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ABSTRAK 

 
Partus prematur merupakan penyebab utama 

yaitu 60-80% morbiditas dan mortalitas perinatal 
diseluruh dunia. Target pencapaian Millenium 
Development Goals(MDGs)  AKB tahun 2015 
sebesar 23 per 1000 kelahiran hidup. Di Indonesia 
AKB tahun 2009 sebesar 30 per 1000 kelahiran 
hidup. Indonesia memiliki angka kejadian prematur 
sekitar 19 % dan merupakan penyebab utama 
kematian perinatal. Tahun 2007 terdapat 32(6%) 
persalinan prematur dari 541 persalinan normal 
karena KPD (37,5%). Angka kejadian KPD di VK 
IRD Lt II RSUD Dr Soetomo Surabaya pada tahun 
2010 tidak mengalami penurunan atau cenderung 
tetap yaitu sebesar 23,48 persen. Penelitian ini 
bertujuan  menganalisis hubungan antara ketuban 
pecah dini dengan kejadian persalinan prematur di 
RSUD Dr Soetomo Surabaya. 

Jenis penelitian ini adalah analitik 
observasional dengan metode cross sectional. 
Populasinya adalah seluruh ibu bersalin di VK IRD 
Lt II RSUD Dr Soetomo Surabaya, sampel dalam 
penelitian ini adalah sebagian ibu bersalin. Tehnik 
pengambilan sampel adalah cara simple random 
sampling dengan besar sampel 125 orang. Variabel 
independent adalah ketuban pecah dini, sedangkan 
variabel dependent adalah kejadian persalinan 
prematur. Instrumen pengumpul data  adalah 
lembar pengumpul data, sumber data dari rekam 
medik  bulan April-Mei 2011. Uji statistik yang 
digunakan uji Chi-square. 

Hasil penelitian didapatkan dari 125 ibu 
bersalin, hampir seluruhnya (78,40%) ibu bersalin 
tidak KPD, dan ibu bersalin dengan KPD sebagian 
besar (51,8%) mengalami persalinan prematur. 
Hasil uji chi-square X

2 
hitung 12,46 > X

2 
tabel 3,84 

maka H0 ditolak yang artinya ada hubungan antara 
ketuban pecah dini dengan kejadian persalinan 
prematur. 

KPD dapat menyebabkan persalinan prematur 
oleh karena itu mutu pelayanan kebidanan 
hendaknya ditingkatkan terutama pencegahan atau 
penanganan faktor penyebab persalinan prematur. 

  
Kata Kunci:  
Ketuban Pecah Dini, Persalinan Prematur 
 
* = Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya, 

Jurusan Kebidanan, Prodi Kebidanan 
Sutomo Surabaya 

 **= Alumnus Politeknik Kesehatan Kemenkes 
Surabaya, Jurusan Kebidanan, Prodi 
Kebidanan Sutomo Surabaya 

 
 

 

PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang 

 
Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka 

Kematian Ibu (AKI) masih merupakan salah satu 
indikator penting untuk menentukan derajat 
kesehatan masyarakat. Indonesia sendiri harus bisa 
menekan angka kematian bayi sebagai upaya 
mendukung pencapaian Millenium Development 
Goals. Secara Nasional pada tahun 2010 AKB akan 
diproyeksikan menjadi 25,7 per 1000 kelahiran hidup 
(Sumber : Rencana Pembangunan Kesehatan Tahun 
2005-2009). Sedangkan target pencapaian Millenium 
Development Goals (MDGs), Departemen Kesehatan 
(Depkes) telah mematok target penurunan AKB di 
Indonesia dari rata–rata 36 meninggal per 1.000 
kelahiran hidup menjadi 23 per 1.000 kelahiran hidup 
pada 2015. (BPS Provinsi Jawa Timur, 2008). 

Depkes mengungkapkan rata-rata pertahun 
terdapat 401 bayi baru lahir di Indonesia meninggal 
dunia sebelum umurnya genap 1 tahun Suvey 
Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI, 2007). 
AKB di Indonesia termasuk salah satu yang paling 
tinggi di dunia. Hal ini tercermin dari perbandingan 
jumlah AKB di negara tetangga seperti Malaysia yang 
telah mencapai 10 per 1.000 kelahiran hidup dan 
Singapura dengan 5 per 1.000 kelahiran hidup 
(Ryrilumoet, 2010). 

