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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Ikterus merupakan masalah yang sering muncul pada masa neonatus.
(1)

 

Pada sebagian besar neonatus, ikterus akan ditemukan dalam minggu pertama 

dalam kehidupannya. Angka kejadian ikterus terdapat pada 60% bayi cukup bulan 

dan 80% pada bayi kurang bulan.
(2) 

Ikterus dapat muncul saat lahir atau dapat muncul setiap saat selama masa 

neonatus, tergantung pada keadaan yang menyebabkannya.
 
Penyebab ikterus pada 

neonatus dapat berdiri sendiri ataupun dapat disebabkan oleh banyak faktor. Pada 

masa neonatus, fungsi hepar belum berfungsi dengan optimal sehingga proses 

glukoronidasi bilirubin tidak terjadi secara maksimal atau jika terdapat gangguan 

dalam fungsi hepar akibat hipoksia, asidosis atau kekurangan glukosa, keadaan ini 

dapat menyebabkan kadar bilirubin indirek dalam darah dapat meninggi.
(3,4) 

Hiperbilirubinemia menyebabkan bayi terlihat berwarna kuning, keadaan 

ini timbul akibat akumulasi pigmen bilirubin yang berwarna kuning pada sklera 

dan kulit. Isomer bilirubin ini berasal dari degradasi heme yang merupakan 

komponen hemoglobin.
(4) 

Pada  neonatus produksi bilirubin 2 sampai 3 kali lebih 

tinggi dibanding orang dewasa normal. Hal ini dapat terjadi karena jumlah eritosit 

pada neonatus lebih banyak dan usianya lebih pendek. 

Angka kejadian insiden ikterus pada bayi baru lahir di RSU Dr. Cipto 

Mangunkusumo Jakarta ialah 32,19% dan 62,53% kadar bilirubin indireknya 

melebihi 10 mg%.
(5) 

Sedangkan di RSU Dr. Soetomo Surabaya, ikterus patologis sebanyak 

9,8% pada tahun 2002 dan 15,66% pada tahun 2003.
(6) 

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 
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hidup pada jangka waktu yang panjang akan menimbulkan sekuele neurologis. 

Dengan demikian setiap bayi yang mengalami kuning, harus dibedakan apakah 

ikterus yang terjadi merupakan keadaan fisiologis atau patologis serta dimonitor 

apakah mempunyai kecenderungan untuk berkembang menjadi hiperbilirubinemia 

yang berat.
(4) 

Berdasarkan proses patofisiologinya, penyakit janin yang serius dapat 

dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yaitu:  

1. Asfiksia janin 

2. Kelainan perkembangan dan / atau fungsi janin 

3. Penyakit janin yang timbul akibat suatu agen yang berbahaya, seperti 

antibodi ibu (sindroma isoimunisasi), infeksi, perubahan dalam lingkungan 

uterus (ketuban pecah dini, perdarahan plasenta). 

Sekitar 50-60% kematian janin disebabkan oleh masalah asfiksia.
(7) 

Sedangkan Penyebab kematian tertinggi neonatus pada minggu pertama 

kelahiran adalah asfiksia lahir dan prematuritas berat.
(8) 

Asfiksia pada bayi baru lahir menjadi penyebab kematian 19% dari 5 juta 

kematian bayi baru lahir setiap tahun.  

Angka kejadian Asfiksia neonatorum di RSUD Dr. Moewardi Surakarta 

pada bulan September 1997 adalah sebanyak 11,72%.
(13)

 

Di Indonesia, angka kejadian asfiksia di rumah sakit propinsi Jawa Barat 

adalah 25,2%, dan angka kematian karena asfiksia di rumah sakit pusat rujukan 

propinsi di Indonesia sebesar 41,94%. Data mengungkapkan bahwa kira-kira 10% 

bayi baru lahir membutuhkan bantuan untuk mulai bernafas, dari bantuan ringan 

(langkah awal dan stimulasi untuk bernafas) sampai resusitasi yang ekstensif.
(4)

 

Sedangkan di Amerika Serikat angka kejadian Asfiksia neonatorum hanya 

12% dari seluruh angka kematian perinatal tahun 1980.
(9) 

Bayi normal yang sehat harus bernafas dalam waktu 0,5 – 1,0 menit 

setelah dilahirkan. Hampir sebagian besar asfiksia bayi baru lahir merupakan 

kelanjutan dari asfiksia janin.
(5) 
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Asfiksia janin, seperti halnya asfiksia pada kehidupan ekstrauterin, dapat 

memberikan dampak terhadap berbagai sistim organ, sehingga akan memberikan 

gejala bermacam-macam. Derajat manifestasi gejala asfiksia janin akan bervariasi, 

tergantung pada berat, kekerapan timbul, dan kronisitas asfiksia. Keadaan ini 

disertai dengan hipoksia, hiperkapnia, dan berakhir dengan asidosis. Hipoksia 

yang terdapat pada penderita asfiksia ini merupakan faktor terpenting yang dapat 

menghambat adaptasi bayi baru lahir terhadap keadaan ekstrauterin.
(10) 

Gagal bernafas pada saat lahir dapat menyebabkan kerusakan otak.
(11) 

Berdasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya mengenai Asfiksia 

maupun Ikterus Neonatorum, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu tindak 

lanjut dari penelitian-penelitian tersebut, dimana dari dua penelitian tersebut akan 

dicari hubungan antara keduanya. Sehingga diharapkan dapat diperoleh sebuah 

penelitian yang lebih mendalam dan dapat lebih bermanfaat dari penelitian 

sebelumnya. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Apakah terdapat hubungan antara insiden Ikterus Neonatorum dengan Asfiksia? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

a. Mendapatkan data jumlah bayi yang terkena Ikterus Neonatorum yang 

disebabkan oleh Asfiksia 

b. Mengetahui apakah terdapat hubungan yang bermakna antara Insiden Ikterus 

neonatorum dengan Asfiksia. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Tenaga medis 

1.1.Memberikan informasi tentang hubungan ikterus neonatorum dengan 

asfiksia. 
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1.2.Memberikan informasi akan pentingnya pengelolaan bayi baru lahir 

dengan asfiksia. 

1.3.Memberikan informasi akan pentingnya pengelolaan bayi baru lahir  

dengan ikterus, agar risiko terjadinya kern ikterus dapat berkurang. 

2. Institusi pendidikan 

2.1.Sebagai bahan masukan dalam kegiatan proses belajar mengajar    

terhadap mata ajaran yang berhubungan dengan pengelolaan bayi baru 

lahir (Perinatologi). 

2.2. Sebagai bahan bacaan, menambah wawasan bagi mahasiswa 

khususnya mahasiswa kedokteran dan tenaga kesehatan dalam 

memahami hubungan kejadian asfiksia dan ikterus neonatorum  

3. Peneliti 

3.1.Memahami secara langsung dalam penerapan ilmu yang diperoleh, 

tentang kejadian ikterus neonatorum dalam hubungannya dengan   

asfiksia. 

3.2. Menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dibidang 

metodologi penelitian dilapangan. 

 


