
 BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada neonatus, pemenuhan kebutuhan kalori diperoleh dari minum ASI.

Air  Susu  Ibu  (ASI)  merupakan  nutrisi  ideal  untuk  menunjang  kesehatan,

pertumbuhan,  perkembangan  bayi  secara  optimal.  ASI  mengandung  lemak,

karbohidrat, protein, nutrien mikro dan antibodi dalam jumlah yang tepat untuk

pencernaan, perkembangan otak dan pertumbuhan bayi.9  

2.1 Penurunan Berat Badan pada Neonatus

Neonatus biasanya ditimbang dalam beberapa menit setelah kelahiran

dan  pengukuran  yang  menjadi  dasar  untuk  memantau  berat  badan

neonatus. Tenaga kesehatan menggunakan persentase perubahan berat badan

dari  berat  badan  lahir  sebagai  indikator  kecukupan  makan.  Biasanya

penyebab penurunan berat badan adalah asupan yang tidak adekuat sebagai

akibat  dari  pasokan  susu  tidak  mencukupi  atau  pemberian  susu  tidak

efektif. Pedoman praktek klinis  menunjukkan penurunan berat  badan lebih

dari 7% dari berat lahir menjadi perhatian khusus.10,11

Meskipun  beberapa  pola  penurunan  berat  badan  sudah  ada  dalam

literatur,  namun  masih  kurangnya  bukti  untuk  menjelaskan  variasi  dalam

penurunan berat badan awal baru lahir dan kurangnya indikator morbiditas

dan mortalitas yang terkait dengan persentase dari berat yang hilang selama

dua  minggu  pertama postpartum.12 Meski  demikian,  pola  penurunan  berat
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badan  yang  digunakan  sebagai  dasar  untuk  keputusan  klinis  mengenai

pemberian makan bayi.13

Ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  penurunan  berat  badan

neonatus, antara lain :

1. Kecukupan ASI

Penurunan  berat  badan  pada  bayi  yang  diberi  ASI  lebih  tinggi

dibandingkan  dengan  susu  formula.  Pemberian  ASI  yang  adekuat

berhubungan dengan kecukupan volume ASI saat menyusu. Volume ASI saat

menyusu  dipengaruhi  waktu  onset  menyusu,  frekuensi  menyusu,

pengosongan  payudara  saat  menyusu,  posisi  bayi  saat  menyusu,  dan

kemampuan bayi menghisap ASI.14 Tanda bahwa bayi mendapat cukup ASI

adalah :15

1) Produksi  ASI  akan  berlimpah  pada  hari  ke-2  sampai  hari  ke-4

setelah melahirkan.
2) Bayi melekat dengan benar pada setiap payudara dan menghisap

secara teratur selama minimal 10 menit pada setiap payudara.
3) Bayi menyusu 8-12 kali dalam 24 jam.
4) Bayi  akan tampak puas  setelah menyusu dan seringkali  tertidur

pada saat menyusu, terutama pada payudara yang kedua.
5) Feses berwarna kekuningan dengan butiran-butiran berwarna putih

susu diantaranya (seedy milk) selama 4-5 hari pertama.
6) Frekuensi buang air besar (BAB) lebih dari 4 kali dalam sehari.
7) Frekuensi buang air kecil (BAK) lebih dari 6 kali dalam sehari.
8) Puting  payudara  terasa  sakit  pada  hari-hari  pertama  menyusui.

Apabila  sakit  ini  bertambah  dan  menetap  5-7  hari,  lebih-lebih
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apabila disertai lecet, hal ini merupakan tanda bayi tidak melekat

dengan baik saat menyusu.
9) Setelah 2-3 mingggu, ibu sebaiknya memperhatikan sensasi yang

berhubungan  dengan  milk  ejection dan  milk  let-down  reflex.

Payudara terasa kencang saat susu mengalir. Ketika milk ejection

terangsang,  bayi  mulai menghisap susu,  dan susu akan menetes

dari payudara lain. Mendengar tangisan bayi dapat menyebabkan

milk let-down reflex.