Di negara berkembang, termasuk Indonesia 
tingginya morbiditas dan mortalitas bayi berat lahir 
rendah (BBLR) masih menjadi  masalah utama.       
Bayi prematur atau berat lahir sangat rendah, fungsi 
organnya belum matur sehingga dapat mengalami 
kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan 
(Surasmi, 2003). 

Selama tahun 2006 di Jawa Timur dilaporkan 
terjadi  640.271 kelahiran. Dari seluruh kelahiran, 
tercatat  2.939  kasus lahir mati  dan  kasus kematian 
bayi sebesar 3.506. AKB sangat penting, karena 
tingginya AKB menunjukan rendahnya kualitas 
perawatan selama masa kehamilan, saat persalinan 
dan masa nifas, status gizi dan penyakit infeksi (Profil 
Kesehatan Propinsi Jawa Timur 2006). Di Indonesia 
AKB tahun 2008 sebesar  31 per 1000 kelahiran 
hidup dan pada tahun 2009 sebesar 30 per 1000 
kelahiran hidup (http://data.wordbank.org/indicator). 

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Jawa Timur 
Angka Kematian Bayi tahun 2009 sebesar 26,9/1000 
kelahiran hidup dimana 29 % kematian di sebabkan 
oleh partus prematur (Dinkes Jatim, 2008). 

Beberapa tahun belakangan ini partus prematur 
menjadi perhatian utama dalam bidang obstetrik, 
karena erat kaitannya dengan morbiditas dan 
mortalitas perinatal. Partus prematur merupakan 
penyebab utama yaitu 60-80% morbiditas dan 
mortalitas perinatal di seluruh dunia (Agustinafi, 
2005). Indonesia memiliki angka kejadian prematur 
sekitar 19% dan merupakan penyebab utama  
kematian perinatal. Tahun 2006 terdapat 23(4%) 
persalinan prematur dari 580 persalinan normal 
karena ketuban pecah dini 9 (39,1%) sedangkan 
tahun 2007 terdapat 32 (6%) persalinan prematur dari 
541 persalinan normal karena KPD 12 (37,5%). 

RSUD Dr Soetomo merupakan Rumah Sakit   
terbesar di Indonesia yang merupakan rumah sakit 
rujukan Indonesia wilayah Timur. Dari data yang di 

http://data.wordbank.org/indicator


Volume 1 Nomor 1, Juni 2012                                                                          ISSN: 2252-8482 

 

Gema Bidan Indonesia                                                          5 
 

peroleh di VK IRD  RSUD Dr Soetomo angka 
persalinan prematur pada  tahun 2009 sebesar  387 
dari 2435 persalinan (15,89%) dan pada tahun 2010 
sebesar 362 dari 2243 persalinan (16,14 %). 

Bayi prematur mempunyai resiko yang cukup 
tinggi  dan dapat mengalami berbagai komplikasi. 
Oleh karena itu ia mengalami lebih banyak kesulitan 
untuk hidup diluar uterus ibunya, makin pendek usia 
kehamilannya maka kurang sempurna pertumbuhan 
organ–organ dalam tubuhnya akibat makin mudah 
terjadinya komplikasi dan meningkatnya angka 
kematian. Adapun permasalahan yang cenderung 
timbul pada bayi BBLR dengan prematur antara lain : 
adanya gangguan pernafasan, gangguan pengaturan 
suhu tubuh  dan gangguan nutrisi prematuritas murni 
merupakan penyebab utama kematian BBLR karena 
organnya masih belum matur sehingga tidak bisa 
menyesuaikan dengan dunia luar (Surasmi, 2003). 

Penyebab persalinan prematur sering tidak di 
ketahui, tapi ada beberapa  faktor yang berperan 
dalam kejadian persalinan  prematur, yaitu  Hipertensi 
dalam kehamilan (preeklamsia/eklamsia), perdarahan 
antenatal yang berupa Solutio Placenta dan Placenta 
Previa, penyakit berat dalam kehamilan yang berupa 
Diabetes, Jantung, dan terdapat juga penyebab yang 
dapat menimbulkan kontraksi seperti Ketuban Pecah 
Dini ataupun kehamilan ganda (Mansjoer, 2002). 
Selain itu sesuai pendapat dari Saifudin AB (2002) 
bahwa persalinan prematur dapat disebabkan oleh 
keadaan psikologis ibu selama hamil, keadaan sosial 
ekonomi yang rendah serta kebiasaan buruk ibu 
seperti merokok dan pecandu narkoba. 

