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ABSTRACT
Introduction: World Health Organization (WHO) data
in 2019 estimated around 2.4 million neonates died
at the age of 1 month of life worldwide. Indonesia
ranked the seventh position out of 10 countries in
terms of the highest neonatal mortality rate, which
was around 60,000 neonatal deaths in 2019. Among
the leading causes of neonatal mortality are asphyxia,
low birth weight (LBW) infants, preterm gestational
age, neonatal sepsis and parity. This study aimed
to determine the factors associated with neonatal
mortality in Sanjiwani Hospital, Gianyar.
Methods: This study was a cross-sectional analytic
study. The data were obtained from secondary data.
The sampling technique was consecutive sampling
with a total sample of 104 neonates who met the
inclusion and exclusion criteria of the study. The
dependent variable was neonatal mortality, while
the independent variables were asphyxia, low birth

weight, preterm gestational age, neonatal sepsis, and
parity. The data were analysed with the chi-square test
on SPSS version 26. The relationship between variables
was determined to be significant if the p value <0.05
with a 95% confidence interval (CI).
Results: Risk factors associated with neonatal mortality
included asphyxia (p=0.0001; RP=15.47; 95% CI: 5.9340.39), preterm gestational age (p=0.0001; RP=5.00;
95% CI: 2.15-11.59), LBW (p=0.0001; RP=8.20;
95% CI: 3.39-19.79), and neonatal sepsis (p=0.005;
RP=3.23; 95% CI: 1.42-7.33). Meanwhile, parity was
found not to be significantly associated with neonatal
mortality (p=0.551; RP=1.28; 95% CI: 0.58-2.84).
Conclusion: There is a significant relationship
between asphyxia, preterm gestational age, low birth
weight and neonatal sepsis with neonatal mortality in
Sanjiwani Hospital, Gianyar.
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Latar Belakang: Berdasarkan data dari World Health
Organization (WHO), pada tahun 2019 diperkirakan
sekitar 2,4 juta bayi meninggal pada usia 1 bulan
kehidupannya di seluruh dunia. Indonesia menduduki
posisi ketujuh dari 10 negara dengan angka kematian
neonatus tertinggi yaitu sekitar 60.000 kematian
neonatus pada tahun 2019. Faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi kematian neonatus seperti asfiksia,
bayi dengan berat lahir rendah (BBLR), usia kehamilan
preterm, sepsis neonatorum dan jumlah paritas.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktorfaktor yang berhubungan dengan kematian neonatus
di RSUD Sanjiwani Gianyar.
Metode: Penelitian ini menggunakan metode
analitik dengan desain cross-sectional. Data penelitian
diperoleh dari data sekunder. Teknik pengambilan
sampel berupa consecutive sampling dengan jumlah
sampel yang terlibat sebanyak 104 neonatus yang

memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi penelitian.
Variabel terikat penelitian adalah kematian neonatus,
sementara variabel bebas berupa asfiksia, BBLR, usia
kehamilan preterm, sepsis neonatorum, dan jumlah
paritas. Data dianalisis dengan menggunakan uji chisquare pada SPSS versi 26. Hubungan antar variabel
dinyatakan bermakna secara signifikan jika nilai
p<0,05 dengan interval kepercayaan (IK) 95%.
Hasil: Faktor risiko yang berhubungan dengan
kematian neonatus meliputi asfiksia (p=0,0001;
RP=15,47; 95% IK: 5,93 - 40,39), usia kehamilan
preterm (p=0,0001; RP=5,00; 95% IK: 2,15-11,59),
BBLR (p=0,0001; RP=8,20; 95% IK: 3,39-19,79),
dan sepsis neonatorum (p=0,005; RP=3,23; 95%
IK: 1,42-7,33). Sementara jumlah paritas ditemukan
tidak berhubungan secara signifikan dengan kematian
neonatus (p=0,551; RP=1,28; 95% IK: 0,58-2,84).
Simpulan: Terdapat hubungan yang bermakna antara
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asfiksia, usia kehamilan preterm, BBLR dan sepsis
neonatorum dengan kematian neonatus di RSUD

Sanjiwani Gianyar.

