  2 2 1 2 2 2 2 2 2 

69A 69I  2 2 1 2 2 2 2 2 2 

70A 70I  2 2 1 2 2 2 2 2 2 

71A 71I  2 2 1 2 2 2 2 2 2 

72A 72I  2 3 1 2 2 2 2 2 2 

73A 73I  2 2 1 2 2 2 2 2 2 

74A 74I  2 3 4 2 2 2 2 2 2 

75A 75I  2 2 1 2 2 2 2 2 2 

76A 76I  2 2 1 2 2 2 2 2 2 

77A 77I  2 2 1 1 2 2 2 2 2 

78A 78I  2 2 4 2 2 2 2 2 2 

79A 79I  2 3 1 2 2 2 2 2 2 

80A 80I  2 2 1 1 2 2 2 2 2 

81A 81I  2 2 1 1 1 2 2 2 2 

82A 82I  2 2 1 2 2 2 2 2 2 
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Keterangan

: 

   

 

 

  

 
 

83A 83I  2 2 1 2 2 2 2 2 2 

84A 84I  2 2 1 2 2 2 2 2 2 

85A 85I  2 2 1 1 1 1 2 2 2 

86A 86I  2 2 4 1 1 2 2 2 2 

87A 87I  2 2 1 1 1 2 2 2 2 

88A 88I  2 2 1 1 2 2 2 2 2 

89A 89I  2 3 1 2 1 2 2 2 2 

90A 90I  2 2 1 1 1 2 2 2 2 

91A 91I  2 2 1 2 2 2 2 2 2 

92A 92I  2 2 4 1 2 1 2 2 2 

93A 93I  2 2 1 1 2 2 2 2 2 

94A 94I  2 2 1 2 1 2 2 2 2 

95A 95I  2 3 1 1 2 2 2 2 2 

96A 96I  2 2 1 2 2 2 2 2 2 

97A 97I  2 2 1 1 2 2 2 2 2 

98A 98I  2 1 1 1 2 2 2 2 2 

Lama KPD = ≥18 jam : 1 
  < 18 jam : 2 
     
Umur = < 20 th : 1 
  20-35 : 2 
  >35 : 3 
     
Paritas = primipara : 1 
  multipara : 2 
  grandemultipara : 2 

Jenis persalinan = spontan : 1  Denyut Jantung = Tidak normal : 1 
  VE : 2    Normal : 2 
  Manual Aid : 3       
  SC : 4  Laju Nafas = Tidak normal : 1 
        Normal : 2 
Suhu = Tidak normal : 1       
  Normal : 2  Jumlah Leukosit = Tidak normal : 1 
        Normal : 2 
Kejadian Asfiksia = Tidak normal : 1       
  Normal : 2       

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PERBANDINGAN MORBIDITAS ...SKRIPSI ANANDA PRASTUTI

http://www.nitropdf.com/


79 
 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

  Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Umur Ibu  * Lama KPD 98 100.0% 0 .0% 98 100.0% 

Jenis Persalinan * Lama 

KPD 
98 100.0% 0 .0% 98 100.0% 

Paritas * Lama KPD 98 100.0% 0 .0% 98 100.0% 

 

Jenis Persalinan * Lama KPD Crosstabulation 

   Lama KPD 

Total    > 18 jam < 18 jam 

Jenis Persalinan spontan Count 29 37 66 

% within Jenis Persalinan 43.9% 56.1% 100.0% 

% of Total 29.6% 37.8% 67.3% 

Vakum Ekstarksi Count 2 0 2 

% within Jenis Persalinan 100.0% .0% 100.0% 

% of Total 2.0% .0% 2.0% 

Manual Aid Count 0 1 1 

% within Jenis Persalinan .0% 100.0% 100.0% 

% of Total .0% 1.0% 1.0% 

SC Count 18 11 29 

% within Jenis Persalinan 62.1% 37.9% 100.0% 

% of Total 18.4% 11.2% 29.6% 

Total Count 49 49 98 

% within Jenis Persalinan 50.0% 50.0% 100.0% 

% of Total 50.0% 50.0% 100.0% 
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Paritas * Lama KPD Crosstabulation 

