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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Bilirubin  

Bilirubin adalah pigmen kristal tetrapirol berwarna jingga kuning yang 

merupakan bentuk akhir dari pemecahan katabolisme heme melalui proses reaksi 

oksidasi-reduksi yang terjadi di sistim retikulo endotelial. 
1
 

 

2.1.1 Metabolisme bilirubin pada neonatus 

Bilirubin adalah pigmen kristal tetrapirol berwarna jingga kuning yang 

merupakan bentuk akhir dari pemecahan katabolisme heme melalui proses reaksi 

oksidasi-reduksi.
1
 Pada neonatus, sekitar 75% produksi bilirubin berasal dari 

katabolisme heme haemoglobin dari eritrosit sirkulasi. Satu gram hemoglobin 

akan menghasilkan 34 mg bilirubin dan sisanya (25%) disebut early labelled 

bilirubin yang berasal dari pelepasan hemoglobin karena eritropoesis yang tidak 

efektif didalam sumsum tulang, jaringan yang mengandung protein heme  

(mioglobin, sitokrom, katalase, peroksidase) dan heme bebas. 
1,10,11

  

Dalam sehari neonatus dapat memproduksi bilirubin 8 – 10 mg/kgBB/hari, 

sedangkan orang dewasa sekitar 3-4 mg/kgBB/hari. Peningkatan produksi 

bilirubin pada neonatus disebabkan masa hidup eritrosit yang lebih pendek  ( 70-

90  hari ) dibandingkan dengan orang dewasa (120 hari), peningkatan degradasi 
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heme, turn over sitokrom yang meningkat dan juga reabsorbsi bilirubin di usus 

yang meningkat ( sirkulasi enterohepatik). 
12

  

 

Gambar 1 :  Metabolisme bilirubin              

Sumber : MacMahon Jr, dkk 

 

Berdasarkan Gambar 1 diatas metabolisme digambarkan dalam beberapa 

tahap. Langkah oksidasi yang pertama adalah biliverdin yang dibentuk dari heme 

dengan bantuan enzim heme oksigenase yaitu suatu enzim yang sebagian besar 
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terdapat dalam sel hati, dan organlain. Pada reaksi tersebut juga terbentuk besi 

yang digunakan kembali untuk membentuk hemoglobin dan karbon monoksida 

(CO) yang diekskresi kedalam paru. Biliverdin kemudian akan direduksi menjadi 

bilirubin atau enzim biliverdin reduktase. Biliverdin besifat larut dalam air dan 

secara cepat akan diubah menjadi bilirubin melalui reaksi bilirubin reduktase. 

Berbeda dengan biliverdin, bilirubin bersifat lipofilik dan terikat dengan hidrogen 

serta pada pH normal bersifat tidak larut. Jika tubuh akan mengekskresikan , 

diperlukan mekanisme transpot dan eliminasi bilirubin. Pada masa transisi setelah 

lahir , hepar belum berfungsi secara optimal, sehingga proses glukuronidasi tidak 

terjadi secara optimal. Keadaan ini menyebabkan dominasi bilirubin tak 

terkonjugasi dalam darah
.1
 

 Pembentukan bilirubin yang terjadi di sitem retikuloendotelial, selanjutnya 

dilepaskan ke sirkulasi yang akan berikatan dengan albumin. Neonatus 

mempunyai kapasitas ikatan plasma yang rendah terhadap bilirubin karena 

konsentrasi albumin yang rendah dan kapasitas ikatan molar yang kurang. 

