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ABSTRAK
Sepsis neonatorum banyak dialami neonatus dengan angka kematian dan kesakitan yang tinggi. Tanda klinis
sepsis neonatorum bersifat non-spesifik sehingga identifikasi karakteristik bayi dan ibu yang dapat
meningkatkan risiko bayi mengalami sepsis penting dilakukan. Penelitian bertujuan mengidentifikasi
karakteristik ibu dan bayi dengan sepsis yang dirawat di salah satu rumah sakit Pendidikan di Jawa Timur.
Metode penelitian menggunakan deskriptif retrosspektif dengan data sekunder laporan asuhan keperawatan
mahasiswa tahap pembelajaran profesi Ners. Penelitian melibatkan 17 responden dengan convinience
sampling. Kriteria inklusi bayi dengan diagnosis medis sepsis dan dirawat di ruang bayi. Hasil penelitian
53% bayi mengalami sepsis neonatus awitan dini, lahir prematur (53%) dan memiliki berat badan lahir rendah
(65%). Karakteristik ibu 53% menjalani persalinan spontan dan mengalami masalah kesehatan (59%) seperti
infeksi, hipertensi dan perdarahan. Kesimpulan dari penelitian ini mayoritas bayi yang mengalami sepsis lahir
dalam kondisi prematur dan BBLR dengan karakteristik ibu mayoritas persalinan spontan dan mengalami
masalah kesehatan selama hamil.
Kata-kata kunci: sepsis, neonatus, karakteristik, ibu
ABSTRACT
Neonatal sepsis is experienced more frequently in neonates with high mortality and morbidity. The clinical
signs of neonatal sepsis are non-specific, thus the identification of the characteristics of infants and mothers
that may increase an infant’s risk of developing sepsis is important. This study aims to identify the
characteristics of mothers and infants with sepsis. The descriptive retrospective was used with secondary
data from the student’s nursing care report in the Ners profession learning stage. Respondents involved were
17 by convinience sampling. Inclusion criterias were babies diagnosed with sepsis and undergoing hospital
treatment during the student rotation schedule. The results showed 53% of infants had early-onset neonatal
sepsis, premature birth (53%), and low birth weight (65%). Characteristics of mothers 53% of spontaneous
deliveries and experiencing health problems (59%) such as infection, hypertension, and bleeding. The
conclusion of this study the majority of babies born premature and LBW with the mother’s characteristics
have spontaneous birth and experiencing health problems during pregnancy
Keywords: sepsis, neonates, characteristic, mother
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PENDAHULUAN
Sepsis neonatorum didefinisikan sebagai
sindrom klinik bakterimia yang ditandai
dengan respon inflamasi yang bersifat
sistemik yang terjadi pada bayi dengan usia
kurang dari 28 hari (1). Sepsis merupakan
bentuk infeksi yang banyak terjadi pada
neonatus dan merupakan kondisi dengan

