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Abstract: Hiperbilirubin is one of urgency that often occurs in newborns , as much as 25-50 % 

occur in term infants and 80 % in infants weighing lahirrendah and an early diagnosis before the 

occurrence of kernicterus. Hiperbilirubin conditions can lead to biliary encephalopathy (more 

commonly known as kern icterus ) with the consequences in the form of a mild form of brain 

damage, such as reduced cognitive function. The purpose of this research is to analyze the causes 

of the incident at the hospital Hiperbilirubin Mataram period January to December 2012. Types of 

research used in this study is observational time Analytical approach used is cross sectional . 

Populations used were all infants cared for in the NICU Space Hospital Mataram . Population 

number as many as 442 babies and sample test cases as many as 80 babies . The variables used 

were maternal factors such as diabetes and anemia , while variables such as low birth weight 

babies, birth trauma, asphyxia, hypoxia, infection and hypoglycemia. The results of statistical tests 

showed that the univariate, Identification shows the frequency distribution of the results of bulk 

samples did not experience maternal and infant factors with their respective number of diabetes     

(15 % ), anemia ( 17.5 % ), LBW ( 50 % ), birth trauma     ( 2.5 % ), asphyxia ( 46.2 % ), infection 

(36.2 % ) and hypoglycemia ( 13.8 % ), and there is a relationship between infant variables as the 

cause of the incident with each Hiperbilirubin OR namely LBW ( OR = 0.037 ), asphyxia ( OR = 

0.022 ), and infection  (OR = 0.004) . And after going through logistic regression obtained 

asphyxia with the largest OR value OR = 0.416 . It can be concluded that asphyxia variable is the 

variable that most affects the occurrence of events in hospitals Hiperbilirubin City Mataran the 

period January to December 2012. It is recommended to health care , in order to be used as one 

reference to improve the quality of services performed since the pre 

gnancy and delivery to prevent Hiperbilirubin that ultimately aims to reduce the incidence of 

infant mortality and morbidity. 

 

Kata Kunci : Faktor maternal, faktor bayi dan hiperbilirubin. 

 

LATAR BELAKANG  

Berdasarkan data Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007 Angka 

kematian bayi (AKB) di Indonesia yakni 34/1000 per kelahiran hidup,  sedangkan  Singapura  

3/1000 per kelahiran hidup, Malaysia 5,5 /1000 per kelahiran hidup, Thailand 17 /1000 per 

kelahiran hidup, Vietnam 18 /1000 per kelahiran hidup, dan Philipina 26 /1000 per kelahiran 

hidup. Hal ini terlihat jelas bahwa AKB di Indonesia masih relatif lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya.  

Pada kenyataannya AKB berhasil diturunkan secara tajam dari 68/1000 kelahiran hidup 

pada tahun 1990an menjadi 34/1000 kelahiran hidup. Namun masih jauh dari target MDGs tahun 

2015 yaitu 23/1000 kelahiran hidup. Sedangkan  penurunan kematian neonatal berlangsung lambat 

yaitu dari 32/1000 kelahiran hidup pada tahun 1990an menjadi 19/1000 kelahiran hidup, dimana 

55,8 % dari kematian bayi terjadi pada periode neonatal, sekitar 78,5% terjadi pada umur 0-6 hari 

(Kemenkes RI, 2012). Sedangkan untuk Nusa Tenggara Barat sendiri tercatat 1058 jumlah 

kematian bayi pada tahun 2012 dan 48 kematian bayi untuk Kota Mataram  (Dinkes NTB, 2012). 

Salah  satu  penyebab tidak langsung mortalitas pada bayi baru lahir adalah hiperbilirubin. 

Hiperbilirubin  merupakan salah satu kegawatan yang sering terjadi pada bayi baru lahir, sebanyak 
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25-50% terjadi pada bayi cukup bulan dan 80% pada bayi dengan berat lahir rendah dan 

merupakan diagnosa awal sebelum terjadinya kern ikterus. Hal ini dapat disebabkan dari turunan 

ibu bayi itu sendiri serta dapat pula dari kondisi bayi itu sendiri (Nany, 2011). 