 
 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi  
Kejadian Persalinan Prematur  

di VK IRD RSUD Dr Soetomo Surabaya Maret 2011 

 

Total 
Persalin-

an 
Prematur 

Persalinan Prematur dengan Penyebab 

PE KPP APB Gemeli Lain-lain 

 %  %  %  %  % 

31 5 16,13 10 32,26 3 9,68 4 12,90 9 29,03 

Sumber: Rekam Medis VK IRD RSUD Dr Soetomo 
2011 

 

Dari hasil studi pendahuluan di VK IRD RSUD 
Dr.Soetomo angka persalinan prematur pada 1 bulan 
terakhir yaitu pada bulan maret 2011 sebesar   31  
dari 191 persalinan (16,23 %) dan dari kelahiran yang 
prematur, hampir setengahnya (32,26%) dengan 
KPD, sebagian kecil (16,13%) dengan Pre Eklamsia, 
sebagian kecil (9,68%) dengan APB (termasuk 
Plasenta Previa dan Solusio Plasenta) 12,9% dengan 
Gemelli dan penyebab penyerta lainnya sebesar 
29,03% (Rekam Medik Bulan Maret 2011). Faktor 
penyebab persalinan prematur merupakan hal yang 
sangat penting diperhatikan pada ibu bersalin, sebab 
diagnosis persalinan prematur dapat ditegakkan dari 
faktor penyebab yang dimiliki oleh ibu bersalin 
tersebut. 

Mengingat tingginya kejadian persalinan 
prematur yang diakibatkan oleh KPD di seluruh 
Indonesia, dan didukung dengan data di RSUD Dr 
Soetomo dimana hampir setengahnya persalinan 

prematur terjadi dengan KPD, maka peneliti memilih 
untuk meneliti hubungan antara ketuban pecah dini 
dengan kejadian persalinan prematur. 
 
Rumusan Masalah 

 

Adakah hubungan antara ketuban pecah dini 
dengan kejadian persalinan prematur di VK IRD 
RSUD.Dr Soetomo Surabaya? 

 
Tujuan Penelitian  
 

11..  Mengidentifikasi kejadian ketuban pecah dini pada 
persalinan prematur di RSUD Dr Soetomo 
Surabaya. 

22..  Mengidentifikasi  kejadian persalinan  prematur di 
RSUD Dr Soetomo Surabaya. 

33..  Menganalisis hubungan antara kejadian ketuban 
pecah dini dengan kejadian persalinan prematur di 
RSUD Dr Soetomo Surabaya. 

 
METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini dilakukan di VK IRD RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya, pada bulan April sampai Juli 
2011. Desain penelitian yang digunakan dalam 
penelitian observasional ini adalah cross sectional, 
dengan variabel bebas yaitu kejadian ketuban pecah 
dini dan variabel terikat yaitu kejadian partus 
prematur. 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini 
adalah dengan melakukan pengisian data yang 
bersumber pada rekam medik ke dalam lembar 
pengumpul data. Data yang dikumpulkan akan 
melalui proses editing, coding, tabulasi, kemudian 
dianalisis, disajikan dalam bentuk tabel, kemudian 
dilanjutkan dengan pengujian hipotesis dengan 
menggunakan Chi-Square Test, dengan kriteria 

penilaian 
2
 hitung > 

2
 tabel, maka Ho ditolak 

dengan   = 0,05, artinya ada hubungan antara 
variabel bebas dengan variabel terikat, sebaliknya jika 


2
 hitung < 

2
 tabel, maka Ho (hipotesa nol) diterima. 

Dalam pelaksanaan penelitian, di awali dengan 
peneliti mengurus surat ijin dari Ketua Program Studi 
DIII Kebidanan Sutomo, yang ditujukan Kepada 
Direktur RSUD Dr.Soetomo Surabaya. Pengumpulan 
data dilakukan setelah mendapat ijin melakukan 
penelitian. Proses pengumpulan data dimulai dengan 
menentukan sampel yang memenuhi kriteria inklusi. 
Jumlah sampel yang diambil berjumlah 125 orang. 

Untuk menjaga kerahasiaan subjek, peneliti 
tidak akan mencantumkan nama. Data yang telah 
dikumpulkan dari subjek dijaga kerahasiaannya oleh 
peneliti dan hanya akan disajikan atau dilaporkan 
pada beberapa kelompok yang berhubungan dengan 
penelitian ini. 