Menyusui  setiap  dua-tiga  jam akan  menjaga  produksi  ASI  tetap

tinggi. Untuk wanita pada umumnya, menyusui atau memerah ASI delapan

kali dalam 24 jam akan menjaga produksi ASI tetap tinggi pada masa-masa

awal  menyusui,  khususnya  empat  bulan  pertama.16 Menyusui on-

demand adalah menyusui kapanpun bayi meminta (artinya akan lebih banyak

dari rata-rata) adalah cara terbaik untuk menjaga produksi ASI tetap tinggi

dan  bayi  tetap  kenyang.  Tetapi  perlu  diingat,  bahwa  sebaiknya  menyusui

dengan  durasi  yang  cukup  lama setiap  kalinya  dan  tidak  terlalu  sebentar,

sehingga bayi menerima asupan foremilk dan hindmilk secara seimbang.17 

ASI eksklusif  yang tidak  adekuat  meningkatkan resiko  kekurangan

asupan kalori,  dehidarasi  akibat  menurunnya volume cairan,  meningkatnya

sirkulasi  bilirubin  enterohepatik  akibat  menurunnya  motilitas

gastrointestinal.18 ASI  mengandung  inhibitor  enzim  glukoronil  transferase

yang berfungsi mengkonjugasi bilirubin dengan asam glukoronat, sehingga

bilirubin  tak  terkonjugasi  jumlahnya  meningkat.19 Hal  ini  menyababkan

hiperbilirubinemia pada bayi. Selain itu, peningkatan absorbsi bilirubin lebih
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besar  daripada  produksinya  menyebabkan  jaundice  breast  milk.  Keadaan

hiperbilirubinemia neonatus ini terjadi pada neonatus dengan penurunan berat

yang signifikan.7

2. Masa Gestasi

Setelah bayi lahir, terjadi perpindahan cairan dari intraseluler menuju

ekstraseluler.  Peningkatan  cairan  di  ekstraseluler  pada  ginjal  neonatus

menyebabkan diuresis garam dan air dalam 48-72 jam pertama. Pengeluaran

cairan  ekstraseluler  yang  berlebihan  menyebabkan  penurunan  berat  badan

fisiologis pada minggu pertama kehidupan. Karena komponen ekstraseluler

lebih besar pada neonatus preterm, akibatnya penurunan berat badan neonatus

preterm lebih  banyak.  Pada  bayi  yang  lahir cukup bulan,  penurunan berat

badan normal hingga 10% dari berat badan lahir. Sedangkan pada bayi yang

lahir  kurang  bulan,  penurunannya  dapat  hingga 15%. Gangguan  yang

mengakibatkan kehilangan cairan ekstraseluler mungkin berhubungan dengan

penyakit  seperti  paten  ductus  arteriosus  (PDA),  necrotizing  enterocolitis

(NEC) dan penyakit paru kronik pada neonatus preterm. 20

3. Output Neonatus

Penurunan berat badan neonatus tidak hanya disebabkan oleh asupan

kalori  yang  kurang,  tetapi  juga  akibat  dari  peningkatan  output neonatus.

Berdasarkan  literatur  penelitian,  beberapa  neonatus  yang  lahir  dengan

kelebihan  cairan  akan  menyebabkan  diuresis.  Hal  ini  berpengaruh  pada

penurunan berat badan neonatus.21,22 Output urin pada hari ke-2 sampai hari

ke-3 menunjukkan ekskresi air dan elektrolit dari cadangan akstravaskular-
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ekstraselular neonatus. Produksi urin tidak akan meningkat sampai volume

asupan ASI adekuat untuk menggunakan cadangan yang tersimpan.23

2.2 Metabolisme Bilirubin

Bilirubin  adalah  pigmen  kristal  berbentuk  jingga  ikterus  yang

merupakan bentuk akhir  dari  pemecahan katabolisme heme melalui proses

reaksi  oksidasi-reduksi.24 Bilirubin  berasal  dari  katabolisme  protein  heme,