Kondisi hiperbilirubin  dapat menjurus pada  ensefalopati biliaris (lebih dikenal sebagai 

kernikterus). Ensefalopati biliaris merupakan  komplikasi ikterus neonatorum yang paling berat 

dimana secara klinis berbentuk kelainan saraf yang terjadi secara kronik serta  memiliki angka 

mortaltalitas yang tinggi (Surasmi, 2003). Pada penatalaksanaan lanjutan bilirubin dapat 

mengalami penurunan namun biasanya pada kejadian kernikterus akan meninggalkan gejala sisa 

insidensi kecacatan neurologik pada usia 2 tahun. Bayi yang selamat sering menderita serebral 

palsi, retardasi mental dan defek neurologik lainnya. Gejala sisa ini juga dapat terjadi tanpa tanda 

ensefalopati biliaris pada masa neonatus. Sebaliknya, satu-satunya konsekwensi ensefalopati 

biliaris adalah bentuk ringan kerusakan otak, misalnya berkurangnya fungsi kognitif (Abraham, 

2006). 

Data di RSUD Kota Mataram menunjukkan adanya peningkatan kejadian hiperbilirubin dari 

tahun 2011 ke tahun 2012, yaitu  dari 10,3 % menjadi 18,1 %.  

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu observasional Analitik. Metode pengumpulan data 

bersifat observasional dengan menggunakan data sekunder dari data Rekam medis yang telah ada 

di RSUD Kota Matarm.
 
Populasi pada penelitian yaitu semua bayi yang di rawat di Ruang NICU 

RSUD Kota Mataram  tahun 2012 sebanyak 442 bayi.  Sampel penelitian  adalah bayi 

hiperbilirubin yang dirawat di Ruang NICU RSUD Kota Mataram pada bulan Januari – Desember 

2012 sebanyak 80 kasus dan diambil sampel untuk kontrol dengan perbandingan     1 : 1. 
 

 

HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Analisis Univariat 

1. Faktor Maternal  

a. Diabetes                           

Untuk melihat distribusi frekwensi sampel menurut status diabetes ibu bayi di 

RSUD Kota Mataram Tahun  2012 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1. Distribusi Frekwensi Sampel Menurut Status Diabetes Ibu Bayi di  

              RSUD Kota Mataram Tahun 2012 

 

Diabetes Frequency Percent 

Ya 12 15.0 

Tidak 68 85.0 

Total 80 100.0 

 

Tabel 1. Menunjukkan bahwa pada bayi dengan hiperbilirubin sebagian besar 

tidak mengalami diabetes  68 orang (85%). 
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b. Anemia   

Untuk melihat distribusi  frekwensi sampel  menurut status anemia ibu di RSUD 

Kota Mataram Tahun  2012 dapat dilihat pada  tabel di bawah ini: 

Tabel 2. Distribusi Frekwensi Sampel Menurut Status Anemia Ibu di RSUD 

              Kota Mataram Tahun 2012 

 

Anemia Frequency Percent 

Ya 14 17.5 

Tidak 66 82.5 

Total 80 100.0 

 

Tabel 2. Menunjukkan bahwa pada bayi dengan hiperbilirubin sebagian besar ibu 

tidak mengalami anemia sebesar 66 orang (82%). 

2. Faktor bayi  

a. BBLR 

Untuk melihat distribusi  frekwensi sampel  menurut status BBLR  di RSUD Kota 

Mataram Tahun  2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3. Distribusi Frekwensi Sampel Menurut Status BBLR di RSUD Kota 

               Mataram Tahun 2012 

 

BBLR Frequency Percent 

Ya 40 50.0 

Tidak 40 50.0 

Total 80 100.0 

 

Tabel 3. menunjukkan bahwa perbandingan yang sama pada  bayi yang 

mengalami BBLR dan yang tidak BBLR yaitu sebesar 40 bayi (50%). 

b. Trauma kelahiran  

Untuk melihat distribusi  frekwensi sampel  menurut status trauma kelahiran  di 

RSUD Kota Mataram Periode Tahun  2012 dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini: 

Tabel 4. Distribusi  Frekwensi Sampel  Menurut Status Trauma Kelahiran  di 

              RSUD Kota Mataram Tahun 2012 

 

