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ABSTRACT 
 

Cerebral Palsy (CP) represent disfunction of motoric which found at 
children which recently show the increasing of prevalece. The estimated factors 
can cause CP are perinatal, prenatal and postnatal factors. 
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The aim of this research to analized risk factor of age of pregnant mother, 
abortion effort, passive cigarette consumption, frequency of antenatal care, person 
who help the delivery, birth  weight, age of gestation, exlusive breast feeding, 
BCG, Polio and measles immunize, cerebral infection history, traumatic brain 
injury with the happening of CP. 

The analitic observational research with case control design, took 45 case 
sample patien with CP and 45 control sample patient beside CP at 1-5 years of age 
in Istalasi Rehabilitasi Medik RSU dr Soetomo Surabaya. Taken by Simple 
Random Sampling and tested by Chi Square . 

The result of chi square test indicate that age of pregnant mother is not CP 
risk factor  with OR=2,00 (CI 95%, 0,767<OR<5,213), abortion effort is not CP 
risk factor with OR=1,57 (CI 95%, 0,413<OR<6,016), passive cigarette 
consumption is not CP risk factor OR=1,30(CI 95%, 0,510<OR<3,007), 
frequency of antenatal care is  CP risk factor with OR=9,514 (CI 95%, 
1,137<OR<79,602), person who help the delivery is not CP risk factor with 
OR=3,14 (CI 95%, 0,314<OR<31,420), birth  weight is  CP risk factor with 
OR=3,61 (CI 95%, 1,169<OR<11,114) , age of gestation is  CP risk factor with 
OR=4,529 (CI 95%, 1,169<OR<17,547), exlusive breast feeding is not CP risk 
factor with OR=0,819 (CI 95%, 0,340<OR<1,969), measles immunize is  CP risk 
factor with OR=4,529 (CI 95%, 1,169<OR<17,547), BCG immunize is not CP 
risk factor with OR=1,00 (CI 95%, 0,061<OR<16,469),  Polio is not CP risk 
factor with unidentified OR, cerebral infection history is  CP risk factor with 
unidentified OR and p=0,000, traumatic brain injury with is not CP risk factor 
with OR= (CI 95%,0,314<OR<31,420). 

The frequency of antenatal care, birth  weight, age of gestation, measles 
immunize, and cerebral infection history, are risk factor of CP in Instalasi 
Rehabilitasi Medik RSU dr Soetomo Surabaya. Suggested to get antenatal care 
regularly, giving good nutrition during pregnancy to prevent the happening of low 
birth weight and prematurity, giving complete immunization to prevent the 
happening of brain infection. 
 
 
Key word: Cerebral Palsy, Low birth weight (LBW), Brain infection  

 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRAK 
 

CP merupakan kelainan motorik yang banyak ditemukan pada anak-anak 
yang akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan prevalensi. Faktor-faktor yang 
diperkirakan dapat menyebabkan CP dalah faktor perinatal, prenatal dan postnatal. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor risiko umur ibu saat 
hamil, upaya pengguguran kandungan, konsumsi rokok secara pasif, frekuensi 
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kontrol kehamilan, tenaga penolong persalinan, Berat Badan, umur kehamilan saat 
persalinan, pemberian ASI eksklusif, status imunisasi Campak, status imunisasi 
BCG, status imunisasi Polio, riwayat infeksi otak, riwayat trauma kepala dengan 
terjadinya CP. 

Penelitian observasional analitik dengan desain kasus kontrol dengan  
sampel kasus penderita CP sebanyak 45 orang dan sampel kontrol penderita selain 
CP yang berumur 1-5 tahun di Instalasi Rehabilitasi Medik RSU dr Soetomo 
Surabaya. Diambil secara siple Random Sampling dan diuji dengan menggunakan 
Chi Square. 

Hasil uji Chi Square menunjukkan bahwa umur ibu saat hamil bukan 
merupakan faktor risiko CP dengan OR=2,00 (CI 95%, 0,767<OR<5,213). Upaya 
penggguran kandungan bukan faktor risiko CP dengan OR=1,57 (CI 95%, 
0,413<OR<6,016). Konsumsi rokok secara pasif bukan faktor risiko CP dengan 
OR=1,30(CI 95%, 0,510<OR<3,007). Frekwensi kontrol kehamilan adalah faktor 
risiko CP dengan OR=9,514 (CI 95%, 1,137<OR<79,602). Tenaga penolong 
persalinan bukan faktor risiko CP dengan OR=3,14 (CI 95%, 0,314<OR<31,420). 
Berat badan lahir merupakan faktor risiko CP dengan OR=3,61 (CI 95%, 
1,169<OR<11,114). Umur kehamilan pada saat persalinan merupakan faktor 
risiko CP dengan OR=4,529 (CI 95%, 1,169<OR<17,547). Pemberian ASI 
eksklusif bukan faktor risiko CP dengan OR=0,819 (CI 95%, 0,340<OR<1,969). 
Status imunisasi campak merupakan faktor risiko CP dengan OR=4,529 (CI 95%, 
1,169<OR<17,547). Status imunisasi BCG dengan OR=1,00 (CI 95%, 
0,061<OR<16,469). Faktor imunisasi polio bukan faktor risiko CP dengan OR 
yang tidak dapat didefinisikan. Infeksi otak merupakan faktor risiko CP dengan p 
= 0,00. Trauma kepala bukan faktor risiko CP dengan OR= (CI 95%, 
0,314<OR<31,420). 

Disimpulkan bahwa frekuensi kontrol kehamilan, berat badan lahir, umur 
kehamilan, status imunisasi campak, riwayat infeksi otak merupakan faktor risiko 
terjadinya CP di Instalasi Rehabilitasi Medik RSU dr Soetomo, disarankan agar 
ibu memeriksakan kehamilan secara teratur, memberikan nutrisi yang baik selama 
hamil untuk mencegah terjadinya BBLR  dan kelahiran prematur, memberikan 
imunisasi secara lengkap untuk mencegah terjadinya infeksi otak. 
 
 
 
Kata kunci: Cerebral Palsy, BBLR, Infeksi otak 
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 1

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
I.1 Latar Belakang 

Dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, harus diawali 

sejak bayi dalam kandungan, penanganan proses kelahiran dan perawatan bayi 

setelah dilahirkan sesuai standar. Proses tumbuh kembang yang berlangsung pada 

masa ini tidak akan terulang lagi dalam siklus kehidupan manusia. Masa ini 

merupakan masa yang paling kritis bagi kelangsungan tumbuh kembang anak 

yang akan saling menentukan kualitas manusia dikemudian hari ( Dep Kes RI, 

1994 ). 

