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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Ikterus ialah suatu gejala yang sering ditemukan pada bayi baru lahir.
(1) 

Pada 

keadaan di ruang neonatus biasa, Ikterus dapat ditemukan selama minggu pertama 

kehidupan pada sekitar 60% bayi aterm dan pada 80% dari  bayi prematur. Warna 

itu biasanya timbul sebagai akibat penimbunan pigmen bilirubin tak terkonjugasi, 

non polar dan larut dalam lipid (bereaksi tidak langsung) dalam kulit.
(2)

 

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 sekuel neurologi. Dengan 

demikian, setiap bayi yang mengalami kuning, harus dibedakan apakah ikterus 

yang terjadi merupakan keadaan yang fisiologis atau patologis serta dimonitor 

apakah mempunyai kecenderungan untuk berkembang menjadi bilirubinemia 

berat.
(3) 

 Mengingat akan risiko-risikonya penatalaksanaan ikterus harus dilakukan 

sebaik-baiknya agar akibat buruk ikterus dapat dihindarkan. Untungnya, dengan 

perawatan neonatus yang semakin modern, kern ikterus menjadi sangat jarang.
(4) 

 Kejadian ikterus pada bayi baru lahir di Rumah Sakit Dr. Cipto 

Mangunkusumo (RSCM) Jakarta ialah 32,1% dan 62,53% kadar bilirubin 

indireknya melebihi 10 mg%.
(1)  

Di Amerika Serikat, sebanyak 65% bayi baru 

lahir menderita ikterus dalam minggu pertama kehidupannya. Di Malaysia, hasil 

survei pada tahun 1998 di rumah sakit pemerintah dan pusat kesehatan di bawah 

Departemen Kesehatan mendapatkan 75% bayi baru lahir menderita ikterus dalam 

minggu pertama kehidupannya. Di Indonesia, insiden ikterus neonatorum pada 

bayi cukup bulan di beberapa RS pendidikan antara lain RSCM, RS Dr. Sardjito, 
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RS Dr. Soetomo, RS Dr. Kariadi bervariasi dari 13,7% hingga 85%.
(5)  

Kejadian 

ini ternyata berbeda-beda untuk beberapa negara tertentu, klinik tertentu, dan 

waktu yang tertentu, hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh pengelolaan Bayi 

Baru Lahir (BBL) yang  pada akhir-akhir ini mengalami banyak kemajuan. 

Perbedaan tersebut yang dapat digolongkan disini ialah pemberian makanan yang 

lebih dini, derajat iluminasi tempat perawatan bayi yang ditingkatkan, penggunaan 

beberapa tindakan profilaksis seperti luminal pada ibu dan bayi, suntikan 

imunoglobulin anti D pada inkompatibilitas darah Rh, penghindaran faktor-faktor 

pencetus hemolisis pada defisiensi enzim Glukosa 6 Phosphat Dehidrogenase          

(G6PD), pemberian obat yang lebih hati-hati pada ibu dan bayi dalam kehamilan 

dan persalinan (sulfa, novobiosin, oksitosin), demikian pula pada bayi. Perbedaan 

ini juga bisa disebabkan karena perbedaan morbiditas pada BBL ditiap klinik, 

daerah maupun negara.
(1)

 

Menurut data National Center for Death Statistics, dari 3,9 juta persalinan di 

Amerika Serikat pada tahun 1995, 34 % melibatkan persalinan dengan induksi 

dan augmentasi. Di Parkland Hospital, sekitar 30%  persalinan mengalami induksi 

atau augmentasi dengan menggunakan oksitosin, sedangkan di Birmingham 

Hospital University of Alabama dari tahun 1996 sampai dengan tahun 1999, pada 

lebih dari 17.000 persalinan, 20% wanita diberi oksitosin untuk induksi dan  35% 

untuk augmentasi.
(6) 

Angka kejadian induksi bervariasi tergantung lokasi maupun 

institusi yang melaksanakan, tetapi tetap mengalami kenaikan.
 
Terdapat beberapa 

penelitian yang mengevaluasi tentang adanya
 
induksi persalinan pada saat tertentu 

semenjak tahun 1983, yakni induksi yang dilaksanakan atas dasar sosial atau 

geografi (tanpa adanya indikasi medis).
(7)  

Induksi diindikasikan apabila manfaat 

bagi ibu dan janin melebihi manfaat apabila persalinan dibiarkan berlanjut.
(6) 

Dari fenomena diatas yaitu semakin tingginya angka persalinan secara 

induksi dan masih banyaknya kejadian ikterus neonatorum serta mengingat 

pentingnya pengelolaan bayi baru lahir dengan ikterus, maka penulis merasa 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang ” Hubungan Insidensi Ikterus 

Neonatorum dengan Persalinan secara Induksi ”.  
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B. Rumusan Masalah 

Dengan memperhatikan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut: 

Apakah terdapat hubungan antara kejadian ikterus neonatorum dengan 

persalinan secara induksi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendapatkan data jumlah bayi yang terkena ikterus neonatorum dengan 

riwayat persalinan secara induksi di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

2. Mengetahui apakah terdapat hubungan yang bermakna antara insiden ikterus 

neonatorum dengan komplikasi persalinan secara induksi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk:  

1. Tenaga medis 

a. Memberikan informasi tentang hubungan ikterus neonatorum dengan 

riwayat persalinan secara induksi. 

b. Memberikan informasi akan pentingnya pemilihan pasien yang akan 

dilakukan tindakan induksi maupun augmentasi, yaitu hanya pasien 

dengan indikasi yang benar-benar tepat, agar dapat mengurangi 

terjadinya risiko persalinan secara induksi dan dapat mengurangi 

tingginya angka persalinan secara seksio sesaria. 

c. Memberikan informasi akan pentingnya pengelolaan BBL dengan 

ikterus ini agar resiko terjadinya kern ikterus dapat berkurang. 

2. Institusi pendidikan 

a. Sebagai bahan masukan dalam kegiatan proses belajar mengajar 

terhadap mata ajaran yang berhubungan dengan persalinan maupun 

pengelolaan bayi baru lahir (Perinatologi) 

b. Sebagai bahan bacaan, menambah wawasan bagi mahasiswa khususnya 

mahasiswa kedokteran dan tenaga kesehatan dalam memahami kejadian 
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ikterus neonatorum pada persalinan, khususnya persalinan secara 

induksi. 

3. Peneliti 

a. Memahami secara langsung dalam penerapan ilmu yang diperoleh 

tentang insiden ikterus neonatorum dalam hubungannya dengan 

persalinan khususnya persalinan secara induksi. 

b. Menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dibidang metodologi 

penelitian di lapangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


