
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penurunan  berat  badan  neonatus  pada  hari-hari  pertama  sering

menjadi kekhawatiran tersendiri bagi ibu. Padahal, hal ini merupakan suatu

proses  penyesuaian  fisiologis  transisi  dari  lingkungan  intrauterin  ke

lingkungan  ekstrauterin.  Secara  normal,  neonatus  aterm  akan  mengalami

penurunan berat badan sekitar 4-7% dari berat lahir selama minggu pertama

kehidupan. Penurunan  berat  badan  lebih  dari  7%  dari  berat  lahir

mengindikasikan adanya masalah pemberian Air Susu Ibu (ASI). Pemberian

ASI yang tidak adekuat  menyebabkan kurangnya asupan kalori,  dehidrasi,

menurunnya  motiliitas  gastrointestinal  yang  mengakibatkan  peningkatan

sirkulasi  bilirubin  enterohepatik.  Penurunan  berat  badan  berlebihan

merupakan  salah  satu  faktor  resiko  terjadinya  hiperbilirubinemia.1 Untuk

mengimbangi  penurunan berat  badan tersebut,  sangat  dianjurkan agar bayi

diberi ASI sebanyak 10 kali dalam 24 jam selama seminggu awal kelahiran.2

Kebanyakan berat badan bayi akan kembali sesuai berat lahir pada 10-14 hari

pertama kehidupan.

Bilirubin merupakan hasil pemecahan dari sel darah merah. Secara

normal, bilirubin akan melewati hati dan diekskresikan sebagai asam empedu

melalui  usus.  Peningkatan  kadar  bilirubin  total  pada  minggu  pertama

kelahiran sering dijumpai pada neonatus.  Kadar  bilirubin  normal maksimal

adalah  12 mg%  (205 µmol/L).  Kadar  Bilirubin  pada  neonatus  mulai
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meningkat  secara  normal  setelah  24  jam mencapai 5-6  mg/dl (86-103

μmol/L) pada hari ketiga sampai hari keempat dan kemudian menurun setelah

minggu pertama pasca lahir. Hal ini disebut hiperbilirbinemia neonatus.3

Hiperbilirubinemia  merupakan  masalah  tersering  pada  neonatus

aterm selama minggu pertama pasca lahir.4 Prevalensi Ikterus terjadi selama

usia minggu pertama pada sekitar 60% neonatus cukup bulan dan 80% pada

neonatus prematur. Data dari Amerika Serikat menunjukkan sekitar 60% dari

empat  juta  neonatus  mengalami  ikterus  setiap  tahun.5 Di  Indonesia,

didapatkan data ikterus neonatorum dari  beberapa rumah sakit  pendidikan.

Sebuah  studi  cross-sectional   yang  dilakukan  di  Rumah  Sakit  Cipto

Mangunkusumo (2003), prevalensi ikterus pada neonates aterm sebesar 58% 

dan  neonatus prematur sebesar  29,3% pada minggu pertama  kehidupan. RS

Dr. Sardjito melaporkan sebanyak 85% neonatus  aterm dan 23,8% neonatus

prematur.  Data yang berbeda didapatkan dari RSUP Dr. Kariadi Semarang

(2003), didapatkan data insidensi ikterus pada neonatus cukup bulan sebesar

12,0%  dan  neonatus  kurang  bulan  22,8%. Angka  kematian terkait

hiperbilirubinemia sebesar 13,1%.6 

Beberapa penelitian sebelumnya didapatkan hasil bahwa penurunan

berat  badan  neonatus  yang  signifikan  disertai  dengan  hiperbilirubinemia

berat.7  Menurut penelitian Chanq RJ di Taiwan National University Hospital

selama  periode  Maret  2002  sampai  Juli  2005  didapatkan  hasil  bahwa

penurunan berat badan ≥8% dari berat lahir setelah 48 jam dan penurunan
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berat badan ≥11% dari berat lahir setelah 72 jam sebagai prediksi terjadinya

hiperbilirubinemia.8

Di  RSIA.  Hermina  Pandanaran  Semarang,  semua  bayi  lahir  akan

diperiksa laboratorium paket bayi meliputi kadar bilirubin, TSH dan golongan

darah. Pemeriksaan ini dilakukan pada hari ketiga setelah kelahiran.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik meneliti tentang

hubungan penurunan berat badan dengan kadar bilirubin neonatus hari ketiga

pasca lahir sebagai judul karya tulis ilmiah karena kurangnya penelitian atau

publikasi sebelumnya yang telah menjawab permasalahan penelitian tersebut.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah dalam penelitian ini

dirumuskan  sebagai  berikut:  Apakah  terdapat  hubungan  penurunan  berat

badan dengan kadar bilirubin neonatus pada hari ketiga pasca lahir?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini  bertujuan untuk membuktikan adanya hubungan

penurunan berat badan dengan kadar bilirubin pada neonatus.
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1.3.2 Tujuan Khusus

