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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berat lahir adalah berat badan janin atau neonatus pada saat kelahiran, 

selambat-lambatnya satu  jam  sesudah  lahir. Berat lahir rendah adalah berat 

badan pada saat kelahiran kurang dari 2.500 gram. Sejak tahun 1961 WHO 

(World Health Organization) telah mengganti istilah Premature Baby dengan 

Low Birth Weight Baby (bayi dengan berat lahir rendah/BBLR). Insiden bayi 

yang berat badan kurang dari 2.500 gram bervariasi antara 6-16%. Kira-kira 

satu pertiga sampai setengah dari bayi tersebut mempunyai usia kehamilan 37 

minggu atau lebih. Villar dan Belizar (1982) memperkirakan kurang lebih dua 

pertiga BBLR di negara maju (yang mempunyai insiden BUR 7% atau 

kurang) adalah bayi prematur, dan sisanya adalah bayi aterm yang mengalami 

hambatan pertumbuhan dalam rahim. Sebaliknya, di negara berkembang yang 

mempunyai insiden BBLR sampai 41,9%, proporsi bayi aterm dengan 

hambatan pertumbuhan dalam rahim mencapai 83%, sedangkan yang 

prematur hanya 17%. Menurut WHO (1994) di seluruh dunia ada sekitar 20 

juta bayi lahir dengan BBLR, 19 juta diantaranya lahir di negara yang sedang 

berkembang, termasuk Indonesia, dengan angka insiden antara 11% - 31% 

(WHO, 1994).
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Sepsis neonatorum adalah sindroma klinik yang secara patofisiologi 

dihasilkan dari efek infeksi lokal atau sistemik dalam bulan pertama kehidupan 

(Gomella, 1994). 

Insiden sepsis neonatorum di negara berkembang sangat bervariasi mulai 

dari 1 - 10 tiap 1.000 kelahiran hidup dengan berbagai macam variasi waktu dan 

lokasi. Di tiap rumah sakit juga bervariasi, hal tersebut juga dihubungkan dengan 

angka BBLR, perawatan perinatal, persalinan dan kondisi lingkungan saat 

perawatan (Gotoff, 1996). Pada bayi baru lahir, infeksi bakterial masih merupakan 

penyebab tingginya angka kematian yang mencapai 13% -15% (Gomella, 1994). 

Di Indonesia belum banyak melaporkan mengenai angka kejadian infeksi di rumah 

sakit rujukan, angkat kejadian sepsis neonatorum di rumah sakit rujukan berkisar 

1,5% - 3,72% dan angka kematian antara 37% - 80% (Yu & Monintja, 1997). 

Faktor resiko terjadinya sepsis neonatorum antara lain : prematuritas dan berat 

lahir rendah, ketuban pecah dini, infeksi atau demam peripartum pada ibu, masalah 

air ketuban, resusitasi waktu lahir, kehamilan ganda, prosedur invasif dan lain-lain 

(Gomella, 1994). Infeksi awal pada neonatus mungkin    tidak teridentifikasi karena 

gejala dan tanda yang tidak spesifik. Karena kurang spesifiknya beberapa gejala 

yang dihubungkan dengan sindroma ini, serta terbatasnya kriteria laboratorium, 

maka diagnosis sulit ditegakkan. Dengan demikian uji saring yang baik amat 

diperlukan (Gotoff, 1996).Oleh karena faktor-faktor yang sudah dijelaskan di atas, 

maka penulis ingin mengetahui apakah pengaruh berat lahir rendah pada bayi baru 

lahir dengan terjadinya sepsis neonatorum. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

"Apakah berat badan lahir rendah pada bayi berpengaruh terhadap terjadinya 

sepsis neonatorum?" 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

Untuk mengetahui apakah berat badan lahir rendah pada bayi berpengaruh 

terhadap terjadinya sepsis neonatorum. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk membuktikan faktor berat badan bayi lahir rendah berperan dalam 

terjadinya sepsis neonatorum. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun strategi 

penatalaksanaan khususnya pada spesis neonatorum yang terjadi pada bayi 

dengan berat lahir rendah,sehingga pada akhirnya berkontribusi menurunkan 

angka terjadinya sepesis neonatorum pada bayi dengan berat lahir rendah di 

Rumah Sakit Umum Dr. Moewardi Surakarta. 

2. Dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk penelitian lebih lanjut. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Bayi dengan berat lahir rendah 

Berat lahir adalah berat badan janin atau neonatus pada saat kelahiran 

selambat-lambatnya satu jam sesudah lahir. Berat lahir rendah adalah berat 

badan pada saat kelahiran kurang dari 2.500 gram. Dan juga pada bayi kurang 

bulan, cukup bulan, lebih bulan. Bayi yang menurut berat lahirnya merupakan 

bayi resiko tinggi BBLR( Berat badan Lahir Rendah) bisa KMK (Kecil Masa 

Kehamilan), SMK (Sesuai Masa Kehamilan) dan BMK (Besar Masa 

Kehamilan). Komplikasi yang dapat terjadi pada BBLR adalah : pendarahan 

intraventikuler, sindroma gangguan pernafasan idiopatik, hipoglikemia, 

hipotermia, pneumonia aspirasi, infeksi dan komplikasi bayi meningkat bila 

masa kehamilan makin berkurang (Dardjat M.T; Rahman M, 1990) 

Kematian neonatus diakibatkan oleh penyakit-penyakit yang terkait 

dengan berat badan lahir rendah adalah berdasarkan beberapa faktor: 1. faktor 

janin yaitu : insufisiensi plasenta, infeksi intra uterin, malformasi kongenital 

berat, kecelakaan tali pusat, abrupsio plasenta, hidrop fetalis, 2. faktor kurang 

bulan : sindroma kegawatan pernafasan, displasia bronkopulmonal, imaturitas 

berat, pendarahan intraventrikuler, anomali kongenital, infeksi, enterokolitis 

nekrotikas, 3. faktor cukup bulan : kelainan kongenital, trauma, asfiksia 

kelahiran, infeksi, pneumonia akibat aspirasi mekonium,
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sirkulasi janin persisten. Faktor-faktor sosioekonomi, budaya, dan mungkin geografi 

mempengaruhi mortalitas perinatal, variabel-variabel preventif sepprti pendidikan 

kesehatan, perawatan pranatal, nutrisi, dukungan sosial, resiko identifikasi, dan 

perawatan obstetri dapat mengurangi morbiditas perinatal secara efektif yang 

menjadi penentu utama angka morbiditas tersebut dan jumlah angka bayi dengan 

berat badan lahir (Klieman R. M, 1998). 

Menurut SDKI (Survei Demografi dan Kependudukan di Indonesia) 2003 

menyatakan bahwa angka kematian neonatal di Indonesia yang disebabkan oleh 

karena berat bayi lahir rendah adalah 39 per 1000 kelahiran atau tiga kali lebih besar 

dari angka kematian bayi yang disebabkan berat bayi lahir cukup dan normal. 

Sedangkan pada tahun 1991 angka bayi dengan berat lahir rendah adalah 7,1 %. 

(SDKI,2003) 

Faktor resiko pada ibu hamil yang berhubungan dengan kejadian BBLR, 

antara lain: 

1. Resiko demografi : usia ibu hamil < 17 tahun atau > 34 tahun, ras, status sosial, 

ekonomi rendah, ibu tidak menikah, tingkat pendidikan rendah.  

2. Resiko medis sebelum hamil : paritas 0 atau > 4, berat badan dan tinggi badan 

ibu, cacat bawaan saluran kencing, pembedahan, diaetes mellitus, hipertensi 

kronik, rubella, riwayat obstetri jelek (BBLR, abortus spontan, kelainan 

genetik) 

3. Resiko medis saat hamil: penambahan berat badan selama hamil, interval 

kehamilan pendek, hipotensi, hipertensi, pre eklamsia, eklampsia, bakteriuria, 

infeksi TORCH, pendarahan trimester pertama, kelainan plasenta, hiperemesis 

gravidarum, oligodramnion, polihidramnion, anemia, abnormal 
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 hemoglobinopati, isoimunisasi, cacat bawaan, inkompetensi serviks dan 

ketuban pecah dini. 