Trauma Kelahiran Frequency Percent 

Ya 2 2.5 

Tidak 78 97.5 

Total 80 100.0 

 

Tabel 4.  menunjukkan bahwa  lebih banyak  bayi tidak mengalami trauma 

kelahiran yaitu sebesar 78 bayi (97.5%).  
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c. Asfiksia  

Untuk melihat distribusi  frekwensi sampel  menurut asfiksia  di RSUD Kota 

Mataram Tahun  2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 5. Distribusi  Frekwensi Sampel  Menurut Asfiksia  di RSUD Kota 

              Mataram Tahun  2012 

 

Asfiksia    Frequency      Percent 

Ya     37       46.2 

Tidak     43       53.8 

Total     80      100.0 

 

Tabel 5.  menunjukkan bahwa lebih banyak bayi  yang tidak mengalami asfiksia 

yaitu 43 bayi (53.8%). 

d. Infeksi  

Untuk melihat distribusi  frekwensi sampel  menurut infeksi  di RSUD Kota 

Mataram Tahun  2012 dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 6. Distribusi  Frekwensi Sampel  Menurut Infeksi  di RSUD Kota 

               Mataram Tahun  2012 

 

Infeksi Frequency Percent 

Ya 29 36.2 

Tidak 51 63.8 

Total 80 100.0 

 

Tabel 6. Menunjukkan bahwa lebih banyak  bayi yang tidak  mengalami infeksi 

yaitu 51 bayi (63.8).  

e. Hipoglikemi   

Untuk melihat distribusi  frekwensi sampel  menurut hipoglikemi  di RSUD Kota 

Mataram Tahun  2012 dapat dilihat pada  tabel  berikut ini: 

Tabel 7. Distribusi  Frekwensi Sampel  Menurut Hipoglikemi  di RSUD Kota 

               Mataram Tahun  2012 

 

Hipoglikemi Frequency Percent 

Ya 11 13.8 

Tidak 69 86.2 

Total 80 100.0 

 

Tabel 7. menunjukkan bahwa lebih banyak  bayi yang tidak mengalami 

hipoglikemi yaitu sebesar 69 bayi (86.2%). 
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Analisis Bivariat 

1. Faktor Maternal 

a. Analisis hubungan ibu menderita diabetes dengan kejadian bayi hiperbilirubin di RSUD 

Kota Mataram Tahun  2012. 

Untuk melihat distribusi sampel hiperbilirubin menurut status diabetes ibu dengan 

kejadian bayi Hiperbilirubin di RSUD Kota Mataram Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 

Tabel 8. Distribusi Sampel Hiperbilirubin Menurut Status Diabetes Ibu  

               Dengan Kejadian Bayi Hiperbilirubin di RSUD Kota Mataram  

               Tahun 2012  

 

Diabetes 

Hiperbilirubin 
Total 

Ya Tidak 

n % n % n % 

Ya 12 75 4 25 16 100 

Tidak 68 47.2 76 52.8 144 100 

Total 80 50 80 50 160 100 

p=0.065  (p>0.05)          OR = 3.353 

 

Tabel 8. menunjukkan bahwa hasil uji Chi Square didapatkan nilai p sebesar 

0.065 (nilai p > 0,05), tidak ada hubungan antara ibu penderita diabetes dengan kejadian 

hiperbilirubin pada bayi.  Sedangkan dari nilai Odd Ratio didapatkan  3.353,  hal ini 

bermakna bahwa  ibu dengan diabetes mempunyai peluang 3.353 kali untuk kejadian 

hiperbilirubin dengan yang tidak diabetes. 

b. Analisis hubungan ibu menderita anemia dengan kejadian bayi hiperbilirubin di RSUD 

Kota Mataram Tahun  2012. 

