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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1  Latar belakang 

Hiperbilirubinemia merupakan peningkatan kadar plasma bilirubin 2 standar 

deviasi atau lebih dari kadar yang diharapkan berdasarkan umur bayi atau lebih 

dari presentil 90. 
1,2

 Hiperbilirubinemia merupakan salah satu fenomena klinis 

yang paling sering ditemukan pada bayi baru lahir. 
1,3

 Lebih dari 85%  neonatus 

cukup bulan kembali dirawat dalam minggu pertama kehidupan disebabkan oleh 

keadaan ini. 
2
 Insiden hiperbilirubinemia di Amerika 65%, Malaysia 75%, 

sedangkan Surabaya 30% pada tahun 2000, dan 13% pada tahun 2002. 
4,5

 Ikterus 

atau Jaundice terjadi akibat akumulasi bilirubin dalam darah sehingga kulit, 

mukosa, dan atau sklera bayi tampak kekuningan. 
4
 Hal tersebut disebabkan 

karena adanya akumulasi bilirubin tak terkonjugasi yang berlebih.
1,3

 

Hiperbilirubinemia merupakan istilah yang sering dipakai untuk ikterus 

neonatorum setelah ada hasil laboratorium yang menunjukkan peningkatan kadar 

bilirubin. Ikterus akan tampak secara visual jika kadar bilirubin lebih dari 5-7 

mg/dl. 
1,2.6

 

Hiperbilirubin merupakan keadaan yang umum terjadi pada bayi preterm 

maupun aterm. 
4
 Peningkatan kadar bilirubin > 2 mg/dL sering ditemukan hari 

hari pertama setelah lahir. 
4
 60% neonatus yang sehat mengalami Ikterus.

7
 Pada 

umumnya,peningkatan kadar bilirubin tidak berbahaya dan tidak memerlukan 
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pengobatan. Namun beberapa kasus berhubungan dengan dengan beberapa 

penyakit, seperti penyakit hemolitik, kelainan metabolisme dan endokrin , 

kelainan hati dan infeksi.
8-9

 Pada kadar lebih dari 20mg/dL, bilirubin dapat 

menembus sawar otak sehingga bersifat toksik terhadap sel otak.
8
 Kondisi 

hiperbilirubinemia yang tak terkontrol dan kurang penanganan yang baik dapat 

menimbulkan komplikasi yang berat seperti bilirubin ensefalopati dan kernikterus 

akibat efek toksik bilirubin pada sistem saraf pusat dimana pada tahap lanjut dapat 

menjadi athetoid cerebral palsy yang berat.
1
  

Penelitian bertujuan mengetahui bebearapa faktor risiko ( infeksi pada ibu, 

adanya riwayat obstetri ketuban pecah dini, air ketuban keruh, dan eksklusifitas 

pemberian ASI ) terhadap hiperbilirubinemia pada neonatus. 

 

 1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah ASI merupakan faktor risiko terhadap hiperbilirubinemia pada 

neonatus? 

2. Apakah ketuban pecah dini merupakan faktor risiko hiperbilirubinemia 

pada neonatus? 

3. Apakah air ketuban keruh merupakan faktor risiko terhadap 

hiperbilirubinemia pada neonatus ? 
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4. Apakah Infeksi pada ibu merupakan faktor risiko hiperbilirubinemia pada 

neonatus ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk membuktikan ASI, adanya riwayat obstetri ketuban pecah dini, 

infeksi pada ibu dan air ketuban keruh merupakan faktor risiko 

hiperbilirubinemia pada neonatus.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Menganalisa ASI sebagai faktor risiko hiperbilirubinemia pada neonatus 

2. Menganalisa ketuban pecah dini sebagai faktor risiko hiperbilirubinemia 

pada neonatus . 

3. Menganalisa air ketuban keruh sebagai faktor risiko hiperbilirubinemia 

pada neonatus. 

4. Menganalisa Infeksi pada ibu sebagai faktor risiko hiperbilirubinemia 

pada neonatus  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1) Penelitian ini merupakan media didalam menuangkan ide atau gagasan 

berdasarkan teori yang didapat di perguruan tinggi, serta kesempatan untuk 

membuktikan secara langsung ide tersebut dalam sebuah penelitian, 
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evaluasi  dan analisa.  Selain itu, penelitian ini juga dapat menambah 

pengetahuan bagi Peneliti dalam bidang kesehatan terutama ilmu 

kesehatan anak yang dapat dijadikan bekal kelak ketika terjun di 

masyarakat serta dapat menjadi referensi penelitian-penelitian lebih lanjut 

melalui perbaikan dan penyempurnaan metode-metode yang ada. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para orang tua 

yang memiliki bayi baru lahir serta para tenaga medis guna dapat 

memonitor peningkatan kadar bilirubin pada neonatus dan dapat mencegah 

toksisitas akibat hiperbilirubinemia, sehingga dapat menurunkan tingkat 

morbiditas dan mortalitas akibat peningkatan yang patologis dari kadar 

bilirubin pada neonatus. 

 

1.5 Keaslian Penelitian 

Tabel 1 : tabel keaslian penelitian  

No Orisinalitas Metode Penelitian     Hasil Penelitian 

1. Saigal Saroj, dkk. Serum 

bilirubin levels in 

breast- and formula-fed 

infants in the first 5 days 

of life . CMA Journal 

.1982 

 

- Prospective study - Rerata total bilirubin 

level termasuk puncak 

level secara siknifikan 

lebih tinggi pada 

kelompok dengan ASI (P 

< 0,001)  
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No Orisinalitas Metode Penelitian     Hasil Penelitian 

2. Linn S, dkk. 

Epidemiology of 

Neonatal 

Hyperbilirubinemia 

1985 

 

- Study Population 

and Collection of 

Data 

- each characteristic, 

the odds ratio 

(relative odds) of 

having 

hypembilirubinemia 

and the 95% 

confidence interval 

were calculated. 

- Terdapat hubungan 

signifikan secara statistik 

antara hiperbilirubin 

neonatus dengan bayi 

berat lahir rendah, ras 

oriental, ketuban pecah 

dini, ASI , infeksi 

neonatal, persalinan 

dengan tindakan dan 

perdarahan trimester 

pertama. 

- Odd ratio dari ASI, 

Ketuban pecah dini 

adalah 1,22 dan 1,74 

 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian di atas karena 

menggunakan desain cross sectional dan dilakukan dengan variabel yang 

masih minim penelitian. Penelitian ini diharapkan akan membuktikan 

variabel yang di teliti ( infeksi pada ibu, ketuban pecah dini, air ketuban keruh 

dan ASI ) merupakan faktor risiko hiperbilirubinemia pada neonatus. 

 

 

 