Kata kunci: faktor risiko, kematian neonatus.
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LATAR BELAKANG
Salah satu indikator dalam penilaian
keberhasilan pelayanan kesehatan dan
program pembangunan kesehatan adalah
tinggi rendahnya kasus kematian bayi.1
Kematian neonatus adalah bayi yang
meninggal pada usia 0-28 hari. Kematian
neonatus terbagi menjadi dua yaitu
kematian neonatus dini yang terjadi
selama minggu pertama kehidupan (0-6
hari) dan kematian neonatus lambat yang
terjadi pada usia 7-28 hari kehidupan.2
Menurut World Health Organization
(WHO), pada tahun 2019 diperkirakan
sekitar 2,4 juta bayi meninggal pada
usia 1 bulan kehidupannya di seluruh
dunia. Kematian neonatus tertinggi
tahun 2019 dilaporkan terjadi di Afrika
Sub Sahara yaitu sekitar 27 kematian per
1000 kelahiran hidup, diikuti oleh Asia
Tenggara dengan 24 kematian per 1000
kelahiran hidup. Sementara itu, pada
tahun 2019 Indonesia menduduki posisi
ketujuh dari 10 negara dengan angka
kematian neonatus tertinggi yaitu sekitar
60.000 kematian neonatus.3 Berdasarkan
data dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali,
didapatkan AKN Provinsi Bali tahun 2018
mencapai angka 3,10 kematian per 1000
kelahiran hidup. Hal ini tidak mengalami
perubahan secara signifikan dari tahun
2017 yaitu sebesar 3,19 kematian per 1000
kelahiran hidup.4
Penyebab kematian neonatus dapat
dipengaruhi oleh faktor bayi, faktor ibu,
faktor pelayanan kesehatan dan faktor
geografis atau lingkungan. Beberapa
faktor-faktor yang dapat mempengaruhi
kematian neonatus diantaranya asfiksia,
BBLR, usia kehamilan preterm, sepsis
neonatorum
dan
jumlah
paritas.
Berdasarkan data dari WHO tahun 2015,
kematian neonatus dapat disebabkan
oleh komplikasi kelahiran preterm
(34%), komplikasi intrapartum (24%),
sepsis (15%), kelainan kongenital (11%),

pneumonia (6%), tetanus (1%), diare
(1%) dan lain-lain (7%).3 Sementara itu,
penyebab kematian neonatus di Provinsi
Bali tahun 2018 diantaranya yaitu BBLR
sekitar 41,6%, kelainan bawaan (22,5%),
asfiksia (21,1%), lain-lain (10%) dan sepsis
(4,8%).4
Berdasarkan uraian tersebut, peneliti
tertarik untuk melakukan penelitian
mengenai faktor-faktor yang berhubungan
dengan kematian neonatus. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor
yang berhubungan dengan kematian
neonatus di RSUD Sanjiwani Gianyar.

METODE
Metode penelitian yang digunakan pada
penelitian ini adalah analitik dengan desain
penelitian potong lintang (cross-sectional).
Lokasi penelitian ini yaitu bertempat di
ruang NICU RSUD Sanjiwani Gianyar.
Kriteria inklusi dalam menentukan sampel
pada penelitian ini yaitu bayi usia 0-28
hari yang di rawat di ruang NICU RSUD
Sanjiwani Gianyar dari bulan Januari 2019
hingga bulan November 2020. Adapun
kriteria eksklusi sampel yaitu bayi usia
0-28 hari yang mengalami trauma lahir
dan memiliki kelainan kongenital, serta
pasien dengan catatan medis yang tidak
lengkap. Sampel dipilih dengan teknik
consecutive sampling. Pada penelitian ini
sampel yang terlibat adalah 104 neonatus
yang memenuhi kriteria inklusi dan
eksklusi. Variabel terikat dari penelitian
ini adalah kematian neonatus. Sementara,
variabel bebas pada penelitian ini adalah
asfiksia, BBLR, usia kehamilan preterm,
sepsis neonatorum, dan jumlah paritas.
Penelitian ini menggunakan data sekunder
pada rekam medis pasien yang kemudian
diolah dan dianalisis secara univariat
dan bivariat dengan menggunakan
software pengolahan data SPSS versi 26.0.
Hubungan antar variabel dinyatakan
bermakna secara signifikan jika nilai
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p<0,05 dengan interval kepercayaan (IK)
95% dan dihitung pula risiko prevalensi
(RP) tiap variabel. Penelitian ini telah
dinyatakan laik etik oleh Panitia Etik
Penelitian Kesehatan RSUD Sanjiwani
Gianyar dengan nomor 10/PEPK/I/2021.