   Lama KPD 

Total    > 18 jam < 18 jam 

Paritas primipara Count 24 24 48 

% within Paritas 50.0% 50.0% 100.0% 

% of Total 24.5% 24.5% 49.0% 

multipara Count 24 25 49 

% within Paritas 49.0% 51.0% 100.0% 

% of Total 24.5% 25.5% 50.0% 

grandemultipara Count 1 0 1 

% within Paritas 100.0% .0% 100.0% 

% of Total 1.0% .0% 1.0% 

Total Count 49 49 98 

% within Paritas 50.0% 50.0% 100.0% 

% of Total 50.0% 50.0% 100.0% 

 

Umur Ibu  * Lama KPD Crosstabulation 

   Lama KPD 

Total    > 18 jam < 18 jam 

Umur Ibu  < 20 Count 4 5 9 

% within Umur Ibu  44.4% 55.6% 100.0% 

% of Total 4.1% 5.1% 9.2% 

20-35 Count 33 37 70 

% within Umur Ibu  47.1% 52.9% 100.0% 

% of Total 33.7% 37.8% 71.4% 

> 35 Count 12 7 19 

% within Umur Ibu  63.2% 36.8% 100.0% 

% of Total 12.2% 7.1% 19.4% 

Total Count 49 49 98 

% within Umur Ibu  50.0% 50.0% 100.0% 

% of Total 50.0% 50.0% 100.0% 
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Crosstabs 

 
Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Lama KPD * Kejadian Asfiksia 98 100.0% 0 .0% 98 100.0% 

Lama KPD * Suhu Neonatus 98 100.0% 0 .0% 98 100.0% 

Lama KPD * Denyut Jantung 

Neonatus 
98 100.0% 0 .0% 98 100.0% 

Lama KPD * Respirasi 

Neonatus 
98 100.0% 0 .0% 98 100.0% 

Lama KPD * Jumlah Leukosit 

Neonatus 
98 100.0% 0 .0% 98 100.0% 

 
 
Lama KPD * Jumlah Leukosit Neonatus 

Crosstab 

   Jumlah Leukosit Neonatus 

Total    tidak normal normal 

Lama KPD > 18 jam Count 10 39 49 

Expected Count 6.0 43.0 49.0 

% within Lama KPD 20.4% 79.6% 100.0% 

% within Jumlah Leukosit 

Neonatus 
83.3% 45.3% 50.0% 

% of Total 10.2% 39.8% 50.0% 

< 18 jam Count 2 47 49 

Expected Count 6.0 43.0 49.0 

% within Lama KPD 4.1% 95.9% 100.0% 

% within Jumlah Leukosit 

Neonatus 
16.7% 54.7% 50.0% 

% of Total 2.0% 48.0% 50.0% 

Total Count 12 86 98 

Expected Count 12.0 86.0 98.0 
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% within Lama KPD 12.2% 87.8% 100.0% 

% within Jumlah Leukosit 

Neonatus 
100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 12.2% 87.8% 100.0% 

 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 6.078a 1 .014   

Continuity Correctionb 4.653 1 .031   

Likelihood Ratio 6.567 1 .010   

Fisher's Exact Test    .028 .014 

Linear-by-Linear Association 6.016 1 .014   

N of Valid Casesb 98     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,00. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 
Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for Lama KPD (> 

18 jam / < 18 jam) 
6.026 1.246 29.150 

For cohort Jumlah Leukosit 

Neonatus = tidak normal 
5.000 1.155 21.651 

For cohort Jumlah Leukosit 

Neonatus = normal 
.830 .712 .967 

N of Valid Cases 98   
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Lama KPD * Respirasi Neonatus 
Crosstab 

   Respirasi 

Neonatus 

Total    Normal 

Lama KPD > 18 jam Count 49 49 

Expected Count 49.0 49.0 

% within Lama KPD 100.0% 100.0% 

% within Respirasi Neonatus 50.0% 50.0% 

% of Total 50.0% 50.0% 

< 18 jam Count 49 49 

Expected Count 49.0 49.0 

% within Lama KPD 100.0% 100.0% 

% within Respirasi Neonatus 50.0% 50.0% 

% of Total 50.0% 50.0% 

Total Count 98 98 

Expected Count 98.0 98.0 

% within Lama KPD 100.0% 100.0% 

% within Respirasi Neonatus 100.0% 100.0% 

% of Total 100.0% 100.0% 

 

