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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

   Dalam era globalisasi diperlukan manusia Indonesia yang berkualitas, 

untuk dapat bersaing dengan negara lain. Proses pembentukan manusia yang 

berkualitas harus dimulai sejak dini. Gangguan perkembangan neurologis akan 

menghambat untuk mencapai tujuan ini.1 

   Gangguan perkembangan neurologis (GPN) adalah kegagalan untuk 

memiliki kemampuan fungsi neurologis yang seharusnya dimiliki, yang 

disebabkan oleh adanya lesi (defek) dari otak yang terjadi pada periode awal 

pertumbuhan otak. Penyebab gangguan terjadi pada masa pranatal, perinatal 

ataupun pasca natal.
1,2,3 

  Salah satu penyebab gangguan perkembangan neurologis adalah Asfiksia 

Perinatal, merupakan kondisi yang serius menyebabkan mortalitas yang signifikan 

serta morbiditas jangka panjang.3 Asfiksia Neonatorum ialah kegagalan bernafas 

secara spontan dan teratur segera atau beberapa saat setelah lahir. Secara klinik 

ditandai dengan sianosis, bradikardi, hipotonia dan tidak ada respon terhadap 

rangsangan, yang secara obyektif dapat dinilai dengan Skor Apgar. Pada asfiksia 

terjadi kombinasi hipoksemia, hiperkarbia, dan asidosis. Asfiksia bisa disebabkan 

oleh faktor maternal, plasenta, fetal atau neonatal.4,5 

Komplikasi dari Asfiksia Neonatorum adalah Ensefalopati Neonatal. 

Ensefalopati Neonatal (EN) adalah suatu sindroma klinis berupa gangguan fungsi 
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neurologis pada hari-hari awal kehidupan bayi aterm, ditandai oleh kesulitan 

memulai maupun mempertahankan pernafasan, depresi tonus dan refleks, tingkat 

kesadaran subnormal dan seringkali berhubungan dengan kejang. Tingkat 

keparahan Ensefalopati bervariasi dan diklasifikasikan menjadi kategori ringan, 

sedang dan berat.6 

 Angka kematian pada bayi Asfiksia Berat adalah sebesar 31%, tetapi 75% 

yang hidup tidak mengalami kelainan yang berat. Sedangkan yang dengan 

kelainan biasanya mengalami lebih dari satu kelainan, seperti retardasi mental, 

kuadriplegi spastik, mikrosefali, epilepsi dan kelainan sensoris.
7,8

 Indarso pada 

pengamatannya terhadap 21 bayi dengan asfikasia berat sampai umur 2 tahun 

menemukan 33% bayi mengalami kelainan berupa: 42% palsi serebral, 42% 

retardasi mental, dan 16% Denver Developmental Screening Test (DDST) tidak 

sesuai umur.
9 

   Beberapa penelitian mengatakan bahwa bayi dengan Ensefalopati Neonatal 

mengalami gangguan neurologis berkisar 20%10, 32%11, 39%12, 51%13. Menurut 

penelitian Badawi, dkk (2001) prevalensi Ensefalopati Neonatal berkisar antara 

1,8 sampai 7,7 per 1000 kelahiran hidup.14 Kepustakaan lain mengatakan 

prevalensi Ensefalopati Neonatal adalah 6,1 per 1000 kelahiran hidup.7 

Kombinasi Skor Apgar lima menit 3 atau kurang dan tanda-tanda depresi serebral 

seperti kejang, terapi ventilator, atau kesulitan menetek dalam periode neonatal 

awal membawa peningkatan risiko secara bermakna untuk berbagai disabilitas 

minor di kemudian hari. Penelitian kohort berbasis populasi oleh Moster D dkk 

(2002) membuktikan bahwa anak dengan Skor Apgar rendah dan diikuti tanda 
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depresi serebral  memiliki peningkatan risiko  menderita gangguan perkembangan 

neorologis dan kesulitan belajar.6 

   Sampai saat ini belum ada penelitiaan tentang hubungan ganggguan 

perkembangan neurologis pada anak dengan Ensefalopati Neonatal akibat 

Asfiksia Neonatorum, dimana tolok ukur untuk mengetahui skor abnormal 

gangguan perkembangan neurologis menggunakan metode Bayley Infant 

Neurodevelopmental Screener (BINS). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

apakah Ensefalopati Neonatal akibat Asfiksia Neonatorum merupakan salah satu 

faktor penyebab gangguan perkembangan neurologis.  

 

1.2 Masalah Penelitian 

   Apakah Ensefalopati Neonatal akibat Asfiksia Neonatorum merupakan 

salah satu faktor risiko terjadinya gangguan perkembangan neurologis anak ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

   Untuk mengetahui Ensefalopati Neonatal akibat Asfiksia Neonatorum 

sebagai faktor risiko terjadinya gangguan perkembangan neurologis.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

a.  Untuk mendeteksi kapan waktu timbulnya Gangguan perkembangan  

neurologis (metode pemeriksaan BINS) oleh karena  Ensefalopati 

Neonatal akibat Asfiksia Neonatorum 
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b. Untuk mengetahui variable perancu seperti lama kejang, awitan kejang, 

status gizi terhadap hubungan anatara Ensefalopati Neonatal akibat 

Asfiksia Neonatorum dengan kejadian GPN. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Memberi informasi pentingnya deteksi dini gangguan perkembangan 

neurologis yang terjadi pada anak dengan riwayat Ensefalopati 

Neonatal akibat Asfiksia Neonatorum. 

b. Sebagai data penelitian klinis lain mengenai outcome jangka panjang 

dalam sudut pandang kualitas hidup anak dengan riwayat Ensefalopati 

Neonatal akibat Asfiksia Neonatorum. 

 

1.5 Originalitas Penelitian 

   Sampai saat ini belum ada penelitiaan mengenai gangguan perkembangan 

neurologis anak oleh karena Ensefalopati Neonatal akibat Asfiksia Neonatorum 

dimana timbulnya GPN  di periksa dengan menggunakan skor Bayley Infant 

Neurodevelopmental Screener(BINS). Beberapa penelitian sebelumnya tentang 

neurodevelopment outcome bayi dengan Ensefalopati Neonatal yang serupa 

dengan penelitian kami namun berbeda dalam teknis pemeriksaan, kami 

tampilkan di bawah ini. 
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Tabel 1. Laporan penelitian neurodevelopmental outcome bayi dengan 

Ensefalopati Neonatal 
 

N 

O 

Authors EN (n)  Hasil  Follow up 

gradasi Meninggal GPN Normal 

1 Ellis M,dkk (1999) ll,lll 102 44% 20% 36% 12 bulan 

2 Miller SP,dkk (2004) ll 68 12% 32% 66% 30 bulan 

3 Dixon G, dkk (2002) ll,lll 276 34% 39% 27% Case control 

4 Ambalavanan N, dkk (2006) ll,lll 171 32% 51% 27% 18-22 bulan 

5 Begum HA,dkk (2006) lll  30 - 60% 40% 24 bulan 

6 Robertson CMT,dkk (1993) ll - 5% 15% 80% - 

7 Carli G, dkk, (2004) ll 42 12% 36% 52% 12 bulan 