Bilirubin yang terikat dengan albumin tidak dapat memasuki susunan syaraf pusat 

dan bersifat toksik. 
1,10 

Ikatan bilirubin-albumin menuju membran plasma hepatosit, albumin terikat 

dengan reseptor permukaan sel. Kemudian bilirubin di transfer melalui sel 

membran yang berikatan dengan ligandin. Bilirubin tak terkonjugasi dikonversi 

menjadi bilirubin yang terkonjugasi yang larut dalam air di retikulum endoplasma 

dengan bantuan enzim uridine diphosphate glucuronosyl transferase (UDPG-T) 

menjadi bilirubin monoglukoronidase yang selanjutnya akan dikonjugasi menjadi 
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bilirubin diglukoronida. Bilirubin ini selanjutnya akan diekskresikan kedalam 

kanalikulus empedu. Sedangkan satu molekul bilirubin tak terkonjugasi akan 

kembali ke retukulum endoplasmik untuk rekonjugasi berikutnya. Bilirubin 

didalam kanalikulus empedu akan diekskresikan kedalam kantung empedu yang 

kemudian memasuki saluran cerna dan diekskresikan melalui feses. Setelah 

berada dalam usus halus, bilirubin yang tak terkojugasi tidak langsung dapat 

diresorbsi, kecuali jika dikonversi kembali menjadi bentuk tidak terkonjugasi oleh 

enzim β-gukoronidase yang berada dalam usus. Pada neonatus  mukosa usus halus 

dan feses neonatus mengandung enzim β-glukoronidase yang dapat menghidrolisa 

monoglukoronida dan diglukoronida kembali menjadi bilirubin yang tak 

terkonjugasi yang selanjutnya dapat diabsorbsi kembali dan lumen usus halus 

neonatus yang steril menyebabkan bilirubin konjugasi tidak dapat diubah menjadi 

sterkobilin ( suatu produk yang tidak dapat di absorbsi). Resorbsi kembali 

bilirubin dari saluran cerna akan kembali ke hati untuk dikonjugasi kembali 

(sirkulasi enterohepatik ). 
1,10

 

 

2.1.2 Ikterus fisiologis 

Ikterus fisiologis merupakan masalah yang sering  terjadi pada neonatus 

kurang maupun cukup bulan selama minggui pertama kehidupan yang frekuensi 

untuk masing masingnya adalah 80% dan 50 – 60%. Kadar bilirubin tak 

terkojugasi pada minggu pertama > 2 mg/dL. Untuk kebanyakan neonatus 

fenomena ini ringan dan dapat membaik dengan pengobatan. Ikterus fisiologis ini 

tidak disebabkan oleh faktor tunggal tapi kombinasi dari berbagai faktor yang 
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berhubungan dengan maturitas fisiologis bayi baru lahir. Peningkatan kadar 

bilirubin tak terkonjugasi dalam sirkulasi pada neonatus disebabkan oleh 

kombinasi peningkatan ketersediaan bilirubin dan penurunan clearance bilirubin. 

1,10
  

2.2 Hiperbilirubinemia  

Hiperbilirubinemia adalah terjadinya peningkatan kadar plasma bilirubin 2 

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

lebih dari presentil 90 (lihat gambar 2).
1
 Pada sumber pustaka lainnya 

hiperbilirubin didefinisikan sebagai peningkatan kadar total  

 

Gambar 2 : Nomogram untuk penunjukan risiko dalam 2.840 bayi baru lahir baik di usia 

kehamilan 36 minggu atau lebih 'dengan berat lahir 2000 g atau lebih 

atau 35 minggu atau lebih 'kehamilan usia dan berat lahir dari 2500 g atau lebih 

berbasis pada jam-nilai spesifik bilirubin serum 

Sumber : AAP 
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Hiperbilirubinemia dapat disebabkan proses fisiologis atau patologis atau 

