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Hubungan prematuritas dengan kejadian sepsis
neonatorum yang dirawat di ruang perinatologi dan
Neonatal Intensive Care Unit (NICU) RSUD Wangaya
kota Denpasar
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ABSTRACT
Background: Premature neonates have an immature immune
system due to the lack of IgG antibodies. These antibodies do not
cross the placenta from mother to baby at last trimester that can
increase the risk of neonatal sepsis. This study aims to determine
the relationship between prematurity and the incidence of neonatal
sepsis at Perinatology Ward and NICU Wangaya General Hospitals,
Denpasar.
Methods: This research used analytical observation with cross
sectional study design from January-April 2018. The samples involved
are 50 neonates, admitted at Perinatology Ward and NICU Wangaya

Hospital and fulfilled the inclusion and exclusion criteria. Samples were
obtained by using consecutive sampling method and using secondary
data from the medical record
Result: 23 samples (46%) premature and 27 samples (54%) were not
premature, out of 50 samples as many as 20 samples with neonatal
sepsis. From the results of hypothesis testing using the chi-square test,
the p-value is 0.005, and the prevalence risk was 2.73.
Conclusion: Prematurity is significantly related with the incident of
neonatal sepsis at Perinatology Ward and NICU Wangaya Hospital,
Denpasar City.
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ABSTRAK
Latar Belakang: Neonatus prematur mempunyai sistem kekebalan
tubuh yang belum matang karena kekurangan antibodi IgG. Antibodi
ini tidak melewati plasenta dari ibu ke darah janin saat akhir kehamilan
sehingga meningkatkan risiko terjadinya infeksi setelah lahir hingga
akhirnya menjadi sepsis neonatorum. Penelitian ini bertujuan untuk
mencari tahu hubungan antara prematuritas dengan kejadian sepsis
neonatorum yang dirawat di ruang Perinatologi dan NICU RSUD
Wangaya Kota Denpasar.
Metode: Penelitian observasional analitik dengan rancangan
penelitian cross sectional yang dilaksanakan sejak bulan Januari-April
2018. Sampel penelitian adalah 50 neonatus yang memenuhi kriteria
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inklusi dan eksklusi yang dirawat di ruang Perinatologi dan NICU RSUD
Wangaya Kota Denpasar. Sampel diperoleh melalui metode consecutive
sampling dan pengumpulan data menggunakan data sekunder dari
rekam medis.
Hasil: 23 sampel (46%) prematur dan 27 sampel (54%) tidak
prematur, dari 50 sampel sebanyak 20 sampel yang mengalami sepsis
neonatorum. Dari hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji chi square
didapatkan nilai p sebesar 0,005, dan risiko prevalens sebesar 2,73.
Simpulan: Prematuritas secara signifikan berhubungan dengan
kejadian sepsis neonatorum yang dirawat di ruang Perinatologi dan
NICU RSUD Wangaya Kota Denpasar.

Kata kunci: neonatus, prematuritas, sepsis neonatorum
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PENDAHULUAN
Berdasarkan data dari World Health Organization
(WHO) pada tahun 2011 melaporkan angka kematian neonatus sebesar 24 per 1000 kelahiran hidup
dan 80% kematian neonatus terjadi di negara