tingkat kematian yang tinggi (2). Meskipun
kemajuan teknologi kedokteran telah mampu
meningkatkan
angka
survival
dan
menurunkan komplikasi yang terjadi pada
bayi prematur dan BBLR, namun sepsis tetap
menjadi kontributor utama kematian dan
kesakitan di ruang rawat intensif bayi (3) baik
pada bayi aterm atau prematur terutama di
negara berkembang seperti Indonesia (4).
Bahkan pada bayi dengan berat lahir sangat
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rendah (BBLSR) hampir 20% meninggal
karena sepsis dan kondisi sepsis menaikkan
risiko kematian 3 kali dibandingkan dengan
bayi tanpa sepsis (5)
Angka kejadian sepsis secara global berkisar
19 hingga 30 juta setiap tahun dengan
mortality rate 25% - 30% pada sepsis berat
dan 40% hingga 70% pada syok sepsis (6).
Prevalensi sepsis neonatorum pada negaranegara berkembang jauh lebih tinggi
dibandingkan
dengan
negara
maju.
Prevalensi pada negara berkembang seperti
Indonesia 1,8 – 18/1000 kelahiran bayi,
sedangkan pada negara maju sebesar 15/1000 kelahiran bayi (7). Prevalensi sepsis
neonatorum secara nasional di Indonesia
masih belum diketahui secara pasti, namun
berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar
(Riskesdas) tahun 2017 menyebutkan bahwa
sepsis menjadi penyebab utama ke 3
kematian pada bayi usia 0-6 hari yaitu sebesar
12% dan pada bayi usia 6-28 hari menjadi
penyebab kematian utama sebesar 20,5% (8).
Di rumah sakit rujukan Nasional yaitu
Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM)
pada tahun 2009 terdapat 98 per 1000
kelahiran bayi yang mengalami sepsis (4). Di
rumah sakit tempat pengambilan data
penelitian, diperoleh data dari hasil
wawancara dengan salah seorang perawat
ruang bayi bahwa setiap bulannya ada sekitar
3-5 bayi dengan sepsis neonatorum yang
dirawat di rumah sakit tersebut. Selain itu
dari wawancara tersebut diperoleh informasi
bahwa belum terdapat pencatatan spesifik
tentang jumlah bayi dengan sepsis
neonatorum atau penelitian terkait hal
tersebut.
Berdasarkan munculnya tanda awitan, sepsis
dibedakan menjadi sepsis neonatus awitan
dini (SNAD) yaitu apabila tanda sepsis
muncul dalam 3 hari pertama kehidupan dan
sepsis neonatus awitan lambat (SNAL) bila
tanda muncul setelah 3 hari pertama
kehidupan. SNAD biasanya ditandai dengan
adanya organisme yang ditransmisikan
secara vertikal dari ibu ke janin sebelum atau
selama proses melahirkan dan mayoritas
disebabkan oleh bakteri gram positif.
Sementara itu, SNAL disebabkan oleh
patogen yang diperoleh dari proses
persalinan atau dari rumah sakit dan

mayoritas disebabkan oleh bakteri gram
positif (5). Masalah utama sepsis pada
neonatus yaitu sering terjadi dengan
gambaran klinis yang tersembunyi serta
tanda dan gejala yang tidak spesifik (9)
sehingga sulit dibedakan dengan gangguan
kesehatan lain seperti kelainan jantung
bawaan yang menyebabkan deteksi dini sulit
dilakukan (2). Identifikasi karakteristik bayi
dan ibu bayi dengan sepsis penting untuk
dilakukan sebagai data dasar untuk menilai
faktor-faktor
yang
mungkin
dapat
meningkatkan risiko neonatus mengalami
sepsis.
Mahasiswa merupakan salah satu komponen
yang turut membantu perawatan bayi di
rumah sakit termasuk bayi dengan sepsis
dibawah pengawasan dan bimbingan perawat
preseptor klinik. Kemampuan mahasiswa
dalam memberikan asuhan keperawatan pada
bayi dengan sepsis merupakan salah satu
capaian
pembelajaran
mata
kuliah
keperawatan anak pada tahap profesi (10).
Mahasiswa melakukan pengumpulan data
melalui pengkajian langsung kepada bayi,
anamnesis pada orang tua bayi dan juga
mengambil data dari rekam medik bayi. Hasil
pengkajian data selanjutnya dianalisis untuk
ditegakkan
diagnosis
keperawatan,
pembuatan
rencana
intervensi
dan
pelaksanaan tindakan serta evaluasi tindakan
keperawatan yang disusun dalam bentuk
laporan asuhan keperawatan bayi. Laporan
asuhan keperawatan ini dipertanggung
jawabkan mahasiswa didepan preseptor
klinik dan akademik untuk dilakukan
evaluasi dan pemberian masukan oleh
preceptor.
Berdasarkan pemaparan tersebut penulis
terdorong untuk melakukan penelitian
dengan menggunakan data sekunder dari
laporan asuhan keperawatan mahasiswa yang
telah diverifikasi oleh preseptor klinik dan
akademik guna mencari prevalensi serta
karakteristik bayi dengan sepsis neonatorum
pada wahana praktik klinik di ruang rawat
bayi pada salah satu rumah sakit Pendidikan
di Jawa Tinur pada periode semester ganjil
tahun akademik 2018/2019 dan semester
ganjil tahun akademik 2019/2020. Penelitian
bertujuan mengidentifikasi karakteristik ibu
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dan bayi dengan sepsis yang dirawat di salah
satu rumah sakit Pendidikan di Jawa Timur.
METODE
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif
retrosspektif dengan menggunakan data
sekunder yang diperoleh dari laporan asuhan
keperawatan mahasiswa pada tahap profesi.
Laporan asuhan keperawatan tersebut telah
mendapat persetujuan dari preseptor klinik
yang mengetahui kondisi pasien secara
langsung dan didokumentasikan dalam
bentuk laporan asuhan keperawatan
mahasiswa. Pengumpulan data dilakukan
dengan metode non-probability sampling
yaitu dengan pendekatan convinience
sampling. Pengambilan sampel dilakukan
berdasarkan keputusan peneliti yaitu dengan
mengikuti jadwal praktik mahasiswa tahap
profesi di ruang perawatan bayi di salah satu
rumah sakit Pendidikan di Jawa Timur pada
semester ganjil tahun akademik 2018/2019
dan semester ganjil tahun akademik
2019/2020. Perizinan dan informed consent
didapat dari orang tua bayi dan preseptor
klinik.
Kriteria inklusi pada penelitian ini yaitu bayi
dengan diagnosis medis sepsis neonatorum
dan dirawat di ruang perinatologi selama
periode
praktik
mahasiswa
Jurusan
Keperawatan
Fakultas
Kedokteran
Universitas Brawijaya. Bayi dengan data
hasil pengkajian yang tidak lengkap
dieksklusi dari penelitian yaitu pengkajian
terkait karakteristik bayi dan ibu bayi.
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sejumlah 17 bayi dan ibu dengan
menggunakan data rata-rata populasi bayi
yang mengalami sepsis neonatorum setiap
bulannya adalah 3-5 bayi. Peneliti telah
menghitung jumlah sampel minimal yang
diperlukan untuk penelitian ini dengan
menggunakan rumus sebagai berikut 𝑛 =
𝑁.𝑧 2 .𝑝.𝑞
𝑑 2 (𝑁−1)+ 𝑧 2 .𝑝.𝑞