Untuk melihat  distribusi hiperbilirubin sampel menurut status anemia ibu dengan 

kejadian bayi hiperbilirubin di RSUD Kota Mataram Tahun  2012 dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 9. Distribusi Hiperbilirubin Sampel Menurut Status Anemia Ibu Dengan  

              Kejadian Bayi Hiperbilirubin di RSUD Kota Mataram Tahun  2012 

 

Anemia 

Hiperbilirubin Total 

Ya Tidak 

n % n % n % 

Ya 14 63.6 8 36.4 22 100 

Tidak 66 47.8 72 52.5 138 100 

Total 80 50 80 50 160 100 

p=0.251 (p>0.05)        OR=1.909 

 

Tabel 9. menunjukkan bahwa hasil uji Chi Square dengan perolehan  nilai p 

sebesar  0.251 (nilai p > 0,05), tidak ada hubungan antara ibu penderita anemia dengan 

kejadian hiperbilirubin pada bayi.  Sedangkan dari nilai Odd Ratio didapatkan  1.909, hal 
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ini bermakna bahwa  ibu dengan anemia mempunyai peluang 1.909 kali untuk kejadian 

hiperbilirubin dengan yang tidak anemia. 

Hal ini berbanding terbalik dengan teori yang ada yang menyatakan bahwa 

perempuan dengan diabetes yang tidak bisa terkontrol atau dikendalikan dengan baik, 

kemungkinan akan ada konsekuensi serius dan berdampak buruk  bagi  janin.   Pada ibu DM 

terjadi transfer glukosa yang berlebihan pada janin sehingga respon insulin juga meningkat 

pada janin. Saat lahir di mana jalur plasenta terputus maka transfer glukosa berhenti 

sedangkan respon insulin masih tinggi (transient hiperinsulinisme) sehingga terjadi 

hipoglikemi yang dapat meningkatkan kadar asam lemak nonesterifikasi yang bersaing 

dengan bilirubin untuk berikatan dengan albumin dan menghambat konjugasi bilirubin.  

Demikian pula  halnya pada ibu yang mengalami anemia terjadi percepatan 

penghancuran eritrosit yang dapat meningkatkan produksi bilirubin dalam darah. Apabila 

kondisi ini tidak disesuaikan dengan proses perubahan bilirubin indirek ke direk serta 

proses pengeluaran maka akan dapat menyebabkan hiperbilirubin.  

Hal ini didukung dari beberapa jurnal penelitian kesehatan yang dilakukan oleh 

Michael sgro etc, Incidence and causes of severe neonatal hyperbilirubinemia in Canada 

yang tidak ada menyebutkan  bahwa  penyebab dari  hiperbilirubin pada bayi berasal dari 

diabetes dan anemia ibu. Sedangkan yang dominan menjadi penyebab hiperbilirubin pada 

93 bayi yaitu golongan darah ABO (n = 48), glucose-6-phosphate dehydrogenase 

deficiency (n = 20), kelainan antybodi (n = 12), serta herediter (n = 7), dan faktor tidak 

diketahui (n = 5) (Sedyo, 2003).
 
Namun tidak dilakukan penelitian pada penyebab yang 

lain karena data penunjang tidak tersedia pada rekam medis yang ada. 

2. Faktor Bayi  

a. Analisis hubungan BBLR dengan kejadian bayi hiperbilirubin di RSUD Kota Mataram 

periode Januari-Desember 2012.  

Untuk melihat  distribusi hiperbilirubin sampel menurut status BBLR  dengan 

kejadian bayi hiperbilirubin di RSUD Kota Mataram Tahun 2012 dapat dilihat dari tabel 

berikut ini: 

Tabel 10. Distribusi Frekwensi Sampel Menurut Status BBLR  Dengan Kejadian 

                Bayi Hiperbilirubin di RSUD Kota Mataram Tahun 2012 

 

BBLR 

Hiperbilirubin Total 

Ya Tidak 

n % n % N % 

Ya 40 60.6 26 39.4 66 100 

Tidak 40 42.6 54 57.4 94 100 

Total 80 50 80 50 160 100 

P=0.037 (p<0.05)        OR=2.077 

 

Tabel 10.  menunjukkan bahwa dari hasil uji Chi Square dengan perolehan  nilai 

p sebesar 0.037  (p < 0.05), ada hubungan antara status BBLR  dengan kejadian 

hiperbilirubin pada bayi.  Dimana  nilai  Odd Ratio didapatkan  2.077,  hal ini bermakna 
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bahwa  BBLR mempunyai peluang  2.077 kali untuk kejadian hiperbilirubin dengan yang 

tidak BBLR. 

b. Analisis hubungan trauma kelahiran dengan kejadian bayi hiperbilirubin di RSUD Kota 

Mataram Tahun  2012. 