c. Resiko perilaku dan lingkungan : merokok, gizi kurang, alkohol, obat-obat 

keras, terpapar bahan kimia toksik dari tempat kerja, tempat tinggal di 

ketinggian. 

d. Resiko petugas kesehatan : pemeriksaan ibu hamil yang tidak adekuat, 

prematuritas disengaja. 

e. Faktor resiko lainnya : stress dan gangguan psikososial, uterus mudah berubah 

bentuk, kontraksi uterus tiba-tiba, mycoplasma, chlamydia, volume plasma 

inadekuat, defisiensi hormon progesteron (Behrman, 1996). 

Dari berbagai faktor resiko diatas, ada beberapa faktor resiko demografis dan 

geografis yang sedikit banyak mempengaruhi terjadinya BBLR dan relatif mudah 

diamati dan diidentifikasi dibandingkan dengan faktor resiko lainnya. Faktor-faktor 

resiko tersebut antara lain : usia ibu, tingkat pendidikan, status bekerja, peran serta 

ibu dalam program KB, paritas dan endemisitas malaria. 

 

2. Sepsis Neonatorum 

     Sepsis neonatoru.m adalah sindroma klinik yang secara patofisiologi 

dihasilkan dari efek infeksi lokal atau sistemik dan disertai bakteriemia dalam bulan 

pertama kehidupan (Gomella, 1994). Setiati & Ardikusumah (1991) menemukan 

bahwa satu diantara 250 bayi prematur dan satu dari 2000 bayi aterm menunjukkan 

gejalan sistemik infeksi bakteri pada masa neonatal. Satu dari 200 bayi dengan berat 

badan lahir < 2.500 gram dan satu dari 10 bayi dengan berat badan < 1000 gram 

menderita 
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sepsis neonatorum segera sesudah lahir. Insiden sepsis neonatorum di negara 

bervariasi, mulai dari 1-10 tiap 1.000 kelahiran hidup dengan berbagai macam 

variasi waktu dan lokasi. Di tiap ruma,h sakit juga bervariasi, hal tersebut juga 

dihubungkan dengan angka BBLR, perawatan perinatal, persalinan dan kondisi 

lingkungan pada saat perawatan (Gotoff, 1996). Pada bayi baru lahir, infeksi 

bakterial masih merupakan penyebab tingginya angka kematian yang mencapai 

13% - 50% (Gomella, 1994)  . 

Infeksi pada neonatus di Indonesia masih merupakan masalah serius, di 

RSCM infeksi merupakan morbiditas perinatal. Infeksi lebih sering ditemukan pada 

bayi yang lahir di rumah sakit dibandingkan dengan bayi yang lahir di luar rumah 

sakit. Bayi baru lahir mendapat imunitas transplasenta terhadap kuman yang berasal 

dari ibunya. Sesudah lahir, bayi terpapar pada kuman yang berasal bukan saja dari 

ibunya tetapi juga berasal dari ibu lain. (RSCM,2000) 

Kriteria diagnosis sepsis neonatorum dapat didasarkan atas terdapatnya lebih 

dari satu gejala/tanda dari empat kelompok gejala sebagai berikut: 1. gejala umum : 

bayi tampak sakit, tidak mau minum, kenaikan atau penurunan suhu tubuh, 2. gejala 

gastrointestinal: muntah, diare, hepatomegali dan perut kembung, 3. gejala saluran 

pernafasan : dispnea, takipnea, sianosis, 4. gejala kardiovaskuler : takikardia, 

edema, dehidrasi, 5 gejala sistem syaraf pusat : letargi, iritabel, kejang, 6. gejala 

hematologi : ikterus, splenomegali, petekie dan pendarahan (Yu & Monintja, 1997). 