. Hasil perhitungan tersebut

diperoleh bahwa sampel minimal adalah 4
sampel dengan menggunakan data populasi 5
bayi setiap bulan. Pada penelitian ini, peneliti
mengambil data selama 3 bulan sehingga
sampel minimal yang diperlukan adalah 3x4
yaitu sebanyak 12 sampel.

Variabel penelitian yang diteliti terdiri dari
karakteristik bayi dan ibu bayi. Adapun
karakteristik bayi yang dianalisis yaitu jenis
kelamin, berat badan lahir, usia gestasi,
diagnosis medis, tanda-tanda sepsis yang
dialami (perdarahan, intoleransi feeding,
letargis, gangguan pernapasan, perubahan
warna
kulit,
hyperbilirubinemia).
Karakteristik ibu bayi yang dianalisis yaitu
usia ibu, jenis persalinan, kepatuhan ANC,
dan penyakit saat hamil. Data karakteristik
bayi didapatkan dari pemeriksaan fisik pada
bayi
dengan
menggunakan
lembar
pengkajian dan rekam medis. Data
karakteristik ibu didapatkan dari anamnesis
secara langsung pada ibu bayi dan juga rekam
medis.
Data yang diperoleh selanjutnya disajikan
dalam bentuk numerik untuk variabel berat
badan lahir, usia gestasi dan usia ibu,
sedangkan data yang lain disajikan dalam
bentuk kategorik. Data selanjutnya diolah
dengan menggunakan bantuan program
komputer. Hasil pengolahan data disajikan
dalam bentuk rerata, standar deviasi, nilai
minimum dan maksimum serta nilai indeks
kepercayaan (IK) untuk data yang berbentuk
numerik. Data yang berbentuk kategorikal
disajikan dalam bentuk frekuensi dan
persentase.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini berjalan selama 3 bulan dengan
rincian 6 minggu dilakukan pada semester
ganjil tahun akademik 2018/2019 dan 6
minggu disemester ganjil tahun akademik
2019/2020 dan sampel yang dikumpulkan
sebanyak 17 sampel. Data yang dikumpulkan
berasal dari data sekunder yaitu berasal dari
laporan asuhan keperawatan mahasiswa pada
tahap profesi jurusan keperawatan Fakultas
Kedokteran Universitas Brawijaya Malang
yang telah memenuhi kriteria inklusi dan
eksklusi yang telah ditetapkan oleh peneliti.
Hasil penelitian yang menunjukkan distribusi
karakteristik bayi dengan sepsis neonatorum
ditampilkan pada tabel 1. Distribusi
berdasarkan variabel berat badan lahir
menunjukkan rerata berat badan lahir bayi
dengan sepsis neonatorum sebesar 2340,6
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Tabel 1 Karakteristik Bayi dengan Sepsis neonatorum yang dirawat di Rumah Sakit Pendidikan
di Jawa Timur (n=17)
Rerata ± SD
Variabel
Berat badan lahir bayi
2340,6 ± 918
Usia gestasi
33,94 ± 3,93
Variabel
Jenis kelamin
 Laki-laki
 Perempuan
Jenis sepsis
 SNAD
 SNAL
Usia Gestasi saat Lahir
 Aterm
 Prematu
Berat Badan Lahir
 BBLR
 Berat badan cukup
Penyakit pemberat yang dialami
 Penyakit system pernapasan
 Penyakit saluran pencernaan
 Penyakit jantung bawaan

