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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Fototerapi rumah sakit merupakan tindakan yang efektif untuk mencegah 

kadar Total Bilirubin Serum (TSB) meningkat. Uji klinis telah divalidasi 

kemanjuran fototerapi dalam mengurangi hiperbilirubinemia tak terkonjugasi 

yang berlebihan, dan implementasinya telah secara Drastis membatasi 

penggunaan transfusi tukar (Bhutani, 2011). Penelitian menunjukkan bahwa 

ketika fototerapi belum dilakukan, 36% bayi dengan berat kelahiran kurang 

dari 1500 gram memerlukan transfusi tukar (Newman, et al , 2009). 

 Penelitian berbasis rumah sakit di USA menyimpulkan bahwa 5 s.d 40 

bayi dari 1000 bayi kelahiran cukup bulan dan kurang bulan memperoleh 

fototerapi sebelum dipulangkan dari perawatan (Maisels, et al, 2008). Ketika 

fototerapi telah digunakan, hanya 2 dari 833 bayi (0,24%) yang menerima 

transfusi tukar. Pada bulan Januari 1988 dan Oktober 2007, tidak ada transfusi 

tukar yang dibutuhkan di NICU Rumah Sakit William Beaumont,  Royal Oak, 

Michigan untuk 2425 bayi yang berat lahirnya kurang dari 1500 gram 

(Maisels, et al, 2008). 

Dalam kurun waktu 20 tahun angka kematian bayi (AKB) telah berhasil 

diturunkan secara tajam, namun AKB menurut Survei Demografi Kesehatan 

Indonesia (SDKI) 2002 – 2003 adalah 35 per 1000 KH. Angka tersebut masih 

tinggi, dan saat ini mengalami penurunan cukup lambat. Jika dilihat dari umur 
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saat bayi meninggal berdasarkan Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) 

2001 sekitar 57% kematian terjadi di masa neonatal dengan penyebab utama 

kematian adalah asfiksia bayi baru lahir 27%, prematuritas dan berat badan 

lahir rendah (BBLR) 29%, masalah pemberian makan 10%, tetanus 

neonatorum 10%, masalah hematologi 6%, infeksi 5%, dan lainnya 13%. 

Kematian neonatus yang disebabkan karena masalah hematologi adalah 

ikterus dan defisiensi vitamin K (Kemenkes, 2011).  

Kecenderungan pulang awal pada bayi cukup bulan akhir - akhir ini 

semakin meningkat karena alasan medis, sosial, dan ekonomi. Beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa pulang awal meningkatkan resiko rawat inap 

ulang, dan penyebab tersering rawat inap ulang selama periode neonatal awal 

adalah hiperbilirubinemia (Triasih, 2003). Pada awal era 90an, diperkenalkan 

program pemberian ASI eksklusif dan rumah sakit sayang bayi. Seiring 

dengan mulai diterapkannya praktik sedini mungkin dan ASI eksklusif, 

frekuensi kejadian ikterik neonatorum semakin sering ditemui (Uhudiah, 

2003).  

Sekitar 60% bayi yang lahir normal menjadi ikterik pada minggu pertama 

kelahiran. Hiperbilirubinemia (indirect) yang tak terkonjugasi terjadi sebagai 

hasil dari pembentukan bilirubin yang berlebihan karena hati neonatus belum 

dapat membersihkan bilirubin cukup cepat dalam darah. Walaupun sebagian 

besar bayi lahir dengan ikterik normal, tapi mereka butuh monitoring karena 

bilirubin memiliki potensi meracuni sistem saraf pusat (Maisels, et al, 2008). 
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Bilirubin serum dapat naik ke tingkat berbahaya yang menimbulkan 

ancaman langsung dari kerusakan otak. Akut ensefalopati bilirubin gangguan 

yang mungkin jarang terjadi, namun sering dapat berkembang menjadi 

kernikterus yaitu suatu kondisi yang dapat melumpuhkan dan menimbulkan 

kerusakan kronis yang ditandai oleh tetrad klinis cerebral palsy 

choreoathetoid, kehilangan pendengaran saraf pusat, saraf penglihatan 

vertikal, dan hypoplasia enamel gigi sebagai hasilnya keracunan bilirubin 

(Wathcko, et al, 2006). 

Insidensi ikterus di Indonesia pada bayi cukup bulan di beberapa RS 

pendidikan antara lain  RSCM, RS Sardjito, RS Dr. Soetomo, RS Dr. Kariadi 

Semarang dari 13,7% hingga 85%. Insidensi ikterus non fisiologis di RSU Dr. 

Soetomo Surabaya 9,8% (tahun 2002) dan 15,66% (Kosim, dkk, 2008). 

Berdasarkan catatan rekam medis, insidensi ikterus di RSUD Dr. Moewardi 

sebanyak 243 bayi yang dilakukan fototerapi pada tahun 2011.  

Faktor resiko terjadinya hiperbilirubinemia pada Bayi Baru Lahir Cukup 

(BBLC) yang secara statistik bermakna adalah keterlambatan pemberian ASI, 

efektifitas menetek dan asfiksia neonatorum menit ke-1 (Lasmani, 2000). 