 

a. Etiologi 

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya sepsis neonatorum menjadi: 
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1. Inang : prematuritas, kehamilan kembar, kelainan 

kongenital, faktor imunitas (defek fungsi granulosit yaitu daya kemotaksis, 

kemampuan fagositas dan bakterisid terganggu)  

2. Faktor ibu : ras, kesehatan ibu, flora vagina, perawatan 

antenatal, penyakit ibu seperti bakteri simptomatik, bakteriemia/viremia, panas, 

ketuban pecah lama (>24 jam), amnionitis, endometritis, pendarahan banyak, 

kala II lama disertai fetal distres. 

3. Faktor lingkungan : infeksi ascendens melalui kulit 

amnion yang utuh, aspirasi cairan amnion ke dalam parulsaluran cerna, 

transmisi melalui plasenta, asfiksia, prematur, anomali kongenital, amnipulasi 

tindakan/pengobatan (Setiati & Ardikusumah, 1991). 

Beberapa faktor resiko yang dikaitkan dengan sepsis neonatorum avvitan 

lambat, yaitu : komplikasi prematuritas antara lain intubasi sindrom gawat nafas, 

ventilasi berkepanjangan, PDA (Patent Ductus Arteriosus), perdarahan 

intraventrikular yang berat, enterocolitis necroticans (Stroll,1996). Bakteri 

penyebab sepsis neonatorum sangat bervariasi, dan biasanya sangat berbeda dengan 

bayi-bayi yang lebih tua untuk gambaran infeksi yang sama. Kuman penyebab 

memiliki tendensi berubah dari waktu ke waktu. Kuman penyebab sepsis primer 

(awitan cepat) berbeda dengan sepsis awitan lambat. Untuk sepsis awitan cepat 

biasanya oleh karena adanya flora normal vagina ibu. Sebelum tahun 1940, 

organisme yang dominan adalah streptococcus beta hemoliticus grup A. dalam 

tahun 1950-an, stafilococcus aureus memegang peran penting dan dalam tahun 

1960-an gram negatif khususnya E. coli banyak ditemukan (Fairchild, 1996). Di 

lain pihak bakteri awitan 
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lambat antara lain adalah stafilokokus epidemidis, gram negatif antara lain 

psudomonas, klebsiela, serratia, proteus, serta jamur (Gomella, 1994). 

Studi epidemiologi memperlihatkan bahwa ada 5-30% wanita hamil yang vagina 

atau rektumnya terkontaminasi Streptococcus grup B. Stroll (1996) menemukan 

bahwa 31% kuman ini dihubungkan dengan sepsis neonatorum awitan cepat, diikuti 

denga E. coli 16% dan Haemofilus influenza 12%. Tempat kolonisasi utama pada 

bayi di nasofaring, kulit dan rektum. Grup B Streptococcus akan menetap di 

nasofaring dan rektum untuk beberapa minggu hingga beberapa bulan, dimana 

infeksi kulit tidak tampak selama beberapa minggu kehidupan. Dan diperkirakan 

dari 100 bayi yang terkolonisasi bakteri tersebut (Kosim, 1997). 

 

b. Patogenesis 

Infeksi pada neonatus dapat melalui beberapa cara., yaitu : 

1. Infeksi antenatal : kuman mencapai 

janin melalui sirkulasi ibu ke plasenta. Disini kuman itu melalui batas 

plasenta dan menyebabkan intervilositis. Selanjutnya infeksi melalui 

sirkulasi umbilikus dan masuk ke janin. Kuman yang dapat menyerang janin 

melalui jalan ini adalah : a. virus rubella, polimyelitis, coxsackie, variola, 

vaccinia, cytomegalic inclusion, b. spirochaeta, yaitu treponema pallidum, c. 

Bakteri jarang sekali dapat melalui plasenta kecuali E. coli dan Listeria 

monocytogenes. Tuberkulosis kongenital dapat terjadi melalui infeksi 

plasenta. Fokus pada plasenta pecah ke cairan amnion dan akibatnya janin 

mendapat tuberkulosis melalui inhalasi cairan amnion tersebut. 2.  
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2. Infeksi intranatal : infeksi 

melalui jalan ini lebih sering terjadi daripada cara lain. mikroorganisme dari 

vagina naik dan masuk ke dalam rongga amnion setelah ketuban pecah. 