Setelah diteliti dengan seksama, ternyata masih banyak masalah yang 

perlu mendapatkan perhatian secara khusus, yaitu masalah anak Indonesia yang 

seharusnya dipersiapkan dalam masa tahapan berikut ini menjadi sosok manusia 

yang sehat, cerdas, handal dan berkualitas prima untuk dapat melanjutkan 

pembangunan bangsanya menuju masyarakat sejahtera adil dan makmur. 

(Soetjiningsih,1995) 

 Upaya peningkatan kualitas hidup manusia sangat dipengaruhi oleh 

kualitas manusia sejak masih dalam kandungan hingga usia balita yang 

merupakan masa-masa kritis bagi kehidupan dan perkembangan manusia. Dengan 

sendirinya kesejahteraan anak tergantung kepada kesehatan ibu, terutama pada 

masa kehamilan, persalinan dan masa laktasi. Upaya ini perlu ditangani secara 

lebih spesifik dan komprehensif serta memerlukan dukungan teknologi kesehatan 

yang lebih kompleks yang akan berpengaruh terhadap jangkauan dan kualitas 

pelayanan kesehatan ibu maternal dan bayi baru lahir. Di samping itu, tingkat 
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kesehatan bayi baru lahir juga merupakan luaran yang sangat tergantung pada 

kualitas kesehatan ibu sejak terjadi konsepsi hingga bayi dilahirkan dan perawatan 

yang diberikan kepada bayi selama bulan pertama kehidupannya. (Depkes RI, 

1994)  

Tetapi semakin canggih unit perawatan intensif neonatal, makin tinggi 

angka kejadian Cerebral Palsy (CP) sehingga dikatakan bahwa CP adalah produk 

sampah dari suatu kemajuan unit perawatan intensif neonatal. William Little yang 

pertama kali mempublikasikan kelainan ini pada tahun 1843 menyebutnya dengan 

istilah Cerebral “diplegia”  sebagai akibat dari prematuritas atau asfiksia 

neonatorum. Pada waktu itu kelainan ini dikenal sebagai penyakit dari Little. 

Sigmun Freud menyebut kelainan ini dengan istilah “Cerebral Palsy”, nama 

lainnya adalah “Static Encephalopathies of childhood” (Soetjiningsih, 1995) 

Berdasarkan penelitian perinatal di Amerika Serikat (1978) didapatkan 

angka kejadian CP adalah 4,2 per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan di Swedia 

angka kejadiannya sekitar 1,5 per 1000 kelahiran hidup. Menurut Hagberg dkk 

(1976) setelah tahun 1970 tidak ada penurunan angka kejadian CP di Swedia, 

bahkan sedikit bertambah walaupun terjadi pengurangan secara simultan kematian 

per 1000 kelahiran hidup dan terdapat kecenderungan kenaikan yang berarti 

prevalensi CP   dengan berat badan lahir rendah. Dipostulasikan bahwa kenaikan 

ini oleh karena perbaikan daya hidup (“survival”) daripada perubahan 

sesungguhnya dari angka kejadian CP. 

Menurut Hansen, insidens CP di Denmark kira-kira 2:1000 kelahiran 

hidup  sedangkan prevalensi di Australia Barat antara 2 - 2,5 per 1000 kelahiran 

hidup. ”Perinatal project” di US menemukan 128 dari 40.057 anak meninggal 
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karena CP derajat sedang saat berusia 7 tahun. Menurut Robert Ourivrier dkk 

dalam 100.000 populasi penduduk akan ditemukan 7 bayi dengan CP setiap tahun. 

Dari jumlah ini, 1 orang akan mati, 1 orang menderita kecacatan neuromotor, 2 

orang menderita retardasi mental, 2 orang menderita disabilitas sedang dan 1 

menderita kecacatan ringan karena tidak mendapat perawatan khusus (Robinson, 

1990) 

Hasil survei kesehatan rumah tangga nasional yang dilaksanakan Badan 

Pusat Statistik menunjukkan, dari 1000 kelahiran bayi di Indonesia, dua hingga 

tiga dipastikan menderita Cerebral Palsy. Sedangkan di kota Bandung, satu dari 

Sekolah Pendidikan Luar Biasa (SPLB) yang memiliki 70 orang siswa, 90% 

diantaranya penderita CP (www.suaramerdeka.com) 

CP merupakan kelainan motorik yang banyak ditemukan pada anak-anak. 

Di klinik tumbuh kembang RSUD dr Soetomo pada periode 1988-1991, sekitar 

16,8 % adalah anak-anak dengan CP (Soetjiningsih, 1995). Jumlah penderita CP 

yang melakukan terapi rawat jalan di Instalasi Rehabilitasi Medik  mengalami 

peningkatan setiap tahun walaupun pada tahun 2005 terjadi penurunan jumlah 

kunjungan. 

Tabel I.1 Jumlah penderita CP yang menjalani terapi rawat jalan di Instalasi                        
Rehabilitasi Medik RSUD dr Soetomo Surabaya tahun 2001-2005 

 
Tahun  Baru  Jumlah kunjungan  
2001 225 1421 
2002 228  1560 
2003 235 1747 
2004 258 2256 
2005 136 1184 

Sumber : Rekapitulasi Data Pasien Rawat Jalan Poli Rehabilitasi Medik RSUD dr   
               Soetomo  
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Bahkan jumlah penderita CP yang melakukan terapi rawat jalan menduduki 

peringkat ke-2 dalam 10 besar diagnosa atau penyakit di rawat jalan IRM tahun 

2004. 

Tabel I.2 10 besar diagnosa atau penyakit di rawat jalan  IRM RSUD dr   Soetomo 
tahun 2004 

NO JENIS PENYAKIT BARU LAMA 
1 Low Back Pain (LBP) 427 5145 
2 Cerebral Palsy (CP) 258 2256 
3 Bell’s Palsy (BP) 209 1380 
4 Sinusitis 158 1673 
5 Cervical Root Syndrom (CRS) 156 2258 
6 Osteo Artritis (OA) 136 2112 
7 Speech Delay 83 906 
8 Frozen Shoulder 86 700 
9 Stroke 76 520 
10 Strain 68 525 
Sumber : Rekapitulasi Data Pasien Rawat Jalan Poli Rehabilitasi Medik RSUD dr 

Soetomo  
 

Blair dan Stanley dalam penelitiannya di Australia Barat (1975-1980) 

mendapatkan hanya 8% penderita Cerebral Palsy disebabkan oleh faktor perinatal. 

Hal ini disokong oleh Nelson dan Ellenberg yang menyatakan bahwa sebagian 

besar CP tidak diketahui kausanya. O’Relly dan Walertynowicz dalam 

penelitiannya melaporkan 19,1% adalah idiopatik.  