berkembang. Penyebab kematian neonatus antara lain
akibat infeksi, asfiksia, komplikasi berat badan lahir
rendah (BBLR) dan kelainan kongenital. Penyakit
infeksi salah satunya adalah sepsis neonatorum.1
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Sepsis neonatorum adalah suatu sindroma
klinis oleh bakteri, virus, dan jamur yang ditandai
dengan gejala dan tanda sistemik serta menunjukkan kultur darah positif yang terjadi pada bulan
pertama kehidupan.2 Angka kejadian sepsis neonatorum di negara berkembang meningkat yaitu
1,8-18 per 1000 kelahiran hidup, dan di negara
maju sebanyak 1-5 per 1000 kelahiran hidup.3
Sedangkan kasus kematian sepsis neonatorum di
Indonesia sebesar 50-60%.4 Di rumah sakit umum
pusat Sanglah, dilaporkan dari Januari 2003 sampai
dengan Desember 2004 insiden sepsis neonatus
5,3% dengan tingkat kematian 56%.5
Sepsis neonatorum dibagi menjadi 2 kategori
berdasarkan waktu terjadinya yaitu sepsis neonatorum awitan dini (SNAD) dan sepsis neonatorum awitan lambat (SNAL).6 Faktor risiko yang
berhubungan terhadap kejadian sepsis neonatorum
meliputi beberapa faktor yaitu dari faktor ibu, bayi,
dan nosokomial. Faktor ibu antara lain ketuban
pecah dini, demam selama kehamilan, dan ketuban
hijau. Faktor bayi yang memengaruhi sepsis neonatorum antara lain BBLR, APGAR score, dan usia
gestasi. Prematuritas memiliki risiko kesakitan
dan kematian yang tinggi pada masa gestasi untuk
terjadinya sepsis neonatorum.2
Prematuritas adalah bayi yang lahir pada saat
usia kehamilan kurang dari 37 minggu. Setiap
tahun dicatat sebanyak 15 juta bayi lahir prematur di dunia dan jumlahnya selalu meningkat di
hampir semua negara. Bayi prematur mempunyai
sistem kekebalan tubuh yang belum matang karena
kekurangan antibodi IgG. Antibodi tersebut tidak
melewati plasenta dari ibu ke darah janin saat pada
akhir kehamilan sehingga meningkatkan risiko
terjadinya infeksi setelah lahir hingga akhirnya
menjadi sepsis neonatorum.2

METODE
Penelitian ini merupakan penelitian observasional
analitik dengan rancangan penelitian cross sectional
yang bertujuan untuk mencari hubungan antara
prematuritas dengan kejadian sepsis neonatorum
yang dirawat di ruang Perinatologi dan NICU
RSUD Wangaya Kota Denpasar. Penelitian ini
dilakukan di Ruang Perinatologi dan NICU RSUD
Wangaya kota Denpasar periode Januari-April
2018. Besar sampel mínimal pada penelitian ini
adalah 50 sampel yang dipilih menggunakan teknik
consecutive sampling.
Sampel dipilih dengan mempertimbangkan
kriteria inklusi berupa neonatus (0-28 hari) yang
dirawat di ruang Perinatologi dan NICU RSUD
Wangaya Kota Denpasar, dan data rekam medis
pasien lengkap. Sedangkan kriteria ekslusi antara
lain neonatus dengan kelainan kongenital, riwayat
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penyakit imunologi pada ibu, ibu mengalami
ketuban pecah dini >18 jam, korioamnionitis,
demam saat intrapartum >38°C, mengalami infeksi
saluran kemih atau tersangka infeksi saluran
kemih, mengalami ketuban mekoneal dan berbau,
kehamilan >1, ada riwayat pemberian antibiotika.
Penilaian prematuritas dengan pemeriksaan fisik
lalu dicocokan dengan kriteria Finstrom.
Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa
data sekunder yang berasal dari rekam medis pasien.
Pada penelitian ini dilakukan analisis univariat
untuk mendeskripsikan karakteristik responden,
lalu dilanjutkan ke analisis bivariat untuk menghubungkan antara variabel bebas dengan variabel terikat dengan menggunakan uji Chi Square
dan diolah dengan Statistical Product and Service
Solution (SPSS) 23 for Windows. Tingkat kemaknaan yang digunakan yaitu 10% (α=0,1).