HASIL
Neonatus yang memenuhi kriteria inklusi
dan eksklusi penelitian dimasukkan
sebagai sampel pada penelitian ini
sebanyak 104 responden. Berdasarkan
hasil penelitian ditemukan neonatus yang
meninggal sebanyak 48 neonatus (46,2%).
Persentase neonatus berjenis kelamin
laki-laki dan perempuan hampir sama
(56,7% dan 43,3% secara berurutan).
Pada penelitian ini ditemukan hampir
sebagian neonatus mengalami asfiksia
saat lahir (45,2%). Lebih dari sebagian
neonatus ditemukan lahir cukup bulan
(aterm) yaitu 60 neonatus (57,7%).
Neonatus dengan BBLR ditemukan
sebanyak 51 neonatus (49%). Sebagian
besar neonatus tidak mengalami sepsis
selama masa perawatan (60,6%). Pada
penelitian ini juga ditemukan sebagian
besar ibu dari neonatus tersebut sudah
pernah melahirkan anak yang mampu
hidup sebelumnya (multipara) yaitu
sebesar 61,5%. Berdasarkan jenis tindakan
saat persalinan, ditemukan sebagian besar
proses persalinan dilakukan dengan cara
sectio caesarea (SC) (57,7%) (Tabel 1).
Tabel 2 menunjukkan hasil uji
hipotesis dengan menggunakan uji chi
square, yang mana ditemukan hubungan
antara asfiksia dengan kematian neonatus
bermakna secara signifikan dengan
nilai p=0,0001 dan RP diperoleh 15,47
dengan IK 5,93-40,39. Hubungan antara
BBLR dan kematian neonatus juga
ditemukan memiliki hubungan yang
bermakna secara signifikan dengan nilai
p=0,0001 (RP=8,20; 95% IK: 3,39-19,79).
Usia kehamilan preterm ditemukan
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berhubungan secara signifikan dengan
kematian neonatus dengan didapatkan
nilai p=0,0001 (RP=5,00; 95% IK: 2,1511,59). Hasil yang serupa ditemukan
pada hubungan antara kejadian sepsis
neonatorum dengan kematian neonatus
yang berhubungan secara signifikan
dengan nilai p=0,005 dan RP 3,23 dengan
IK 1,42-7,33. Sedangkan hubungan antara
jumlah paritas dengan kematian neonatus
ditemukan tidak berhubungan secara
Tabel 1.

DISKUSI
Asfiksia didefinisikan oleh WHO
sebagai kegagalan untuk memulai dan
mempertahankan pernapasan saat bayi
baru lahir.5 Skor APGAR merupakan
indikator yang penting untuk mengevaluasi
status klinis bayi, menentukan kebutuhan

Karakteristik responden penelitian

Karakteristik
Jenis kelamin
Laki-laki
Perempuan
Asfiksia
Ya
Tidak
Usia kehamilan
Preterm
Aterm
Berat badan lahir
< 2500 gram
≥ 2500 gram
Sepsis neonatorum
Ya
Tidak
Jumlah paritas
Primipara
Multipara
Persalinan
Spontan
Vakum/forceps
SC
Status
Hidup
Meninggal

Tabel 2.

signifikan dengan nilai p=0,551 (RP=1,28;
95% IK: 0,58-2,84).

Frekuensi

Persentase (%)

59
45

56,7
43,3

47
57

45,2
54,8

44
60

42,3
57,7

51
53

49,0
51,0

41
63

39,4
60,6

40
64

38,5
61,5

42
2
60

40,4
1,9
57,7

56
48

53,8
46,2

Faktor-faktor yang berhubungan dengan kematian neonatus

Variabel

Meninggal
n (%)

Hidup
n (%)