Untuk melihat  distribusi hiperbilirubin sampel menurut status trauma kelahiran  

dengan kejadian bayi hiperbilirubin di RSUD Kota Mataram tahun  2012 dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 11. Distribusi Hiperbilirubin Sampel Menurut Status Trauma Kelahiran  

                 Dengan Kejadian Bayi Hiperbilirubin di RSUD Kota Mataram 

                 Tahun  2012 

 

Trauma 

Lahir 

Hiperbilirubin Total 

Ya Tidak 

n % n % n % 

Ya 2 25 6 75 8 100 

Tidak 78 51.3 74 48.7 152 100 

Total 80 50 80 50 160 100 

p=0.276 (p>0.05)     OR=0.316 

 

Tabel 11 menunjukkan bahwa hasil uji Chi Square didapatkan nilai p sebesar  

0.276 (p > 0,05),  tidak ada hubungan antara trauma kelahiran dengan kejadian 

hiperbilirubin pada bayi. Sedangkan  nilai  Odd Ratio didapatkan  0.316 hal ini bermakna 

bahwa  trauma kelahiran  mempunyai peluang  0.316  kali untuk kejadian hiperbilirubin 

dengan yang tidak mengalami trauma kelahiran. 

c. Analisis hubungan asfiksia  dengan kejadian bayi hiperbilirubin di RSUD Kota Mataram 

Tahun  2012. 

Untuk melihat  distribusi hiperbilirubin sampel menurut status asfiksia dengan 

kejadian bayi hiperbilirubin di RSUD Kota Mataram Tahun  2012 dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 12. Distribusi Hiperbilirubin Sampel Menurut Status Asfiksia Dengan 

                 Kejadian Bayi Hiperbilirubin di RSUD Kota Mataram Tahun 2012 

 

Asfiksia 

Hiperbilirubin Total 

Ya Tidak 

n % n % n % 

Ya 37 62.7 22 37.3 59 100 

Tidak 43 42.6 58 50.5 101 100 

Total 80 50 80 50 160 100 

p=0.022 (p<0.05)  OR=2.268 

           

Tabel 12. menunjukkan bahwa dari hasil uji Chi Square didapatkan nilai p 

sebesar 0.022 (p<0.05), ada hubungan antara status asfiksia  dengan kejadian 

hiperbilirubin pada bayi.  Dimana nilai  Odd Ratio didapatkan  2.268,  hal ini bermakna 
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bahwa  asfiksia  mempunyai peluang  2.268  kali untuk kejadian hiperbilirubin dengan 

yang tidak mengalami asfiksia. 

d. Analisis hubungan infeksi dengan kejadian bayi hiperbilirubin di RSUD Kota Mataram 

periode Januari-Desember 2012. 

Untuk melihat  distribusi hiperbilirubin sampel menurut status infeksi  dengan 

kejadian bayi hiperbilirubin di RSUD Kota Mataram Tahun  2012 dapat dilihat pada tabel  

dibawah ini: 

Tabel 13. Distribusi Hiperbilirubin Sampel Menurut Status Infeksi  Dengan 

                Kejadian Bayi Hiperbilirubin di RSUD Kota Mataram Tahun  2012 

 

Infeksi 

Hiperbilirubin Total 

Ya Tidak 

n % n % n % 

Ya 29 70.7 12 29.3 41 100 

Tidak 51 42.9 68 57.1 119 100 

Total 80 50 80 50 160 100 

p=0,004 (p<0,05)      OR=3.222 

 

Tabel 13. menunjukkan bahwa dari hasil uji Chi Square didapatkan nilai p 

sebesar 0.004 ( p < 0.05), ada hubungan antara  infeksi  dengan kejadian hiperbilirubin 

pada bayi. Dimana  nilai  Odd Ratio didapatkan  3.222,  hal ini bermakna bahwa  infeksi  

mempunyai peluang  3.222  kali untuk kejadian hiperbilirubin dengan yang tidak 

mengalami infeksi. 

e. Analisis hubungan hipoglikemi dengan kejadian bayi hiperbilirubin di RSUD Kota 

Mataram Tahun 2012. 

