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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di RSUD Panembahan Senopati Bantul pada 

bulan September 2016. Data yang diambil menggunakan data sekunder berupa 

rekam medik pasien dari bangsal perinatal RSUD Panembahan Senopati Bantul 

yang lahir pada tahun 2015. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa 

jumlah anak yang yang lahir di RSUD Panembahan Senopati Bantul pada tahun 

2015 berjumlah 3073 bayi, dengan angka kejadian bayi dengan berat badan lahir 

<2500 dan Sepsis neonatorum sejumlah 449 dan 287.  Jumlah sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini berjumlah 186, yaitu terdiri dari 93 kasus dan 93 

kontrol. 

Distribusi neonatus berdasarkan karakteristiknya dianalisa dengan analisis 

univariat. Dari tabel 7 dapat dilihat bahwa terdapat variasi jumlah antar kelompok 

variabel. Berdasarkan tabel, dapat diketahui bahwa distribusi bayi berdasarkan 

berat badan lahir terdiri dari 154 bayi (82,8%) dengan berat badan lahir normal 

dan 32 bayi (17,2%) dengan berat badan lahir rendah, dimana bayi 25 bayi 

(78,1%) BBLR mengalami sepsis neonatorum dan 7 bayi (21,9%) tidak 

mengalami sepsis neonatorum. 

  Tabel 7. Karakteristik Subjek Penelitian. 
Karakteristik Kasus  

(n= 93) 

Persentase 

(%) 

Kontrol  

(n= 93) 

Persentase 

(%) 
Jumlah 

(n=186) 

Usia Bayi      

0-7 hari 74 44,6 92 55,4 166 

8-28 hari 19  95 1 5 20 

Jenis Kelamin      

Perempuan 36 45 44 55 80 

Laki-laki 57 53,8 49 46,2 106 

Usia Kehamilan      

Aterm 81 48,2 87 51,8 168 

Preterm 12 66,7 6 33,3 18 
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Paritas      

Primipara 37 48,7 39 51,3 76 

Multipara  56 50,9 54 49,1 110 

Usia Ibu      

20-35 

tahun 

78 49,4 80 50,6 158 

<20 & >35 

tahun 

15 53,6 13 46,4 28 

 

Status Kembar 

     

Kembar 2 66,7 1 33,3 3 

Tidak 

Kembar 

91 49,7 92 50,3 183 

Riwayat Persalinan      

Normal 72 46,5 83 53,5 155 

Tindakan 21 67,7 10 32,3 31 

Berat Badan Lahir      

Normal 68 44,2 86 55,8 154 

BBLR 25 78,1 7 21,9 32 

  Analisa distribusi data berat badan lahir tidak menggunakan uji normalitas 

karena merupakan data kategorik. Menurut Dahlan, S (2013), untuk untuk 

menganalisa hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat pada penelitian 

ini dapat digunakan uji Chi-Square atau uji Fisher, dimana uji Fisher digunakan 

sebagai uji alternatif apabila terdapat data dengan expected count <5. 

  Nilai p menilai signifikansi dari hubungan antara variabel bebas dan 

variabel terikat, dimana bila nilai p > 0,05 maka dianggap hubungan antara 

variabel bebas dan variabel terikat tidak signifikan dan sebaliknya, (Dahlan, 

2013). Setelah dilakukan analisa menggunakan uji Fisher didapatkan data pada 

tabel 8.  

 Tabel 8. Hubungan antara BBLR dengan Sepsis Neonatorum 
 Sepsis Tidak Sepsis Nilai P OR 95% CI 

BBLR 25 7 
0,000 4,517 1,843-11,070 

Normal 68 86 

 Pada tabel 8, didapatkan nilai p  0,000, Odd Ratio (OR) 4,517 yang 

didapatkan dengan perhitungan manual dan dengan convidence interval (CI) 95% 

antara 1,843 hingga 11,070. Sehingga, dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan 
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yang signifikan antara BBLR dengan sepsis neonatorum karena nilai p < 0,05 dan 

bayi BBLR  memiliki risiko 4,517 kali lebih tinggi dibandingkan bayi dengan 

berat badan lahir normal. 

4.2. Pembahasan 

 Faktor yang menyebabkan terjadinya sepsis pada bayi baru lahir atau 

neonatus adalah sistem imun yang belum matang, jumlah fagosit yang rendah, 

produksi sitokin yang kurang serta fungsi imunitas humoral yang masih lemah 

(Kardana, 2011). Beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan sepsis 

neonatorum adalah faktor maternal seperti ketuban pecah dini, infeksi dan demam 

pada ibu hamil, adanya mekonium atau bau pada cairan amnion, dan gestasi 

multipel serta faktor neonatus seperti prematuritas, BBLR, asfiksia, prosedur 

invasif, kelainan kongenital, dan pemberian nutrisi parenteral (Utomo, 2010). 