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yakni: 
1. Dalam pengambilan data penelitian ini, peneliti 

hanya mengambil sampel di satu tempat saja 
yaitu di VK IRD RSUD Dr Soetomo Surabaya. 

2. Dalam pengambilan data penelitian menggunakan 
sumber data sekunder membutuhkan ketelitian 
dan kecermatan yang lebih dalam perhitungan 
dan pengolahan data. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
Hasil Penelitian 

 
Usia Ibu Bersalin 
 

Sebagian besar ibu bersalin (62,40%) berusia  
20-35 tahun (Tabel 2). 

 
Tabel 2. Distribusi Usia Ibu Bersalin  

di VK IRD RSUD Dr Soetomo Surabaya  
Bulan April Sampai Mei 2011 

 

Usia Jumlah Persen 

< 20 dan > 35 tahun 
20-35 tahun 

47 
78 

37,60 
62,40 

Jumlah 125 100,00 

  
Paritas Ibu Bersalin 
 

Sebagian besar ibu bersalin (57,60%) memiliki 
status paritas multipara (Tabel 3). 
 

Tabel 3. Distribusi Paritas Ibu Bersalin  
di VK IRD RSUD Dr Soetomo Surabaya  

Bulan April Sampai Mei 2011 

 

Paritas  Jumlah Persen 

 Primipara 
Multipara 
Grandemultipara 

34 
72 
19 

27,20 
57,60 
15,20 

Jumlah 125 100,00 

 
Kejadian Ketuban Pecah Dini 
 

Kejadian KPD di VK IRD RSUD Dr Soetomo 
masih cukup tinggi yaitu 21,60% (Tabel 4). 
 

Tabel 4. Distribusi Kejadian Ketuban Pecah Dini  
di VK IRD RSUD Dr Soetomo Surabaya  

Bulan April Sampai Mei 2011 

 

Kejadian KPD  Jumlah Persen 

KPD 
Tidak  KPD 

27 
98 

21,60 
78,40 

Jumlah 125 100,00 

 
Kejadian Persalinan Prematur 
 

Kejadian persalinan prematur di VK IRD RSUD 
Dr Soetomo masih cukup tinggi yaitu 25,60% (Tabel 
5). 

 
Tabel 5. Distribusi Kejadian Persalinan Prematur 

di VK IRD RSUD Dr Soetomo Surabaya  
Bulan April Sampai Mei 2011 

 

Kejadian Persalinan 
Prematur 

Jumlah Persen 

Aterm  
Prematur  

93 
32 

74,40 
25,60 

Jumlah 125 100,00 

 
 
 

Hubungan antara Kejadian Ketuban Pecah Dini 
dengan Kejadian Persalinan Prematur 
 
Tabel 6. Distribusi Kejadian Persalinan Prematur 

di VK IRD RSUD Dr Soetomo Surabaya  
Bulan April Sampai Mei 2011 

 

 
Kejadian Persalinan Prematur 

Prematur Aterm Jumlah 

Kejadian 
KPD 

KPD 
14 

(51,85%) 
13 

(48,15%) 
27 

(100,00%) 

Tidak 
KPD 

18 
(18,40%) 

80 
(81,60%) 

98 
(100,00%) 

Jumlah 
32 

(25,60%) 
93 

(74,40%) 
125 

(100,00%) 

 
Berdasarkan Tabel 6 dapat dijelaskan bahwa 

dari 27 ibu yang KPD sebagian besar (51,85%) 
persalinannya adalah  prematur dan ibu yang tidak 
KPD hampir seluruhnya (81,60%) persalinannya 
adalah aterm. 

Setelah dilakukan tabulasi silang dan dilakukan 
analisis data dengan menggunakan Chi-Square 

dengan = 0,05 secara manual diperoleh hasil 
penghitungan χ

 2
 hitung = 12,46 dan χ

 2
 tabel = 3,84. 

Dengan demikian H0 ditolak yang berarti ada 
hubungan antara ketuban pecah dini dengan kejadian 
persalinan prematur. 