kombinasi keduanya. 
1 

Hiperbilirubinemia menyebabkan neonatus terlihat 

berwarna kuning, keadaan ini timbul akibat akumulasi pigmen bilirubin ( 4Z , 15Z 

bilirubin IX alpha ) yang berwarna ikterus pada sklera dan kulit. 
1
 

Pada kebanyakan bayi baru lahir , hiperbilirubinemia tak terkonjugasi 

merupakan fenomena transisional yang normal , tetapi pada beberapa bayi, terjadi 

peningkatan bilirubin secara berlebihan sehingga bilirubin berpotensi menjadi 

toksik dan dapat menyebabkan kematian dan bila bayi tersebut dapat bertahan 

hidup pada jangka panjang akan menimbulkan sekuele neurologis.
1
 60% dari 

neonatus yang sehat mengalami ikterus dimana sebagian besar dari kasus ini 

merupakan bagian dari adaptasi kehidupan ekstrauterin. 
7 

Di Jakarta tahun 2005 

kejadian jaundice sebanyak 14% setiap bayi normal yang lahir secara 

pervaginam.
13

 

Hiperbilirubinemia dapat menyebabkan komplikasi seperti ensefalopati 

(kernikterus ) walaupun hal tersebut jarang terjadi.
14

 Kernikterus terjadi bila kadar 

serum bilirubin meningkat diatas 18mg%.
15 

Peningkatan total serum bilirubin 

(TSB) > 324 µmol/L pada neonatus cukup bulan atau mendekati cukup bulan 

berhubungan dengan 10% mortalitas dan 70% perpanjangan morbiditas.
16

  

 

2.2.1 Etiologi hiperbilirubinemia pada neonatus 

Pada keadaan normal kadar bilirubin indirek pada tali pusat 1-3 mg/dL dan 

meningkat kurang dari 5 mg/dL/24 jam sehingga biasanya baru tampak pada hari 

kedua dan hari ketiga  dan memuncak pada hari kedua sampai ke empat dengan 
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kadar 5-6 mg/dL dan turun tiga sampai kelima dan turun kurang dari 2 mg/dL 

pada hari ke lima sampai ke tujuh. Ikterus yang berhubungan dengan ini disebut 

sebagai ikterus fisiologis. 
17

 

Ikterus dipertimbangkan non fisiologis bila timbul dalam 24 jam pertama 

kehidupan , kadar bilirubin meningkat lebih dari 0.5 mg/dL/jam, ikterus yang 

menetapsetelah 8 hari pada bayi aterm atau 14 hari pada bayi preterm. 
18

 

Hiperbilirubinemia menyebabkan neonatus terlihat berwarna kuning, keadaan 

ini timbul akibat akumulasi pigmen bilirubin ( 4Z , 15Z bilirubin IX alpha ) yang 

berwarna ikterus pada sklera dan kulit. 
2
 Isomer bilirubin ini berasal dari 

degradasi heme yang merupakan komponen hemoglobin mamalia.
3
  

Tabel 2. Penyebab neonatal hiperbilirubinemia 

Dasar Penyebab 

- Peningkatan produksi bilirubin. 

 

- Incompatibilitas darah fetomaternal 

(Rh, ABO ) 

- Peningkatan penghancuran 

bilirubin. 

- Defisiensi enzim kongenital 

(G6PD, galaktosemia) 

- Perdarahan tertutup 

(sefalhematom, memar ), sepsis 

- Peningkatan jumlah hemoglobin  - Polisitemia ( twin-to-twin 

tranfusion, SGA ) 

- Keterlambatan klem tali pusat. 

- Peningkatan sirkulasi 

enterohepatik 

- Keterlamabatan pasase 

mukonium, ileus mukonium, 

Muconium plug syndrome 

- Puasa atau keterlambatan minum 

- Atresia atau stenosis intestinal. 

- Perubahan clerance bilirubin hati. - Imaturitas 
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Dasar Penyebab 

- Perubahan produksi atau aktifitas 

Uridine Diphosphoglucoronyl 

Transverase. 

