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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Telaah Pustaka 

2.1.1. Sepsis Neonatorum 

a. Definisi 

 Sepsis adalah suatu kondisi dimana terdapat mikroorganisme maupun 

toksin penyebab infeksi dalam darah atau jaringan tubuh, bersamaan dengan 

munculnya manifestasi sistemik dari infeksi tersebut (Dellinger et al., 2013). 

 Kliegman et al., (2016) mengutarakan, bahwa neonatus adalah bayi baru 

lahir hingga berusia 28 hari setelah lahir yang dibagi lagi menjadi dua kategori, 

yaitu very early dengan usia <24 jam setelah lahir, early dengan usia <7 hari 

setelah lahir, dan late dengan usia 7-28 hari setelah lahir.  

 Sepsis neonatorum adalah sindrom klinis penyakit sistemik yang 

disebabkan oleh mikroorganisme penyebab infeksi seperti bakteri, virus, jamur, 

dan protozoa, pada satu bulan pertama setelah lahir (IDAI, 2009). 

b. Klasifikasi  

 Sepsis neonatorum menjadi tiga kategori, yatu sepsis awitan dini atau 

early onset sepsis (EOS), sepsis awitan lambat atau late onset sepsis (LOS), dan 

sepsis nosokomial (IDAI, 2009). 

 Marcdante et al., (2011), sepsis awitan dini adalah sepsis yang terjadi 

dalam kurun waktu ≤72 jam setelah lahir, sering disebabkan oleh penularan 

infeksi genitourinarius ibu dan dimulai sejak dalam kandungan. Selain itu juga 

dijelaskan bahwa manifestasi yang paling menonjol pada EOS adalah gangguan 

pernapasan, terutama pada kasus berat, dan pada bayi EOS yang prematur, tahap 

awalnya sering sulit dibedakan dengan sindrom gawat napas. 

 LOS adalah sepsis yang terjadi >72 jam setelah kelahiran, biasanya terjadi 

pada bayi usia cukup bulan yang pulang dalam keadaan sehat dan yang menjadi 

penyebab utama adalah infeksi nosokomial (hospital-acquired), yaitu didapat dari 

ruang perawatan atau infeksi community-acquired, yaitu didapat dari lingkungan. 
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LOS berbeda dengan EOS yang umumnya disebabkan oleh faktor-faktor pada 

masa intrauterin (Agarwal, Deorari, & Paul, 2014). 

 Pada beberapa penelitian dan referensi, sepsis dibagis menjadi dua 

kategori besar yaitu EOS dan LOS, dimana sepsis nosokomial masuk kedalam 

kategori LOS, namun IDAI (2009), sepsis nosokomial merupakan kategori 

terpisah dan merupakan kategori sepsis ketiga. Dijelaskan lebih lanjut bahwa 

sepsis nosokomial adalah infeksi yang umumnya terjadi pada neonatus dengan 

intervensi medis, sedang menjalani perawatan, dan perawatan dan intervensi yang 

berhubungan dengan monitor invasif dan berbagai teknik yang digunakan di ruang 

gawat intensif. 

c. Etiologi 

 Berbicara mengenai infeksi, maka penyebabnya merupakan 

mikroorganisme seperti virus, jamur, atau bakteri. Terdapat berbagai 

mikroorganisme patogen yang dapat menyebabkan sepsis, Effendi (2013) 

menjelaskan bahwa tingkat kesejahteraan suatu negara mempengaruhi jenis 

organisme dan pola kepekaan terhadap infeksi, pada negara maju penyebab EOS 

tertinggi adalah group B Streptococcus (GBS) dan E. coli dan pada LOS yaitu 

Coagulase Negative Staphylococci (CONS), GBS, dan Staphylococci aureus, 

sementara di negara berkembang keseluruhan penyebab adalah organisme gram 

negatif, seperti Klebsiella, E. coli, dan Pseudomonas dan gram positif, seperti 

Streptococcus pneumoniae dan Streptococcus pyogenes. 