Peningkatan yang lebih besar dan lebih berkepanjangan di tingkat bilirubin 

dapat disebabkan oleh gangguan hemolitik (Inkompatibilitas ABO atau faktor 

Rh), glukosa-6-fosfat dehidrogenase kekurangan, atau trauma kelahiran. 

Secara klinis hiperbilirubinemia relevan juga terlihat di antara pemberian ASI 

bayi baru lahir cukup bulan atau prematur (Grohmanna, et al, 2006). 
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Ada beberapa cara untuk menentukan derajat ikterus yang merupakan 

faktor resiko terjadinya kernikterus, misalnya kadar bilirubin bebas, kadar 

bilirubin 1 dan 2, atau secara klinis (kramer) dilakukan di bawah sinar biasa 

atau day light (Hendryawati, 2011). Gambaran untuk penilaian perkembangan 

ikterik atau jaundice pada bayi baru lahir diantaranya dimulai dari grade 1 

daerah muka atau wajah dan leher, grade 2 daerah dada dan punggung, grade 3 

daerah perut dibawah pusar sampai lutut, grade 4 daerah lengan dan betis 

dibawah lutut, grade 5 daerah sampai telapak tangan dan kaki (Keren, et al, 

2008). 

 Pemantauan bilirubin secara klinis ini adalah langkah awal agar dapat 

dilakukan intervensi selanjutnya, apakah ada indikasi bayi dilakukan 

fototerapi atau tidak. Cara ini dianggap lebih mudah dan murah sebagai 

deteksi awal dilakukannya fototerapi. Tindakan fototerapi di RSUD Dr. 

Moewardi menggunakan alat dari GEA yang sudah dikalibrasi pada tanggal 

11 Februari 2013, dengan merk lampu philips 20 watt, RSUD Dr. Moewardi 

sendiri memiliki alat ini sebanyak 7 buah. Menurut Prosedur Tetap Perinatal 

Resiko Tinggi (PTPRT) RSUD Dr.Moewardi Surakarta, bayi yang dilakukan 

fototerapi diletakkan dibawah lampu terapi sinar dengan penutup mata dan 

diusahakan permukaan tubuh seluas - luasnya terpapar sinar, ubah posisi 

setiap 3 jam, perhatikan intake dan output cairan. Ketika orang tua 

mengunjungi bayinya, fototerapi dihentikan sementara dan membuka 

pelindung mata untuk memudahkan interaksi alami bayi dan orangtuanya. 

Tidak ada prosedur tertulis untuk berapa lama  fototerapi dilakukan. Pada 
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penelitian ini penulis tertarik melakukan penelitian tentang pengaruh 

fototerapi terhadap derajat ikterik. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas dalam latar belakang tersebut di atas maka 

dapat dirumuskan masalah penelitian adalah sebagai berikut: 

Apakah ada pengaruh fototerapi terhadap derajat ikterik pada bayi baru 

lahir di RSUD Dr. Moewardi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

Tujuan umum pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

antara fototerapi terhadap derajat ikterik pada bayi baru lahir di RSUD Dr. 

Moewardi. 

2. Tujuan Khusus   

a. Untuk mengetahui derajat ikterik pada bayi baru lahir sebelum 

dilakukan fototerapi 

b. Untuk mengetahui derajat ikterik pada bayi baru lahir setelah dilakukan 

fototerapi 

c. Untuk mengetahui pengaruh fototerapi terhadap derajat ikterik pada 

bayi baru lahir 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan positif bagi 

penelitian berikutnya yang ada hubungannya dengan penatalaksanaan 

fototerapi pada bayi yang mengalami ikterik. 

2.  Manfaat praktis 

Adapun manfaat praktis yang dapat diperoleh antara lain: 

a. Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan dalam pemberian 

asuhan keperawatan bayi baru lahir dengan ikterik yang dilakukan 

fototerapi 

b. Diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keilmuan tentang bayi baru lahir dengan ikterik yang 

dilakukan fototerapi 

 

E. Keaslian penelitian 

Penelitian yang hampir sama adalah penelitian : 

1. Rina Triasih (2003), dengan judul Kadar Bilirubin 24 jam sebagai Faktor 

Prediksi Hiperbilirubinemia pada Bayi Cukup Bulan. Jenis penelitian ini 

dengan melakukan uji korelasi, jumlah sampel 84 bayi cukup bulan yang 

mendapat persetujuan orang tuanya untuk dilakukan pemeriksaan kadar 

bilirubinnya. Hasil penelitian terdapat hubungan antara kadar bilirubin 

total 24 jam pertama dengan hari kelima yang dapat digunakan untuk 



7 

 
 

memprediksi terjadinya hiperbilirubunemia pada bayi cukup bulan pada 

minggu pertama kehidupan. 

2. Patricia Suti Lasmani (2000), dengan judul Faktor Resiko 

Hiperbilirubinemia pada Bayi Baru Lahir dengan Berat Badan Lahir 

Cukup di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. Jenis penelitian ini dengan 

desain non eksperimen dan menggunakan rancangan penelitian kasus 

kontrol. Hasil penelitian faktor resiko terjadinya hiperbilirubinemia pada 

berat badan lahir cukup (BBLC) yang secara statistik bermakna adalah 

keterlambatan pemberian ASI, efektifitas menetek dan asfiksia 

neonatorum menit ke-1. 

 