Min-maks
910-3800
26 – 38
Frekuensi

IK95%
1868,60 – 2812,58
31,92 – 35,96
Persentase

8
9

47,1
52,9

9
8

53
47

8
9

47
53

11
6

65
35

15
8
2

88
47
18

gram dengan berat badan minimal 910 gram
dan maksimal 3800 gram. Variable usia
gestasi menunjukkan rerata 33,94 minggu
dengan minimal usia gestasi 26 minggu dan
maksimal 38 minggu. Variabel jenis kelamin
dan kategori sepsis (SNAD dan SNAL) tidak
menunjukkan perbedaan yang besar.
Demikian juga jumlah kejadian prematur
dibandingkan dengan jumlah bayi aterm juga
menunjukkan jumlah yang hampir sama
(prematur 53%, aterm 47%). Mayoritas bayi
dengan sepsis mempunyai berat badan lahir
kurang dari 2500 gram (65%). Bayi dengan
sepsis neonatorum mayoritas juga mengalami
kondisi medis yang lain yaitu gangguan
sistem
pernapasan
berupa
neonatal
pneumonia, HMD sebanyak 88%.

lahir < 37 minggu) menjadi salah satu faktor
risiko penyebab sepsis (11).

Sepsis pada neonatus merupakan salah satu
penyebab utama kematian pada pada bayi
terutama di negera berkembang seperti
Indonesia.
Banyak
faktor
yang
mempengaruhi terjadinya sepsis neonatus
baik dari aspek bayi atau ibu. Salah satu
faktor yang mempengaruhi yaitu berat lahir
bayi yang diukur maksimal 1 jam setelah bayi
lahir serta usia gestasi saat bayi dilahirkan.
dimana berat bayi yang kurang dari 2500
gram atau yang disebut sebagai bayi berat
lahir rendah (BBLR) dan prematuritas (bayi

Kondisi prematur dan BBLR berhubungan
dengan kondisi sepsis yang disebabkan oleh
sistem imunitas yang masih belum matur
sehingga bayi lebih berisiko mengalami
infeksi (12). Bayi prematur memiliki
beberapa kondisi yang berkaitan dengan
imaturitas yaitu pengaturan pusat pernapasan
yang belum sempurna dan otot pernapasan
serta tulang iga masih belum terlalu kuat
sehingga oksigen yang masuk kedalam otak
inadekuat. Kurangnya oksigen yang masuk
dalam otak menyebabkan bekteri yang