Asfiksia
Ya
37 (78,7)
10 (21,3)
Tidak
11 (19,3)
46 (80,7)
Usia kehamilan
Preterm
30 (68,2)
14 (31,8)
Aterm
18 (30,0)
42 (70,0)
Berat badan lahir
< 2500 gram
36 (70,6)
15 (29,4)
≥ 2500 gram
12 (22,6)
41 (77,4)
Sepsis neonatorum
Ya
26 (63,4)
15 (36,6)
Tidak
22 (34,9)
41 (65,1)
Jumlah paritas
Primipara
20 (50,0)
20 (50,0)
Multipara (≥ 1)
28 (43,8)
36 (56,3)
Keterangan: RP = Risiko Prevalensi; IK = Interval Kepercayaan
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resusitasi serta untuk mengevaluasi
efektivitas dari resusitasi.6 Berdasarkan
hasil penelitian ditemukan hubungan yang
bermakna antara kejadian asfiksia dengan
kematian neonatus di RSUD Sanjiwani
Gianyar. Hal ini sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh Gaiva et al tahun
2014 yang melakukan penelitian terhadap
faktor-faktor yang berhubungan dengan
kematian neonatus pada neonatus dengan
BBLR ditemukan bahwa neonatus dengan
skor APGAR <7 pada menit pertama dan
menit kelima memiliki risiko lebih besar
untuk mengalami kematian (OR=4,25 dan
OR=5,72, secara berurutan).7
Penelitian lain menunjukkan hasil
yang serupa yaitu neonatus yang lahir
dengan skor APGAR yang rendah
memiliki risiko 6 kali lebih besar untuk
mengalami
kematian
dibandingkan
dengan neonatus dengan skor APGAR
yang normal. Pada penelitian ini juga
disebutkan bahwa neonatus dengan BBLR
yang memiliki skor APGAR yang rendah
memiliki risiko mengalami kematian 28
kali lebih besar.6 Penelitian yang dilakukan
oleh Garcia et al tahun 2017 menyatakan
bahwa neonatus dengan skor APGAR < 7
pada menit pertama memiliki risiko 6 kali
lebih besar untuk mengalami kematian
dibandingkan dengan neonatus yang
memiliki skor APGAR normal (OR=6,08;
95% IK: 3,10-11,68). Disebutkan pula skor
APGAR yang rendah pada menit kelima
merupakan faktor yang berhubungan kuat
dengan kematian neonatus, dengan nilai
OR=19,08 (p<0,01; 95% IK: 8,78-42,92).8

Total
n (%)

RP (IK 95%)

p-value

47 (100)
57 (100)

15,47 (5,92-40,39)

0,0001

44 (100)
60 (100)

5,00 (2,15-11,59)

0,0001

51 (100)
53 (100)

8,20 (3,39-19,79)

0,0001

41 (100)
63 (100)

3,23 (1,42-7,33)

0,005

40 (100)
64 (100)

1,28 (0,58-2,84)

0,551
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Pada meta-analisis yang dilakukan oleh
Pratiwi et al tahun 2020 menyebutkan
bahwa asfiksia meningkatkan risiko
kematian pada neonatus dengan OR=3,52
(p=0,04; 95% IK: 1,05-11,82).9
Peningkatan risiko pada neonatus
dengan asfiksia untuk mengalami kematian
disebabkan oleh adanya hipoksia saat janin
dalam kandungan. Hipoksia pada janin
terjadi akibat adanya gangguan pertukaran
dan pengiriman oksigen dari ibu ke
janin, sehingga suplai oksigen menuju
janin berkurang dan menyebabkan kadar
karbon dioksida meningkat. Asfiksia pada
neonatus dapat menyebabkan terjadinya
perubahan klinis berupa bradikardia dan
penurunan tekanan darah, gangguan
metabolisme (metabolisme anaerobik)
serta ketidakseimbangan asam basa pada
tubuh bayi sehingga dapat menimbulkan
disfungsi sistem organ.9,10
Prematuritas diyakini sebagai salah
satu masalah kehamilan yang sangat
penting dan menjadi salah satu faktor
risiko utama dari kematian neonatus.
Pada tabel 2 ditemukan bahwa kaitan
antara usia kehamilan preterm dengan
kematian neonatus berhubungan secara
signifikan. Hasil penelitian ini sejalan
dengan penelitian yang dilakukan oleh
Hidayah yang menyebutkan bahwa
usia kehamilan preterm menjadi faktor
risiko yang bermakna terhadap kematian
neonatus dengan nilai OR=4,41 (95%
IK: 4,24-4,57; p=0,0001).11 Studi lain
juga menyebutkan hal serupa bahwa
prematuritas
berhubungan
secara
signifikan terhadap kematian neonatus
dengan nilai OR=6,09 dan interval
kepercayaan 2,58-15,23.8 Hal yang sejalan
juga dinyatakan oleh peneliti lain dengan
nilai p<0,001.12 Penelitian yang dilakukan
oleh Egesa tahun 2020 menyatakan bahwa
neonatus yang dilahirkan pada usia
kehamilan <28 minggu memiliki risiko
12 kali lebih tinggi untuk mengalami
kematian neonatus dibandingkan dengan
neonatus dengan usia kehamilan ≥28 – 36
minggu (p=0,004; 95% IK: 2,24-64,27).
Kejadian kematian neonatus pada bayi
prematur berbanding terbalik dengan usia
kehamilan. Kaitan antara prematuritas
dan kematian neonatus yaitu dihubungkan
dengan fungsi fisiologis yang imatur dan
respon kompensasi yang terbatas terhadap
lingkungan ekstra uterin sehingga bayi