 
PEMBAHASAN  

 
Hubungan antara Kejadian KPD dengan Kejadian 
Persalinan Prematur 
 

Berdasarkan uji Chi square disimpulkan adanya 
hubungan antara kejadian KPD dengan kejadian 
persalinan prematur. Hasil penelitian ini sesuai teori 
Chapman (2006), yang menyatakan bahwa “KPD 
merupakan kejadian paling sering sebelum persalinan 
prematur dan terjadi pada 30-40% kasus. KPD pada 
persalinan prematur memiliki hubungan tinggi dengan 
infeksi maternal. Menurut Sarwono 2007, ketuban 
yang pecah mungkin mengawali terjadinya kontraksi 
atau sebaliknya, ada beberapa kondisi yang mungkin 
menyertai seperti inkompetensia serviks, hidramnion, 
kehamilan ganda, infeksi vagina, infeksi serviks, dan 
lain-lain. Infeksi asendens merupakan teori yang 
cukup kuat dalam mendukung terjadinya amnionitis 
dan kemudian terjadi ketuban pecah yang akan 
memicu timbulnya persalinan prematur.  

Menurut Kamisah S(2009), membrana 
khorioamniotik terdiri dari jaringan viskoelastik. 
Apabila jaringan ini dipacu oleh persalinan atau 
infeksi maka jaringan akan menipis dan sangat rentan 
untuk pecah disebabkan adanya aktivitas enzim 
kolagenolitik. Infeksi merupakan faktor yang cukup 
berperan pada persalinan prematur dengan ketuban 
pecah dini. Grup B streptococcus mikroorganisme 
yang sering menyebabkan amnionitis. Selain itu 
Bacteroides fragilis, Lactobacilli dan Staphylococcus 
epidermidis adalah bakteri-bakteri yang sering 
ditemukan pada cairan ketuban pada kehamilan 
prematur. Bakteri-bakteri tersebut dapat melepaskan 
mediator inflamasi yang menyebabkan kontraksi 
uterus. Hal ini menyebabkan adanya perubahan dan 
pembukaan serviks, dan pecahnya selaput ketuban. 
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Walaupun ada hubungan antara ketuban pecah 
dini dengan persalinan prematur tetapi hasil penelitian 
ini didapatkan juga bahwa 18  ibu yang tidak KPD  
melahirkan prematur. Hal ini diduga disebabkan oleh 
beberapa faktor lain yaitu: status sosio ekonomi yang 
rendah, status nutrisi yang buruk, riwayat persalinan 
atau kelahiran prematur, jarak yang pendek antar 
kehamilan, kehamilan ganda, penyalahgunaan zat 
(sigaret, alkohol, obat-obat jalanan, terutama kokain), 
anomali uterus, servik tidak kompeten, pre-eklamsia, 
kolonisasi dan infeksi saluran kemih, korioamnionitis, 
perdarahan antepartum, polihidramnion dan paritas 
tinggi.  

Hasil penelitian ini didukung penelitian yang 
dilakukan oleh Amirudin (2006) bahwa ibu-ibu yang 
terpapar rokok baik ibu sendiri yang merokok maupun 
terpapar oleh orang lain selama mengandung 
memiliki kemungkinan 2,313 kali lebih besar 
mengalami persalinan prematur bila dibandingkan 
dengan ibu-ibu pada saat mengandung tidak terpapar 
rokok. Pasalnya zat aktif kimia yang terkandung di 
dalamnya berdampak pada pembentukan janin 
menjadi tidak sempurna. Zat-zat tersebut juga akan 
menyebabkan suplai zat gizi dari ibu ke janin 
terganggu. Sehingga terjadi pertumbuhan janin yang 
terhambat. Penelitian yang dilakukan oleh Sarbaini 
dkk pada tahun 2004 menyatakan kemungkinan ibu 
dengan anemia dalam kehamilan yang mengalami 
persalinan prematur 3 kali lebih besar dari pada ibu 
yang tidak anemia, persalinan prematur pada ibu 
dengan riwayat persalinan prematur sebelumnya 
adalah 20,33 kali lebih besar daripada ibu tanpa 
riwayat persalinan prematur sebelumnya, dan 
persalinan prematur pada kelompok umur ibu yang 
beresiko adalah 2,259 lebih besar daripada kelompok 
umur yang tidak beresiko.  