dimana  75%  berasal  dari  penghancuran  eritrosit  dan  25%  berasal  dari

penghancuran  eritrosit  yang  imatur  dan  protein  heme  lainnya  seperti

mioglobin,  sitokrom,  katalase  dan  peroksidase.25,26 Neonatus  akan

memproduksi  8-10  mg/kgBB/hari,  sedangkan  dewasa  sekitar  3-4

mg/kgBB/hari.  Peningkatan  produksi  bilirubin  pada  bayi  baru  lahir

disebabkan  masa  hidup  eritrosit  bayi  lebih  pendek  (70  sampai  90  hari)

dibandingkan  dengan  orang  dewasa  (120  hari).  Metabolisme  bilirubin

meliputi  pembentukan  bilirubin,  transportasi  bilirubin,  asupan  bilirubin,

konjugasi bilirubin, dan ekskresi bilirubin.24,27

Langkah oksidase pertama adalah biliverdin yang dibentuk dari heme

dengan  bantuan enzim heme oksigenase  yaitu  enzim yang  sebagian  besar

terdapat dalam sel hati,  dan organ lain.25-27 Biliverdin yang larut dalam air

kemudian  akan  direduksi  menjadi  bilirubin  oleh  enzim  biliverdin

reduktase.25,27 Bilirubin  bersifat  lipofilik  dan terikat  dengan  hidrogen serta

pada pH normal bersifat tidak larut.27
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Pembentukan  bilirubin  yang  terjadi  di  sistem  retikuloendotelial,

selanjutnya dilepaskan ke sirkulasi  yang akan berikatan dengan albumin.25

Bilirubin yang terikat dengan albumin serum ini tidak larut dalam air  dan

kemudian akan ditransportasikan ke sel  hepar. Bilirubin yang terikat  pada

albumin bersifat nontoksik.24 

Pada  saat  kompleks  bilirubin-albumin  mencapai  membran  plasma

hepatosit,  albumin  akan  terikat  ke  reseptor  permukaan  sel.27 Kemudian

bilirubin  ditransfer  melalui  sel  membran  yang  berikatan  dengan  ligandin

(protein  Y),  mungkin  juga  dengan  protein  ikatan  sitotoksik  lainnya.26,27

Berkurangnya kapasitas pengambilan hepatik bilirubin yang tak terkonjugasi

akan berpengaruh terhadap pembentukan ikterus fisiologis.27

Bilirubin  yang  tak  terkonjugasi  dikonversikan  ke  bentuk  bilirubin

konjugasi  yang  larut  dalam air  di  retikulum endoplasma  dengan  bantuan

enzim uridine diphosphate glucoronosyl transferase (UDPG-T). Bilirubin ini

kemudian diekskresikan ke dalam kanalikulus empedu.24,27 Sedangkan satu

molekul  bilirubin  yang  tak  terkonjugasi  akan  kembali  ke  retikulum

endoplasmik untuk rekonjugasi berikutnya.27

Setelah mengalami proses konjugasi, bilirubin akan diekskresikan ke

dalam  kandung  empedu,  kemudian  memasuki  saluran  cerna  dan

diekskresikan melalui feces.27 Setelah berada dalam usus halus, bilirubin yang

terkonjugasi tidak langsung dapat diresorbsi, kecuali dikonversikan kembali

menjadi  bentuk  tidak  terkonjugasi  oleh  enzim  beta-glukoronidase  yang

terdapat  dalam  usus.  Resorbsi  kembali  bilirubin  dari  saluran  cerna  dan



13

kembali ke hati untuk dikonjugasi disebut sirkulasi enterohepatik.24,25  Proses

metabolisme bilirubin tersebut dilihat dalam gambar 1.

Gambar 1. Metabolisme bilirubin28 

2.3 Kadar Bilirubin pada Neonatus

Bilirubin  adalah  produk  dari  degradasi  heme.  Pada  pH  fisiologis,

bilirubin tidak larut dalam plasma sehingga membutuhkan protein pengikat

yaitu  albumin.  Setelah  proses  konjugasi  di  hepar,  bilirubin  diekskresikan

melalui empedu. 3

Neonatus  memproduksi  bilirubin  sekitar  6-8 mg/kgBB/hari.  Jumlah

ini dua kali lipat dibandingkan produksi bilirubin pada dewasa karena kondisi

polisitemia relatif dan pemecahan sel darah merah meningkat pada neonatus.
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Produksi  bilirubin akan menurun sesuai  kadar  dewasa pada  hari  ke  10-14

setelah kelahiran.3

Penyebab neonatal hiperbilirubinemia, antara lain : 

1) Peningkatan  produksi  atau  penurunan  clearance  bilirubin  dan  lebih

sering terjadi pada bayi imatur.