HASIL
Didapatkan pasien yang menderita sepsis neonatorum sebanyak 20 sampel (40%), sedangkan
yang tidak menderita sepsis neonatorum sebanyak 30 sampel (60%). Berdasarkan jenis kelamin
yang menderita sepsis neonatorum sebanyak
9 sampel (18%) perempuan, 11 sampel (22%) lakilaki. Berdasarkan usia kehamilan paling banyak
yang menderita sepsis neonatorum pada kelompok prematur yaitu sebanyak 14 sampel (28%),6
sampel (12%) tidak prematur. Menurut berat
badan lahir pada kelompok yang menderita sepsis
neonatorum paling banyak pada kelompok BBLR
yaitu sebanyak 16 sampel (32%), 4 sampel (8%)
tidak BBLR. Rerata usia ibu yang menderita sepsis
neonatorum adalah 28.75 ± 5.71 Menurut cara
persalinan pada kelompok sepsis neonatorum
paling banyak pada kelompok dengan tindakan
yaitu sebanyak 11 sampel (22%), 9 sampel (18%)
dengan persalinan normal. Berdasarkan luaran
pada kelompok sepsis neonatorum paling banyak
pada kelompok hidup dengan 18 sampel (36%),
2 sampel (4%) meninggal. Sampel yang menderita
sepsis neonatorum paling banyak pada APGAR
score rendah (0-3) yaitu sebanyak 8 sampel (16%),
lalu diikuti dengan APGAR score sedang dan
normal (Tabel 1)
Sampel yang prematur adalah 23 sampel
(46%) dan yang tidak prematur 27 sampel (54%).
14 sampel dari 23 sampel yang prematur mengalami
sepsis neonatorum (28%). Tabel 2 memperlihatkan
hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji chi
square, dimana didapatkan nilai p = 0,005 dan risiko
prevalensi didapatkan sebesar 2,73 dengan nterval
kepercayaan 95% sebesar 1.25 – 5.96, dimana tidak
mencakup angka 1, yang berarti dalam populasi hal
tersebut di atas benar terjadi.
19
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Tabel 1 Karakteristik Sampel Penelitian
Sepsis Neonatorum
20 (40%)

Tidak Sepsis Neonatorum
30 (60%)

Jumlah Total

Perempuan (%)

9 (18%)

10 (20%)

19 (38%)

Laki-laki (%)

11 (22%)

20 (40%)

31 (62%)

Prematur (%)

14 (28%)

9 (18%)

23 (46%)

Tidak prematur (%)

6 (12%)

21 (42%)

27 (54%)

16 (32%)

9 (18%)

25 (50%)

Variabel
Jenis kelamin

Usia kehamilan

Berat badan lahir
BBLR (%)
Tidak BBLR (%)

4 (8%)

21 (42%)

25 (50%)

Usia ibu (mean ± SD)

28.75 ± 5.71

28.90 ± 5.75

28.84 ± 5.67

Normal (%)

9 (18%)

11 (22%)

20 (40%)

Tindakan (%)

11 (22%)

19 (38%)

30 (60%)

18 (36%)

20 (40%)

38 (76%)

2 (4%)

10 (20%)

12 (24%)

Rendah (%)

8 (16%)

4 (8%)

12 (24%)

Sedang (%)

7 (14%)

10 (20%)

17 (34%)

Normal (%)

5 (10%)

16 (32%)

21 (42%)

Cara persalinan

Luaran
Hidup (%)
Meninggal (%)
APGAR score

Tabel 2 Hubungan Prematuritas dengan Sepsis Neonatorum
Variabel

Sepsis
Neonatorum
20 (40%)

Tidak Sepsis
Neonatorum
30 (60%)

Total

Prematur

14 (28%)

9 (18%)

23 (46%)

Tidak Prematur

6 (12%)

21 (42%)

27 (54%)

RP (IK 95%)

P -value

2.73 (1.25 – 5.96)

0.005

Keterangan: RP = Risiko Prevalensi; IK = Interval Kepercayaan

DISKUSI
Jenis kelamin dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu
laki-laki dan perempuan. Proporsi laki-laki adalah
62% dan perempuan sebanyak 38%. Sebagian besar
jenis kelamin pada kelompok sepsis neonatorum
adalah laki-laki 11 neonatus (22%), sedangkan pada
kelompok perempuan sebanyak 9 neonatus (18%).
Menurut penelitian yang dilakukan Sheikh AM et al
(2010) di Lahore menyatakan bahwa sepsis neonatorum lebih sering terjadi pada neonatus dengan jenis
kelamin laki-laki.7 Hal ini dapat disebabkan oleh
karena faktor yang terkait seks dalam kerentanan
host terhadap infeksi. Kromosom X memiliki gen
yang mempengaruhi fungsi dari kelenjar timus dan
sintesis immunoglobulin. Sedangkan laki-laki hanya
memiliki satu kromosom X, sedangkan perempuan
memiliki kromosom X ganda sehingga laki-laki lebih
rentan terhadap infeksi dibanding perempuan.8,9
20

