
Ketuban Pecah Dini (KPD)

Matrikulasi Calon Peserta Didik

PPDS Obstetri dan Ginekologi



Definisi

• Keadaan pecahnya selaput ketuban sebelum 
persalinan atau dimulainya tanda inpartu



Epidemiologi

• Ketuban pecah dini terjadi sekitar 10% dari 
kehamilan

• Risiko terjadinya korioamnionitis karena 
ketuban pecah dini < 10% dan meningkat 
sampai 40% setelah 24 jam terjadinya KPD



Patofisiologi

Faktor predisposisi

• Riwayat ketuban pecah dini pada kehamilan 
sebelumnya

• Infeksi traktus genital

• Perdarahan antepartum

• Merokok



Diagnosis

• Anamnesis
– Merasa keluar cairan yang banyak secara tiba-tiba
– Anamnesis mencari faktor risiko 

• Pemeriksaan fisik
– Inspekulo: melihat adanya cairan yang keluar dari serviks atau 

menggenang di forniks posterior
– Tercium bau khas cairan ketuban

• Pemeriksaan Penunjang
– Tes Lakmus (merah menjadi biru)/Pemeriksaan pH vagina 

didapatkan hasil basa
– Ferning (+) pada pemeriksaan mikroskopis
– Pemeriksaan LEA cairan ketuban untuk menyingkirkan 

kemungkinan infeksi intrauterin (LEA +2 atau lebih curiga infeksi) 



Tatalaksana (1)
• Tatalaksana Umum

– Eritromisin 4x250 mg selama 10 hari

– Rujuk ke fasilitas yang memadai

• Tatalaksana Khusus

– Usia kehamilan lebih dari 34 minggu

• Lakukan induksi persalinan dengan oksitosin bila tidak ada 
kontraindikasi

– Usia kehamilan 24-33 minggu

• Bila terdapat amnionitis, abrupsio plasenta, dan kematian janin 
lakukan persalinan segera

• Berikan deksametason 6 mg IM tiap 12 jam selama 48 jam

• Lakukan pemeriksaan serial untuk menilai kondisi ibu dan janin.

• Bayi dilahirkan di usia kehamilan 34 minggu, atau di usia kehamilan 
32-33 minggu, bila dapat dilakukan pemeriksaan kematangan paru 
dan hasil menunjukkan bahwa paru sudah matang



Tatalaksana (2)

• Usia kehamilan < 24 minggu

– Terminasi kehamilan mungkin menjadi pilihan

– Jika terjadi korioamnionitis  tatalaksana 
korioamnionitis



Prognosis

• Tergantung pada usia kehamilan pasien (lihat 
slide tatalaksana)
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