 Pada penelitian ini, distribusi kejadian BBLR dengan sepsis neonatorum 

dibandingkan dengan semua kelahiran adalah sebesar 13,4 % dan kejadian BBLR 

yang tidak disertai dengan sepsis neonatorum dibandingkan dengan semua 

kelahiran adalah sebesar 3,76 %. Hasil statistik menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara BBLR dengan sepsis neonatorum dan bayi 

BBLR  memiliki risiko 4,517 kali lebih tinggi mengalami sepsis neonatorum 

dibandingkan bayi dengan berat badan lahir normal. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Sulistijono et al. (2013) menunjukkan hasil 

yang serupa dengan peneliti, dimana terdapat hubungan antara BBLR dengan 

kejadian sepsis neonatorum dan pada hasil statistiknya, bayi BBLR meningkatkan 

risiko 7,441 kali dibandingkan dengan bayi dengan berat badan lahir normal.  

Utomo (2010) juga memiliki hasil penelitian serupa, penelitiannya menunjukkan 

bahwa kejadian sepsis neonatorum pada neonatus 2, 75 kali lipat lebih berisiko 

pada bayi BBLR dibandingkan dengan berat badan lahir normal.  

 Normalnya, ketika seseorang mengalami infeksi, tubuh akan merespon 

dengan suatu proses kompleks yang melibatkan sel-sel fagosit serta mediator 

proinflamasi dan antiinflamasi yang bertujuan untuk mengontrol invasi bakteri 

dan memperbaiki jaringan yang rusak yang memberikan manifestasi atau tanda 

inflamasi lokal (Neviere, 2016).  
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 Respon ini dimulai ketika pattern recognition receptors (PRRs), yaitu 

reseptor pada permukaan imun sel host yang melekat pada pathogen-associated 

molecular patterns (PAMPs) atau antigen atau molekul yang menjadi susunan 

suatu mikroorganisme, misalnya, penempelan peptidoglikan bakteri gram positif 

melekat pada toll-like receptors-2 (TLR-2) sel imun host. Kemudian, setelah 

pengenalan antigen akan terjadi aktivasi nuclear factor-kb (NF-kb) sitosolik, yang 

menyebabkan aktivasi berbagai mediator, seperti sitokin proinflamasi tumor 

necrosis factor alpha (TNFa), interleukin-1 (IL-1), kemokin (intercellular 

adhesion molecule-1 (ICAM-1), vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-1), 

dan nitric oxide (NO) serta aktivasi leukosit polimorfonuklear (PMN) yang 

kemudian mengalami mekanisme rolling, adhesion, diapedesis, dan chemotaxis 

menuju lokasi infeksi, serta berbagai mekanisme imun lainnya (Neviere, 2016). 

 Ketika terjadi keseimbangan antara mediator proinflamasi dan 

antiinflamasi serta penyebab infeksi teratasi, homeostasis tubuh akan pulih dan 

jaringan yang rusak akan sembuh. Sepsis adalah sindrom klinis yang timbul ketika 

terjadi ketidakseimbangan mediator proinflamasi yang melebihi batas lokasi 

infeksi dan menyebar ke sirkulasi akibat toksin maupun mikroorganisme yang 

masuk ke dalam ruang intravaskular, dan terjadilah respon inflamasi yang bersifat 

general dengan berbagai manifestasi atau sindrom klinis (Pomerantz, 2016).  

 Pada dasarnya, sistem imun bayi yang baru lahir masih rendah. Ketika 

lahir, limfosit T dan B jumlahnya terbilang sedikit dan akan terus meningkat 

hingga angka normal pada saat anak-anak, meskipun dengan kemampuan 

proliferasi yang masih belum matang (Mandy, 2016). Pada BBLR, bayi memiliki 

nutrisi yang inadekuat dibandingkan dengan bayi dengan berat badan normal, 

sehingga memiliki kemungkinan besar mengalami pertumbuhan organ dan sistem 

imun yang masih kurang sempurna atau belum matang (relative immune 

deficient). Hal tersebut semakin memudahkan bayi BBLR yang terinfeksi 

mengalami sepsis (Sulistijono et al., 2013). 

 Faktor-faktor yang dapat menyababkan BBLR adalah prematuritas, 

kondisi dimana bayi lahir pada usia kehamilan kurang dari 37 minggu, dan IUGR 

atau pertumbuhan janin terhambat selama kehamilan, merupakan neonatus yang 
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mengalami malnutrisi secara klinis saat lahir dan mengalami retardasi 

pertumbuhan intrauteri  (Sharma et al., 2016). 