Ketuban pecah lama (jarak waktu antara pecahnya ketuban dan lahirnya bayi 

lebih dari 12 jam) mempunyai peranan penting terhadap timbulnya plasentitis 

dan amnionitis. Selain itu infeksi dapat juga melalui kontak langsung dengan 

kuman yang berasal dari vagina misalnya blenorea dan oral trush. 

3. Infeksi pascanatal : terjadi 

sesudah bayi lahir lengkap. Sebagian besar infeksi yang berakibat fatal terjadi 

sesudah lahir sebagai akibat kontaminasi pada saat penggunaan alat atau 

akibat perawatan yang tidak steril atau sebagai akibat infeksi silang. Infeksi 

pascana.tal ini sebenarnya sebagian besar dapat dicegah. Hal ini penting sekali 

karena mortalitas infeksi pascanatal ini sangat tinggi. Bayi mendapat infeksi 

dengan kuman yang sudah tahan terhadap semua antibiotika sehingga 

pengobatannya sulit.(www.pediatrics.com) 

Neonatus terutama BBLR yang dapat tetap hidup selam 72 jam pertama dan 

bayi tersebut tidak menderita penyakit atau kelainan kongenital tertentu, namun tiba-

tiba tingkah lakunya berubah,hendaknya harus selalu diingat bahwa kelainan tersebut 

mungkin sekali disebabkan oleh infeksi. Beberapa gejala yang dapat disebutkan 

antara lain: malas minum, gelisah atau mungkin tampak letargi, frekuensi pernafasan 

meningkat, berat badan tiba-tiba turun, pergerakan kurang, muntah dan diare. Selain 

itu dapat terjadi edema, sklerema, purpura atau pendarahan, ikterus, 

hepatosplenomegali dan kejang. Suhu tubuh dapat meninggi, normal atau dapat pula 

kurang dari normal. Pada bayi BBLR seringkali terdapat hipotermi dan sklerema. 
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Umumnya dapat dikatakan bila bayi itu "not doing well" kemungkinan besar ia 

menderita infeksi.Di negara-negara yang sedang berkembang,septikemia neonatal 

masih menjadi penyebab utama. mortalitas dan morbiditas meskipun terdapat 

kemajuan baru dalam bidang teknologi dan terapi. Beberapa faktor yang 

bertanggung jawab untuk terjadinya sepsis pada bayi baru lahir adalah sistem imun 

yang belum sempurna/imatur, penurunan aktivitas fogositik sel darah putih, 

penurunan produksi sitokin dan imunitas humoral yang lemah. Barier kulit alami 

masih tipis dan lemah.(Karnen Garna,2006) 

 

c. Gejala Minis dan Diagnosis 

1) Keadaan umum : menurun (not doing well), ma.las minum (poor  

  feeding), hipertermia/hipotermia, sklerema neonatus. 

2) Sistem saraf pusat : hipotoni otot, irritable, kejang, alergi 

3) Saluran nafas : bernafas tak teratur, sesak, apnea, serangan sianosis, 

  takhipnea (>60 x / menit) 

4) Kardiovaskuler : Takikardia (> 160 x / menit), sirkulasi perifer jelek 

  sampai timbul renjatan. 

5) Saluran cerna : Retensi lambung, hepatomegali, mencret, muntah, 

  perut kembung. 

6) Manifestasi hematologi : pucat, kuning, splenomegali, tendensi  

  perdarahan, trombopeni (< 100.000/mm3) 

Kemudian dilakukan septic work up dengan melakukan : pemeriksaan kultur 

darah, cairan serebri spinal, urine, feses, foto toraks, pungsi lumbal, pemeriksaan 
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laboratorium pendukung berupa darah lengkap dan trombosit, urine lengkap, feses 

lengkap, dan kalau dapat pemeriksaan CRP.Diagnosis sepsis neonatorum dapat 

ditegakkan bila : Possible sepsis jika terdapat 3 gejala klinik dari 6 kelompok 

gejala, atau probable sepsis jika terdapat 3 gejala klinik dan kelainan laboratorium, 

atau proven sepsis terjadapat 3 gejalan klinik dengan kelainan laboratorium dan 

kultur darah yang positif. (www.biomed.ee.itb.ac.id) 