 Sementara itu, Kliegman et al., (2016) membagi mikroorganisme 

penyebab sepsis neonatorum berdasarkan patogenesisnya, pada infeksi intrauterin 

penyebab infeksi tertinggi adalah sifilis, rubela, CMV, toksoplasmosis, parvovirus 

B19, dan varisela. Sementara, pada masa intrapartum yang tertinggi adalah HSV, 

HIV, hepatitis B virus, C virus, dan tuberkulosis (TB), dan pada infeksi 

postpartum yang paling tinggi adalah TB yang biasanya tertular oleh tenaga medis 

dan HIV yang umumnya tertular oleh Ibu dengan HIV melalui ASI. Infeksi 

intrapartum dan postpartum biasanya disebabkan oleh mikroorganisme yang 

berkoloni di organ genitourinaria atau traktus gastrointestinal bagian bawah, 

bakteri yang paling sering adalah GBS dan E. coli serta virus CMV, HSV, 
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enterovirus, dan HIV. Semua mikroorganisme tersebut dapat menyebabkan sepsis 

melalui ketiga jalur infeksi, namun belum tentu menjadi penyebab utama. 

Infeksi jamur, baik Candida albicans dan non-albicans, lebih sering terjadi 

pada bayi dengan berat lahir kurang dari 1.500 gram dan berhubungan dengan 

pemberian nutrisi parenteral, kateter sentral, operasi abdomen, steroid atau 

antibiotic spectrum luas, baik Candida albicans dan non-albicans akan terisolasi 

(Bansal, Agrawal, & Sukumaran, 2013). 

d. Faktor Risiko 

 Kemungkinan terjadinya sepsis neonatorum dapat ditingkatkan oleh 

beberapa faktor risiko. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bansal, 

Agrawal, & Sukumaran, (2013), faktor risiko seperti demam maternal (> 37.8°C) 

menjelang melahirkan, ketuban pecah lama atau prolonged rupture of membranes 

(PROM) >18 jam, prematur (<37 minggu) lahir spontan atau, prematur dengan 

PROM, sepsis maternal seperti infeksi saluran kemih (ISK) atau diare dalam 7 

hari sebelum melahirkan, atau terjadi korioamnionitis pada ibu meningkatkan 

terjadinya EOS, kemudian bayi berat lahir rendah (BBLR), perawatan di unit 

intensive care serta melalui prosedur invasif seperti pemasangan ventilasi, nutrisi 

parenteral melalui kateter, pemberian makan tidak melalui oral, atau petugas 

kesehatan yang lalai dalam mencegah kejadian infeksi, dapat meningkatkan risiko 

LOS. 

 Namun, penelitian lain melengkapi beberapa faktor risiko terjadinya sepsis 

neonatorum. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Agrawal, Deorari, & Paul 

(2014), disebutkan bahwa faktor BBLR atau prematur, ibu mengalami demam 

disertai tanda adanya infeksi bakteri dalam 2 minggu sebelum melahirkan, 

ketuban berbau busuk dengan atau tanpa adanya mekonium, ketuban pecah >24 

jam, dilakukan pemeriksaan bimanual yang tidak bersih sekali atau >3 kali 

pemeriksaan yang dilakukan secara steril, kelahiran lama (kala I dan II >24 jam), 

atau asfiksia perinatal (skor APGAR <7 dalam 1 menit) dapat meningkatkan 

kejadian EOS. 

 Sementara BBLR, prematuritas, perawatan di unit intensive care, 

pemasangan ventilasi mekanik, dilakukan prosedur invasif, pemberian cairan 
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parenteral, atau dapat meningkatkan risiko sepsis nosokomial, dan sanitasi yang 

buruk, perawatan tali pusar yang kurang, atau bottle-feeding meningkatran risiko 

LOS community-acquired (Agrawal, Deorari, & Paul, 2014). 

e. Patogenesis 

 Mekanisme terjadinya sepsis neonatorum secara garis besar dibagi 

menjadi tiga, yaitu infeksi antenatal atau intrauterin, infeksi intranatal, dan infeksi 

pascanatal. 

 Jalur antenatal terjadi karena ibu sedang menderita suatu penyakit infeksi 

dari mikroorganisme patogen seperti rubela, poliomyelitis, coxsackie, variola, 

vaccinia, bakteri treponema palidum, E. coli, dan listeria monositogen, yang 

berada dalam sirkulasi ibu kemudian melewati plasenta dan masuk ke dalam 

sirkulasi janin dan menyebabkan sepsis, dengan atau tanpa menyebabkan 

korioamnionitis, yaitu infeksi pada plasenta dan cairan amnion. Pada dasarnya, 

janin atau neonatus baru akan terpapar mikroorganisme patogen ketika membran 

plasenta telah ruptur dan melalui jalan lahir atau lingkungan ekstrauterin. Jalan 

lahir ibu dengan kolonisasi organisme aerob dan anaerob memiliki kemungkinan 

terpapar pada janin dan terjadi infeksi asenden, yaitu naiknya mikroorganism 

menuju plasenta dan menyebabkan amnionitis (Kliegman et al., 2016). 