Penelitian kelompok Studi Saraf anak di YPAC Surabaya (1985) 

mendapatkan bahwa faktor postnatal merupakan penyebab yang utama CP yaitu 

61,35% dan RSUD dr Soetomo 78,68% , demikian pula hasil penelitian Hendarto, 

SK dkk di Jakarta (1985), yaitu 53,02% disebabkan faktor postnatal. (Putra,1990) 

 
I.2 Identifikasi masalah  

CP dapat disebabkan oleh faktor genetik ataupun faktor yang lainnya. 

Faktor-faktor yang diperkirakan dapat menyebabkan cerebral palsy adalah faktor 

prenatal, perinatal dan postnatal. Telah banyak penelitian dilakukan untuk 
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mengetahui etiologi serta kelainan neuroanataomi dari  Cerebral Palsy dan akhir-

akhir ini usaha pencegahan menjadi perhatian dunia ilmu kedokteran.  

Cerebral Palsy merupakan salah satu penyakit menahun anak yang akhir-

akhir ini menunjukkan peningkatan prevalensi (Putra,1990). Penelitian ini 

diharapkan dapat meneliti faktor resiko yang dapat menyebabkan terjadinya CP 

sehingga dapat dilakukan pencegahan terjadinya  CP. 

 

1.3 Pembatasan  dan Rumusan Masalah 

 Berdasarkan data maka peneliti tertarik untuk mengetahui faktor-faktor 

resiko terjadinya CP. Peneliti membatasi permasalahan hubungan antara umur ibu 

saat hamil, upaya pengguguran kandungan, konsumsi rokok,  frekwensi kontrol 

kehamilan, tenaga penolong persalinan, pemberian ASI eksklusif, status imunisasi 

Campak, status imunisasi BCG, status imunisasi Polio, riwayat penyakit infeksi 

otak, riwayat trauma kepala dengan terjadinya CP. 

 Dari pembatasan masalah tersebut dapat dirumuskan permasalahan yang 

diteliti adalah “Apakah faktor-faktor tersebut merupakan faktor resiko terjadinya 

CP di Poli Rehabilitasi Medik RSUD dr Soetomo?” 
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BAB II 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

II.1 Tujuan Umum 

 Menganalisis faktor-faktor resiko terjadinya CP di Rawat jalan Instalasi 

Rehabilitasi Medik RSUD dr Soetomo Surabaya. 

 

II.2 Tujuan Khusus 

 Untuk mencapai tujuan umum penelitian ini maka beberapa tujuan khusus 

yang hendak dicapai adalah: 

1. Menganalisis  faktor risiko umur ibu saat hamil dengan terjadinya CP 

2. Menganalisis faktor risiko upaya pengguguran kandungan dengan 

terjadinya CP 

3. Menganalisis  faktor risiko konsumsi rokok secara pasif dengan terjadinya 

CP 

4. Menganalisis  faktor risiko frekwensi kontrol kehamilan dengan terjadinya 

CP 

5. Menganalisis  faktor risiko tenaga penolong persalinan dengan terjadinya 

CP 

6. Menganalisis  faktor risiko BBLR dengan terjadinya CP 

7. Menganalisis  faktor risiko umur kehamilan ibu saat bayi dilahirkan 

dengan terjadinya CP 

8. Menganalisis  faktor risiko pemberian ASI eksklusif dengan terjadinya CP 

9. Menganalisis faktor risiko status imunisasi Campak dengan terjadinya CP 
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10. Menganalisis faktor risiko antara status imunisasi BCG dengan terjadinya 

CP 

11. Menganalisis faktor risiko status imunisasi Polio dengan terjadinya CP 

12. Menganalisis faktor risiko riwayat penyakit infeksi otak dengan terjadinya 

CP 

13. Menganalisis faktor risiko  riwayat trauma kepala dengan terjadinya CP 

 

II.3 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Masyarakat 

Memperoleh tambahan  pengetahuan dan wawasan bagi penulis tenatang 

CP sehingga dapat dilakukan pencegahan dan meningkatkan kesadaran 

masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan perorangan. 

2. Bagi Instalasi Rehabilitasi Medik. 

Sebagai bahan masukan untuk memberikan penyuluhan tentang faktor-

faktor risiko CP kepada masyarakat. 

3. Bagi peneliti 

Menambah pengalaman dan pengetahuan sebagai bagian dari aplikasi teori 

tentang apidemiologi di masyarakat 

4. Bagi peneliti lain 

Sebagai studi awal untuk pengembangan penelitian selanjutnya faktor 

risiko terjadinya CP. 

. 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

III.1 Definisi 

 Definisi yang umumnya dipakai secara luas untuk CP saat ini berdasarkan 

definisi Bax: Cerebral Palsy adalah suatu kelainan gerakan dan postur yang tidak 

progresif karena suatu kerusakan atau gangguan pada otak yang sedang tumbuh 

atau belum matang (Thamrinsyam,1992). Kontroversi  yang kemudian timbul 

adalah  usia normal otak untuk mencapai fase matur. Ada  penulis yang 

mengatakan sampai 5 tahun dan ada juga yang mengatakan sampai 8 tahun 

(Soetjiningsih,1995).   

 Sebenarnya istilah “cerebral” pada CP dianggap kurang tepat karena 

kerusakan dapat mengenai cerebral korteks, basal ganglia, pontine atau midbrain 

subcortical centers atau cerebelum, istilah “palsy”nya juga tidak tepat karena 

dalam kenyataannya paralise pada CP jarang ditemukan, tetapi yang tampak 

adalah gerakan berlebihan dan gangguan kontrol motorik. Chroters dan Paine 

berpendapat bahwa terminologi tersebut tetap bisa dipakai sebagai suatu 

terminologi “administrative” meskipun secara ilmiah tidak tepat (scientifically 

inacurate) (Thamrinsyam,1992). 
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Gambar III.1 Basal ganglia 
Sumber: Atlas Anatomi Manusia 
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korteks cerebri        

Gambar  III.2 Hemisfer cerebri kanan 
Sumber: Atlas Anatomi Manusia 
 
 
 
III.2 Etiologi terjadinya CP 

Hal-hal yang diperkirakan sebagai penyebab CP adalah: 

1. Prenatal 

a. Anoksia: 

Menurunnya oksigenasi janin karena gangguan pada plasenta dan tali 

pusat, dapat mengakibatkan BBLR, ketidak matangan bayi berat lahir 

sangat rendah dan juga beberapa segi penanganannya akan menjadi risiko 

timbulnya CP (Indriastuti, 2002). Keadaan ini terdapat pada ibu hamil 

dengan hipertensi, kehamilan serotinus, kehamilan dengan penyakit 

jantung, ginjal, asma, diabetes melitus, dll (Soetjiningsih, 1995).   

b. Infeksi dalam kandungan   

Infeksi yang sering mengakibatka cacat bawaan, yang terkenal adalah 

TORCH (toksoplasmosis, rubella, cytomegalovirus (CMV), herpes 

 10

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Faktor-faktor risiko .... Herni Indrasmi



 11

simplex). Telur toksoplasma banyak terdapat di air, tanah, hewan misalnya 

tikus, burung, kucing dan anjing. terinfeksi setelah telur masuk ke dalam 

usus dan berkembang menjadi parasit. Di dalam usus, parasit akan 

berkembang biak dengan mengeluarkan jutaan telur Telur-telur itu akan 

dikeluarkan bersamaan dengan kotoran hewan. Toksoplasmosis tidak 

ditularkan dari manusia ke manusia lain. Tapi, penularan melalui plasenta 

sangat mungkin terjadi dari ibu hamil yang terinfeksi pada janinnya. 