1) Menghitung persentase penurunan berat badan neonatus pada hari

ketiga dibandingkan dengan berat badan lahir.
2) Mengukur kadar bilirubin neonatus pada hari ketiga.
3) Menganalisis hubungan penurunan berat badan dan kadar bilirubin

pada neonatus pada hari ketiga.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Memberikan sumbangan  pustaka  medis  dan  data  mengenai  penurunan

berat badan dan kadar bilirubin neonatus.
2) Memberikan  informasi  ilmiah  kepada  masyarakat  tentang kejadian

penurunan berat badan pada neonatus.
3) Memberikan  informasi  kepada  masyarakat  tentang  keadaan

hiperbilirubinemia pada neonatus.
4) Memberikan informasi kepada masyarakat tentang perlunya mengontrol

berat badan dan kadar bilirubin neonatus.  
5) Hasil penelitian diharapkan menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1. Penelitian yang berkaitan dengan penurunan berat badan dan kadar

bilirubin pada neonatus
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No. Orisinalitas Metode Penelitian Hasil
1. S. A. K. Indriyani, 

dkk.2009. 

Percentage birth 

weight loss and 

hyperbilirubinemia

during the first week 

of life in term 

newborns.1

- Cross sectional study
- Departemen kesehatan

anak, fakultas 

kedokteran, 

Universitas Udayana, 

rumah sakit Sanglah, 

Denpasar. Mengukur 

berat badan neonatus 

matur pada hari 

pertama, ketiga dan 

ketujuh setelah 

kelahiran. Serum 

bilirubin diukur pada 

hari pertama, ketiga 

dan ketujuh. 

Terdapat hubungan signifikan 

(p<0,001) tetapi lemah 

sampai  sedang (r=0,39) 

antara persentase penurunan 

berat badan dan total serum 

bilirubin pada hari ketiga 

kelahiran. Analisis regresi 

logistik menunjukkan 

hubungan signifikan antara 

persentase penurunan berat 

badan hari ketiga dengan 

hiperbilirubinemia.

2. Ariel AS, dkk.2009. 

Significant weight 

loss in breastfed 

term infants 

readmitted for

hyperbilirubinemia.7

- Cohort retrospective
- Rekam medis d Caja 

Petrolera de Salud 

Clinic in La Paz, 

Bolivia selama 

periode Januari 2005 

sampai Oktober 2008.

Ada hubungan lemah antara 

kadar Total Serum Bilirubin 

(TSB) dengan persentase 

penurunan berat badan. 

Frekuensi dari 

hiperbilirubinemia berat (> 20

mg/dl) lebih tinggi pada bayi 

dengan penurunan berat 

badan yang signifikan. Resiko

hiperbilirubinemia berat 

sekitar 4 kali lebih besar pada 

bayi dengan penurunan berat 

badan yang signifikan.
No. Orisinalitas Metode Penelitian Hasil
3. Chanq RJ, dkk. 

2012.Weight loss 

percentage 

prediction of 

subsequent neonatal 

- Cohort retrospective
- Rekam medis Taiwan 

National University 

Hospital selama 

periode Maret 2002 

Neonatus dengan usia gestasi 

kurang dan besarnya 

persentase penurunan berat 

badan ada hubungannya  

dengan hiperbilirubinemia.
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hyperbilirubinemia 

in exclusively 

breastfed neonates.8

sampai Juli 2005

Berdasarkan  keaslian  penelitian  tersebut,  penelitian  ini  dikatakan

berbeda  dari  penelitian  sebelumnya.  Penelitian  ini  menggunakan  desain

penelitian  cross  sectional  study.  Variabel  bebas  pada  penelitian  ini  adalah

penurunan berat badan,  variabel terikat adalah  kadar bilirubin dan variabel

perancu adalah jenis kelamin dan pemberian ASI.
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