Hasil studi ini menunjukkan bahwa rerata
usia bayi dilahirkan pada usia gestasi 34
minggu (prematur) dengan rerata berat badan
lahir 2340,6 gram (BBLR). Hasil data
kategorik dari penelitian ini menunjukkan
proporsi bayi prematur dan cukup bulan tidak
berbeda jauh (prematur n=9 53%; atermm
n=8 47%), sedangkan proporsi bayi BBLR
dibandingkan dengan bayi yang lahir dengan
berat badan cukup adalah 65% dan 35%.
Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang
menyebutkan bahwa bayi dengan sepsis
neonatus didominasi oleh bayi prematur dan
BBLR (11).
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Tabel 2 Karakteristik Ibu yang memiliki bayi dengan sepsis neonatorum yang dirawat di
Rumah Sakit Pendidikan di Jawa Timur (n=17)
Variabel
Usia ibu

Rerata + SD
29,65 ± 7,09

Variabel
Jenis persalinan
 SC
 Spontan
Kepatuhan ANC
 Teratur setiap bulan
 6x selama kehamilan
 Tidak teratur
Penyakit saat hamil
 Tanpa penyakit selama hamil
 Dengan penyakit selama hamil
a. Hipertensi
b. Plasenta previa
c. Perdarahan
d. KPD
e. Hiperemesis
f. Typhoid
g. Infeksi

bersifat anaerob mudah berkembang
sehingga menimbulkan infeksi pada bayi
(13). Penelitian lain juga menyatakan bahwa
proporsi bayi dengan sepsis neonatus lebih
banyak dilahirkan dalam kondisi prematur
dibandingkan dengan aterm (22,8% vs
22,2%) yang disebakan oleh sistem imunitas
tubuh
yang
imatur
yaitu
kadar
immunoglobulin serum lebih rendah, kondisi
kulit yang lebih rentan sebagai pertahanan
primer, fungsi sekretori IgA pada mukosa
usus yang belum sempurna sebagai lapisan
pelindung terhadap invasi bakteri pada sistem
percernaan dan juga fungsi respon adaptif
yang belum sempurna (14). Selain itu
neutropil, makrofal dan sel T limfosit yang
berperan penting dalam melawan infeksi
belum berkembang sempurna dan tidak dapat
melakukan respon inflmasi yang lengkap
pada neonates saat mengalami infeksi (15).
Bayi premature juga belum cukup mendapat
transfer immunoglobulin maternal yang
terjadi pada akhir usia kehamilan sehingga
bayi
prematur
rentan
mengalami
immunocompromised (15).
Kondisi BBLR berhubungan dengan sepsis
neonatus disebabkan pada BBLR dapat
terjadi penurunan berat badan sewaktu-waktu
berbeda dengan bayi yang lahir dengan berat
cukup dimana penurunan berat badan

Min-maks
19-42
Frekuensi

IK95%
26-33,30
Persentase

8
9

47
53

10
1
6

58,8
5,9
35,3

7
10
2
1
2
2
1
1
2

41
59
12
6
12
12
6
6
12

biasanya hanya terjadi pada minggu pertama
dan minggu selanjutnya terjadi peningkatan
berat badan. BBLR biasanya mengalami
gangguan intake nutrisi (ASI) yang kurang
sehingga lebih berisiko mengalami infeksi
karena nutrisi yang kurang serta kurangnya
immunoglobulin dari ASI (13). Kondisi berat
badan lahir juga mempengaruhi kejadian
sepsis neonatorum dimana pada bayi dengan
berat badan lahir sangat rendah (BBLSR)
berisiko 10 kali lebih tinggi dibandingkan
dengan bayi aterm. Semakin rendah berat
badan lahir bayi maka semakin tinggi risiko
mengalami sepsis, yaitu pada 10% dari bayi
dengan berat badan lahir 1000 hingga 1500
gram, 35% pada bayi dengan BBL < 1000
gram dan 50% pada bayi BBL 750 gram (16).
Hasil studi yang kami lakukan menunjukkan
bahwa proporsi bayi berjenis kelamin lakilaki dan perempuan tidak berbeda cukup jauh
(laki-laki n =8, perempuan n=9). Hasil ini
berbeda dengan penelitian lain yang
menunjukkan proporsi bayi berjenis kelamin
laki-laki lebih besar dibandingkan dengan
perempuan (13). Penelitian lain juga
menyatakan bahwa bayi laki-laki memiliki
risiko lebih besar mengalami sepsis
dibandingkan dengan bayi perempuan yang
kemungkinan disebabkan oleh faktor genetik.
Kromosom X berpengaruh pada sintesis
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Tabel 3 Variasi Tanda Sepsis yang dialami bayi dengan diagnosis medis Sepsis Neonatorum
yang dirawat di Rumah Sakit Pendidikan di Jawa Timur (n=17)
Variabel
Perdarahan
Instabilitas suhu
Distensi abdomen
Intoleransi Feeding
Letargis
Sesak, retraksi dinding dada
Perubahan Warna Kulit
Hyperbilirubinemia