 

3. Hubungan Antara BBLR dengan Sepsis Neonatorum 

Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) merupakan salah satu faktor resiko 

terjadinya sepsis neonatorum karena 37 %-80 % kasus BBLR merupakan kasus 

prematuritas. Bayi lahir dengan prematuritas menyebabkan immaturitas sistem imun 

berupa penekanan pembentukan gamma globulin oleh sistem limfoid (Guyton & 

Hall, 1997). Immaturitas sistem imun akan menyebabkan gangguan fungsi 

imunologi berupa penurunan aktivitas fagosit pada sel darah putih dan penurunan 

produk sitokin dan akan terjadi kegagalan dari sistem kekebalan humoral.(Karnen 

Garna,2006) 

Infeksi pada neonatus lebih sering ditemukan pada bayi yang lahir di rumah 

sakit daripada yang lahir di luar rumah sakit.Oleh karena terjadinya gangguan 

imunologi tersebut, maka adanya infeksi nosokomial di rumah sakit menyebabkan 

kegagalan dari fungsi imun untuk mengatasi infeksi yang terjadi. Sekitar 60 % - 70 

% kasus pada BBLR dilakukan tindakan intervensi resusitasi, di mana 20 % - 30 % 

dari tindakan tersebut menyebabkan infeksi sekunder. Kegagalan fungsi imun 

tersebut akan menyebabkan terjadinya sepsis neonatorum. Infeksi nosokomial 
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masih 

merupakan penyebab sepsis neonatorum yang insidennya seperlima dari kasus bayi 

lahir dengan BBLR.(www.library.usu.ac.id).  
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BAB III  

METODE PENELITIAN  

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat Observasional Analitik  

 

B. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian ini adalah penelitian Retrospektif. 

 

Gbr 2. Rancangan Penelitian Retrospektif 
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C. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Dr. Moewardi Surakarta 

menggunakan rekam medis dari bulan Oktober 2007 sampai dengan Desember 

2007 

 

D. Subyek Penelitian 

1. Populasi : Seluruh bayi lahir di RSUD Dr. Moewardi 

2. Populasi Aktual : Seluruh bayi lahir di RSUD Dr. 

Moewardi yang masuk dalam kriteria inklusi dan eksklusi 

3.  Kriteria Populasi : 

b. Kriteria Inklusi 

Seluruh bayi yang lahir di RSUD Dr. Moewardi dengan berat lahir < 2.500 

gram dan > 2.500 gram 

c. Kriteria Eksklusi 

b. Kelahiran dengan riwayat ketuban pecah dini  

c. Kelahiran dengan riwayat Chorioamnionitis  

d. Penyakit Imunologi pada ibu 

e. Penyakit-penyakit ibu yang mempengaruhi berat lahir bayi 

4. Sampel 

     a. Teknik sampling : pengambilan sampel dengan menggunakan simple random 

sampling (Random sampling), menggunakan teknik undian. 
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b. Besar sampel : besar sampel pada jumlah populasi 

(N) yang tidak diketahui untuk rancangan penelitian cross sectional 

dihitung berdasarkan rumus (Arfie T,Q, 2004) 

2

2 ..

d

qpZ
N

α
=

 

N = besarnya sampel minimal yang diperlukan 

p = perkiraan prevalensi pada populasi à p = . . .  

q = 1-p à q = 1 -  ...  =  ... 

Z�2 = nilai statistik Z� pada kurve normal standar pada tingkat kemaknaan 

à Z�2 =1,96 

d = presisi absolut yang dikehendaki pada kedua sisi proporsi populasi 

misalnya ± 5 % + d= 0,05 

Dengan  perhitungan  di  atas  diperoleh  besar sample minimal sebesar < 

30. 

c. Kriteria Restriksi Sampel : Kriteria Inklusi dan 

Eksklusi  

E. Instrumen Penelitian 

Data Rekam Medis RSUD Dr. Moewardi, Surakarta.  

F. Identifikasi Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas : Bayi Berat Badan Lahir Rendah.  

Skala variabel berupa skala nominal. 