 Infeksi pascanatal, merupakan jalur yang sebagaian besar dapat dicegah 

kejadiannya, terjadi setelah bayi dilahirkan dengan lengkap, biasanya terjadi 

karena diluar faktor ibu seperti kontaminasi penggunaan alat, perawatan yang 

tidak terjaga kesterilnnya, atau tertular oleh orang lain, dan pada neonatus sering 

terjadi diruang perawatan atau rumah sakit. Jalur ini sebagian besar dapat dicegah 

(Bagian Ilmu Kesehatan Anak FK UI, 2007). 

e. Diagnosis  

 Manifestasi klinis adalah hal yang penting dalam mendiagnosis sepsis 

neonatorum dan manifestasi dapat timbul baik secara spesifik atau tidak spesifik. 

Manifestasi tidak spesifik biasanya terjadi pada EOS, yaitu hipotermia atau 

hipertermia, letargi, poor cry, tidak bisa minum ASI, perfusi memburuk berupa 

pemanjangan capillary refill, hipotonia, refleks neonatus tidak ada, bradikardi 

atau takikardi, distres pernapasan, apnea, hipoglikemia/hiperglikemia, atau 
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asidosis metabolik. Manifestasi spesifik adalah manifestasi yang mengenai organ-

organ spesifik, misalnya pada sistem saraf pusat terjadi pembonjolan ubun-ubun 

besar (UUB), iritabel, stupor/koma, kejang, atau retraksi leher yang sering terjadi 

pada meningitis, pada jantung terjadi hipotensi atau syok, pada sistem pencernaan 

terjadi intoleransi makanan, diare, distensi abdomen, pada hepar dapat terjadi 

hepatomegali atau ikterus, dan lain-lain (Agrawal, Deorari, & Paul, 2014). 

 Diagnosis kejadian sepsis neonatorum masih terbilang sulit, hal ini 

disebabkan oleh perbedaan ketentuan diagnosis dari tiap institusi atau organisasi. 

Berdasarkan European consensus statement tahun 2010, nenonatus didiagnosis 

sepsis jika mengalami dua manifestasi klinis dan dua hasil tes laboratorium, jika 

ada atau sebagai akibat dari temuan terbukti (hasil positif pada pemeriksaan 

kultur, mikroskop, atau reaksi rantai polimerase) atau terduga (sindrom klinis 

seperti perforasi organ visera, ptekie atau purpura pada kulit, atau X-ray dada 

menunjukkan tanda pneumonia) sebagai infeksi (Bansal, Agrawal, dan 

Sukumaran, 2013) (tabel 3). 

Tabel 3. Diagnosis sepsis neonatorum (Bansal,  Agrawal, & Sukumaran, 

2013). 

 

 Karena hasil pemeriksaan penunjang tidak didapatkan dalam waktu 

sebentar serta sebagai dasar pengobatan awal yang berhubungan sepsis secara 

segera, IDAI (2009) membentuk kriteria kecurigaan besar sepsis, kategori 

pertama adalah bayi usia ≤3 hari dengan ibu yang memiliki riwayat infeksi rahim, 

demam, atau ketuban pecah dini (KPD) dan bayi memiliki dua atau lebih gejala 

Manifestasi Klinis Tes Lab 

Suhu >38.5°C atau < 36°C 

Takikardi/bradikardi  

Aritmia 

Hipertensi 

Mottled skin 

Oliguria 

Apnea 

Takipnea 

Increased oxygen need 

Intoleransi makanan, distensi abdomen, 

poor sucking 

Ptekie atau sklerema, iritabilitas, hipotoni. 

Leukositosis (>20,000 × 109/L)  

Leukopeni (<4000 × 109/L) 

Immature to total neutrophil (I/T) (> 0.2) 

Angka Trombosit <100,000 × 109/L 

C-reactive protein (CRP) >15 mg/L 

Procalcitonin (PCT) >2 ng/mL 

Asidosis metabolik; base excess (BE) >10 

Glukosa Darah > 180 mg/dL atau <45 

mg/dL  
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pada kategori A, atau tiga atau lebih gejala pada kategori B (tabel 4) dan kategori 

kedua adalah bayi usia >3 hari yang memiliki dua atau lebih gejala pada kategori 

A, atau tiga atau lebih gejala pada kategori B. 

