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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

 Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang terus 

bertambah, namun angka kematian masih menjadi masalah, terutama angka 

kematian anak. Angka kematian anak merupakan ukuran yang penting sebagai 

indikator kesehatan suatu negara, padahal anak-anak, terutama bayi, lebih rentan 

mengalami suatu penyakit maupun kondisi yang tidak sehat (Stalker, 2008). 

 Pada tahun 2007, Angka Kematian Balita (AKBa) di Indonesia menurun 

menjadi 44 per seribu kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi (AKB) turun 

menjadi 34 per seribu kelahiran hidup, dan Angka Kematian Neonatal (AKN), 

bayi usia 0-28 hari, juga menurun menjadi 19 per seribu kelahiran hidup 

(Bappenas, 2012). Namun, dalam 5 tahun terakhir AKN tetap sama, yakni 19 per 

seribu kelahiran hidup, sementara untuk Angka Kematian Perinatal (AKPN) 

terjadi penurunan menjadi 13 per seribu kelahiran hidup, AKB juga turun menjadi 

40 per seribu kelahiran hidup (Kemenkes RI, 2015). Meskipun hal tersebut 

menunjukkan status kesehatan anak Indonesia semakin membaik, penurunan 

kematian neonatal cenderung stagnan, bahkan masihlah terbilang tinggi jika 

dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia (4 per seribu), Singapura 

(1 per seribu), Thailand (7 per seribu), Vietnam (11 per seribu), atau Filipina (13 

per seribu) (World Bank, 2016). 

Hasil Riskesdas 2007 dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 

Depkes RI (Balitbang Depkes) (2008), kematian neonatus dini (0-6 hari) dan 

kematian neonatus lanjut (7-28 hari) disebabkan oleh beberapa hal dengan 

proporsi yang berbeda-beda, serta menunjukkan bahwa gangguan pernapasan, 

prematuritas, sepsis, malformasi kongenital, dan pneumonia menjadi masalah 

yang penting karena merupakan tiga penyebab tertinggi kematian neonatus, 

terutama sepsis sebagai penyebab utama keduanya. (Tabel 1) 
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Tabel 1. Penyebab Kematian Bayi Umur 0-6 hari dan 7-28 hari. 

No. 0-6 hari (n=142) % 7-28 hari (n=39) % 

1 Gangguan/ kelainan pernapasan 35,9 Sepsis  20,5 

2 Prematuritas 32,4 Malformasi kongenital 18,1 

3 Sepsis 12,0 Pneumonia 15,4 

4 Hipotermi 6,3 Sindrom gawat pernapasan 12,8 

5 Kelainan perdarahan dan kuning 5,6 Prematuritas 12,8 

6 Postmatur 2,8 Kuning 2,6 

7 Malformasi kongenital 1,4 Cedera lahir 2,6 

8   Tetanus 2,6 

9   Defisiensi nutrisi 2,6 

10   Sindrom kematian bayi 

mendadak (Sudden infant 

death) 

2,5 

 

 Berdasarkan penelitian retrospektif yang dilakukan Sulistijono et al., 2013, 

terdapat beberapa faktor risiko terjadinya sepsis neonatal, yaitu faktor ibu berupa 

ketuban pecah dini dan faktor janin seperti BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah), 

prematuritas, dan skor APGAR <7. Pada penelitian lain dengan metode kohort 

yang dilakukan oleh Kardana (2011), bayi laki-laki (59,4%), kelahiran spontan 

(63%), asfiksia (39,1%), BBLR (53,6%), dan prematuritas (50,7%) meningkatkan 

insidensi sepsis neonatorum dan tingkat mortalitas sepsis neonatal secara 

signifikan berhubungan dengan BBLR dan prematuritas.  

 BBLR yang didefinisikan sebagai bayi dengan berat lahir kurang dari 2500 

gram, di Indonesia selama 12 bulan terakhir menurut Provinsi, hasil riskesdas 

2007, secara keseluruhan sebesar 11,5% (Balitbang Depkes, 2008).  

 Di Yogyakarta pada tahun 2011, AKN mencapai 311 neonatus dengan 

penyebab utamanya adalah BBLR, asfiksia, dan sepsis neonatorum. Selain itu, 

angka BBLR di Yogyakarta pada tahun 2011 mencapai 1.516 bayi, dengan 

proporsi tertinggi berada di Bantul (557 bayi) dan Gunung Kidul (340 bayi) 

(Dinas Kesehatan Provinsi DIY, 2012). 

 Mengetahui angka kematian neonatus yang tidak menurun sejak 5 tahun 

terakhir dengan sepsis sebagai salah satu penyebab terbanyak, kemudian beberapa 

penelitian yang menunjukkan bahwa BBLR memiliki keterkaitan dengan insidensi 

sepsis neonatal, dan angka BBLR yang cukup tinggi di Yogyakarta dimana Bantul 

memiliki proporsi tertinggi, penulis menjadi tertarik untuk melakukan penelitian 
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mengenai “hubungan antara BBLR terhadap kejadian sepsis neonatorum di RSUD 

Panembahan Senopati Bantul tahun 2015”. 

