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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sepsis Neonatorum merupakan sindrom klinis yang terjadi pada bayi usia 0-28 

hari, dimanifestasikan oleh tanda infeksi sistemik dan isolasi mikroorganisme 

patogen dari aliran darah.1 The International Sepsis Definition Conference (ISDC 

2001) mendefinisikan sepsis merupakan sindroma klinis dengan adanya Systemic 

Inflammatory Response Syndrome (SIRS) dan infeksi.2 Sepsis neonatorum masih 

merupakan masalah besar di beberapa negara terutama negara berkembang seperti 

Indonesia. Sepsis neonatorum  sering tidak terdeteksi karena sepsis neonatorum ini 

mempunyai tanda dan gejala yang tidak spesifik sehingga diagnosis menjadi sulit 

untuk ditegakkan dan berakibat kematian.1,3 

Infeksi neonatal berupa sepsis masih merupakan salah satu penyebab utama 

morbiditas dan mortalitas pada neonatal di dunia sampai saat ini. Infeksi neonatal 

mengklaim 1,4 juta kehidupan neonatal setiap tahun diseluruh dunia sedangkan 

pada negara berkembang didapatkan 1,6 juta penyabab kematian setiap tahun dan 

sepsis neonatal termasuk penyebab utamanya.4 World Health Organization (WHO) 

melaporkan case fatality rate pada kasus sepsis neonatorum masih tinggi yaitu 

sebesar 40%, sepsis neonatorum sebagai salah satu bentuk penyakit infeksi pada 

bayi baru lahir masih merupakan masalah utama yang belum dapat terpecahkan 

sampai saat ini.5 Jumlah kematian neonatal karena infeksi secara nasional sangat 

besar, dengan estimasi angka kelahiran 4.5 juta/tahun, angka kematian 19/1000 

kelahiran hidup, dan proporsi kematian karena infeksi 15% (sepsis noenatorum 

11% dan pneumonia 4%).6 

Pada penelitian yang dilakukan di Indonesia mengenai sepsis di Rumah Sakit 

Umum Pusat (RSUP) Sanglah Denpasar pada tahun 2012 yaitu Insiden dan Faktor-

Faktor yang Berhubungan dengan sepsis neonatal menyatakan bahwa insiden 

kematian neonatal yang disebabkan oleh sepsis berhubungan  dengan bayi  yang 

lahir dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan prematuritas dengan angka 

kematian 30,4% dari 125 pasien sepsis neonatorum. Berdasarkan data dari Rumah 
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Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher Jambi terdapat jumlah kasus dan 

angka kematian sepsis neonatorum yang cukup banyak dan hal tersebut perlu untuk 

diperhatikan. Pada tahun 2014 didapat sebanyak 34 kasus sepsis neonatorum, pada 

tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 41 kasus sepsis neonatorum, 

sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan jumlah kasus yaitu didapat 17 

kasus sepsis neonatorum.  

Sepsis neonatal dikelompokkan menjadi dua yaitu Sepsis Neonatal Awitan 

Dini (SNAD) yang terjadi pada 72 jam pertama kehidupan neonatal dan Sepsis 

Neonatal Awitan Lanjut (SNAL) terjadi setelah 72 jam pertama kehidupan 

neonatal. Keduanya merupakan penyebab utama kematian neonatal.4,6,7  

Penyebab sepsis neonatorum dapat dilihat dari beberapa faktor risiko yaitu dari 

faktor ibu, faktor bayi dan faktor lainnya. Faktor risiko ibu dapat berupa Ketuban 

Pecah Dini (KPD) >18 jam, ibu demam >38ºC pada masa intrapartum atau ibu 

dengan infeksi misalnya khorioamnionitis, Infeksi Saluran Kemih (ISK), cairan 

ketuban hijau keruh dan berbau dan jenis persalinan.2,3,8,9,10 Sedangkan faktor bayi 

berupa kelahiran prematur, BBLR, jenis kelamin bayi laki-laki, dan skor apgar 

rendah. Faktor risiko lainnya yaitu infeksi nasokomial yang didapat karena tindakan 

resusitasi pada bayi baru lahir atau tindakan pemasangan alat penunjang pada bayi 

misalnya bayi yang dipasang oksigen, kateter, infus serta pipa endotrakheal.  Infeksi 