Selain terbukti bahwa persalinan prematur 
disebabkan karena KPD, hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa dari 14 orang ibu yang KPD 
dengan persalinan prematur ditemukan 13 orang 
yang berusia < 20 tahun dan > 35 tahun. Hal ini 
sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh 
Winkjosastro (2007), bahwa pemicu persalinan 
prematur juga berkaitan dengan usia ibu. Pada usia < 
20 tahun organ reproduksi pada wanita belum 
berfungsi secara maksimal. Ligamen-ligamen yang 
menyanggah uterus belum berfungsi secara kuat, 
sehingga kemungkinan terjadinya berbagai 
komplikasi kehamilan cukup besar sehingga 
menyebabkan persalinan prematur. Pada usia 
tersebut, hormon-hormon dalam tubuh baru hendak 
matang dan baru hendak stabil. Selain itu kehamilan 
di bawah usia 20 tahun dapat menyebabkan kematian 
pada ibu karena resiko gangguan komplikasi akibat 
organ reproduksi yang belum sempurna.  Menurut 
Musbikin (2004) pada kehamilan usia >35tahun,  
biasanya penyakit-penyakit degeneratif seperti 
tekanan darah tinggi dan diabetes mellitus pada 
wanita lebih sering muncul. Semakin bertambah usia, 
penyakit degeneratif seperti gangguan pembuluh 
darah, biasanya lebih banyak muncul dibanding 
dengan mereka yang usia muda. Penyakit degeneratif 
tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi 
persalinan prematur.  

Selain faktor usia pada penelitian ini juga 
ditemukan bahwa dari 14 ibu  bersalin yang 
mengalami KPD dengan persalinan prematur 

ditemukan 11 orang dengan multigravida. Hal ini 
sesuai teori Dr. Prasanti, yang menyatakan bahwa 
pada ibu bersalin dengan paritas lebih satu (multi dan 
grandemultipara), faktor yang berpengaruh dan 
mengancam adalah berkaitan dengan fungsi organ 
reproduksi yang sudah menurun sehingga bisa 
mengakibatkan kelainan dalam proses persalinan 
seperti ketuban pecah dini, perdarahan dan eklamsia.     
Oleh karena itu, risiko lebih banyak terjadi pada 
multipara dan grandemultipara disebabkan motilitas 
uterus berlebih, kelenturan rahim yang berkurang 
sehingga dapat terjadi pembukaan dini pada serviks.  

Dengan demikian perlu diupayakan pencegahan 
terjadinya persalinan prematur diantaranya melalui 
pendidikan masyarakat melalui media yang ada 
tentang bahaya dan kerugian persalinan prematur. 
Masyarakat diharapkan untuk menghindari faktor 
resiko diantaranya : menggunakan kesempatan 
periksa hamil dan memperoleh pelayanan antenatal 
yang baik, mengusahakan makan lebih baik pada 
masa hamil akan menghindarkan kekurangan gizi dan 
anemia, menghindari aktivitas yang berlebihan 
selama hamil, menghindari gaya hidup yang dapat 
memberikan resiko persalinan prematur ( merokok, 
minum alkohol, menjauhi seks bebas untuk 
menghindari penyakit menular seksual), selain itu 
sebaiknya calon ibu usia muda menunda kehamilan 
hingga cukup usia, direkomendasikan diatas usia 20 
tahun, dan untuk ibu diatas usia 35 tahun 
konsultasikan dengan baik pada dokter. Minta dokter 
untuk melakukan pemeriksaan lebih detail, perhatikan 
dan lakukan semua anjuran dan saran yang 
diberikan. 
 
 
KESIMPULAN  DAN SARAN 

 
Kesimpulan 
 

1. Kejadian KPD di VK IRD RSUD Dr Soetomo 
Surabaya masih cukup tinggi (21,60%). 

2. Kejadian persalinan prematur di VK IRD RSUD Dr 
Soetomo Surabaya masih cukup tinggi (25,60%). 

3. Ada  hubungan  antara kejadian KPD dengan 
kejadian persalinan prematur di VK IRD RSUD Dr 
Soetomo Surabaya. 

 
Saran 
 

1. Bagi Bidan 
Bidan diharapkan agar lebih meningkatkan 
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi mengenai 
penyebab dan kerugian  persalinan prematur, dan 
seyogyanya bertindak konservatif artinya tidak 
terlalu banyak melakukan intervensi dan 
melakukan rujukan tepat waktu. 

2. Bagi  IPTEK. 
penanganan persalinan prematur dan 
pencegahan persalinan prematur sesuai 
perkembangan teknologi. 

3. Bagi Institusi Rumah Sakit. 
Hendaknya lebih meningkatkan mutu pelayanan 
dan memperbaiki sistem rujukan mulai dari tingkat 
dasar, sampai pusat rujukan. Sehingga 
diharapkan terbentuk sistem rujukan yang tepat 
waktu. 
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