- Gangguan metabolik/ endokrin  

- Perubahan fungsi dan perfusi hati ( 

kemampuan konjugasi ) 

- Asfiksia, hipoksia, hipotermi, 

hipoglikemi, sepsis ( juga proses 

inflamasi ) 

- Obat obatan dan hormon 

(novobiasin, pregnanediol ) 

- Obstruksi Hepatik ( berhubungan 

dengan hiperbilirubinemia indirek) 

- Anomali kongenital ( atresia 

biliaris, fibrosis kistik ) 

- Stasis biliaris ( hepatitis, sepsis) 

- Bilirubin load berlebihan (sering 

pada hemolisis berat) 

Sumber : Blackburn ST
2
 

2.2.2 Faktor risiko hiperbilirubinemia 

Kadar bilirubin merupakan gejala fisiologis yang dipengaruhi oleh banyak 

faktor / multifaktorial. AAP ( American Academy of pediatrics) menyatakan 

terdapat beberapa faktor utama atau faktor risiko mayor penyebab 

hiperbilirubinemia, diantaranya adalah : 

- Sebelum pulang , kadar bilirubin serum total atau bilirubin transkutaneus 

terletak pada daerah risiko tinggi. 

- Ikterus muncul dalam 24 jam pertamakehidupan. 

- Incompatibilitas golongan darahdengan tes antiglobulin direk yang positif 

atau penyakit hemolotik lainnya ( defisiensi G6PD, peningkatan ETCO). 

- Umur kehamilan 35 -36 minggu. 

- Riwayat anak sebelumnya yang mendapat fototerapi. 
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- Sefalhematom atau memar yang bermakna. 

- ASI eksklusif dengan cara dan perawatan yang tidak baik dan kehilangan 

berat badan yang berlebihan. 

- Ras Asia Timur. 

Sedangkan untuk faktor Risiko minor adalah : 

- Sebelum pulang , kadar bilirubin serum total atau bilirubin transkutaneus 

terletak pada daerah risiko sedang. 

- Umur kehamilan 37 – 38 minggu. 

- Sebelum pulang neonatus tambak kuning. 

- Riwayat anak sebelumnya kuning. 

- Bayi makrosomia dari ibu DM. 

- Umur ibu ≥ 25 tahun. 

Faktor risiko kurang ( Faktor faktor ini berhubungan dengan menurunnya risiko 

ikterus yang signifikan, besarnya risiko sesuai dengan urutan yang tertulis makin 

ke bawah risiko makin rendah ) 

- Kadar nilirubin serum total atau bilirubin transkutaneus terletak pada 

daerah risiko rendah. 

- Umur kehamilan ≥ 41 minggu 

- Bayi mendapat susu formula penuh 

- Kulit hitam 

- Bayi dipulangkan setelah 72 jam. 
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2.3 ASI 

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan diperoleh bahwa kejadian 

hiperbilirubinemia cenderung lebih tinggi pada neonatus dengan ASI dibanding 

dengan neonatus yang asupan nutrisi non ASI seperi susu fornula. Hal ini pula 

yang diperoleh dari hasil penelitian Saroj dkk, yang mengatakan bahwa secara 

statistik insiden hiperbilirubinemia pada neonetus dengan ASI secara signifikan 

lebih tinggi dibanding dengan neonatus dengan susu formula. Ditahun 2001 

Journal of perinatology mengungkapkan bahwa perpanjangan masa keadaan 

hiperbilirubin tak terkonjugasi pada neonatus dengan ASI yang terjadi pada 3 

hingga 1 minggu pertama kehidupan pada bayi yang sehat merupakan suatu hal 

yang normal dan merupakan bagian dari fisiologis jaundice.  

Hiperbilirubinemia yang berhubungan dengan pemberian ASI dapat berupa 

breastfeeding jaundice (BFJ) dan breastmilk jaundice (BMJ). Bayi yang 

mendapat ASI eksklusif dapat mengalami hiperbilirubinemia yang dikenal dengan 

BFJ. Penyebab BFJ adalah kekurangan asupan ASI. Biasanya timbul pada hari ke-

2 atau ke-3 pada waktu ASI belum banyak.
34

  Hal tersebut disebabkan oleh 

beberapa faktor antara lain ; frekuensi menyusu yang tidak adekuat, kehilangan 

berat badan / dehidrasi. Terdapat beberapa faktor etiologi yang mungkin 

berhungan dengan hiperbilirubinemia pada bayi yang mendapat ASI, diantaranya 

adalah : 
1,12 
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Tabel 3. faktor etiologi yang mungkin berhungan dengan hiperbilirubinemia pada 

