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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ikterus neonatorum merupakan masalah yang sering muncul pada 

neonatus yang terjadi karena adanya akumulasi bilirubin yang berlebihan dalam 

darah dan jaringan. 1 Akumulasi ini terjadi karena ketidakseimbangan produksi 

bilirubin yaitu tingginya produksi dan rendahnya ekskresi bilirubin pada neonatus.  

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. Pada sebagian besar neonatus, ikterus akan 

ditemukan dalam minggu pertama dalam kehidupannya. Angka kejadian ikterus 

terdapat pada 60% bayi cukup bulan dan pada bayi 80% bayi kurang bulan.2  

Ikterus pada neonatus dapat bersifat fisiologis dan patologis. Dikatakan 

fisiologis apabila ikterus timbul pada hari kedua atau ketiga yang tidak 

mempunyai dasar patologis, kadarnya tidak melewati kadar yang membahayakan 

atau mempunyai potensi menjadi kern icterus dan tidak menyebabkan suatu 

morbiditas pada bayi.3 Dikatakan ikterus patologis apabila ikterus terjadi sebelum 

umur 24 jam, 4 mempunyai dasar patologis atau kadar bilirubinnya mencapai suatu 

nilai yang disebut hiperbilirubinemia.5 Proses hemolisis darah, infeksi berat 

ikterus yang berlangsung lebih dari 1 mg/dl juga merupakan keadaan 

kemungkinan adanya ikterus patogis.2  



Ikterus neonatorum dapat terjadi pada setiap proses persalinan, baik 

persalinan normal maupun persalinan dengan tindakan. Salah satu jenis persalinan  

dengan tindakan diantaranya adalah vakum ekstraksi. Vakum  ekstraksi 

merupakan suatu tindakan bantuan persalinan di mana janin dilahirkan dengan 

ekstraksi menggunakan tekanan negatif dengan alat vakum (negative-pressure 

vacuum extractor) yang dipasang di kepala janin. 6 Penerimaan informasi bahwa 

alat vakum ekstraksi lebih aman dibandingkan forsep di Amerika Serikat lebih 

lambat dibandingkan dengan di negara Eropa. Akan tetapi pada tahun 1992, di 

Amerika Serikat, angka penggunaan vakum ekstraksi pada persalinan melebihi 

angka penggunaan forsep. Bagaimanapun, secara keseluruhan pada akhir dua 

dekade terakhir angka kelahiran dengan operasi atau tindakan persalinan 

pervaginam semakin menurun, sementara itu angka persalinan dengan seksio 

sesarea juga mengalami peningkatan. Meskipun demikian 10 % dari seluruh 

kelahiran di Amerika Serikat tiap tahun menggunakan vakum ekstraksi.17 

Indikasi dilakukan tindakan ini antara lain apabila pada ibu terdapat 

riwayat penyakit jantung, eklamsia, seksio sesarea dan gejala -gejala gawat janin 

pada persalinan sebelumnya.5 Namun pada umumnya kala II yang lama 

merupakan indikasi untuk melakukan tindakan ini.  5 Dalam keadaan terpaksa, 

vakum ekstraksi dapat dilakukan pada pembukaan yang belum lengkap tetapi 

sedikitnya 7 cm ( hanya pada multi gravida) 5,6 

Tindakan vakum ekstraksi juga dapat menimbulkan komplikasi baik pada 

ibu maupun janin. Komplikasi yang dapat terjadi pada ibu antara lain adanya 



perdarahan, trauma jalan lahir, dan infeksi. Sedangkan komplikasi yang dapat 

terjadi pada janin antara lain : 5  

1. Ekskoriasi kulit kepala  

2. Sefalhematoma. Hematoma ini dapat menyebabkan anemia dan 

hiperbilirubinemia 

3. Nekrosis kulit kepala ( scalpnecrosis ), yang dapat menimbulkan alopesia  

4. Subgaleal hematoma. Hematoma ini cepat diresobsi tubuh janin. Bagi janin 

yang mempunyai fungsi hepar belum matur dapat menimbulkan ikterus 

neonatorum yang agak berat 

Salah satu faktor risiko utama yang terjadi akibat persalinan secara vakum 

ekstraksi adalah subgaleal hematoma. Subgaleal hematom merupakan perdarahan 

di bawah kulit akibat tekanan negatif dari ekstraktor vakum. 7  

Komplikasi yang terjadi akibat tindakan persalinan dengan vakum ekstraksi dapat 

menimbulkan berbagai gangguan dalam masa perinatal, dimana pada masa ini 

merupakan masa penting dalam awal kehidupan neonatus dan merupakan masa-

masa rawan karena organ-organ tubuh belum matur sehingga apabila terjadi 

gangguan pada masa perinatal dapat mengakibatkan hambatan tumbuh kembang 

neonatus itu sendiri.  

Menimbang adanya berbagai macam komplikasi yang terjadi pada 

tindakan persalinan dengan vakum ekstraksi dan tingginya insiden ikterus 

neonatorum maka diadakan penelitian mengenai hubungan antara komplikasi 

tindakan vakum ekstraksi dengan insiden ikterus neonatorum. 

 



B. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

Apakah terdapat hubungan antara insiden ikterus neonatorum dengan riwayat 

persalinan secara vakum ekstraksi ?  

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendapatkan data jumlah bayi yang terkena ikterus neonatorum dengan 

riwayat vakum ekstraksi di RSUD Dr. Moewardi Surakarta.  

2. Mengetahui apakah terdapat hubungan ikterus neonatorum dengan 

persalinan secara vakum ekstraksi.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu 

kedokteran pada umumnya dan ilmu kesehatan anak pada khususnya,  

terutama mengenai hubungan insiden ikterus neonatorum dengan persalinan 

secara vakum ekstraksi.  

 

2. Manfaat Aplikatif 

a. Memahami secara langsung dalam penerapan ilmu yang diperoleh tentang 

insiden ikterus neonatorum dengan persalinan secara vakum ekstraksi. 

b. Untuk dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang membutuhkan pokok 

bahasan yang dikaji dengan disertai pertanggungjawaban secara ilmiah.  

 