Infeksi toksoplasma sangat ditakuti oleh ibu hamil, terutama yang 

kehamilannya baru memasuki trisemester pertama dan kedua. Jika infeksi 

terjadi pada janin berusia kurang dari 6 bulan maka akan mengakibatkan 

neonatal congenital toxoplasmosis (gangguan pada sistem saraf pusat) dan 

yang lebih parah adalah keguguran. Pada kasus yang lebih berat disebut 

cerebral toxoplasmosis akan terjadi sakit kepala yang berat, kejang otot, 

kelebihan cairan di otak (encephalitis), mati rasa pada salah satu sisi 

badan, perubahan kepribadian dan mood, serta gangguan penglihatan. 

(www.rri-online.com) 

Infeksi Rubela (campak jerman) pada kehamilan biasanya hanya 

menyebabkan penyakit sistemik sedang pada ibu tetapi menyebabkan 

kerusakan yang parah pada janin pada saat pajanan terjadi di awal 

kehamilan. Infeksi rubela maternal adalah teratogen bagi janin yang 

menyebabkan organogenesa pada embrio beresiko tinggi di awal 

kehamilan. Kerusakan pada janin mencakup ketulian, retardasi mental, 

atau motorik, katarak, kerusakan jantung, pertumbuhan intrauterin 

terhambat (bayi berukuran kecil untuk masa gestasi), trombositopenia, 
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purpura, dan defek gigi serta wajah seperti bibir sumbing atau sumbing 

palatum. 

CMV adalah infeksi maternal yang bersifat teratogen terhadap janin dan 

dapat menyebabkan kerusakan yang berat pada janin. Jika wanita 

mengalami CMV selama kehamilan, penularan virus melalui plasenta 

dapat menyebabkan infeksi CMV kongenital. Jika ibu diketahui menderita 

CMV, harus diantisipasi adanya kelahiran neonatus dengan masalah 

seperti kerusakan otak yang berat termasuk hidrosefalus, mikrosefali, atau 

spastisitas, kerusakan mata, ketulian, atau penyakit hati kronik. 

Virus herpes simpleks adalah infeksi herpes genital, suatu penyakit 

menular seksual (Pillitteri, 2002). Penyakit ini merupkakan infeksi yang 

menetap dan kambuh-kambuhan. Keguguran, kepala bayi besar dan berair 

dan gangguan penglihatan bisa dikaitkan dengan infeksi herpes pada 

janin. Bayi yang dapat bertahan hidup mungkin akan menunjukkan gejala 

retardasi mental (www.suaramerdeka.com).    

c. Obat –obatan dan tindakan pengguguran 

Pengaruh obat yang diberikan kepada ibu hamil terhadap janin sangat 

tergantung pada umur kehamilan, jumlah obat, waktu dan lama 

pemberian. Bila pada kehamilan trimester I (masa organogenesis) ibu 

minum obat teratogenik maka akan terjadi keguguran atau cacat bawaan. 

Pengaruh zat-zat teratogen setelah trimester I akan mempengaruhi 

maturasi otak.  Beberapa obat yang mempunyai efek sinergis dengan yang 

lainnya mungkin akan mempunyai efek teratogenik. (Soetjiningsih, 1995) 

Konsumsi obat-obatan, jamu dan bahan makanan tertentu sebagai obat 
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peluntur adalah cara-cara yang sering dilakukan untuk melakukan 

tindakan abortus selain upaya mekanis fisik, misalnya di dukun pijat dan 

sebagainya. Dalam keadaan tertentu dan pertimbangan medis kadangkala 

dilakukan pula induksi haid atau menstrual regulation (Anshor, 2002). 

Cara pencegahan kehamilan yang tidak benar dapat menyebabkan 

kehamilan yang tidak diharapkan. Bila terjadi, biasanya ibu tidak siap dan 

akan mencoba menggugurkan kandungan dengan cara-cara yang salah, 

misalnya dengan minum jamu peluntur. Kalau cara-cara tersebut menemui 

kegagalan, maka ada resiko bayi yang dilahirkan akan mengalami cacat 

akibat pengaruh obat atau jamu peluntur yang diminum ibu. Belum lagi 

resiko ibu keracunan akibat obat atau jamu tersebut.  Karena itu, apabila 

telah positif hamil jangan minum jamu terlambat bulan. 

(www.yakita.or.id) 

d. Rokok dan alkohol 

Pemakaian tembakau (merokok) pada wanita hamil telah diketahui 

memiliki efek teratogen pada janin, terutama efek yang menyebabkan 

pertumbuhan terhambat. (Pillitteri, 2002). Zat kimia yang diserap dari 

rokok secara langsung membatasi pertumbuhan bayi dengan menurunkan 

jumlah sel yang diproduksi oleh tubuh dan otak bayi. Selain menjadi 

racun, karbon monoksida juga menurunkan jumlah oksigen yang dibawa 

darah. Semakin banyak karbon monoksida dalam darah bayi, semakin 

rendah berat badan saat dilahirkan. Insiden prematur juga lebih sering 

terjadi pada perokok. Wanita yang tinggal dengan perokok atau sering 

berada  di lingkungan berasap tetap beresiko meskipun mereka tidak 
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pernah merokok. Anak-anak yang ayahnya perokok berat dua kali 

kemungkinanya memiliki cacat tubuh (Stoppard, 2005). 