Tabel 4. Kategori yang berhubungan dengan sepsis neonatorum (IDAI,  2009). 

Kategori A Kategori B 

Sulit bernapas (apnea, napas >60 kali 

per menit, retraksi dinding dada, 

grunting, sianosis sentral) 

Kejang 

Tidak sadar 

Suhu tubuh tidak normal atau tidak 

stabil 

Persalinan di lingkungan yang kurang 

higienis 

Kondisi memburuk secara cepat dan 

dramatis 

Tremor 

Letargi atau lunglai 

Mengantuk atau aktivitas berkurang 

Iritabel atau rewel, muntah, perut 

kembung 

Tanda-tanda mulai muncul sesudah hari 

ke empat 

Air ketuban bercampur mekonium 

Malas minum, sebelumnya minum 

dengan baik 

 Selain kedua cara diagnosis yang berbeda tersebut, WHO (2008), 

membentuk diagnosis sepsis neonatorum dengan lebih sederhana yaitu mencakup 

beberapa hal seperti terlihat jelas sakit berat dan kondisi serius tanpa penyebab 

yang jelas, hipotermia atau hipertermia, takikardia, takipneu, gangguan sirkulasi, 

leukositosis atau leukopeni. 

f. Pencegahan 

 Seperti yang kita ketahui, penyakit bukanlah hal yang dapat diabaikan 

begitu saja dan efek yang ditimbulkan ada berbagai macam, dari prognosis baik 

hingga terburuk. Sepsis merupakan salah satu penyakit dengan prognosis buruk 

bahkan bisa menyebabkan kematian jika tidak segera ditangani atau ditangani 

dengan cara yang salah. Apalagi, telah dijelaskan diatas bahwa penyebab sepsis 

dapat disebabkan oleh ibu, petugas kesehatan, maupun lingkungan. Mengingat hal 

tersebut, sudah seharusnya setiap orang yang terlibat, terutama yang mengetahui 

perannya dalam mencegah kejadian tersebut, melakukan pencegahan kejadian 

sepsis pada neonatus sebaik-baiknya. 

  Bagi petugas kesehatan, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk 

mencegah sepsis adalah dengan mencegah dan mengobati demam pada ibu 

dengan kecurigaan infeksi berat atau infeksi intrauterin, mencegah kejadian KPD 

pada ibu, melakukan perawatan antenatal atau antenatal care (ANC) yang baik, 
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mengingatkan ibu hamil untuk rutin melakukan ANC, mencegah aborsi berulang 

dan cacat bawaan, mencegah persalinan prematur, melakukan pertolongan 

persalinan yang bersih dan aman, melakukan tindakan resusitasi dengan benar 

pada neonatus, melakukan tindakan pencegahan infeksi seperti cuci tangan, dan 

melakukan identifikasi awal terhadap faktor risiko sepsis (IDAI, 2009). 

 Langkah-langkah pencegahan yang dianjurkan oleh Jaypee Brothers 

Medical Publishers (2014) dijabarkan lebih luas dan terinci, mereka membagi 

upaya pencegahan mejadi dua yaitu sebelum lahir (antepartum dan intrapartum), 

yaitu menjaga higenitas tubuh terutama bagian genitoanal, melakukan ANC 

secara rutin untuk skrining diabetes gestasional, anemia, atau penyakit lainnya 

yang menjadi faktor predisposisi infeksi janin, dan menghindari pemakaian 

vaginal douche dan KB melalui vagina selama kehamilan bagi ibu dan melakukan 

teknik aseptik dalam melakukan prosedur invasif, kontrol kejadian PPRM, 

memonitor serta menginvestigasi ibu dengan korioamnionitis dan berikan 

antibiotik adekuat, hindari pemeriksaan per vaginum (PV) semaksimal mungkin, 

memberikan steroid pada ibu dengan kemungkinan bayi lahir prematur, cuci 

tangan dengan sabun paling tidak dua kali, memakai masker, pakaian, dan sarung 

tangan steril, menggunakan barang sekali pakai dalam melakukan persalinan bagi 

tenaga medis. 