2) Bayi  yang  diberikan  ASI  memiliki  kadar  bilirubin  serum yang  lebih

dibanding  bayi  yang  diberikan  susu  formula.  Hal  tersebut  mungkin

disebabkan  oleh  beberapa  faktor  antara  lain;  frekuensi  menyusu  yang

tidak adekuat, kehilangan berat badan/dehidrasi.

Tabel 2. Faktor resiko hiperbilirubinemia pada neonatus.3

Faktor maternal Faktor neonatal

1. Inkompatibilitas golongan 

darah ABO atau Rh

2. Pemberian ASI

3. Obat-obatan : diazepam, 

oxytosin

4. Ras : Asia, Amerika

5. Penyakit maternal : DM 

gestasional

1. Trauma lahir : cephalohematoma

2. Obat-obatan : sulfisoxazole acetyl 

dengan eritromisin etilsuksinat, 

chloramphenicol

3. Penurunan berat badan yang cepat 

setelah kelahiran

4. Infeksi : TORCH

5. Pemberian nutrisi inadekuat

6. Jenis kelamin : laki-laki
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7. Polisitemia 

8. Prematur 

9. Riwayat hiperbilirubin sebelumnya

2.3.1 Faktor Maternal

1. Golongan darah

Bayi  membawa  sifat  golongan  darah  dari  kedua  orang  tuanya.

Namun, ada kemungkinan golongan darah ibu dan bayi tidak sama. Keadaan

ini akan menyebabkan produksi antibodi oleh ibu untuk melawan golongan

darah anak. Jika ibu mempunyai golongan darah O dan melewati  plasenta

sehingga  dapat  merusak  eritrosit  bayi  setelah  bayi  lahir,  mengakibatkan

ikterus  dan  anemia.  Keadaan  ini  disebut  penyakit  hemolisis  atau

eritroblastosis  fetalis,  dan  dapat  disebabkan  oleh  ketidakcocokan  rhesus

antara ibu dan bayi.

Jika golongan darah ibu A atau B dan golongan darah bayi berbeda,

ibu akan membuat antibodi yang melawan eritrosit bayi. Antibodi ini terlalu

besar untuk dapat melewati plasenta, sehingga tidak menimbulkan masalah

bagi bayi. 29

2. Pemberian ASI

ASI  mengandung  inhibitor  enzim  glukoronil  transferase  yang

berfungsi  mengkonjugasi  bilirubin  dengan  asam  glukoronat,  sehingga

bilirubin  tak  terkonjugasi  jumlahnya  meningkat.20 Hal  ini  menyababkan
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hiperbilirubinemia pada bayi. Selain itu, peningkatan absorbsi bilirubin lebih

besar  daripada  produksinya  menyebabkan  jaundice  breast  milk.  Terjadi  4

sampai  7  hari  setelah  lahir.  Dimana  terdapat  kenaikan  bilirubin  tak

terkonjugasi dengan kadar 25 sampai 30 mg/dl selama minggu ke-2 sampai

minggu  ke-3.  Biasanya  dapat  mencapai  usia  4  minggu  dan  menurun  10

minggu.

3. Obat-obatan

Obat-obatan  seperti  diazepam,  oksitosin,  chloramphenicol  dapat

menyebabkan  anemia  hemolitik  akibat  defisiensi  G6PD.  Pada  anemia

hemolitik akan terjadi pemecahan sel darah merah yang berlebihan sehingga

jumlah bilirubin yang dihasilkan juga akan lebih banyak.30

4. Ras

Pada  ras  Asia  dan  Amerika  mempunyai  kecenderungan  kadar

bilirubin yang tinggi dalam darah dibandingkan ras-ras lainnya.3

5. Penyakit maternal (DM gestasional)

Diabetes  melitus  gestasional  (DMG)  didefinisikan  sebagai  suatu

keadaan intoleransi glukosa atau karbohidrat dengan derajat yang bervariasi

yang terjadi atau pertama kali ditemukan pada saat kehamilan berlangsung.