nasokomial yang didapat karena perawatan di Neonatal Intensive Care Unit 

(NICU) yang terlalu lama misalnya bayi yang dimasukkan ke inkubator dan 

pemberian nutrisi parenteral kemudian penolong/petugas persalinan juga 

merupakan faktor risiko sepsis neonatorum.2,5,6  

Penelitian yang dilakukan di RSUP M Djamil padang mendapatkan faktor 

risiko yang paling banyak menyebabkan sepsis neonatorum adalah ketuban pecah 

dini. Penelitian pada RSUP Sanglah Denpasar mendapatkan bahwa berat badan 

bayi rendah merupakan faktor risiko yang paling banyak menyebabkan terjadinya 

sepsis neonatorum. Sedangkan untuk penelitian yang dilakukan di RSUD Curup 

Kabupaten Rejang Lebong mengenai faktor risiko sepsis pada bayi baru lahir 

didapatkan bahwa, faktor risiko  yang sering terjadi adalah jenis kelamin bayi laki-

laki berisiko dua kali dibandingkan bayi perempuan. Faktor risiko ibu adalah 
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riwayat persalinan dengan tindakan berisiko dua kali dibandingakan yang tidak 

mendapat tindakan. Ibu dengan ketuban pecah dini tujuh kali berisiko dari ibu 

dengan tidak mengalami ketuban pecah dini.2,6,7,8   

Berdasarkan penelitian di atas terdapat perbedaan dari hasil beberapa penelitian 

mengenai faktor risiko sepsis noenatorum. Peneliti menyimpulkan untuk meneliti 

faktor risiko bayi yaitu awitan sepsis neonatorum, usia gestasi, berat badan lahir 

dan jenis kelamin, faktor ibu yaitu jenis  persalinan, serta faktor risiko lainnya yaitu 

penolong persalinan. Faktor risiko yang akan diteliti ini ditentukan dengan cara 

menyesuaikan dengan kriteria inklusi penelitian. 

Sepsis neonatorum menjadi salah satu penyebab kematian bayi setiap tahun 

dan untuk kasus yang terdapat di RSUD  Raden Mattaher Jambi masih tinggi setiap 

tahunnya dan begitu juga dengan angka kematian neonatal karena sepsis 

neonatorum di RSUD Raden Mattaher juga mengalami peningkatan setiap tahun. 

Kemudian minimnya sumber informasi mengenai faktor risiko sepsis neonatorum 

di Jambi, oleh karena itu peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai faktor risiko 

sepsis neonatorum. Peneliti  berharap hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan 

sebagai salah satu pedoman untuk mencegah terjadinya sepsis neonatorum sehingga 

bisa membantu dalam mengurangi morbiditas dan mortalitas sepsis neonatorum. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan maka rumusan masalah penelitian 

ini adalah apakah awitan sepsis neonatorum, usia gestasi, berat badan lahir, jenis 

kelamin, cara persalinan dan penolong persalinan merupakan faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap kejadian sepsis neonatorum pada Unit Neonatal RSUD 

Raden Mattaher Jambi  ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor risiko bayi yaitu 

awitan sepsis neonatorum, usia gestasi, berat badan lahir dan jenis kelamin, faktor 

ibu yaitu jenis  persalinan, serta faktor risiko lainnya yaitu penolong persalinan 
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berpengaruh terhadap sepsis neonatorum pada Unit Neonatal RSUD Mattaher 

Jambi. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus  

1.3.2.1 Mendeskripsikan gambaran faktor risiko sepsis neonatorum dari faktor bayi 

yaitu awitan sepsis neonatorum, usia gestasi, berat badan lahir dan jenis 

kelamin pada Unit Neonatal RSUD Mattaher Jambi. 

1.3.2.2 Mendeskripsikan gambaran faktor risiko sepsis neonatorum dari faktor ibu 

yaitu jenis persalinan pada Unit Neonatal RSUD Mattaher Jambi.  

1.3.2.3 Mendeskripsikan gambaran faktor risiko sepsis neonatorum dari faktor 

lainnya yaitu penolong persalinan pada Unit Neonatal RSUD Mattaher 

Jambi. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Aspek Pelayanan Kesehatan  

Sebagai bahan tambahan informasi serta bahan pertimbangan untuk 

menurunkan angka morbiditas dan mortalitas sepsis neonatorum. 

 

1.4.2 Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai bahan kajian dalam meningkatkan ilmu pengetahuan, 

menambah literatur atau bahan bacaan diperpustakaan yang berkaitan 

dengan faktor risiko sepsis di unit neonatal RSUD Raden Mattaher Jambi.   

 

1.4.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

informasi dan menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya. 

 


