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A. Kesimpulan 

Berdasarkan literature review mengenai faktor penyebab 

ketuban pecah dini pada jurnal penelitian di atas maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa dari beberapa variable yang penulis masukkan 

kedalam literature review penelitian yang berjudul faktor yang 

menyebabkan ketuban pecah dini yaitu paritas, berat badan lahir bayi, 

umur ibu, usia kehamilan, gemelli, presentasi janin, pekerjaan, anemia 

dan  riwayat ketuban pecah dini. Dari kelima jurnal penelitian di atas 

adalah faktor yang menyebabkan ketuban pecah dini pada ibu hamil 

yaitu paritas, berat badan lahir bayi, umur ibu, usia kehamilan, gemelli, 

presentasi janin, pekerjaan sedangkan yang tidak menyebabkan ketuban 

pecah dini adalah anemia dan  riwayat ketuban pecah dini. Faktor 

anemia dan riwayat ketuban pecah dini tidak dimasukkan kedalam 

faktor yang menyebabkan ketuban pecah dini karena dari kelima jurnal 

penelitian anemia dan riwayat ketuban pecah dini bukan menjadi faktor 

penyebab ketuban pecah dini, namun dari kelima jurnal penelitian yang 

diambil, hanya satu jurnal yang memasukkan faktor anemia dan riwayat 

ketuban pecah dini kedalam variable faktor yang menyebabkan ketuban 

pecah dini. 

B. Saran 

1. Bagi Masyarakat  

Masyarakat khususnya ibu hamil hendaknya mengerti 

mengenai faktor – faktor yang menjadi penyebab ketuban pecah 

dini. Diantaranya sungsang, anemia, gemelli, hidramnion, dll karena 

faktor – faktor tersebut dapat menyebabkan ketuban pecah dini dan 

faktor tersebut masih sering terjadi dalam masyarkat. 
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2. Bagi Institusi 

Dengan adanya literature review pada jurnal penelitian ini 

dapat menambah pengetahuan bagi institusi khususnya dalam faktor 

– faktor yang menjadi penyebab ketuban pecah dini karena masalah 

tersebut dapat menyebabkan kematian ibu dan bayi sehingga dapat 

meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan terutama masalah 

KPD. 

3. Bagi Peneliti 

Bagi Peneliti dapat memperoleh pengetahuan dan 

pengalaman serta dapat mengetahui masalah faktor-faktor yang 

menjadi penyebab KPD yang terjadi di rumah sakit diantaranya 

sungsang, preeklamsi, anemia, gemelli dan hidramnion yang 

menjadi penyebab ketuban pecah dini.  

4. Bagi profesi  

Dengan adanya litertur review jurnal penelitian ini dapat 

menambah pengetahuan bagi bidan dan segenap profesi tenaga 

kesehatan tentang faktor-faktor penyebab KPD.
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