bayi yang mendapat ASI 

Asupan cairan - Kelaparan 

- Frekusensi menyusu 

- Kehilangan berat badan / dehidrasi 

Hambatan ekskresi bilirubin hepatik - Pregnandiol 

- Lipase-free fatty acid 

- Unidentified inhibitor 

Intestinal reabsorbtion of bilirubin: - Pasase mekonium terlambat 

- Pembentukan urobilinoid bakteri 

- Beta-glukoronidase 

- Hidrolisis alkaline 

- Asam empedu 

Sumber : Gourley 
1
  

 

Breastfeeding jaundice tidak memerlukan pengobatan dan tidak perlu 

diberikan air putih atau air gula. Bayi sehat cukup bulan mempunyai cadangan 

cairan dan energi yang dapat mempertahankan metabolismenya selama 72 jam. 

Pemberian ASI yang cukup dapat mengatasi BFJ. Ibu harus memberikan 

kesempatan lebih pada bayinya untuk menyusu. Kolostrum akan cepat keluar 

dengan hisapan bayi yang terus menerus. ASI akan lebih cepat keluar dengan 

inisiasi menyusu dini dan rawat gabung.
34

 Gartner menyatakan bahwa fasting 

penundaan pemberian asupak kalori atau juga bisa disebabkan oleh karena asupan 

yang kurang menyebabkan sirkulasi enterohepatik lebih tinggi sehingga total 

serum bilirubin meningkat (hiperbilirubinemia).
35

 

Beberapa penelitian disebutkan bahwa TSB ≥ 12,9 mg/dL sangat 

berhubungan dengan suplementary feeding dan peburunan berat badan, sedangkan 
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ASI tidak berhubungan dengan TSB ≥ 12,9 mg/dL pada hari pertama setelah 

kelahiran. Hal ini disebabkan , neonatus langsung akan di susui ASI setelah proses 

kelahiran di ruang bersalin. Sedangkan suplementary feeding hanya diberikan 

apabila ASI tidak adekuat. Hal ini berhubungan dengan penurunan berat badan 

dimana suplementary feeding mengalami penurunan berat badan lebih besar dari 

ASI.
36

 Wu PYK, 1985 menyebutkan bahwa neonatus yang memperoleh < 90 

kalori/kg/24 jam memiliki kadar bilirubin serum lebih tinggi dibanding dengan 

neonatus yang memperoleh >90 kalori/kg/24 jam, dan fototerapi yang diberikan 

kurang efektif apabila diberikan pada asupan kalori dan cairan yang kurang. 
36,37

 

Breastmilk jaundice mempunyai karakteristik kadar bilirubin indirek yang 

masih meningkat setelah 4-7 hari pertama. Kondisi ini berlangsung lebih lama 

daripada hiperbilirubinemia fisiologis dan dapat berlangsung 3-12 minggu tanpa 

ditemukan penyebab hiperbilirubinemia lainnya. Penyebab BMJ berhubungan 

dengan pemberian ASI dari seorang ibu tertentu dan biasanya akan timbul pada 

setiap bayi yang disusukannya. Semua bergantung pada kemampuan bayi tersebut 

dalam mengkonjugasi bilirubin indirek (bayi prematur akan lebih berat 

ikterusnya). 
35

 

Penyebab BMJ belum jelas, beberapa faktor diduga telah berperan sebagai 

penyebab terjadinya BMJ. Breastmilk jaundise diperkirakan timbul akibat 

terhambatnya uridine diphosphoglucoronic acid glucoronyl transferase (UDPGA) 

oleh hasil metabolisme progesteron yaitu pregnane-3-alpha 20 beta-diol yang ada 

dalam ASI ibu–ibu tertentu. Pendapat lain menyatakan hambatan terhadap fungsi 

glukoronil transferase di hati oleh peningkatan konsentrasi asam lemak bebas 
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yang tidak di esterifikasi dapat juga menimbulkan BMJ. Faktor terakhir yang 

diduga sebagai penyebab BMJ adalah peningkatan sirkulasi enterohepatik. 