 Kemudian, untuk pencegahan sesudah lahir atau antepartum, yaitu wajib 

melakukan “C5” yaitu “Clean Surface”, “Clean Linen”, “Clean Blade” and 

“Clean Cord Tie”, menggunakan kateter suction sekali pakai, segala peralatan unit 

perawatan neonatus harus dibersihkan sesuai dengan ketentuan protokol 

desinfeksi masing-masing alat, membentuk komite yang bertugas memonitor 

ruang dan area operasi untuk persalinan, membersihkan kasur, selimut, dan seprai 

dengan sabun dan air sebelum digunakan oleh ibu dan bayi, memastikan ibu, bayi, 

dan keluarganya memakai pakaian dengan bersih, menyegerakan inisiasi menyusu 

dini (IMD) dan menasihati ibu untuk memberi ASI dengan jumlah yang cukup 

secara ruti, dan menjelaskan kepada ibu untuk menghindari pemberian minyak, 

antibiotik, atau sesuatu pada tali pusar, menggunakan sabun dengan pH sesuai dan 

hindari pemakaian sabun antiseptik karena dapat merusak epitel dan menjadi 
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pencetus pioderma, dan membersihkan daerah kemaluan dan anus bayi dengan air 

bersih, dianjurkan memakai air hangat (Jaypee Brothers Medical Publishers, 

2014). 

g. Tatalaksana  

 Setelah neonatus terdiagnosis sepsis neonatorum atau kecurigaan besar 

sepsis, WHO (2008), menyebutkan bahwa tatalaksana yang dapat diberikan 

adalah pemberian antibiotik awal secara intravena berupa ampisilin (50 

mg/kgBB/kali IV setiap 6-jam) ditambah aminoglikosida (gentamisin 5-7 

mg/kgBB/kali IV sekali sehari, amikasin 10-20 mg/kgBB/hari IV). 

 Namun, bila organisme tidak dapat ditemukan dari pemeriksaan penunjang 

dan bayi tetap menunjukkan tanda-tanda sepsis sesudah 48 jam, ganti ampisilin 

dengan sefotaksim dan pemberian gentamisin tetap dilanjutkan, kemudian 

antibiotik spesifik diberikan untuk lanjutan terapi, disesuaikan dengan hasil kultur 

dan sensitivitas, gejala klinis, dan pemeriksaan laboratorium serial (seperti CRP). 

Selain itu, pemberian antibiotik pada pada sepsis nosokomial disesuaikan dengan 

pola kuman setempat, jika disertai meningitis, terapi antibiotik diberikan dengan 

dosis meningitis selama 14 hari untuk gram positif dan 21 hari untuk gram negatif 

(IDAI, 2009). 

 Terapi suportif juga diperlukan selain mengobati infeksi itu sendiri untuk 

mencegah komplikasi atau memperparah kondisi. Pedoman tatalaksana suportif 

oleh WHO (2008), yang masih dijadikan referensi pedoman tatalaksana sepsis di 

Indonesia, pertama adalah menangani suhu abnormal bayi dengan menjaga bayi 

tetap kering dan tertutup rapat, jaga suhu ruangan tetap hangat (minimal 25 
o
C), 

pastikan bayi berada dekat dengan ibu dan sesering mungkin mendapatkan kontak 

skin-to-skin atau dengan kangaroo mother care (KMC) selama 24 jam per hari 

(sama efektifnya dengan inkubator atau alat penghangat lain), dan sebisa mungkin 

tidak menggunakan antipiretik (misal, parasetamol) untuk menurunkan demam, 

melainkan mengontrol lingkungan seperti yang dijelaskan sebelumnya. 

 Yang kedua mengontrol kebutuhan nutrisi dan cairan dengan 

meningkatkan jumlah dan frekuensi pemberian ASI, jika bayi mengalami 

gangguan pernapasan atau kesulitan menghisap payudara, berikan ASI melalui 
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pipa nasogastrik 6-8 kali sehari (atau 8-12 kali pada bayi baru lahir berusia 1-2 

minggu), jika bayi sedang diberikan cairan IV pantau agar tidak melebihi 

kebutuhan cairan tubuh bayi yang dapat menyebabkan gagal jantung, pada kondisi 

hipoglikemia dengan kadar glukosa darah kapiler <2.5 mmol/ litre (<45 mg/dl), 

berikan glukosa 10% 10ml/kg dengan pipa nasogastrik (WHO, 2008). 