 
Chi-Square Tests 

 Value 

Pearson Chi-Square .a 

N of Valid Cases 98 

a. No statistics are computed because 

Respirasi Neonatus is a constant. 
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Lama KPD * Denyut Jantung Neonatus 

 
Crosstab 

   Denyut Jantung 

Neonatus 

Total    Normal 

Lama KPD > 18 jam Count 49 49 

Expected Count 49.0 49.0 

% within Lama KPD 100.0% 100.0% 

% within Denyut Jantung 

Neonatus 
50.0% 50.0% 

% of Total 50.0% 50.0% 

< 18 jam Count 49 49 

Expected Count 49.0 49.0 

% within Lama KPD 100.0% 100.0% 

% within Denyut Jantung 

Neonatus 
50.0% 50.0% 

% of Total 50.0% 50.0% 

Total Count 98 98 

Expected Count 98.0 98.0 

% within Lama KPD 100.0% 100.0% 

% within Denyut Jantung 

Neonatus 
100.0% 100.0% 

% of Total 100.0% 100.0% 

 

 
Chi-Square Tests 

 Value 

Pearson Chi-Square .a 

N of Valid Cases 98 

a. No statistics are computed because 

Denyut Jantung Neonatus is a constant. 
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Lama KPD * Suhu Neonatus 

 
Crosstab 

   Suhu Neonatus 

Total    tidak normal normal 

Lama KPD > 18 jam Count 21 28 49 

Expected Count 16.0 33.0 49.0 

% within Lama KPD 42.9% 57.1% 100.0% 

% within Suhu Neonatus 65.6% 42.4% 50.0% 

% of Total 21.4% 28.6% 50.0% 

< 18 jam Count 11 38 49 

Expected Count 16.0 33.0 49.0 

% within Lama KPD 22.4% 77.6% 100.0% 

% within Suhu Neonatus 34.4% 57.6% 50.0% 

% of Total 11.2% 38.8% 50.0% 

Total Count 32 66 98 

Expected Count 32.0 66.0 98.0 

% within Lama KPD 32.7% 67.3% 100.0% 

% within Suhu Neonatus 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 32.7% 67.3% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 4.640a 1 .031   

Continuity Correctionb 3.759 1 .053   

Likelihood Ratio 4.699 1 .030   

Fisher's Exact Test    .052 .026 

Linear-by-Linear Association 4.593 1 .032   

N of Valid Casesb 98     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,00. 

b. Computed only for a 2x2 table     
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Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for Lama KPD (> 

18 jam / < 18 jam) 
2.591 1.077 6.232 

For cohort Suhu Neonatus = 

tidak normal 
1.909 1.035 3.523 

For cohort Suhu Neonatus = 

normal 
.737 .554 .980 

N of Valid Cases 98   

 
Lama KPD * Kejadian Asfiksia 

 
Crosstab 

   Kejadian Asfiksia 

Total    Asfiksia Tidak Asfiksia 

Lama KPD > 18 jam Count 5 44 49 

Expected Count 3.5 45.5 49.0 

% within Lama KPD 10.2% 89.8% 100.0% 

% within Kejadian Asfiksia 71.4% 48.4% 50.0% 

% of Total 5.1% 44.9% 50.0% 

< 18 jam Count 2 47 49 

Expected Count 3.5 45.5 49.0 

% within Lama KPD 4.1% 95.9% 100.0% 

% within Kejadian Asfiksia 28.6% 51.6% 50.0% 

% of Total 2.0% 48.0% 50.0% 

Total Count 7 91 98 

Expected Count 7.0 91.0 98.0 

% within Lama KPD 7.1% 92.9% 100.0% 

% within Kejadian Asfiksia 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 7.1% 92.9% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1.385a 1 .239   

Continuity Correctionb .615 1 .433   

Likelihood Ratio 1.427 1 .232   

Fisher's Exact Test    .436 .218 

Linear-by-Linear Association 1.370 1 .242   

N of Valid Casesb 98     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,50. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 
Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for Lama KPD (> 

18 jam / < 18 jam) 
2.670 .492 14.481 

For cohort Kejadian Asfiksia 

= Asfiksia 
2.500 .509 12.275 

For cohort Kejadian Asfiksia 

= Tidak Asfiksia 
.936 .838 1.046 

N of Valid Cases 98   
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