Kondisi ini terjadi akibat : 

- Peningkatan aktifitas beta-glukoronidase dalam ASI dan juga pada usus 

bayi yang mendapat ASI. 

- Terlambatnya pembentukan flora usus pada bayi yang mendapat ASI 

- Defek aktivitas uridine diphosphateglucoronyl transferase (UGT1A1) 

pada bayi yang homozigot atau heterozigot untuk varian sindrom Gilbert. 

Lawrnce ,2001 berpendapat bahwa berbagai faktor yang terkandung dalam 

ASI meningkatkan siklus enterohepatik bilirubin. ASI mengandung inhibitor 

enzim glukoronil transferase yang berfungsi mengkonjugasi bilirubin dengan 

asam glukoronat, sehingga bilirubin tak terkonjugasi jumlahnya meningkat. Hal 

ini menyababkan 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.
34  

 

2.4 Ketuban pecah dini 

Ketuban pecah dini adalah keadaan pecahnya selaput ketuban sebelum 

persalinan. 
20

 Dalam keadaan normal 8 – 10% perempuan hamil  aterm akan 

mengalami ketuban pecah dini. 
20,23

 Pecahnya selaput ketuban  berkaitan dengan 

perubahan proses biokimia yang teradi dalam kolagen matriks extreseluler 



18 
 

amnionm korion , dan apoptosis membran janin. Membran janin dan desidua 

bereaksi terhadap stimulasi seperti infeksi dan peregangan selaput ketuban dengan 

produksi mediator seperti prostaglandin, sitokinin, dan protein hormon yang 

merangsang aktivitas “matrix degrading enzym” 
20,24

 Komplikasi yang timbul 

akibat ketuban pecah dini bergantung pada usia kehamilan . Dapat terjadi infeksi 

maternal atau neonatal, persalinan prematur, hipoksia karena kompresi tali pusat, 

deformitas janin, meningkatnya insiden seksio sesarea, atau gagalnya persalinan 

normal.
20

 

Dari hasil penelitian epidemiologi didapat hubungan positiv secara signifikan 

antara hyperbilirubinemia dengan beberapa faktor risiko (BBLR, ras oriental, ASI, 

infeksi neonatus, penggunaan pil kontrasepsi, instrumen saat proses persalinan 

dan riwayat perdarahan trimester pertama) termasuk ketuban pecah dini. Dari 

hasil penelitian Linn dkk (1985) mendapat hubungan positif antara kejadian 

hiperbilirubinemia dengan ketuban pecah dini dimana terdapat 22.2% dan odd 

ratio 1.22 . 
22

 

Secara umum ketuban pecah dini berhubungan dengan risiko terkena infeksi . 

Insiden infeksi sekunder pada keuban pecah dini meningkat sebanding dengan 

lamanya periode laten. 
20

  

Sejak masa kehamilan sampai ketuban pecah, janin relatif terlindungi dari 

flora mikroba ibu oleh membran/dinding korioamniotik, plasenta, dan faktor 

antibakteria dalam air ketuban. Beberapa tindakan medis yang mengganggu 

integritas isi rahim, dapat memudahkan organisme normal kulit atau vagina 
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masuk sehingga menyebabkan korioaamnionitis dan infeksi sekunder pada janin 

termasuk dapat berkembang menjadi hiperbilirubinemia. 
33

 

 