Karakteristik berat badan lahir pada penelitian
ini memiliki proporsi yang sama antara BBLR
(50%) dan tidak BBLR (50%). Pada kelompok
sepsis neonatorum paling banyak neonatus dengan
BBLR yaitu 16 neonatus (32%). Hal ini sejalan
dengan studi yang dilakukan oleh Junara (2012)
dimana dikatakan BBLR memiliki resiko 2,6 kali
lebih besar mengalami sepsis neonatorum.10 Hal
itu karena pematangan organ tubuhnya yang
belum sempurna yang bisa menyebabkan bayi lebih
mudah terkena infeksi.11 Kemungkinan lainnya
adalah karena BBLR sering mengalami kesulitan
atau kurang mampu menghisap dan mencerna ASI
yang berakibat terjadinya penurunan daya tahan
tubuh dan memudahkan terjadinya infeksi.12
Jenis persalinan pada sampel penelitian ini
didominasi oleh sampel dengan riwayat persalinan
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dengan tindakan yaitu sebanyak 60%, sedangkan
persalinan normal sebanyak 40% dari keseluruhan.
Kejadian sepsis neonatorum lebih banyak pada
sampel dengan jenis persalinan dengan tindakan
yaitu sejumlah 11 sampel (22%). Hasil penelitian
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Simbolon (2008) yang menyebutkan bahwa kejadian sepsis neonatonun lebih banyak pada bayi
dengan riwayat persalinan dengan tindakan, bayi
yang lahir dengan tindakan dapat berisiko 2,142
kali mengalami sepsis neonatorum dibandingkan dengan bayi yang lahir secara normal Hal ini
mungkin terjadi karena kontaminasi kuman yang
terjadi setelah lahir, seperti alat-alat yang digunakan
saat dilakukan persalinan yang terkontaminasi.13
Pada kelompok sepsis neonatorum rerata
usia ibu dari sampel adalah berusia 28.75 ± 5.71.
Itu sesuai dengan penelitian Lestari (2012) dan
Ningsih (2016) yang mengatakan presentase
pasien dengan sepsis neonatorum berdasarkan
karakteristik usia ibu paling tinggi pada usia 20-30
tahun yang dimana itu adalah usia produktif.14,15
Berdasarkan luaran untuk kasus sepsis neonatorum
pada penelitian ini didapatkan sebagian besar yaitu
sebanyak 18 sampel (36%) hidup dan hanya sebagian kecil yaitu sebanyak 2 sampel (4%) meninggal.
Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Junara
(2012) dikatakan angka kematian yang diakibatkan
sepsis neonatorum mencapai 30,4% yang dimana
itu jauh lebih tinggi daripada penelitian ini.10
Bayi yang sepsis neonatorum paling banyak
pada APGAR score rendah (0-3) yaitu sebanyak
8 sampel (16%) diikuti oleh APGAR score sedang
(4-6) sebanyak 7 sampel (14%) dan paling sedikit
pada yang memiliki APGAR score normal (7-10)
yaitu sebanyak 5 sampel (10%). Hal itu sejalan
dengan penelitian yang dilakukan Leal (2012) yang
mengatakan bahwa bayi yang lahir dengan APGAR
score ≤5 memiliki peluang 1,4 kali lebih besar untuk
mengalami sepsis neonatorum dibandingkan
dengan bayi yang lahir dengan APGAR score >5.16
Penelitian ini dilakukan untuk mencari hubungan antara prematuritas dengan kejadian sepsis
neonatorum. Didapatkan 23 sampel (46%) prematur dan 27 sampel (54%) tidak prematur, dari 50
sampel sebanyak 20 sampel yang mengalami sepsis
neonatorum. Dari hasil penelitian ini didapatkan
nilai p sebesar 0,005. Karena nilai p < 0,05, maka
dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan
yang signifikan antara prematuritas dengan sepsis
neonatorum. Dari hasil perhitungan didapatkan
risiko prevalensi yaitu 2,73. Hal ini berarti prematuritas benar-benar berpengaruh terhadap terjadinya sepsis neonatorum sebesar 2,73 kali. Interval
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kepercayaan 95% sebesar 1,25-5,96, dimana tidak
mencakup angka 1, yang berarti dalam populasi hal
tersebut di atas benar terjadi. Hasil penelitian ini
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dini
FN (2016) sebelumnya yang menunjukkan bahwa
terdapat hubungan antara masa gestasi dan kejadian sepsis neonatorum di RSUD Ulin Banjarmasin
(p=0,000) dengan odds ratio (OR) 6,256.17 Begitu
juga penelitian yang dilakukan Sari E dkk (2016)
yang menyebutkan ada hubungan antara tingkat
maturitas dengan kejadian sepsis neonatorum
terbukti secara statistik, dimana didapatkan
keseluruhan yang menderita sepsis neonatorum
sebanyak 43 sampel, sedangkan yang yang prematur dan menderita sepsis neonatorum sebanyak 34
sampel dengan p sebesar 0,017 dengan odds ratio
(OR) 3,257.18
Kaitan antara prematuritas dengan sepsis
neonatorum disebabkan oleh karena kekebalan
sistem humoral dan selular yang kurang. pembentukan sistem imun pada bayi prematur kurang
sempurna dan mengakibatkan bayi prematur akan
lebih mudah mengalami sepsis. Antibodi ibu transplasenta yang awalnya menghasilkan kekebalan
humoral (immunoglobulin), cenderung diterima
oleh bayi premature namun tidak sebanyak pada
bayi cukup bulan. Bayi prematur memiliki immunoglobulin yang sangat rendah, karena Ig secara
pasif ditransfer melalui plasenta selama trimester
terakhir kehamilan.19,20,21 Selain itu, bayi prematur memerlukan intervensi, rawat inap yang lebih
panjang sehingga dapat meningkatkan risiko
infeksi nosokomial yang dapat menyebabkan sepsis
neonatorum.21