prematur memiliki risiko yang lebih besar
untuk mengalami morbiditas seperti
hipotermia, asfiksia perinatal, sindrom
distres pernapasan, apneu, hipoglikemia,
ikterus, takipneu transien, necrotizing
enterocolitis (NEC) dan kesulitan
pemberian nutrisi. Bayi yang lahir pada
usia preterm juga cenderung untuk
mendapatkan perawatan yang lebih lama,
sehingga meningkatkan risiko terjadinya
infeksi nosokomial di rumah sakit.13
Berdasarkan dari hasil penelitian
ditemukan sebanyak 36 neonatus (70,6%)
dengan BBLR dinyatakan meninggal
dunia. Pada analisa antara berat badan
lahir
dengan
kematian
neonatus
ditemukan bahwa neonatus dengan BBLR
memiliki risiko 8,20 kali lebih tinggi
untuk mengalami kematian neonatus
dibandingkan dengan neonatus yang lahir
dengan berat badan yang normal. Hasil
penelitian ini sesuai dengan penelitian
lain yang menyatakan bahwa terdapat
hubungan antara berat badan lahir rendah
dengan kematian neonatus (p<0,001).14
Hal ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Andegiorgish et al.
menyatakan bahwa neonatus yang lahir
dengan berat badan yang rendah memiliki
risiko 4,55 kali lebih besar untuk mengalami
kematian dibandingkan dengan neonatus
yang memiliki berat badan lahir normal
(p<0,001; 95% IK: 1,97-10,50).12 Cupen et
al. menyatakan bahwa berat badan lahir
sangat rendah (≤1500 gram) hingga amat
sangat rendah (<1000 gram) diidentifikasi
sebagai faktor risiko yang bermakna
terhadap kematian neonatus pada bayi
prematur.15 Penelitian yang serupa
dilakukan oleh Basiri et al. dengan hasil
BBLR dinyatakan menjadi prediktor yang
kuat dalam menentukan kemungkinan
terjadinya kematian neonatus pada bayi
prematur (p<0,001).16 Bayi dengan BBLR
memiliki kerentanan terhadap terjadinya
infeksi serta mengalami kesulitan dalam
melakukan pengaturan suhu tubuh
sehingga berisiko untuk mengalami
hipotermia. Selain itu, BBLR dapat
meningkatkan risiko terjadinya ikterus,
infeksi, dan hipoglikemia pada bayi yang
dapat menyebabkan terjadinya kematian.17
Sepsis
neonatorum
merupakan
suatu sindroma klinis bakteremia yang
bersifat invasif selama bulan pertama
kehidupan.18 Pada tabel 2 ditemukan
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bahwa sepsis neonatorum berhubungan
dengan kematian neonatus (p=0,005; RP
3,23; IK 1,42-7,33). Hal ini menunjukkan
bahwa neonatus yang mengalami sepsis
neonatorum memiliki risiko 3,23 kali lebih
besar untuk meninggal dibandingkan
dengan neonatus yang tidak menderita
sepsis neonatorum. Hasil ini sejalan
dengan studi lain yang menyebutkan
bahwa risiko kematian neonatus 7,8
kali lebih besar pada neonatus dengan
sepsis
neonatorum
dibandingkan
dengan neonatus yang tidak mengalami
sepsis.18 Peneliti lain melaporkan hal
serupa yaitu kejadian sepsis neonatorum
meningkatkan risiko 4,2 kali lebih besar
untuk menyebabkan kematian neonatus
dibandingkan dengan neonatus yang
tidak menderita sepsis neonatorum.19
Pada penelitian yang dilakukan oleh
Kardana disebutkan bahwa laju kematian
pada neonatus yang mengalami sepsis
berkaitan secara signifikan dengan kondisi
berat badan lahir rendah dan prematuritas
(keduanya memiliki nilai p=0,001). Kaitan