2. Variabel terikat : Sepsis neonatorum  

     Skala variabel berupa skala nominal..  
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G. Definisi Operasional 

1. Bayi Berat Badan Lahir Rendah adalah bayi dengan berat badan 

pada saat kelahiran kurang dari 2.500 gram. Bayi yang dimaksud di sini adalah 

bayi yang lahir di RSUD Dr. Moewardi sejak Oktober2007 sampai dengan 

Desember 2007. 

2. Sepsis neonatorum adalah sindroma klinik yang secara 

patofisiologi dihasilkan dari efek infeksi lokal atau sistemik dan disertai 

bakteriemia dalam bulan pertama kehidupan dengan kriteria klinis dan 

diagnosis : 

a. Keadaan umum : menurun (not doing well), malas minum (poor 

feeding), hipertermia/hipotermia, sklerema neoNatus. 

b. Sistem saraf pusat : hipotoni otot, irritable, keajang, alergi 

c. Saluran nafas : bernafas tak teratur, sesak, apnea, serangan sianosis, 

takipnea (>60 x / menit) 

d. Kardiovaskuler : Takikardia (> 160 x / menit), sirkulasi perifer jelek 

sampai timbul renjatan. 

e. Saluran cerna : Retensi lambung, hepatomegali, mencret, muntah, perut 

kembung. 

f. Manifestasi hematologi : pucat, kuning, splenomegali, tendensi 

pendarahan, trombsitopeni (< 100.000/mm3). 

H. Teknik Analisis Data Statistik 

Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk tabel dan dianalisis dengan 

menggunakan uji Chi Square dzn uji Koefisien Kontingensi yang diolah dengan 
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menggunakan program SPSS 12. 0 for Windows. Metode ini merupakan metode 

yang sesuai untuk menggambarkan hubungan antara kedua variabel di atas. Batas 

kemaknaan yang dipakai adalah dengan taraf signifikasi atau dalam tabel 

kepercayaan 5 %. 

• Chi Square 

 BBLR (+) BBLR (-) I Total 

Sepsis 

(+) 

a b (a+b)  

Sepsis 

(-) 

c d (c+d)  

Total (a+c) (b+d) N  

 

))()()((

)..( 2
2

dbcadcba

cbdaN
X

++++

−
=  

Keterangan  

X2 = nilai chi kwadrat  

N  = jumlah sample 

a   = BBLR (+) dengan Sepsis (+)   

b = BBLR (-) dengan Sepsis (+)  

c = BBLR (+) dengan Sepsis (-)  

d = BBLR (-) dengan Sepsis (-)  

Derajat bebas = (r-1) (c-1)  

Dengan r = jumlah baris 

   c = jumlah kolom Tingkat 
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signifikasi = 5%  

 

Interpretasi hasil : 

Jika X2 hitung > X2 tabel, maka Ho ditolak dan Hi diterima. X2 hitung 

< X2 tabel, maka Ho diterima dan Hi ditolak. (Sutrisno Hadi, 2000) 

• Koefisien Kontingensi 

Pengembangan dari hasil statistik pada uji Chi Square  

Interpretasi hasil: 

Nilai C selalu berkisar antara 0 dan 1. Hubungan erat jika mendekati 1 dan 

lemah jika mendekati 0. Untuk tabel 2x2, nilai tertinggi yang dapat dicapai 

adalah 0, 71. 

(Bisma, 1996; Singgih, 2004)
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BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian berat badan lahir rendah dan sepsis 

neonatorum di RSUD MOEWARDI SURAKARTA periode bulan Oktober 

sampai Desember 2007 didapatkan sample sejumlah 379 orang. Adapun 

hasilnya sebagai berikut: 

Tabel l. Distribusi gambaran berdasarkan berat badan lahir rendah 
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Berdasarkan data pada tabel 1 didapatkan hasil 39 (10,2%) BBLR(+) 

dari 379 kelahiran 
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Tabe1 2. Distribusi hasil berdasarkan sepsis neonatorum 

 

 

Berdasarkan data pada tabel 2 didapatkan hasi175 (19,8%) SEPSIS(+) 

dari 379 kelahiran. 