immunoglobulin dan sekresi kelenjar timus
yang berpengaruh dalam kerentanan infeksi,
dimana bayi prempuan memiliki kromosom
X ganda sedangkan bayi laki-laki memiliki
kromosom X tunggal (11). Perbedaan hasil
penelitian ini dengan penelitian serupa
sebelumnya tentang proporsi jenis kelamin
bayi yang mengalami sepsis dimungkinkan
karena jumlah sampel yang kurang memadai.
Pada penelitian lain menyebutkan proporsi
bayi laki-laki lebih banyak mengalami sepsis
neonatorum dibandingkan dengan bayi
perempuan (63% vs 37%) dengan jumlah
total sampel 46 bayi (17).
Karakteristik ibu dengan sepsis neonatorum
disajikan dalam tabel 2. Distriubusi
berdasarkan variabel usia ibu menunjukkan
rerata usia ibu 29,65 tahun dengan usia
minimal 19 tahun dan maksimal 42 tahun.
Variabel jenis persalinan menunjukkan
jumlah yang tidak berbeda jauh antara jenis
persalinan spontan dan SC. Tingkat
kepatuhan pemeriksaan ANC menunjukkan
mayoritas ibu patuh menjalani pemeriksaan
ANC setiap bulan (58,8%). Distribusi
berdasarkan ada tidaknya penyakit penyerta
selama hamil menunjukkan mayoritas ibu
(59%) mengalami penyakit penyerta dengan
penyakit yang sering dialami adalah
hipertensi kehamilan, perdarahan selama
hamil, infeksi (keputihan berbau) dan
ketuban pecah dini atau PROM.
Proporsi jenis persalinan pada penelitian ini
hampir sama antara persalinan spontan
dibandingkan dengan persalian SC (53% dan
47%). Berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan sepsis pada neonatus lebih banyak
terjadi pada bayi dengan proses persalinan
dengan tindakan (seksio sesarea, ekstraksi

Frekuensi
6
10
5
7
17
17
13
9

Persentase
35,5
59
29,4
41,2
100
100
76
52,3

vakum, ekstraksi forceps) yang kemungkinan
disebabkan kontaminasi bakteri dari alat-alat
penolong persalinan (13). Akan tetapi
transmisi patogen dari maternal selama
proses melahirkan spontan juga merupakan
transmisi penting teruatama pada ibu dengan
ketuban pecah dini dan infeksi saluran kemih
(18)
Selain jenis persalinan faktor dari ibu yang
berhubungan dengan kejadian sepsis
neonatus yaitu riwayat penyakit ibu selama
hamil dari penelitian ini didapatkan bahwa
59% mengalami penyakit selama hamil
dengan proporsi penyakit yang sering dialami
adalah KPD (12%) infeksi (12%) hipertensi
(12%) dan perdarahan (12%). KPD yang
terjadi > 18 jam faktor prediktor penting
terjadinya sepsis neonatus (2) bahkan KPD
yang tejadi > 24 jam dapat menyebabkan
bakteri pada vagina dapat naik dan dapat
menyebabkan inflamasi membran selaput
janin, tali pusat dan plasenta (18). Kondisi
KPD membuat rusaknya perlindungan janin
dari mikroorganisme flora normal dari ibu
(18). Frekuensi ibu melakukan antenatal care
(ANC) atau pemeriksaan kehamilan juga
dikaji dalam penelitian ini dan didapatkan
bahwa mayoritas ibu melakukan pemeriksaan
rutin (58,8%). Hasil ini berbeda dengan hasil
penelitian lain yang menyatakan bahwa
frekuensi pemeriksaan kehamilan kurang dari
6 kali selama kehamilan memiliki risiko 10
kali lebih besar terjadinya sepsis neonatus
(2). Perbedaan hasil penelitian ini dengan
penelitian lain sejenis tentang frekuensi
pemeriksaan
antenatal
care
(ANC)
dimungkinkan karena perbedaan jumlah
sampel yang cukup besar, dimana penelitian
tersebut melibatkan 41 sampel (2).

