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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

 

Sepsis neonatorum merupakan sindrom klinik penyakit sistemik 

karena infeksi bakteremia yang bersifat invasif dan umumnya terjadi pada 

bayi satu bulan pertama kehidupan.4 Gejala awal sepsis neonatorum 

bervariasi, hal itu menjadi masalah utama dalam penegakan diagnosis oleh 

dokter dikarenakan gejala klinis yang tidak spesifik. Gejala dapat berupa 

pucat, hipotermia atau hipertermia, hipoglikemia atau kadang 

hiperglikemia. Selain itu, akan tampak kelainan susunan saraf pusat seperti 

letargi, iritabel, menangis lemah kadang terdengar high pitch cry dan dapat 

disertai dengan kejang dan gejala kardiovaskular serta gejala respirasi.5 

Sepsis neonatorum merupakan salah satu penyebab kematian bayi 

baru lahir di dunia. Insidensi sepsis neonatorum bervariasi antara 11 dan 

24,5 per 1000 kelahiran hidup di beberapa negara Asia.5 Laporan World 

Health Organization Statistic tahun 2015 didapatkan angka kematian bayi 

didunia sebesar 31,7 per 1000 kelahiran hidup (KH) diantaranya adalah 

angka kematian neonatal sebesar19,2 per 1000 KH.1  Salah satu penyebab 

kematian neonatal adalah Sepsis neonatorum. Berdasarkan laporan WHO 

tahun 2015 angka kematian neonatal di wilayah Asia adalah 24,3 per 1000 

KH.1 Laporan tersebut menunjukkan bahwa Asia merupakan wilayah urutan 

ketiga kematian neonatal tertinggi setelah Afrika dan  Mediterania. Sepsis 

dan penyakit infeksi pada bayi baru lahir menyumbang kematian neonatal 

sebesar 3,4 per 1000 KH.2 WHO melaporkan diwilayah Asia Tenggara pada 

tahun 2015 Indonesia menempati urutan kelima angka kematian neonatal 

tertinggi yaitu 13,5 per 1000 KH. Penyebab kematian bayi yang dilaporan 

riset kesehatan dasar (Riskesdas) 2010 didapatkan bahwa sepsis menempati 

urutan ke tiga dalam penyebab kematian neonatal dini yaitu 12 % dan 
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penyebab nomor satu untuk kematian neonatal lanjut (7-28 hari) sebesar 

20,5%.4 Angka kematian diakibatkan oleh sepsis dan penyakit infeksi di 

Indonesia yaitu 1,8 per 1000 KH. Insiden sepsis neonatorum di beberapa 

rumah sakit Indonesia sekitar 1,5-3,72% dengan angka kematian mencapai 

37,09-80%.2 

Hasil survey pendahuluan dibagian rekam medik RSUD Raden 

Mattaher Jambi didapatkan bahwa kasus sepsis neonatorum tahun 2013 

sebanyak 9 kasus dengan angka case fatality rate (CFR) sebesar 11%. 

Kejadian sepsis neonatorum pada tahun 2014 mengalami penurunan kasus 

menjadi 8 kasus dan CFR meningkat hingga 38%. Peningkatan kasus 

tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 43  kasus dengan CFR mencapai 

33%.  Pada tahun 2016 terjadi penurunan menjadi 19 kasus dengan CFR 

sebesar 16%. Dan pada tahun 2017 kejadian sepsis neonatorum mengalami 

peningkatan menjadi 22 kasus dan kematian akibat sepsis neonatorum 

meningkat menjadi 41%. 

Saat ini belum diketahui gambaran klinis sepsis pada unit 

neonatorum RSUD Raden Mattaher Jambi, maka peneliti ingin melakukan 

penelitian untuk mengetahui gambaran klinis sepsis neonatorum pada unit 

neonatal RSUD Raden Mattaher Jambi periode tahun 2015-2017. 
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1.2  RUMUSAN MASALAH 

Bagaimana gambaran klinis sepsis neonatorum di unit neonatal 

RSUD Raden Mattaher Jambi? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

 

1.3.1 TUJUAN UMUM 

Mengetahui gambaran klinis sepsis neonatorum di Unit Neonatal 

RSUD Raden  Mattaher Jambi. 

 

1.3.2 TUJUAN KHUSUS 

1. Mengetahui distribusi frekuensi sepsis neonatorum berdasarkan jenis 

kelamin dan cara persalinan. 

2. Mengetahui gambaran klinis pasien sepsis neonatorum di unit neonatal 

RSUD Raden Mattaher Jambi. 

3. Mengetahui insidensi sepsis neonatorum di RSUD Raden Mattaher 

Jambi pada tahun 2013-2017. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1 Pengembangan Ilmu 

Menambah wawasan keilmuan tentang gambaran klinis sepsis 

neonatorum. 

1.4.2 Penelitian 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai titik tolak penelitian lebih 

lanjut khususnya yang berhubungan dengan sepsis neonatorum. 

1.4.3 Aspek playanan kesehatan 

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

petugas kesehatan agar bisa mencapai derajat kesehatan yang lebih 

baik sehingga terhindar dari penyakit terutama sepsis neonatorum. 

 