KETERBATASAN
Kelemahan pada penelitian ini antara lain, data
dalam penelitian ini masih menggunakan data
sekunder dan pada penelitian ini variabel independen yang diteliti hanya terbatas pada prematuritas,
sehingga beberapa faktor risiko lain dalam pustaka
yang kemungkinan berhubungan dengan variabel
dependen (sepsis neonatorum) tidak dianalisis.
Faktor risiko yang menyebabkan terjadinya sepsis
neonatorum sangatlah bervariasi, oleh karena itu
perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai
faktor risiko lainnya yang berhubungan dengan
sepsis neonatorum dengan cakupan populasi
terjangkau yang lebih luas. Selain itu subyek dalam
penelitian kurang variatif karena hanya mengambil
dari satu rumah sakit sehingga tidak bisa digeneralisasikan serta waktu dalam pengumpulan sampel
yang cukup singkat.
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SIMPULAN

9.

Terdapat hubungan yang signifikan antara prematuritas dengan kejadian sepsis neonatorum di
ruang Perinatologi dan NICU RSUD Wangaya
Kota Denpasar.
Diharapkan dapat dilakukan penelitian lebih
lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian sepsis neonatorum selain prematuritas sehingga diketahui faktor yang paling
berpengaruh dan diharapkan dapat dilakukan
penelitian menggunakan metode yang lebih kuat
dengan jumlah sampel yang lebih besar sehingga
diperoleh hasil yang lebih bisa mewakili dan
dapat direpresentasikan dengan lebih baik pada
populasi.
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