antara prematuritas dengan kematian pada
bayi dengan sepsis neonatorum diyakini
karena adanya defisiensi pada imunitas
seluler dan humoral. Antibodi maternal
transplasental terutama memediasi adanya
imunitas humoral, yang mana pada bayi
prematur tidak menerima imunoglobulin
(Ig) maternal yang cukup dibandingkan
dengan bayi dengan usia kehamilan cukup
bulan. Pada bayi prematur memiliki kadar
Ig yang sangat rendah terhadap antigen
spesifik. Hal ini dikarenakan Ig diperoleh
secara pasif melalui plasenta pada
kehamilan trimester ketiga.20
Paritas merupakan jumlah kelahiran
hidup yang dimiliki oleh seorang ibu. Hasil
pada penelitian ini yaitu menunjukkan
hubungan antara jumlah paritas dengan
kematian neonatus tidak berhubungan
secara signifikan, diperoleh nilai p=0,551
(RP=1,28; 95% IK: 0,58-2,84). Hasil
penelitian yang dilakukan oleh Azizah
dan Handayani (2017) menunjukkan
hasil yang serupa yaitu ditemukan tidak
terdapat hubungan yang bermakna antara
paritas dengan kematian neonatus, dengan
nilai p=1,00 (OR=1,08; 95% IK: 0,5-2,4).21
Hal ini sejalan dengan studi lain yang
menyatakan hubungan antara jumlah
kehamilan dengan kematian pada neonatus
(p=0,612).12 Penelitian dengan hasil
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serupa juga menunjukkan bahwa jumlah
kehamilan tidak berhubungan secara
signifikan dengan kematian neonatus
pada bayi yang lahir prematur (p=0,77).15
Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh
studi meta-analisis yang dilakukan oleh
Kozuki et al tahun 2013 yang menyatakan
bahwa nullipara dengan usia ibu <18
tahun memiliki risiko 2 kali lipat untuk
mengalami kematian neonatus (OR=2,07;
95% IK: 1,69-2,54). Pada nullipara dengan
usia ibu 18-<35 tahun memiliki risiko
1,28 kali lebih tinggi untuk mengalami
kematian neonatus (95% IK: 1,07-1,51).22
Penelitian lain menyebutkan persentase
neonatus yang lahir dari ibu dengan paritas
0 dan 4 mengalami kematian lebih besar
(75,86%) dibandingkan dengan jumlah
neonatus yang hidup pada jumlah paritas
yang sama (27,59%). Pada penelitian
tersebut disimpulkan bahwa terdapat
hubungan yang bermakna antara paritas
dengan kematian neonatus dengan nilai
p=0,0006.23 Hal ini mungkin disebabkan
karena pada wanita yang belum pernah
melahirkan sebelumnya, jalan lahir belum
teruji dan terdapat pengaruh dari faktor
psikis ibu yang belum matang. Sedangkan,
pada paritas 3 atau lebih, kekuatan
otot rahim dapat berkurang sehingga
rentan untuk mengalami gangguan pada
masa kehamilan atau persalinan hingga
menyebabkan komplikasi kehamilan.24
Perbedaan hasil yang diperoleh pada
penelitian ini dapat disebabkan karena
adanya perbedaan dalam mengkategorikan
jumlah paritas serta pada penelitian ini
tidak menghubungkan dengan usia ibu
saat melahirkan.

SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian tersebut di
atas, dapat disimpulkan bahwa faktorfaktor seperti asfiksia, usia kehamilan
preterm, BBLR dan sepsis neonatorum
memiliki hubungan yang signifikan
dengan kematian neonatus di ruang
NICU RSUD Sanjiwani. Sedangkan,
jumlah paritas tidak berhubungan secara
signifikan terhadap kematian neonatus.
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