Untuk melihat  distribusi hiperbilirubin sampel menurut status  hipoglikemi 

dengan kejadian bayi hiperbilirubin di RSUD Kota Mataram Tahun 2012 dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 14. Distribusi Hiperbilirubin Sampel Menurut Status  Hipoglikemi 

                 Dengan Kejadian Bayi Hiperbilirubin di RSUD Kota Mataram  

                 Tahun 2012 

 

Hipoglikemi 

Hiperbilirubin 
Total 

Ya Tidak 

n % n % n % 

Ya 11 52.4 10 47.6 21 100 

Tidak 69 49.6 70 50.4 139 100 

Total 80 50 80 50 160 100 

p=1.000  (p>0.05)    OR=1.116 

 

Tabel 14 menunjukkan bahwa hasil uji Chi Square  didapatkan nilai p sebesar 

1.000 (p>0.05), tidak ada hubungan antara hipoglikemi  dengan kejadian hiperbilirubin 

pada bayi. Sedangkan nilai  Odd Ratio didapatkan  1.116,  hal ini bermakna bahwa  
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hipoglikemi  mempunyai peluang  1.116  kali untuk kejadian hiperbilirubin dengan yang 

tidak mengalami hipoglikemi. 

Pada bayi kecil (bayi dengan berat lahir < 2500 g atau usia gestasi <37 minggu) 

hatinya belum matang dan menghasilkan Enzim Glukoronil Transferase yang tidak  

memadai sehingga serum bilirubin mencapai tingkat patologis sehingga menyebabkan 

hiperbilirubin. Sedangkan pada bayi yang mengalami  asfiksia,  ikatan bilirubin dengan 

protein menjadi terganggu, hal ini menyebabkan gangguan pemecahan bilirubin plasma 

sehingga dapat menimbulkan peningkatan kadar bilirubin tubuh. Hal ini dapat terjadi 

apabila kadar  protein Y dan Z berkurang. Keadaan lain yang memperlihatkan peningkatan 

kadar bilirubin adalah apabila ditemukan gangguan konjugasi hepar atau neonatus yang 

mengalami gangguan ekskresi misalnya sumbatan saluran empedu akibat gangguan 

metabolisme karena kekurangan oksigen.
.
 

Selain kondisi di atas, adanya gangguan fungsi hati yang disebabkan oleh 

beberapa mikroorganisme atau toksin yang dapat langsung merusak sel hati dan darah 

merah seperti infeksi, toksoplasmosis, syphilis dapat menyebabkan hiperbilirubin. Hasil di 

atas didukung pula oleh salah satu penelitian yang dilakukan oleh Cheng SW dkk yang 

melakukan penelitian tentang Etiological Analyses of Marked Neonatal 

Hyperbilirubinemia in a Single Institution in Taiwan, dimana hasil penelitian menyatakan 

adanya hubungan antara BBLR, asfiksia dan infeksi sebagai penyebab kejadian 

hiperbilirubin (Cheng SW, 2012). 

 

Analisis Multivariat 

Tabel  15. Hasil Uji Regresi Logistik Berganda Variabel Independent  Terhadap Dependent 

Variabel Dependen Variabel Independent B P OR 

Hiperbilirubin 

 
Asfiksia -.876 0.012 0.416 

Infeksi -1.222 0.002 0.295 

Constant 0.621 0.008 1.861 

 

Tabel 15.  menunjukkan bahwa dari hasil uji regresi logistik berganda pada variabel 

asfiksia  dan infeksi, dimana masing-masing variabel memiliki nilai signifikan (p < 0.05), variabel 

asfiksia memiliki nilai OR lebih besar dari pada infeksi dengan nilai OR=0.416. Hal ini  ada 

pengaruh yang sangat bermakna secara secara bersama-sama terhadap variabel  asfiksia dan 
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infeksi terhadap kejadian hiperbilirubin. Dimana didapatkan bahwa faktor asfiksia merupakan 

faktor dominan penyebab kejadian hiperbilirubin, dikarenakan asfiksia dapat memberikan 

pengaruh yang lebih besar pada kejadian hiperbilirubin, dimana didapatkan nilai OR=0.416, yang 

bermakna pada bayi asfiksia 0.416 kali berpengaruh terhadap kejadian hiperbilirubin.  

