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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Beberapa penyebab kematian neonatus adalah berat lahir rendah, hipotermi, 

hipoglikemi, ikterus, hiperbilirubinemia, asfiksia, gangguan nafas pada bayi, 

kejang pada bayi baru lahir, infeksi neonatal.
1 

Hiperbilirubinemia merupakan 

kasus yang banyak terjadi, hal ini menjadi masalah di negara maju dan negara 

berkembang. Sekitar 60% pada bayi cukup bulan  dan 80% dari bayi prematur.
2 

Angka kejadian hiperbilirubinemia di Indonesia pada bayi cukup bulan di 

beberapa RS pendidikan antara lain RS Cipto Mangunkusumo, RS Sardjito, RS 

Dr Soetomo, RS Dr Kariadi bervariasi dari 13,7% hingga 85%.
3
 

Beberapa  faktor resiko terjadinya hiperbilirubinemia pada neonatus adalah 

pemberian ASI eksklusif, ketidaksesuaian golongan darah, lahir prematur (< 38 

minggu), infeksi, sefalhematom, asfiksia, defisiensi enzim glucose-6-phosphatase 

dehidrogenase (G6PD).
4,5 

Ketidaksesuaian golongan darah merupakan salah satu 

penyebab terbanyak hiperbilirubinemia pada neonatus, penelitian di Iran yang 

menunjukkan ketidaksesuaian golongan darah  (17 %), isoimmunisasi Rh ( 7% ), 

defisiensi G6PD (6 %), idiopatik (2 %).
5
 Hiperbilirubinemia akibat 

ketidaksesuaian golongan darah merupakan penyebab terbanyak penyakit 

hemolitik neonatal yang sulit untuk dikenali, apabila berlangsung lama maka akan 

mengakibatkan pemecahan sel darah merah yang lebih awal dari waktunya, 

ditandai dengan ikterus dan anemia, neonatus yang terkena umumnya sakit dan 
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tidak stabil pada saat lahir, memicu terjadinya kelainan neurologis dan 

kernikterus, dan memicu terjadinya morbiditas dan mortalitas neonatal.
6
 

Sekitar 20%-30% penderita ikterus neonatal dari berbagai ras ternyata 

berlatar belakang ketidaksesuaian golongan darah.
 

Pada beberapa penelitian 

terpisah, ditemukan bahwa resiko kejadiannya lebih tinggi pada ras kulit berwarna 

dibandingkan dengan ras kulit putih.
7
 Di Amerika ditemukan hanya 21%,

8
 dan di 

Afrika Selatan 47%.
9  

Masalah ikterus neonatal pada ketidaksesuaian golongan darah merupakan 

sebuah puncak dari sebuah gunung es (tip of iceberg) seperti yang ditulis Oski dan 

Naiman.
10

 Masih banyak permasalahan yang belum terungkap. Oleh karena itu, 

pengukuran kadar serum bilirubin pada bayi baru lahir sangat diperlukan untuk 

memprediksi terjadinya penyakit hemolitik neonatus akibat ketidaksesuaian 

golongan darah, karena apabila terlambat dideteksi >72 jam akan berkembang 

menjadi ikterus berat. Penelitian di Amerika menunjukan 22 neonatus dilaporkan 

berkembang menjadi kernikterus pada 48 jam setelah dilahirkan. Selain itu, 

deteksi dini hiperbilirubinemia pada bayi dengan riwayat ketidaksesuaian 

golongan darah mempunyai nilai yang signifikan yaitu 21,3% untuk tidak 

berkembang menjadi hiperbilirubinemia.
11

 

Penelitian mengenai faktor risiko hiperbilirubinemia pada neonatus golongan 

darah A atau B dan ibu golongan darah O telah dilakukan di negara lain. Namun, 

penelitian yang serupa masih sangat jarang dilakukan di Indonesia, khususnya di 

Semarang. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut 

tentang neonatus golongan darah A atau B dan ibu golongan darah O terhadap 
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kadar bilirubin neonatus. Diharapkan penelitian ini dapat mengetahui seberapa 

jauh peran golongan darah neonatus dan ibu sebagai faktor risiko 

hiperbilirubinemia neonatus.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah neonatus bergolongan darah A atau B yang mempunyai ibu 

bergolongan darah O merupakan faktor risiko hiperbilirubinemia pada neonatus? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Membuktikan neonatus bergolongan darah A atau B yang mempunyai ibu 

bergolongan darah O merupakan faktor risiko hiperbilirubinemia pada neonatus. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Menganalisa  rerata kadar bilirubin neonatus bergolongan darah A yang 

mempunyai ibu bergolongan darah O.  

b. Menganalisa  rerata kadar bilirubin neonatus bergolongan darah B yang 

mempunyai ibu bergolongan darah O.  

c. Menganalisa faktor risiko hiperbilirubinemia pada neonatus bergolongan 

darah A yang mempunyai ibu bergolongan darah O. 

d. Menganalisa faktor risiko hiperbilirubinemia pada neonatus bergolongan 

darah A yang mempunyai ibu bergolongan darah O. 

 



4 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Hasil penelitian ini dapat sebagai sumbangan teoritis, metodologis, dan 

praktis untuk pengetahuan tentang golongan darah yang mempengaruhi 

kadar bilirubin.  

b. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan teori bagi penelitian 

selanjutnya. 