1.2. Perumusan Masalah 

 Apakah terdapat hubungan antara BBLR terhadap kejadian sepsis 

neonatorum di RSUD Panembahan Senopati Bantul pada tahun 2015? 

1.3. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum 

 Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara BBLR terhadap 

kejadian sepsis neonatorum di RSUD Panembahan Senopati Bantul pada tahun 

2015.  

b. Tujuan Khusus 

 b.1. Mengetahui angka kejadian BBLR di RSUD Panembahan Senopati  

 Bantul pada tahun 2015.  

 b.2. Mengetahui angka kejadian sepsis neonatorum di RSUD Panembahan 

 Senopati Bantul pada tahun 2015. 

 b.3. Mengetahui apakah terdapat hubungan antara BBLR terhadap 

 kejadian sepsis neonatorum dan mengetahui angka kejadian BBLR serta 

 sepsis neonatorum di RSUD Panembahan Senopati Bantul pada tahun 

 2015.  
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1.4. Keaslian Penelitian 

Tabel 2. Keaslian Penelitian 

No. Judul Penulis Jumlah 

Sampel 

Metodologi 

Penulisan 

Hasil 

1. Risk Factors of 

Nenonatal 

sepsis: a 

preliminary 

study in Dr. 

Soetomo 

Hospital 

Utomo M., 

2010 

97 case control Faktor signifikan adalah: 

LBW (p= 0,001, OR= 

2,75, 95% CI= 1.454-

5.200) 

Prematurity (p= 0,000, 

OR= 4.073, 95% CI= 

2.180-7.609) 

Meconeal amniotic fluid 

(p= 0.029, OR= 2.535, 

95% CI= 1.225-5.245), 

caesarian section (p= 

0.032, OR= 1.895, 95% 

CI= 1.087-3.303) 

 

Judul Penulis  

2. Faktor Risiko 

Sepsis Awitan 

Dini pada 

Neonatus 

Sulistijono 

E., et al., 

2013 

69 Kasus 

kontrol 

KPD (p=0,017, 

OR=3,466), BBLR 

(p=0,034, OR=7,441) 

dan skor apgar menit 

pertama <7 (p<0,001); 

OR=9,1). 

3. Faktor Risiko 

Sepsis pada 

Bayi Baru Lahir 

di RSUD Curup 

Kabupaten 

Rejang Lebong 

Simbolon, 

D., 2008 

85 kasus 

85 

kontrol 

Kasus 

kontrol 

Faktor risiko signifikan: 

Bayi laki-laki p= 0,019, 

OR= 2,279 (1,143-

4,546), riwayat 

persalinan dengan 

tindakan p= 0,037, OR= 

2,142 (1,047-4,385), 

KPD p= 0,000, OR= 

7,595 (3,593-16,058) 

3. Incidence and 

factors 

associated with 

mortality of 

neonatal sepsis 

Kardana I 

M., 2011. 

 

138 Cohort 

retrospective 

 

Faktor signifikan: 

LBW (RR= 8,4, CI 

95%= 2,4-29,0 p= 0,001) 

Prematurity (RR= 3,4, 

CI 95%= 1,0-11,0 p= 

0,042) 

4. Hubungan 

Antara Ketuban 

Pecah Dini 

dengan 

Terjadinya 

Sepsis 

Neonatorum Di 

Rsud Dr 

Moewardi 

Indrawarma

n D., 2012. 

77 kasus 

154 

kontrol 

Case 

Control 

P= 0,001, OR= 2.809 

(1,553-5,081) 
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1.5. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Peneliti 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

referensi serta tambahan informasi untuk penelitian selanjutnya dan 

pengembangan maupun penyempurnaan ilmu pengetahuan yang sudah ada 

terutama mengenai sepsis neonatorum atau BBLR. Selain itu, semoga 

penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan peneliti di bidang anak 

terutama terkait sepsis neonatorum dan BBLR.  

b. Bagi Masyarakat 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk 

keperluan manajemen kesehatan masyarakat, misalnya sebagai informasi 

tentang pencegahan sehingga dapat mendeteksi kejadian BBLR atau sepsis 

neonatorum dengan harapan dapat menurunkan kemungkinan angka 

kejadian baik BBLR maupun sepsis neonatorum. 

c. Bagi Lembaga Kesehatan 

 Hasil dari penelitan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

informasi pada lembaga kesehatan dalam meningkatkan kualitas 

kemampuan dan ketrampilan petugas kesehatan serta sarana dan prasarana 

rumah sakit untuk melakukan usaha pencegahan dan meningkatkan 

pelayanan kesehatan khususnya bagi ibu hamil. 

d. Bagi IPTEK 

 Hasil dari penelitan ini diharapkan dapat memberi tambahan 

informasi mengenai BBLR serta sepsis neonatorum bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta sebagai landasan bagi penelitian 

berikutnya.  