Alkohol juga bersifat teratogen bagi janin. Janin tidak dapat mengeluarkan 

produk hasil pemecahan alkohol dari tubuh mereka, menyebabkan 

defisiensi vitamin B6 dan disertai kerusakan neurologi. Bayi-bayi yang 

dilahirkan oleh ibu yang menggunakan alkohol beresiko terhadap sindrom 

alkohol janin yang dimanifestasikan dengan ukuran janin yang kecil untuk 

usia kehamilan, retardasi mental, dan deformitas kraniofasial. (Pillitteri, 

2002) 

e. Radiasi sewaktu masih dalam kandungan 

Radiasi pada janin sebelum berumur 18 minggu dapat menyebabkan 

kematian janin, kerusakan otak, mikrosefali, atau cacat bawaan lainnya. 

Sedangkan efek radiasi pada laki-laki, dapat menyebabkan cacat bawaan 

pada anaknya. (Soetjiningsih, 1995) 

f. Kelahiran kembar  

Kematian pada bayi kembar biasanya disebabkan faktor resiko kelainan 

neurologis dan komplikasi lainnya dalam kehidupan bayi kembar. 

Keadaan patologik otak yang terbanyak adalah adanya serangkaian 

gangguan vaskuler pada bayi kembar, bila satu kembarannya mati maka 

biasanya ini adalah suatu enchepalomalasia multikystik yang disertai 

dengan gangguan dalam sistim organ lain (Indriastuti, 2002). 

g. Usia ibu kurang dari 18 tahun atau lebih dari 35 tahun  

Bila hamil saat berusia kurang dari 18 tahun akan meningkatkan resiko 

melahirkan bayi dengan berat bayi lahir rendah (BBLR) yang angka 
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kesakitan dan kematiannya tinggi, disamping itu risiko terhadap ibunya 

juga tinggi. Demikian pula dianjurkan untuk tidak hamil sesudah umur 35 

tahun, karena risiko terhadap bayi dan ibunya meningkat lagi. Risiko 

melahirkan bayi cacat dan BBLR meningkat setelah usia ibu berusia 35 

tahun (Soetjiningsih, 1995). 

h. Jarak antar kehamilan dan paritas 

Untuk menjaga kesehatan ibu dan anak  sebaiknya jarak kehamilan tidak 

kurang dari 2 tahun. kalau jaraknya terlalu dekat dapat mengganggu 

tumbuh kembang anak baik fisik maupun mentalnya. Ibu memerlukan 

waktu sekitar 2 tahun untuk memulihkan kesehatannya sebelum hamil 

lagi.  Kalau ibu hamil terlalu cepat akan melahirkan BBLR. 

Mempunyai anak lebih dari empat orang juga akan menambah resiko 

terhadap ibu dan bayinya. Lebih-lebih kalau jarak antara kehamilan 

kurang dari 2 tahun, maka ibu akan lemah akibat seringnya hamil, 

melahirkan menyususi, dan merawat anak-anaknya. Sehingga sering 

mengakibatkan berbagai masalah seperti ibu yang menderita anemia, 

kurang gizi, dan bahkan sering terjadi pendrahan setelah melahirkan yang 

membahayakan nyawa ibunya. Risiko melahirkan bayi cacat dan BBLR 

juga meningkat setelah empat kali kehamilan dan setelah usia ibu 35 tahun 

(Soetjiningsih, 1995).   

2. Perinatal 

a. Kelainan proses kelahiran atau trauma lahir 

Trauma yang terjadi pada saat bayi dalam kandungan 20 minggu sampai 

dengan 28 hari pasca persalinan dapat menyebabkan cacat pada bayi 
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terutama defect neuromuskuler dan retardasi mental seperti pada CP. 

Trauma bisa terjadi karena bentuk rongga panggul yang tidak normal, 

posisi bayi dalam kandungan yang tidak normal dan proses persalinan 

dengan tindakan. Ukuran, kualitas dan lokasi plasenta yang tidak normal 

juga dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan bayi dalam kndungan 

(www.suaramerdeka.com).   Kurang dari setengah kasus dengan laporan 

persalinan abnormal terdapat kerusakan morfologi otak yang disebabkan 

adanya luka pada saat kelahirannya. Disamping itu, terjadinya kecelakaan 

pada saat perinatal dapat menunjukkan adanya malformasi morfologi 

serebral (Indriastuti, 2002).  Demikian pula cara dan jenis persalinan akan 

turut menentukan berat ringannya trauma lahir. Angka kejadian trauma 

lahir masih tinggi pada persalinan yang ditolong oleh bukan tenaga 

kesehatan. Dengan pengawasan prenatal yang baik, maka akan dapat 

dilakukan tindakan dini sehinnga bayi lahir dengan selamat (Soetjiningsih, 

1995). 

b. Anoksia / hipoksia 

Penyebab terbanyak ditemukan dalam masa perinatal adalah brain injury. 

Keadaan inilah yang menyebabkan terjadinya anoksia. Hal ini terdapat 

pada keadaan disporporsi sefalo-pelvik, partus lama, plasenta previa, 

infeksi plasenta, partus menggunakan instrumen tertentu dan lahir dengan 

seksio caesar (Hassan, 2002). 

c. Perdarahan otak  

Perdarahan dan anoksia dapat terjadi bersama-sama, sehingga sukar 

membedakannya, misalnya perdarahan yang mengelilingi batang otak, 
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mengganggu pusat pernafasan dan peredaran darah sehingga terjadi 

anoksia. Perdarahan dapat terjadi di ruang subarakhnoid akan 

menyebabkan penyumbatan CSS sehingga mengakibatkan hidrosefalus. 

Perdarahan  di ruang subdural dapat menekan korteks serebri sehingga 

timbul kelumpuhan spastis (Hassan, 2002). 

d. Ikterus 

Ikterus adalah menguningnya sklera, kulit atau jaringan lain akibat 

penimbunan bilirubin dalam tubuh. Keadaan ini merupakan tanda penting 

penyakit hati atau kelainan fungsi hati. Ikterus pada masa neonatus dapat 

menyebabkan kerusakan jaringan otak yang kekal akibat masuknya 

bilirubin ke ganglia basal, misalnya pada kelainan inkompabilitas 

golongan darah. (Hassan, 2002) 

e. Prematuritas  atau BBLR  

 Persalinan prematur terjadi terjadi sebelum akhir minggu ke-37 gestasi 

dan terjadi sekitar 9% dari seluruh kehamilan (Pilliteri,2002). Bayi 

prematur dengan masa gestasi yang pendek menyebabkan bertambahnya 

jumlah Cerebral Palsy karena naiknya jumlah bayi yang beresiko tinggi 

(Indriastuti, 2002).  