 

1.5 Orisinalitas Penelitian 

Penelitian mengenai faktor risiko hiperbilirubinemia pada neonatus golongan 

darah A atau B yang mempunyai ibu golongan darah O tidak ditemukan dalam 

penelusuran pustaka ataupun publikasi penelitian sebelumnya. Terdapat beberapa 

persamaan pada sejumlah pustaka terdahulu yang telah dipublikasikan terhadap 

judul penelitian ini, namun penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian 

yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian serupa yang 

telah dipublikasikan sebelumnya tercantum pada tabel di bawah (Tabel 1). 
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Tabel 1. Penelitian tentang golongan darah terhadap kadar bilirubin neonatus 

Penelitian Variabel Subjek Desain Hasil 

Nartono kardi 

(1998) Indonesia 
13 

“Inflamasi plasenta 

sebagai faktor 

ikterogenik 

neonatal pada 

inkompatibilitas 

golongan darah 

ABO ibu-janin” 

Jakarta; Indonesia 

 

 

 

 

 

Variabel 

bebas : 

ikterogenik 

neonatal 

pada 

inkompatibili

tas golongan 

darah ABO 

ibu-janin 

 

 

 

 

 

Variabel 

terikat: 

inflamasi 

plasenta 

 

268 

kehamilan 

inkompabilit

as golongan 

darah ABO, 

ibu O dan 

bayi 

golongan A 

atau B 

Cross 

sectional 

dan 

nested 

case-

control 

-sebanyak 

69,8% 

jaringan 

plasenta pada 

kehamilan 

IGD-ABO 

secara 

histopatologis 

menunjukkan 

gambaran 

inflamasi 

ringan/sedang 

(53,7%) dan 

berat (16,1%) 

-Sebanyak 

38,1 % ibu 

hamil 

golongan 

darah O 

melahirkan 

bayi golongan 

darah A atau 

B. 

 

S. Umit Sarici dkk  

(2002) Amerika
20 

“An early (sixth-

hour) serum 

bilirubin 

measurement is 

useful in predicting 

the development of 

significant 

hyperbilirubinemia 

and severe ABO 

incompability” 

Journal of 

pediatric.2002;109:

e53 

 

Variabel 

bebas: 

pengukuran 

kadar 

bilirubin 

serum 

 

 

 

Variabel 

terikat: 

prediksi 

terjadinya 

hiperbilirubi

nemia pada 

inkompatibili

tas ABO 

 

150 neonatus 

dengan lahir 

cukup bulan 

bergolongan 

darah A atau 

B, dari ibu 

yang 

bergolongan 

darah O 

 

Eksperim

ental  

 

Hitung 

retikulosit dan 

mengukur 

kadar bilirubin 

serum pada 6 

jam pertama 

kehidupan 

merupakan 

alat yang 

sensitif (86,2 

%) untuk 

memprediksi 

apakah 

neonatus 

tersebut akan 

berkembang 

menjadi 

hiperbilirubin 
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Penelitian Variabel Subjek Desain Hasil 

 

Michael Kaplan 

dkk (2010) Israel
11 

“Hemolysis and 

hyperbilirubinemia 

in ABO blood 

group 

heterospecific 

neonates” 

Journal of 

Pediatric.2010;157

(5):772-777 

 

Variabel 

bebas: 

neonatus 

golongan 

darah A dan 

B 

Variabel 

terikat:  

hiperbilirubi

nemia 

dengan 

direct 

antiglobulin 

titer (DAT) 

positif 

 

 

 

Neonatus di 

Shaare 

Zedek 

Medical 

Center dari 

bulan januari 

2006 – april 

2007 yang 

bergolongan 

darah A atau 

B dari ibu 

yang 

bergolongan 

darah O 

 

 

 

 

 

Eksperim

ental  

 

164 neonatus 

(111 golongan 

darah A, 53 

golongan 

darah B), 85 

neonatus 

(51,8%)berke

mbang 

menjadi 

hiperbilirubine

mia 

 

Hassan Boskabadi 

dkk (2011) Iran 
7 

“Clinical course 

and prognosis of 

hemolytic jaundice 

in neonatus in 

North East of Iran” 

Macedonlan 

Journal of medical 

Sciences.2011;4(4):

403-407 

 

Variabel 

bebas: 

ikterus pada 

neonatus 

 

 

 

 

 

Variabel 

terikat : 

tampilan 

klinis dan 

prognosis 

ikterus pada 

neonatus 

 

795 neonatus 

yang 

mengidap 

hiperbilirubi

nemia dan 

mempunyai 

gejala klinis 

berupa 

ikterus 

 

Deskriptif 

analitik 

 

Terdapat 

perbedaan 

signifikan 

bilirubin total 

serum, 

hematokrit, 

waktu 

tampilan 

ikterus, 

lamanya rawat 

inap dan 

kejadian 

kernikterus 

pada neonatus 

dengan 

penyakit 

hemolitik dan 

hiperbilirubine

mia idiopatik 
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Orisinalitas penelitian ini adalah menganalisis faktor risiko hiperbilirubinemia 

pada neonatus bergolongan darah A atau B yang mempunyai ibu bergolongan 

darah O, penelitian ini berbeda dalam hal variabel bebas yang dinilai, yaitu 

neonatus bergolongan darah A atau B yang mempunyai ibu bergolongan darah O. 

Variabel terikatnya adalah hiperbilirubinemia. Subjek adalah neonatus sehat yang 

bergolongan darah A, B, O dan ibu yang bergolongan darah O. Tempat 

pelaksanaan penelitian ini adalah di RSIA. Hermina Pandanaran Semarang 

Indonesia. 

 