 Pada bayi prematur, pembentukan sistem imun atau pematangan organ 

dalam menghasilkan sistem imun belum sempurna dan sistem kekebalan humoral 

yang ia terima dari imunoglobulin (Ig) ibu secara transplasental cenderung tidak 

banyak, hal ini disebabkan oleh transfer pasif Ig melalui jalur transplasenta yang 

terjadi selama trimester terakhir kehamilan tidak didapatkan secara penuh oleh 

bayi prematur. Selain itu, bayi prematur atau BBLR akan memerlukan rawat inap 

yang lebih lama serta penatalaksanaan dengan intervensi alat-alat medis, dimana 

hal tersebut merupakan faktor-faktor yang dapat meningkatkan terjadinya infeksi 

nosokomial (Putra, 2012).  

 Perlakuan akses intravena (IV) dan resusitasi pada saat kelahiran 

merupakan faktor risiko sepsis neonatus pada populasi penelitiannya. Resusitasi 

berupa pemasangan intubasi endotrakea dan pemasangan kateter IV akan 

meningkatkan terjadinya sepsis neonatus pada pasien dengan sistem imun yang 

lemah, yaitu pasien rawat inap, neonatus, dan usia lanjut (Leal et al., 2012). 

 Pada pasien atau neonatus yang sakit akibat infeksi, seperti pneumoni, 

infeksi pada sirkulasi, atau infeksi saluran kemih, biasanya akan menerima kateter 

IV untuk meningkatkan nutrisi maupun obat ke pasien secara cepat. Hal ini sangat 

membantu dalam penatalaksanaan penyakit, namun jika terdapat faktor-faktor 

seperti perawat yang lengah dan tidak memahami perawatan akses intravena, baik 

dalam menjaga sterilitas atau berapa lama waktu pemasangan, prosedur ini justru 

merugikan akibat ketersediaanya jalan masuk bagi mikroorganisme ke dalam 

darah dan menyebabkan infeksi nosokomial (Siakwa et al., 2014). 

 Infeksi nosokomial adalah infeksi yang didapat dari ruang perawatan, 

umumnya terjadi pada neonatus dengan intervensi medis, sedang menjalani 

perawatan, dan intervensi yang berhubungan dengan monitor dan berbagai teknik 

yang digunakan di ruang gawat intensif, infeksi tersebut dapat berasal dari 

peralatan medis, sterilitas petugas medis yang kurang, atau ditularkan melalui 

pasien atau perawat. Infeksi nosokomial merupakan penyebab sepsis nosokomial 

atau LOS pada neonatus (IDAI, 2009).  
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 Selain itu, kurangnya kemampuan klinisi dalam mendiagnosa sepsis pada 

pasien-pasien BBLR atau prematur, akibat kurangnya sensitivitas dan spesifitas 

marker atau kurangnya pengetahuan klinisi mengenai proses sepsis pada neonatus, 

menyebabkan para klinisi tersebut lebih fokus pada membunuh patogen 

dibandingkan fokus pada efek atau konsekuensi dari proses inflamasi itu sendiri, 

akan meningkatkan kejadian sepsis dan mortalitas pada neonatus BBLR atau 

prematur (Haque, 2010).  

 Faktor sosioekonomi, seperti tingkat pendidikan dan status ekonomi ibu 

juga memiliki hubungan dengan kejadian sepsis neonatorum. Ibu dengan tingkat 

pendidikan formal dan status ekonomi yang baik akan memiliki pengetahuan 

mengenai perawatan bayi dan pemenuhan kebutuhan yang tepat bagi bayi mereka, 

baik dalam memberikan nutrisi maupun kesehatan, sehingga mampu 

meningkatkan imunitas dan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi, terutama 

pada bayi dengan imunitas rendah, seperti BBLR atau prematur (Onyedibe et al., 

2011). 

4.3. Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan data sekunder atau rekam medik neonatus 

yang lahir di RSUD Panembahan Senopati Bantul tahun 2015 dengan diagnosis 

sepsis dan tidak sepsis. Oleh karena itu, variabel yang diteliti hanya terbatas pada 

variabel yang tercatat dalam rekam medik bayi. Faktor-faktor pada ibu yang 

mungkin berhubungan seperti tingkat ekonomi, pendidikan terakhir, dan adanya 

hipertensi  tidak dapat diteliti karena ada pada rekam medik ibu. Kriteria sepsis 

neonatorum juga terbatas pada diagnosis dokter pada rekam medik pasien, tanpa 

menilai kriteria klinis maupun lab pada rekam medik.   