Bayi yang dilahirkan dengan berat badan <1500 gram kemungkinan 9% 

mempunyai risiko CP, sedangkan dengan berat badan lahir 2500 gram 

sebesar 0,3%. Ketidak matangan bayi berat badan lahir rendah dan 

mungkin juga beberapa segi penanganannya akan menjadi resiko 

timbulnya CP (Indriastuti, 2002). 
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Bayi berat lahir rendah (BBLR) tergolong bayi dengan risiko tinggi, 

karena angka kesakitan dan kematiannya tinggi. Oleh karena itu 

pencegahan BBLR sangat penting, yaitu dengan pemerikasaan prenatal 

yang baik dan memperhatikan gizi ibu (Soetjiningsih, 1995). 

3. Postnatal 

a. Trauma kepala : fraktur tulang tengkorak, kontusio serebri 

b. Infark serebri: 

1. trombosis arteri 

2. emboli arteri/septik emboli (Putra, 1990) 

c. Perdarahan otak: malformasi arterio-venosa, aneurisma, kelainan 

koagulasi (Indriastuti, 2002) 

d. Infeksi  

Infeksi yang menyebabkan CP adalah Meningitis atau ensefalitis yang 

terjadi pada 6 bulan kehidupan. Meningitis adalah suatu infeksi meninges 

serebral, tejadi pada usia 1 bulan sampai 5 tahun, setengah dari kasus 

terjadi pada anak yang berusia kurang dari 1 tahun (Pilliteri,2002) 

Meningitis dapat disebabkan oleh virus seperti enterovirus (poliomielitis, 

coxackie A dan B), echovirus, herpes simplex, varisela, herpes zooster, 

arbovirus, dan adenovirus. Selain disebabkan karena virus, meningitis juga 

dapat disebabkan karena basil tuberkulosa (Hassan,2002) 

Ensefalitis adalah inflamasi pada jaringan otak dan kemungkinan 

meninges. Penyebab ensefalitis adalah bakteri, virus, protozoa dan jamur. 

Ensefalitis dapat terjadi karena virus Selain itu  ensefalitis juga dapat 

terjadi sebagai komplikasi campak, gondongan (mumps), atau cacar.  
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Baik meningitis maupun ensefalitis dapat menyebabkan gejala kejang 

(Pilliteri,2002)   Kejang yang berlangsung lama (lebih dari 15 menit) 

biasanya disertai apneu, meningkatnya kebutuhan oksigen dan energi 

untuk kontraksi otot skelet yang akhirnya terjadi hipoksemia, hiperkapnia, 

asidosis laktat disebabkan oleh metabolisme anaerobik, hipotensi arterial 

disertai denyut jantung yang tidak teratur, dan suhu tubuh makin 

meningkat disebabkan meningkatnya aktifitas otot dan selanjutnya 

menyebabkan metabolisme otak meningkat. Rangkaian kejadian di atas 

adalah faktor penyebab hingga terjadinya kerusakan neuron otak selama 

terjadinya kejang lama. 

Selain disebabkan karena meningitis maupun ensefalitis kejang dengan 

frekuensi yang tinggi juga dapat terjadi karena infeksi tetanus. Kejang 

yang hebat dapat diatasi dengan memberikan antikonvulsan dan penenang. 

Tetapi anak dianjurkan untuk di rawat di Unit Perawatan Khusus bila 

kejang sukar diatasi dengan antikonvulsan biasa. (Hassan, 2002) 

Pemberian imunisasi pada anak penting untuk mengurangi mortalitas dan 

morbiditas terhadap penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan 

imunisasi. Dengan melaksanakan imunisasi yang lengkap diharapkan 

timbulnya penyakit-penyakit yang menimbulkan kecacatan dapat dicegah. 

ASI juga dapat menurunkan morbiditas dan mortalitas anak karena ASI 

disamping nilai gizinya tinggi juga mengandung berbagai macam zat anti 

yang melindungi anak dari berbagai macam infeksi. (Soetjiningsih,1995) 

e. Racun: logam berat, CO 

f. Anoksia otak : tengelam, tercekik, shock (Putra, 2002) 
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III. 3 Klasifikasi 

 Banyak model klasifikasi diajukan, yang pada umumnya berdasarkan 

simtomatologi dan topografinya. Molnar dalam Thamrinnsyam, 1992 memberikan 

model sebagai berikut 

Tabel III.1 Tipe klinis dan frekwensi (yang mendekati) dari CP 
 

Frekwensi No  Tipe 
Sub grup  Seluruhnya  

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
3 
4 
5 
6 
7 

Spastik 
- Monoparesis 
- Hemiparesis 

     Kongenital (3:10) 
                 Postnatal (1:10) 

- Diplegia 
- Triplegia 
- Kuadriplegia  
- Ataksik 

Athetoid (Diskinetik, 
Distonik) 
Rigid  
Ataksia  
Tremor  
Atonik / Hipotonik 
Campuran  

- Spastik-Athetoid 
- Rigid-Spastik 
- Spastik-Ataksik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 : 3 
1 : 3 
jarang  

 
50% 
 
 
 
 
 
 
 
20% 
 
4% 
Jarang  
Jarang  
25 % 

Sumber: Thamrinsyam, 1992 
 
Berdasarkan derajat kemampuan fungsional, CP dibagi menjadi: 

1. Golongan ringan 

Penderita masih dapat melakukan pekerjaan atau aktifitas sehari-hari, 

sehingga sama sekali atau hanya sedikit membutuhkan bantuan. 

2. Golongan sedang 

Aktivitas sangat terbatas sekali. Penderita membutuhkan bermacam-

macam bantuan atau pendidikan khusus agar dapat mengurus dirinya 
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sendiri, bergerak atau berbicara sehingga dapat bergaul di tengah 

masyarakat dengan baik 

3. Golongan berat. 

Penderita sama sekali tidak dapat melakukan aktivitas fisik dan tidak 

mungkin dapat hidup tanpa pertolongan orang lain. Pendidikan atau 

latihan khusus sangat sedikit hasilnya. Sebaiknya penderita seperti ini 

ditampung pada tempat perawatan khusus. Lebih-lebih apabila disertai 

dengan retardasi mental atau yang diperkirakan akan menimbulkan 

gangguan sosial-emosional baik bagi keluarga maupun lingkungannya. 

 

III.4 Diagnosis dan gejala klinis 

 Untuk menetapkan diagnosis CP diperlukan beberapa kali pemeriksaan. 

Terutama untuk kasus baru atau yang belum kita kenal, harus kita pastikan bahwa 

proses gangguan otak tersebut tidak progresif. Untuk itu diperlukan anamnesis 

yang cermat dan pengamatan yang cukup agar dapat menyingkirkan penyakit atau 

sindrom lain yang mirip dengan CP. 

 Pemeriksaan perkembangan motorik, sensorik dan mental perlu dilakukan 

secermat mungkin. Walaupun pada CP kelainan gerakan motorik dan postur 

merupakan ciri utama, tetapi tidak boleh dilupakan bahwa sering juga disertai 

gangguan bukan motorik, seperti retardasi mental, kejang-kejang, gangguan 

psikologik dan lainnya. 