342

Amaliya, S. Karakteristik Ibu Dan Bayi Dengan Sepsis Neonatorum

Hasil tentang tanda sepsis yang paling sering
dialami bayi disajikan dalam tabel 3. Tanda
yang paling dijumpai pada bayi dengan sepsis
pada penelitian ini adalah adanya penurunan
tingkat kesadaran yaitu letargis dimana
aktivitas bayi terlihat menurun. Tanda lain
yang paling sering muncul adalah gangguan
pada sistem pernapasan yang ditandai dengan
takipnea (frekuensi napas meningkat),
retraksi, dan pernapasan cuping hidung.
Adanya tanda berupa penurunan tingkat
kesadaran (letargi) merupakan tanda awal
terjadinya sepsis dan dapat berkembang cepat
menjadi distress pernapasan yang ditandai
berupa sesak napas dan retraksi dinding dada
sehingga tanda ini banyak dialami oleh bayi
dengan sepsis neonatorum (15).

membingungkan dengan kondisi lain yaitu
transient tachypnea of newborn (TTN) (3).

Kemampuan bayi prematur dan BBLR dalam
merespon agen patologik akibat sistem
imunitas
yang
belum
sempurna
menyebabkan tidak ada tanda reaksi lokal
imflamatori pada port de entry (jalur
masuknya kuman) untuk memberi sinyal
adanya infeksi sehingga tanda yang muncul
cenderung tidak jelas dan tidak spesisfik. Hal
ini menyebabkan diagnosis dan pengobatan
menjadi tertunda (19). Tanda sepsis yang
terjadi pada neonatus pada bersifat tidak
spesisfik sehingga sulit dibedakan dengan
penyakit lain seperti penyakit jantung
kongenital yang menyebabkan deteksi dini
sulit dilakukan (2). Gejala yang dialami bayi
dengan sepsis diantaranya yaitu sesak napas,
letargi, hipotermia dan gejala pada saluran
cerna seperti muntah dan perdarahan saluran
cerna. Gejala yang paling sering dialami
adalah gangguan pada saluran napas yaitu
sesak napas (4). Hal tersebut senada dengan
hasil dari penelitian ini yang juga
menyatakan bahwa gejala yang paling
banyak dialami pada bayi dengan sepsis yaitu
gangguan pernapasan, letargi, perubahan
warna kulit, instabilitas suhu dan intoleransi
feeding yang juga sejalan dengan penelitian
yang serupa (2). Gangguan pernapasan yang
ditujukkan dalam penelitian ini berupa
takipnea, pernapasan cuping hidung dan
retraksi otot bantu napas. Hasil tersebut
sesuai dengan penelitian lain yang
menyatakan
manisfestasi
gangguan
pernapasan tersebut dapat muncul dengan
atau
tanpa
pneumonia
sehingga