2.5 Air ketuban keruh 

Air ketuban atau cairan amnion merupakan cairan yang terdapat pada lapisan 

amnion dan chorion dimana menyelimuti janin. Air ketuban merupakan cairan 

yang tidak keruh , sedikit kekuningan, serta mempunyai bau yang khas, agak 

manis dan amis yang mengelilingi fetus selama masa kehamilan.
23

  

Air ketuban terbentuk 12 hari setelah konsepsi dan mulai mengisi pada 

minggu ke dua . Pada minggu minggu minggu awal masa gestasi air ketuban 

berasal dari ibu, tetapi setelah masa gestasi lebih dari 20 minggu urin fetus 

merupakan bagian terbanyak dari air ketuban .
 21,30

 Terdiri dari  air sebesar 98% 

dan sisanya garam organik, bahan anorganik, rambut lanugo (ramnut halus berasal 

dari neonatus), sel selepitel dan vernix kaseosa (lemak yang meliputi kulit 

neonatus).protein ditemukan rata rata 2,6% g perliter, sebagian besar albumin.
22,26

 

Volume air ketuban meningkat dengan bertambahnya masa gestasi sampai sekitar 

28 – 32 minggu, dan kemudian menetap pada sekitar 37-40 minggu yang 

sesudahnya akan mengalami penurunan volume.
21,25

 Volume terbesar pada masa 

getasi 34 minggu sekitar 800 ml dan pada cukup bulan sekitar 600 ml. 
19,23

  

Air ketuban merupakan barier fisik melindungi fetus dari trauma dan 

pertahanan terhadap infeksi fetus. Pentingnya air ketuban pada nutrisi fetus 

merupakan fakta. Malnutrisi fetus berkaitan dengan ketidak normalan air ketuban 
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dan memiliki konsekuensi terhadap kesehatan neonatus, tetapi tidak sepenuhnya 

di pahami. 
22,26 

 Air ketuban keruh (AKK) merupakan air ketuban tidak jernih atau 

mengalami pewarnaan oleh karena adanya darah bila terdapaty warna merah atau 

merah jambu atau karena mekonium bila didapatkan warna amber sampai hijau 

gelap.
33

 Warna kuning pekat pada cairan amnion mengacukan pada blood 

incompatibility (warna kuning yang dihasilkan dari adanya menglepasan bilirubin 

akibat dari hemolisis sel darah merah ). 
20,24

 Air ketuban keruh terjadi pada       

8%–16% dari seluruh persalinan, terjadi baik secara fisiologis ataupun patologis 

yang menunjukkan gawat janin. Faktor patologis yang berhubungan dengan AKK 

termasuk hipertensi maternal, penyakit kardiorespiratori maternal, eklampsia, dan 

berbagai sebab gawat janin.
33

 

Sejak masa kehamilan sampai ketuban pecah, janin relatif terlindungi dari 

flora mikroba ibu oleh membran/dinding korioamniotik, plasenta, dan faktor 

antibakteria dalam air ketuban. Beberapa tindakan medis yang mengganggu 

integritas isi rahim. Seperti etuban pecah dini yang lebih dari 24 jam , bakteri 

vagina dapat bergerak naik dan pada beberapa kasus menyebabkan inflamasi pada 

membran janin, tali pusat dan plasenta. Selain itu  Infeksi pada janin dapat 

disebabkan oleh aspirasi air ketuban yang terinfeksi, dapat mengakibatkan 

neonatus lahir mati, persalinan kurang bulan, atau sepsis neonatal.
33

 Sepsis pada 

neonatus yang berimplikasi pada sistem gatroentrologi menimbulkan gejala 

hiperbilirubinemia. Organisme yang paling sering ditemukan dari air ketuban 
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yang terinfeksi adalah bakteri anaerobik, streptokokus kelompok B, Eschericia 

coli, dan mikoplasma daerah genital.  