 Manifestasi dari gangguan motorik atau postur tubuh dapat berupa 

spastsitas, rigiditas, ataksi, tremor, atonik atau hipotonik, tidak adanya refleks 

primitif (pada fase awal) atau refleks primitif yang menetap (pada fase lanjut), 
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diskinesia (sulit melakukan gerakan volunter). Gejala-gejala tersebut dapat timbul 

sendiri-sendiri ataupun merupakan kombinasi dari gejala-gejala tersebut diatas. 

(Soetjiningsih, 1995) 

 Banks dalam Thamrinnsyam, 1992 memberikan kriteria diagnostik sebagai 

berikut:  

1. Masa neonatal. 

a. Depresi atau asimetri dari refleks primitif (refleks Moro, rooting, 

sucking, tonic neck, palmar, stepping). 

b. Reaksi yang berlebihan terhadap stimulus 

c. Kejang-kejang. 

d. Gejala neurologik normal 

2. Masa umur kurang dari dua tahun 

a. Keterlambatan perekembamgan motorik, seperti duduk atau jalan. 

b. Terdapat paralisis spastik 

c. Terdapat gerakan-gerakan involunter 

d. Menetapnya refleks primitif. 

e. Tidak atau keterlambatan timbulnya refleks-refleks yang lebih tinggi, 

seperti refleks Landau sesudah umur 10 bulan, reflek parasut setelah 

umur 1 tahun. 

3. Anak yang lebih besar. 

a. Keterlambatan “milestone” perkembangan. 

b. Disfungsi dari tangan 

c. Gangguan dari cara berjalan. 

d. Terdapat spastisitas 

e. Terdapat gerakan-gerakan involunter 

f. Retardasi mental 
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g. Kejang-kejang 

h. Gangguan bicara, pendengaran, penglihatan (Thamrinsyam, 1992) 

Pada CP sering pula disertai adanya kelainan bukan motorik seperti retardasi 

mental, strabismus dan gangguan pendengaran, kelainan tingkah laku misalnya 

hiperiritabilitas atau kurang bisa memusatkan perhatian. 

Tabel III.2 Hubungan gejala non-motorik dengan tipe CP 
 
no  kelainan motorik frekuensi tipe cerebral palsy 
1. 
2. 
3. 
 
 
 
4 
 
5 
6 
 
7 
 
 
8. 
9 
10 
11 

Retardasi mental 
Epilepsi  
Kelainan visus 
- strabismus 
- kelainan refraksi 
- hemianopsia  

Kelainan   
pendengaran 
Disartria     
Kelainan kortikal 
sensori 
Pertumbuhan 
ekstrimitas tidak 
simetris 
Skoliosis 
Dismorfogenesis gigi 
Kontraktur sendi 
Defisit persepsi 

75% 
25-50% 
 
75% 
20-50% 
25% 
75% 
 
25% 
25% 
 
25-50% 
 
 
25% 
25% 
75% 
25-50% 

atonik, rigid, spastik kuadriparesis 
hemiplegi, spastik kuadriparesis 
 
spastik diplegia dan kuadriparesis 
spastik athetoid 2:1 
hemiplegia 
post kernikterus 
 
athetoid,  spastik kuadriparesis 
hemiplegia 
 
hemiplegia 
 
spastik  athetoid  
spastik yang berat 
spastik 
spastik 
spastik 

Sumber: Thamrinsyam, 1992 
 
Untuk gejala diagnosis CP disamping berdasarkan anamnesis yang teliti, gejala-

gejala klinis, juga diperlukan pemeriksaan penunjang lainnya seperti: 

1. Pemeriksaan mata dan pendengaran 

2. Pemeriksaan cairan serebrospinal 

3. Pemeriksaan serum antibodi terhadap rubela, sitomegalovirus, 

toksoplasmosis dan herpes simpleks. 

4. Foto kepala 

5. CT Scan atau MRI 
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6. EEG,EMG dan Evoked potensialis 

7. Analisa kromosom 

8. Penilaian psikologik (Thamrinsyam, 1992) 

 

III.5 Penatalaksanaan 

 Perlu ditekankan pada orang tua dari anak dengan kelainan ini, bahwa 

tujuan pengobatan bukan membuat anak menjadi seperti anak normal lainnya. 

Tetapi mengembangkan sisa kemampuan yang ada pada anak tersebut seoptimal 

mungkin, sehingga diharapkan anak dapat melakukan aktifitas sehari-hari tanpa 

bantuan atau dengan sedikit bantuan. 

 Sehingga dalam menangani anak dengan Cerebral Palsy, harus 

memperhatikan berbagai aspek dan diperlukan kerjasama multidisiplin seperti 

multidisplin anak, saraf, mata, THT, bedah ortopedi, bedah saraf, psikologi, 

rehabilitasi medis, ahli wicara, pekerja sosial, guru sekolah luar biasa. Disamping 

itu juga harus disertakan peranan orang tua dan masyarakat. 

 Secara garis besarnya, penatalaksanaan anak dengan Cerebral Palsy adalah 

sebagai berikut: 

1. Aspek medis 

a. Aspek medis umum: 

1. Gizi: Gizi yang baik perlu bagi setiap anak, khususnya bagi penderita 

ini. Karena sering terdapat kelainan pada gigi, kesulitan menelan, 

sukar untuk menyatakan keinginan untuk makan. Pencatatan rutin 

perkembangan berat badan anak perlu dilaksanakan. 

 24

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Faktor-faktor risiko .... Herni Indrasmi



 25

2. Hal-hal lain yang sewajarnya perlu dilaksanakan, seperti imunisasi, 

perawatan kesehatan dan lain-lain. Konstipasi sering terjadipada anak 

ini. Dekubitus terjadi pada anak-anak yang tidak sering berpindah-

pindah posisi.  

b. Terapi dengan obat-obatan 

 Dapat diberikan obat-obatn sesuai dengan kebutuhan anak, seperti obat-

obatan untuk relaksasi otot, obat anti kejang, untuk athetosis, ataksia, 

psikotropik, dan lain-lain. 

c. Terapi melalui pembedahan ortopedi. 

Banyak hal yang dapat dibantu dengan tindakan ortopedi, misalnya tendon 

yang memendek akibat kekakuan atau spastisitas otot, rasa sakit yang 

terlalu mengganggu dan lain-lain yang dengan fisioterapi tidak berhasil. 