Pada bayi yang mengalami asfiksia, ikatan bilirubin dengan protein menjadi terganggu, 

hal ini menyebabkan gangguan pemecahan bilirubin plasma sehingga dapat menimbulkan 

peningkatan kadar bilirubin tubuh. Hal ini dapat terjadi apabila kadar protein Y dan Z berkurang. 

Keadaan lain yang memperlihatkan peningkatan kadar bilirubin adalah apabila ditemukan 

gangguan konjugasi hepar atau neonatus yang mengalami gangguan ekskresi misalnya sumbatan 

saluran empedu akibat gangguan metabolisme karena kekurangan oksigen.  

Penelitian yang dilakukan oleh Astri Maulani tentang insidensi dan faktor-faktor risiko 

Ikterus neonatorum di Rumah Sakit Immanuel Bandung Periode Januari-Desember 2005, dengan 

hasil bahwa salah satu penyebab terjadinya hiperbilirubin adalah asfiksia dengan nilai  (OR=1,52). 

(Maulani, 2005). 
 
Selain itu, Sedyo W juga mengemukakan hasil penelitian yang dilakukan dengan 

judul asfiksia berat pada neonatus aterm yang menyatakan komplikasi yang dapat terjadi dari 

kasus asfiksia pada bayi aterm yaitu hiperbilirubin (4%) (Sedyo, 2003).  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa dari faktor ibu sebagian besar (85%) ibu tidak mengalami 

diabetes dan  bayi dengan hiperbilirubin (82%) ibu tidak mengalami anemia. Pada faktor bayi 

penyebab kejadian hiperbilirubin lebih banyak yang tidak mengalami trauma kelahiran (97.5%), 

tidak mengalami asfiksia  (53.8%), tidak mengalami infeksi (63.8%) dan tidak mengalami 

hipoglikemi (86.2%). Dari variabel yang diteliti pada analisis bivariat didapatkan dari faktor 

maternal (Diabetes dan anemia) bahwa  tidak ada hubungan antara ibu penderita diabetes dengan 

kejadian hiperbilirubin pada bayi, dengan nilai (p) = 0.065 dan tidak ada hubungan antara ibu 

penderita anemia dengan kejadian hiperbilirubin pada bayi, dengan nilai (p) = 0.251. Pada faktor 

bayi  penyebab kejadian  hiperbilirubin di  dapatkan bahwa ada hubungan antara status BBLR 

dengan kejadian hiperbilirubin pada bayi, dengan nilai (p) = 0.037, tidak ada hubungan antara 

trauma kelahiran dengan kejadian hiperbilirubin pada bayi, dengan nilai (p) = 0.276, ada hubungan 
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antara status asfiksia dengan kejadian hiperbilirubin pada bayi, dengan nilai (p) = 0.022, ada 

hubungan antara  infeksi  dengan kejadian hiperbilirubin pada bayi, dengan nilai (p)= 0.004, tidak 

ada hubungan antara hipoglikemi dengan kejadian hiperbilirubin pada bayi, dengan nilai (p) = 

1.000. Sedangkan pada analisis multivariat secara bersama-sama variabel yang berpengaruh 

terhadap faktor maternal dan faktor bayi  dengan penyebab kejadian  hiperbilirubin didapatkan 

asfiksia merupakan penyebab yang paling berpengaruh dengan nilai (p) 0.012 dan nilai  OR=0.416 

 

SARAN 

Bagi tenaga kesehatan meningkatkan kualitas pelayanan yang dilakukan sejak kehamilan dan 

persalinan guna mencegah terjadinya hiperbilirubin yang pada akhirnya bertujuan untuk 

menurunkan angka kejadian mortalitas dan morbiditas bayi  

Bagi  masyarakat sebagai bahan untuk menambah pengetahuan tentang hiperbilirubin sehingga 

deteksi dini dapat segera dilakukan. 
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