Tabel 3. Distribusi usia ibu 
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Tabel 4. Distribusi tingkat pendidikan ibu 

 

Dari tabel 4 di atas dapat disimpulkan bahwa kebanyakan ibu yang 

melahirkan megliliki tingkat pendidikan kurang (47,6 % masih berpendidikan 

SD dan SMP). 

Tabel 5. Hubungan antara bayi berat badan lahir rendah dengan sepsis neonatorum 
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B. Hasil Analisis 

Dari hasil penelitian pada tabel 7 dilakukan uji statistik dengan 

menggunakan uji Chi Square dan Koefisien Kontingensi. 
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Chi Square 

))()()((

)..( 2
2

dbcadcba

cbdaN
X

++++

−
=  

 

N  = jumlah sample = 352 

a  = sepsis (+) dengan BBLR (+) = 39  

b  = sepsis (-) dengan BBLR (+) = 131  

c  = sepsis (+) dengan BBLR (-) =70  

d  = sepsis (-) dengan BBLR (-) =139  

Dengan r = jumlah baris = 2 

c = jumlah kolom   = 2  

Derajat bebas = (r-1) (c-1) = (2-1)(2-1) 

         =1 

Tingkat signifikasi = 5% Jadi nilai X2 hitung adalah :  

))()()((

)..( 2
2

dbcadcba

cbdaN
X

++++

−
=  

)139131)(7039)(13970)(13139(

)7013113939(379 2

++++

−
=

xx
 

= 5,093 
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Koefisien Kontingensi  

)1( −
=

qN

T
C  

)12(379

3749

−
=  

= 0.01 

Dari hasil penelitian dengan metode Chi Square dengan derajat bebas =1 dan taraf 

signifikasai = 5% diperoleh nilai X2 hitung = 5,093 lebih besar dari dari nilai X2 

tabel = 3,841. Dengan demikian Ho ditolak dan HI diterima, yang berarti ada 

hubungan antara bayi berat lahir rendag dengan sepsis neonatorum. Dan dari 

perhitungan uji korelasi dengan Koefisien Kontingensi didapatkan C = 0,01 yang 

berarti antara bayi berat lahir rendah dengan sepsis neonatorum mempunyai 

hubungan yang kurang erat.
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di RSUD DR MOEWARDI 

Surakarta, diperoleh data-data yang telah disajikan dalam bentuk gambar dan 

tabel. Dari hasil penelitian didapatkan distribusi BBLR dengan sepsis neonatorum 

sebagai berikut : 

1. Kejadian BBLR yang disertai dengan sepsis dibandingkan 

dengan semua kelahiran adalah sebesar 10,3 %. 

2. Kejadian BBLR yang tidak disertai dengan sepsis 

dibandingkan dengan semua kelahiran adalah sebesar 34,6 %. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kejadian berat bayi lahir 

rendah       ( BBLR ) yang tidak disertai dengan sepsis 3 kali lebih besar daripada 

kejadian bayi berat lahir rendah ( BBLR ) yang disertai sepsis. 

Dapat dijelaskan bahwa pada bayi yang lahir dengan berat badan rendah 

rawan terjadinya infeksi bakteri pada masa neonatal. Sedangkan infeksi bakteri 

sendiri merupakan salah satu penyebab dari sepsis neonatorum.
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Simpulan 

Simpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

uji statistik (Chi Square dan Koefisien Kontingensi) dan pembahasan adalah 

sebagai berikut : 

Terdapat hubungan yang kurang bermakna antara bayi berat lahir 

rendah dengan sepsis neonatorum. Yang berarti bayi yang lahir dengan berat 

badan lahir rendah belum tentu terjadi sepsis. 

B. Saran 

Karena adanya keterbatasan dan kekurangan dalam penelitian 

ini,maka diperlukan penelitian lebih lanjut, yaitu suatu penelitian serupa 

dengan sampel, kontrol serta metode yang lebih baik untuk mengetahui 

secara lebih terperinci hubungan antara bayi berat lahir rendah ( BBLR ) 

dengan sepsis neonatorum. 
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