 Selain itu, jagalah patensi jalan napas dan pemberian oksigen untuk 

mencegah hipoksia dan pemasangan ventilator mekanik jika dibutuhkan, 

melakukan transfusi komponen juga dapat dilakukan jika dibutuhkan, atau 

melakukan manajemen khusus sesuai kasus misalnya kejang, gangguan 

metabolik, gastrointestinal, atau hiperbilirubin, berikan imunoterapi dengan 

immunoglobulin antibodi monoklonal atau transfusi tukar (IDAI, 2009). 

2.1.2. Berat Bayi Lahir Rendah 

a. Definisi 

 Low birth weight (LBW) atau BBLR, didefinisikan sebagai bayi dengan 

berat badan kurang dari 2500 gram (Kliegman et al., 2016). Definisi BBLR 

diperinci oleh IDAI (2009), yaitu bayi dengan berat lahir kurang dari 2500 gram 

tanpa memandang usia gestasi. Berat lahir adalah berat bayi yang ditimbang 

dalam 1 jam setelah lahir. BBLR dapat terjadi pada bayi kurang bulan (<37 

minggu) atau pada bayi cukup bulan (intrauterine growth restriction/IUGR). 

b. Klasifikasi 

 Bayi dikategorikan menjadi tiga berdasarkan berat lahirnya, apabila 

kurang dari 2500 gram ia disebut BBLR, jika kurang dari 1500 gram ia termasuk 

bayi berat lahir sangat rendah (BBLSR) atau very low birth weight (VLBW), dan 

jika ia memiliki berat kurang dari 1000 gram ia dikategorikan sebagai bayi berat 

lahir ekstrim rendah (BBLER) atau extremely low birth weight (ELBW) (Goel & 

Gupta, 2012). 

 BBLR juga diklasifikasikan berdasarkan usia kehamilannya, yaitu kurang 

bulan dan cukup bulan. BBLR kurang bulan adalah neonatus yang yang lahir < 37 

minggu dengan berat badan  <2500 gram, sementara BBLR cukup bulan adalah 

neonatus lahir aterm, namun berat badan <2500 gram, hal ini sering dikarenakan 

oleh IUGR (IDAI, 2009). 
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c. Faktor Risiko dan Etiologi 

 Neonatus akan mengalami BBLR karena dua kondisi, yaitu prematur atau 

mengalami IUGR, yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor risiko yang 

berhubungan dengan keduanya, seperti pada tabel 5. 

Tabel 5. Faktor risiko dan etiologi BBLR (Bansal, Agrawal, & Sukumaran, 

 2013). 

Faktor Risiko Prematur IUGR 

Maternal 

 

Preeklamsia, penyakit kronis, infeksi, 

penggunaan obat, KPD, 

polihidramnion, iatrogenic, disfungsi 

plasenta, plasenta previa, solusio 

plasenta, inkompeten serviks, atau 

malformasi uterin. 

Anemia, hipertensi, 

penyakit ginjal, penyakit 

kronis, atau pecandu 

alcohol dan/atau narkortika. 

 

 

Fetus Gestasi multipel atau malformasi. Gangguan kromosom, 

infeksi intrauterin 

(TORCH), kongenital 

anomali, atau gestasi 

multipel 

d. Manifestasi Klinis 

 Selain didapatkan berat badan yang kurang, secara klinis bayi BBLR 

kurang bulan yang biasanya biasanya mengalami hal-hal sebagai berikut. Pada 

telinga eksternal atau pina teraba halus dan tanpa tulang rawan sehingga ketika 

dilipat tidak kembali (recoil), sementara pada bayi cukup bulan akan mengalami 

recoil segera, ukuran areola pada dada bayi prematur kurang dari 5 mm, lipatan 

pada telapak kaki bayi prematur tidak memenuhi seluruh telapan (umumnya ≤2/3 

telapak kaki), skrotum pada bayi laki-laki tidak memiliki rugae dan testis belum 

turun ke skrotum, kulit lebih tipis dan transparah dibandingkan bayi cukup bulan 

yang jauh lebih tebal dan berkeratin, dan penampilannya juga lebih terlihat kurus 

dan memiliki lipatan kulit yang longgar karena kurangnya jaringan subkutan 

(terutama menonjol di bagian paha dan bokong). Hal-hal demikian terjadi karena 

bayi BBLR kurang bulan masih belum matang dibandingkan dengan bayi cukup 

bulan ( Bansal, Agrawal, & Sukumaran, 2013). 

d. Tatalaksana 

 Perawatan neonatus setelah lahir adalah sama, baik neonatus normal tanpa 

risiko maupun dengan risiko seperti BBLR atau prematur. Perawatan tersebut 
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yaitu mencakup menjaga patensi jalan napas, inisiasi pernapasan, perawatan tali 

pusar dan mata, dan pemberian vitamin K. 