Intoleransi feeding juga merupakan tanda
awal bayi dengan sepsis yaitu berupa
kesulitan menelan atau mencerna nutrisi yang
menyebabkan gangguan pada perencanaan
pemberian nutrisi karena manifestasi gejala
klinis yang bisa disebabkan oleh prematuritas
dan kondisi sepsis. Intoleransi feeding
ditandai oleh distensi abdomen, adanya
residu lambung, mual, muntah, dan diare
(21). Intolerasi feeding yang terjadi
disebabkan oleh Necrotizing enterocolitis
(NEC) yang menjadi bisa jadi menjadi
etiologi sepsis pada neonatus (3). Pada
penelitian ini intoleransi feeding yang
dialami bayi ditunjukkan dengan adanya
distensi abdomen dan muntah hijau
kecoklatan. Karakteristik bayi dengan sepsis
ataupun karakteristik ibu yang melahirkan
bayi dengan sepsis perlu diketahui oleh
tenaga kesehatan termasuk perawat untuk
dapat membantu menegakkan secara dini
apabila menemui bayi yang dicurigai
mengalami sepsis sehingga intervensi dapat
dilakukan secara dini yang dapat
menurunkan angka mortalitas dan morbiditas
neonatus khususnya di ruang intensive bayi.

Gejalan lain yang juga sering dialami oleh
bayi dengan sepsis neonatorum adalah
perubahan warna kulit baik berupa pucat,
sianosis atau iketrik. Perubahan warna
menjadi pucat atau bahkan sianosis
disebabkan oleh gangguan pada system
kardiologi
akibat
sepsis
sehingga
menyebabkan hipotensi, perfusi yang buruk
atau bahkan syok. Sementara itu terjadinya
ikterik pada bayi dengan sepsis karena
keterlibatan hati pada sepsis sehingga hati
tidak dapat berfungsi dengan baik dalam
meregulasi bilirubin yang dihasilkan oleh
tubuh (20).

KETERBATASAN
Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu data
diambil oleh pengambil data yang berbeda
pada setiap responden karena data yang
digunakan adalah data sekunder yang berasal
dari laporan asuhan keperawatan pada tahap
profesi. Hal ini dapat menimbulkan kualitas
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data yang dihasilkan bervariasi, akan tetapi
hal ini diminimalkan dengan supervise dari
preceptor klinik pada laporan asuhan
keperawatan mahasiswa. Selain itu jumlah
sampel dalam penelitian ini relatif kecil
dibandingkan dengan penelitian sejenis,
meskipun telah melebihi dari jumlah sampel
minimal berdasarkan hasil penghitungan
kebutuhan sampel.
ETIKA PENELITIAN
Penelitian ini memperhatikan prinsip-prinsip
dan etika penelitian yaitu peneliti berusaha
memberikan keuntungan maksimal dan
meminimalkan
bahaya
pada
pasien
(beneficient) dengan melakukan prosedur
pengkajian sesuai dengan standar operasional
prosedur (SOP) yang berlaku di rumah sakit
dan didampingi oleh preseptor klinik. Penelit
juga menghormati keikutsertaan responden
pada penelitian (Respect for Human Dignity),
dan memberikan perlakukan yang sama pada
responden yang ikut serta ataupun tidak
dalam penelitian (justice) dengan tetap
memberikan asuhan keperawatan yang sama
pada semua bayi di ruang perawatan bayi
tersebut.

PENUTUP
Hasil penelitian menunjukkan mayoritas bayi
dengan sepsis neonatorum lahir dalam
kondisi prematur (53%), memiliki berat
badan lahir kurang dari 2500 gram (65%),
mengalami sepsis neonatus awitan dini
(53%) serta mayoritas mengalami juga
gangguan system respirasi seperti HMD dan
neonatal pneumonia (88%). Karakteristik ibu
didapatkan bahwa rerata usia ibu yang
melahirkan bayi dengan sepsis neonatus yaitu
29,65 tahun, mayoritas melahirkan spontan
dan
teratur
melakukan
pemeriksaan
kehamilan (58,8%). Mayoritas ibu juga
mengalami masalah kesehatan selama hamil
(59%) dengan penyakit yang paling sering
dialami
yaitu
hipertensi
kehamilan,
perdarahan selama hamil, infeksi (keputihan
berbau) dan ketuban pecah dini atau PROM.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat
dijadikan sebagai data dasar untuk penelitian
selanjutnya dengan melibatkan jumlah
responden yang lebih besar serta
menganalisis kekuatan hubungan dari
masing-masing karakteristik ibu dan bayi
terhadap kejadian sepsis neonatorum.
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