Dengan  definisi  ini  tidak  lagi  dipersoalkan  apakah  penderita  mendapat

pengobatan insulin atau dengan diet  saja,  demikian pula apakah gangguan

toleransi glukosa  kembali normal atau tidak setelah persalinan.31
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Bayi  yang dilahirkan dari  ibu yang mengidap Diabetes  Gestasional

memiliki resiko mengalami beberapa gejala seperti berikut ini :

1) Hipoglikemia neonatal, yaitu kandungan gula darah yang menurun secara

tidak normal

2) Hipokalemia neonatal, yaitu kadar kalium yang rendah dalam darah

3) Hiperbilirubinemia neonatal, yaitu kadar bilirubin yang tinggi dalam darah

4) Polisitemia, yaitu peningkatan jumlah sel darah merah

2.3.2 Faktor Neonatal

1. Trauma lahir (Cephalohematoma)

Cephalohematoma  adalah  kumpulan  darah  di  bawah periosteum,

jaringan sangat kuat yang menutupi dan menyelubungi tulang (tengkorak).

Kondisi ini hampir selalu merupakan komplikasi persalinan, terutama ketika

kepala  janin  dipaksa  keluar  melalui  jalan  lahir,  kepala  didorong  maju

sementara  serviks  mencengkeram  kulit  kepala  gigih.  Jika  hal  ini  terjadi,

pembuluh-pembuluh darah kecil yang memberi makan periosteum dari sisi

tulang akan robek. Perobekan ini menyebabkan perdarahan (hemorrhage) di

bawah  periosteum,  dan  darah  akan  mengumpul  di  sana.  Perdarahan  ini

menyebabkan  peningkatan  hemolisis,  sehingga  akan  terjadi  peningkatan

bilirubin unconjugated.32

2. Penurunan berat badan

Penurunan  asupan  kalori  selama  beberapa  hari  pertama  kelahiran

diindikasikan  terjadinya  penurunan  berat  badan  yang  cepat.33  Penurunan

berat  badan  lebih  dari  7%-10%  dianggap  patologis  dan  ditandai  dengan

http://kamuskesehatan.com/definisi/periosteum/
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dehidrasi  dan  intake  kalori  yang  rendah.34 Penurunan  berat  badan  terjadi

akibat  asupan  makanan  yang  tidak  adekuat  sehingga  sirkulasi  bilirubin

enterohepatik meningkat dan menyebabkan kadar bilirubin serum meningkat.

3. Infeksi TORCH

Infeksi  pada  bayi  baru  lahir  yang  disebabkan  infeksi  toksoplasma,

Rubela, Cytomegalovirus,  atau  herpes  simplex  (infeksi  TORCH)  akan

menyebabkan hepatitis. Adanya radang hati akut yang biasa disebut hepatitis

akan terjadi peningkatan bilirubin terikat. Pada keadaan ini terjadi kerusakan

sel-sel  hati  yang menyebabkan aliran  bilirubin/empedu ke  usus  terhambat,

sehingga bilirubin yang dibuang melalui tinja berkurang. Akibatnya, terjadi

penimbunan  bilirubin  di  hati  yang  sebagian  akan  masuk  ke  dalam aliran

darah,  sehingga menyebabkan kadar  bilirubin  terkonjugasi  di  dalam darah

meningkat.35

4. Jenis kelamin

Dalam hal ini dikategorikan laki-laki dan perempuan merupakan salah

satu  penyebab  hiperbilirubinemia  karena  obstruksi  aliran  empedu.  Atresia

empedu  paling  sering  terjadi  pada  perempuan  cukup  bulan  dengan  berat

badan  lahir  normal.  Pasien-pasien  ini  jarang  mengalami  splenomegali.