 Dalam tatalaksana yang disusun oleh IDAI (2009), pemberian vitamin K 

pada BBLR dilakukan secara injeksi 1 mg intramuscular (IM) dosis tunggal, atau 

per oral 2 mg 3 kali pemberian (saat lahir, usia 3-10 hari, dan usia 4-6 minggu). 

Selain itu, pada bayi BBLR atau dengan risiko lain, terdapat perawatan khusus 

atau tambahan yang diberikan, yaitu mengontrol suhu, monitor heart rate (HR) 

dan frekuensi napas, terapi oksigen, dan memenuhi kebutuhan cairan dan nutrisi. 

 Kliegman et al., (2016), menjelaskan bahwa pengontrolan suhu pada 

neonatus dengan BBLR sama dengan tatalaksana pengontrolan suhu pada sepsis 

neonatorum, yaitu dengan menjaga agar suhu bayi tetap atau menjadi stabil sekitar 

36,5-37,5
o
C dengan menempatkan bayi pada inkubator atau radiant warmer, 

melakukan KMC oleh ibu terhadap bayi, dan memakaikan pakaian, topi, kaus 

kaki, selimut, atau yang lainnya untuk menutupi dan menghangatkan tubuh bayi. 

Selain itu, suhu inkubator juga harus disesuaikan dengan berat lahir bayi, seperti 

tabel 6. 

Tabel 6. Suhu inkubator berdasarkan berat badan dan usia  bayi (IDAI, 2009) 

Berat Bayi 
Suhu Inkubator (

o
C) menurut usia* 

35 34 33 32 

<1500 g 
Hari 

11 hari - 3 

minggu 
3-5 minggu >5 minggu 

1500-2000 g 
 1-10 hari 

11 hari –  

4 minggu 
>4 minggu 

2100-2500 g  1-2 hari 3 hari - 3 minggu >3 minggu 

>2500 g   1-2 hari >2 minggu 

 Memenuhi kebutuhan cairan adalah hal yang penting bagi neonatus 

dengan risiko, terutama pada kasus BBLR dan prematuritas karena mereka akan 

mengalami pengeluaran cairan yang lebih banyak, sehingga kebutuhan cairan juga 

akan meningkat lebih banyak dibandingkan neonatus normal. Bayi BBLER dapat 

mengalami insensible water loss sekitar 2-3 mL/kg/jam akibat kulit yang belum 

matur, jaringan subkutan yang sedikit, luas permukaan tubuhnya sendiri, serta 

ditingkatkan oleh penggunaan inkubator atau radiant warmer, demam, atau 

fototerapi, dan pada BBLR yang berada dalam inkubator dapat mengalami 
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insensible water loss sekitar 0,6-0,7 mL/kg/jam. Kebutuhan cairan pada bayi 

cukup bulan mulai dari 60-70 mL/kg pada hari pertama dan meningkat menjadi 

100-120 mL/kg pada hari 2-3, sementara pada bayi prematur atau BBLR, 

kebutuhan cairan mulai dengan 70-80 mL/kg pada hari pertama dan meningkat 

secara bertahap hingga 150 mL/kg/hari (Kliegman et al., 2016). 

 Pemberian ASI pada bayi BBLR harus dilakukan sesegera mungkin. 

Seperti yang dijabarkan oleh WHO (2008), bahwa ASI harus diberikan segera 

dalam 1 jam setelah kelahiran, kebanyakan bayi dapat mengisap, namun jika tidak 

dapat diberikan dengan cangkir atau sendok. Kemudian juga dijelaskan bahwa 

pada bayi dengan berat <1750 gram (BBLSR dan BBLER) dapat diberikan cairan 

IV 60 mL/kg/hari selama hari pertama kehidupan (beri cairan lebih banyak jika 

bayi ditempatkan di bawah pemancar panas 1,2-1,5 kali) jika bayi sehat dan aktif, 

dapat diberikan 2-4 mL ASI perah setiap 2 jam melalui pipa nasogastrik, pantau 

ketat pemberian cairan IV karena kelebihan cairan dapat berakibat fatal. 