 

2.6 Infeksi pada ibu 

Ibu hamil sangat peka terhadap terjadinya infeksi dari berbagai 

mikroorganisme. Secara fisiologi sistem imun pada ibu hamil menurun , 

kemudian sebagai akibat dari toleransi sistem imun ibu terhadap bayi yang 

merupakan jaringan semi-alogenik, meskipun tidak memberikan pengaruh secara 

klinik. 
19 

Bayi intra uterin baru membentuk sistem imun pada umur kehamilan 

sekitar 12 minggu , kemudian meningkat dan pada kehamilan 26 minggu hampir 

sama dengan sistem imun pada ibu hamil itu sendiri. Pada masa perinatal bayi 

mendapat antibodi yang dimiliki oleh ibu,  tetapi setelah 2 bulan antibodi akan 

menurun . 
20,21 

Secara anatomik dan fisiologis ibu juga mengalami perubahan, 

misalnya pada ginjal dan saluran kencing sehingga mempermudah terjadinya 

infeksi. Infeksi dapat disebabkan oleh bakteri, virus, dan parasit, sedangkan 

penularan dapat terjadi intrauterin, pada waktu persalinan atau pascalahir. 

Transmisi intrauterin bisa secara transplasenta ,melalui aliran darah (hematogen) 

ataupun cairan amnion.
20 

 

Infeksi hematogen transplasental selama atau segera sebelum persalinan 

(termasuk saat pelepasan plasenta) dapat terjadi walau infeksi lebih mungkin 

terjadi saat neonatus melewati jalan lahir. Banyak komplikasi penyakit dan 

gangguan kandungan yang terjadi sebelum dan sesudah proses persalinan yang 

berkaitan dengan peningkatan risiko infeksi pada neonatus baru lahir. Komplikasi 
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ini meliputi persalinan kurang bulan, ketuban pecah dini yang berkepanjangan, 

inersia uterin dengan ekstraksi forseps tinggi, dan demam pada ibu. Bakteremia 

tergantung dari usia pasien, virulensi dan jumlah bakteri dalam darah, status nutrisi dan 

imunologis, waktu dan asal intervensi terapi, menyebabkan respon inflamasi sistemik dari 

sumber infeksi berkembang luas.
4
 Secara teori, infeksi pada neonatus dapat 

menyebabkan terjadinya hemolisis yang pada akhirnya dapat meningkatkan kadar 

bilirubin. Namun demikian, hubungan antara infeksi bakteri dengan 

hiperbiliubinemia pada neonatus pada kepustakaan masih sulit dijumpai.
32

 

Dibawah ini terdapat beberapa contoh infeksi neonatorum yang diperoleh dari 

infeksi dari ibu.  

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. 

Peningkatan bilirubin pada neonatus juga merupakan manifestasi klinis 

neonatus dengan malaria. Infeksi malaria lebih mudah terjadi pada kehamilan 

dibanding dengan populasi umum. Keadaan ini kemungkinan disebabkan oleh 

sistem imun dan imaturitas dapatan terhadap malaria pada ibu hamil menurun. 

Manifestasi pada ibu umumnya berupa panas anemia akibat hemolisis, dan 
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pembesaran lien  . Malaria juga memiliki risiko terhadap kesehatan janin. 

Terjadinya panas tinggi, fungsi plasenta menurun , hipoglikemi, anemia,dan 

lainnya menyebabkan mortalitas prenatal dan neonatal 15-70%. Transmisi 

plasmodium melalui plasenta dikatakan dapat menyebabkan kongenital malaria 

(<5%), dengan gejala antara lain panas, irritabel, problem menyusui , 

hepatospeenomegalim dan kuning atau ikterus. Hal ini menyebabkan diperlukan 

penanganan persalinan khusus terutama pada ibu hamil dengan infeksi 

P.Falsiparum karena mortalitasnya tinggi. Adanya kegawatan ibu dan janin harus 

diawasi dengan ketat. Panas ibu harus dikontrol dan diturunkan dengan obat dan 

kompres dingin. Jika perlu induksi persalinan atau seksio sesaria dapat 

dipertimbangkan pada keadaan tertentu. 
20

 