Sebaliknya bayi dengan hepatic neonatal (sel raksasa), kebanyakan laki-laki

dengan  tanda-tanda  infeksi  seperti  splenomegali  hemolisis  dan  retardasi

pertumbuhan intrauterine, sehingga angka kejadian hiperbilirubin relatif lebih

besar terjadi pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan.36 Pada bayi laki-

laki bilirubin lebih cepat diproduksi dari pada bayi perempuan, hal ini karena
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bayi laki-laki memiliki protein Y dalam hepar yang berperan dalam  uptake

bilirubin  ke  sel-sel  hepar.  Pada  jenis  kelamin  laki-laki  kecendungan

mengalami hiperbilirubinemia lebih tinggi. 

5. Polisitemia

Polisitemia  adalah  keadaan  meningkatnya  jumlah  sel  darah  merah

(eritrosit)  di  dalam darah.  Bilirubin  merupakan  pecahan  dari  sel  darah  merah

(eritrosit)  yang  memang  sudah  waktunya  pecah  (yang  berusia  120  hari).  Pada

polisitemia pemecahan  sel darah merah akan meningkat sehingga jumlah bilirubin

yang dihasilkan juga semakin banyak.

6. Prematur

Pada  bayi  prematur  belum  bisa  mengeluarkan  bilirubin  secara

efektif  sehingga  resiko  terjadinya  hiperbilirubinemia  (ikterus).  Kejadian

ikterus pada bayi baru lahir menurut beberapa penulis barat berkisar antara

50%  pada  bayi  yang  dilahirkan  cukup  bulan  dan  75%  pada  bayi  yang

dilahirkan kurang bulan. Menurut penelitian Nelson, hiperbilirubinemia lebih

sering terjadi  pada bayi  aterm karena keseluruhan 6-7% bayi  cukup bulan

memiliki  kadar  bilirubin  yang  lebih  besar  dari  12,9%  mg/dl.  Pada  bayi

preterm kenaikan kadar bilirubin serum cenderung lebih lambat dari cukup

bulan dan jangka waktu tergantung pada imaturitas dan metabolisme.37

7. Jenis persalinan

Jenis persalinan spontan cenderung lebih besar sebagai penyebab

trauma dibandingkan dengan sectio  sesarea.  Pada kelahiran spontan angka

kejadian bayi  dengan hiperbilirubin 48,3% disusul kelahiran seksio sesaria

32,6%,  ekstraksi  vakum  13,3%  dan  forcep  5,8%.  Tetapi  jika  menderita
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hiperbilirubin pada setiap jenis persalinan,  maka seksio sesaria merupakan

presentase terbesar karena seksio sesarea merupakan jenis persalinan dengan

resiko paling kecil dibandingkan dengan jenis persalinan lainnya. Umumnya

bayi  dilahirkan  secara  seksio  sesaria  setelah  mempertimbangkan  beberapa

faktor  resiko  yang  terjadi  selama  kehamilannya.  Sedangkan  vakum  dan

forcep  mempunyai  kecenderungan  pendarahan  intracranial  dan

cephalohematom pada kepala bayi sehingga tindakan ini jarang dilakukan. 

2.4 Hubungan Penurunan Berat Badan dengan Kadar Bilirubin

Penurunan asupan kalori selama beberapa hari pertama kelahiran

diindikasikan terjadinya penurunan berat badan yang cepat.33 Penurunan berat

badan lebih dari 7%-10% dianggap patologis dan ditandai dengan dehidrasi

dan asupan kalori yang rendah.34 Penurunan berat badan terjadi akibat asupan

makanan  yang  tidak  adekuat  sehingga  sirkulasi  bilirubin  enterohepatik

meningkat dan menyebabkan kadar bilirubin serum meningkat. Mekanisme

lainnya yang dapat menyebabkan penurunan intake kalori akan menyebabkan

penurunan  clearance serum  bilirubin  unconjugated.33 Keadaan  ini  yang

menyebabkan terjadinya  hiperbilirubinemia neonatus.  Penurunan signifikan

berat  badan  bayi  sebagian  besar  berhubungan  dengan  kejadian

hiperbilirubinemia neonatus.7