 Jika kondisi bayi stabil, tidak terjadi distensi abdomen, perut terasa 

lembut, terdengar bising usus, mekonium telah keluar, dan tidak terjadi apnea, 

pemberian susu dapat dimulai, yaitu sebanyak 2-4 mL setiap 1-2 jam melalui pipa 

nasogastrik dan tingkatkan 1-2 mL per minum setiap hari jika tidak terdapat 

tanda-tanda intoleransi, jika target pemberian minum tercapai hingga hari ke 5-7 

tetesan IV dapat dilepas untuk mencegah terjadinya infeksi (WHO, 2008). 

 Pemberian ASI dapat menggunakan cangkir, sendok, atau pipet steril jika 

bayi dapat meminum ASI dengan cara tersebut, dan jika terdapat tanda-tanda 

intoleransi atau distensi abdomen, segera kurangi atau hentikan pemberian minum 

(WHO, 2008). 

 Kemudian yang tidak kalah penting adalah pemberian oksigen yang 

seimbang, hal ini dapat menurunkan risiko trauma akibat hipoksia dan insufisiensi 

sirkulasi seperti hiperoksia mata atau penyakit pada paru. Pemberian oksigen 

harus melalui head hood, kanul nasal, continuous positive airway pressure 

apparatus, atau pipa endotrakea dan konsentrasi oksigen yang terinspirasi harus 

disesuaikan dengan tekanan oksigen arteri (PaO2), pulse oximetry, atau 

pengukuran oksigen transkutan untuk menjaga konsentrasi oksigen tetap stabil 



18 
 

 

dan aman agar memaksimalkan manfaat serta meminimalisir efek negatif 

(Kliegman et al., 2016).  



19 
 

 

2.2. Kerangka Teori 
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   Menyebabkan 

Gambar 1. Kerangka Teori Penelitian                                                             

Sumber: Bansal, Agrawal, & Sukumaran (2013), Agrawal, Deorari, & Paul, 

(2013), Effendi, (2013), & Kliegman et al., (2016) 

ETIOLOGI 

FAKTOR RISIKO 

SEPSIS NEONATORUM 

PROM >18 jam  

(Bansal, 

Agrawal, & 

Sukumaran, 

2013) 

Asfiksia  

(Bansal, 

Agrawal, & 

Sukumaran, 

2013) 

Faktor Maternal 

(demam, ISK, 

KPD)  

(Bansal, Agrawal, 

& Sukumaran, 

2013) 

Intensive 

Care  

(Agrawal, 

Deorari, & 

Paul, 2013)   

Faktor Maternal: preeklamsia, 

penyakit kronis, infeksi, 

anemia.  

(Bansal, Agrawal, & 

Sukumaran, 2013) 

Faktor Plasenta & 

Uterus  

(Bansal, Agrawal, & 

Sukumaran, 2013) 

 

Faktor Bayi: kembar, infeksi, 

kongenital anomali.  

(Bansal, Agrawal, & 

Sukumaran, 2013) 

 

SEPSIS 

NEONATORUM 

Bakteri: GBS, E. coli, CONS, 

Staphylococcus aureus, 

Klebsiella, Pseudomonas, 

Streptococcus pneumonae. 

(Effendi, 2013) 

 

Virus: Sifillis, rubella, 

toksoplasmosis, varisela, HSV, 

HIV, dan CMV. 

(Kliegman et al., 2016) 

 

Candida albicans  

(Bansal, Agrawal, & 

Sukumaran, 2013). 

 

BBLR 

 (Bansal, 

Agrawal, & 

Sukumaran, 

2013) 
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2.3. Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Ket:  

                   = Faktor yang diteliti 

   = Faktor yang tidak diteliti 

 

Gambar 2. Kerangka Konsep Penelitian 

 

2.4. Hipotesis  

 Terdapat hubungan antara BBLR terhadap kejadian sepsis neonatorum di 

RSUD Panembahan Senopati Bantul.  

Variabel Bebas:         

BBLR 

Variabel Tergantung:        

SEPSIS NEONATORUM 

Faktor Pengganggu 

Usia kehamilan, status paritas, 

usia ibu, jenis kelamin bayi, dan 

jumlah bayi lahir. 

Faktor Pengganggu 

KPD dan Asfiksia 

 

 