Tujuan dari tindakan bedah adalah untuk stabilitas, melemahkan otot yang 

terlalu kuat atau untuk transfer dan fungsi. 

d. Fisioterapi 

1. Teknik tradisional 

Latihan luas gerak sendi, stretching, latihan penguatan dan 

peningkatan daya tahan otot, latihan duduk, latihan berdiri, latihan 

pindah, latihan jalan. Contohnya dalah teknik dari Deaver. 

2. “Motor function training” dengan menggunakan sistim khusus, yang  

umumnya dikelompokkan sebagai “neuromuscular facilitation 

exercises” yang menggunakan pengetahuan neurofisiologi dan 

neuropatologi dari refleks didalam latihan, untuk mencapai suatu 

postur dan gerak yanng dikehendaki. Secara umum konsep latihan ini 

 25

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Faktor-faktor risiko .... Herni Indrasmi



 26

berdasarkan prinsip bahwa dengan beberapa bentuk stimulasi akan 

dilakukan berulan-ulang akan berintegrasi ke dalam pola gerak 

motorik yang bersangkutan. Contohnya dalah teknik dari: Phelps, Fay-

Doman, Bobath, Brunnstrom, Kabat-Knot-Vos. 

e. Terapi okupasi. 

Terutama utuk latihan melakukan aktifitas sehari-hari, evaluasi 

penggunaan alat-alat bantu, latihan keterampilan tangan dan aktifitas 

“bimanual”. Latihan ini dimaksudkan agar menghasilkan pola dominan 

pada salah satu sisi hemisfer otak. 

f. Ortotik. 

Dengan menggunakan “brace”  dan bidai (splint), tongkat ketiak, tripod, 

walker, kursi roda, dan lain-lain. 

Masih ada pro dan kontra untuk program “bracing” ini. Secara umum 

program bracing ini bertujuan: 

1. Menjaga stabilitas, terutama “bracing” untuk tungkai dan tubuh 

2. Mencegah kontraktur 

3. Mencegah kembalinya deformitas setelah operasi 

4. Agar tangan lebih berfungsi 

g. Terapi wicara 

Angka kejadian gangguan bicara pada penderita ini diperkirakan berkisar 

antara 30-70%. Gangguan bicara disini dapat berupa disfonia, disritmia, 

disartria, disfasia, dan bentuk campuran. Terapi wicara dilakukan oleh ahli 

terapi wicara. 
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2. Aspek non medis 

a. Pendidikan  

Mengingat selain kecacatan motorik, juga sering disertai kecacatan 

mental, maka pada umumnya pendidikan memerlukan pendidikan khusus 

(Sekolah Luar Biasa). 

b. Pekerjaan  

Tujuan yang ideal dari suatu usaha rehabilitasi adalah agar penderita dapat 

bekerja secara produktif, sehingga dapat berpenghasilan untuk membiayai 

hidupnya. Mengingat kecacatannya, seringkali tujuan tersebut sulit 

dicapai, tetapi meskipun dari segi ekonomis tidak menguntungkan, 

pemberian kesempatan kerja tetap diperlukan, agar dapat menimbulkan 

harga diri bagi penderita yang bersangkutan. 

c. Problem sosial 

Bila terdapat masalah sosial, diperlukan pekerja sosial untuk membantu 

menyelesaikannya. 

d. Lain-lain 

Hal-hal lain seperti rekreasi, olah raga, kesenian dan aktifitas-aktifitas 

kemasyarakatan perlu juga dilaksanakan oleh penderita ini. 

(Soetjiningsih,1995) 

 

III.6 Prognosis 

 Kesembuhan dalam arti regenerasi otak yang sesungguhnya, tidak pernah 

terjadi pada Cerebral Palsy, tetapi akan terjadi perbaikan sesuai dengan tingkat 

maturitas otak yang sehat sebagai kompensasinya. Pengamatan jangka panjang 
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yang dilakukan oleh Copper dkk menunjukkan adanya tendensi perbaikan fungsi 

koordinasi dan funsi motorik dengan bertambahnya umur anak yang mendapat 

stimulasi yang baik. 

 Di Inggris dan  Skandinavia sebanyak 20-30% dari penderita dengan 

kelainan ini mampu sebagai buruh penuh. Sedangkan 30-35% penderita yang 

disertai dengan retardasi mental memerlukan perawatan khusus. Prognosis 

bertambah berat apabila disertai retardasi mental, bangkitan kejang, gangguan 

penglihatan dan pendengaran. Angka kematian penyakit ini adalah 53% pada 

tahun pertama dan 11% meninggal pada umur 7 tahun.. (Soetjiningsih, 1995) 

 

III.7 Pencegahan 

Dengan melakukan usaha pencegahan dini dapat mengurangi kejadian CP sebesar 

40%  

1. Sebelum dan selama masa kehamilan 

a. Imunisasi ibu hamil dengan vaksin german measles 

b. Menghindari kehamilan sampai wanita berusia 18 tahun dan cukup sehat 

untuk mendapatkan bayi yang sehat 

c. Kontrol kesehatan secara teratur. Beberapa problem dan kesulitan 

melahirkan dapat diidentifikasi sejak dini 

Menurut WHO, 1996 Setiap wanita hamil harus melakukan kunjungan 

antenatal minimal empat kali (sedikitnya 20 menit setiap kunjungan) unuk 

pencegahan, deteksi dini, dan penatalaksanaan komplikasi. 

d. Nutrisi ibu yang baik. Hal ini dapat mengurangi kelahiran prematur yang 

dapat menyebabkan CP. 
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e. Menghindari meminum obat-obatan yang tidak penting 

f. Merencanakan melahirkan di tempat yang aman dengan tenaga yang sudah 

terlatih untuk menolong persalinan. 

2. Perawatan bayi setelah lahir 

a. Anjuran untuk memberikan ASI karena dapat sebagai proteksi terhadap 

infeksi  

b. Anjuran untuk secara teratur mengunjungi pusat kesehatan dan konsultasi 

mengenai nutrisi, periksa pertumbuhan dan perkembangan secara umum. 

Perkembangan yang terlambat dapat dideteksi sejak dini dan dapat 

diberikan intervensi. 

c. Pemberian imunisasi dengan vaksin tuberculosis, DPT dan poliomielitis 

3. Perawatan anak sakit  

Petunjuk kepada keluarga: 

a. Mengenali tanda-tanda awal meningitis: panas, kaku kuduk, ubun-ubun 

besar mencembung, mengantuk, muntah, penurunan kesadaran, sebaiknya 

segera dibawa ke dokter 

b. Perawatan demam: kompres air dingin, banyak minum, jika demam tidak 

turun dalam semalam segera ke rumah sakit 

c. Rehidrasi pada bayi yang menderita diare, tetap diberikan ASI jika 2 hari 

tidak berhenti segera ke rumah sakit. (Indriastuti,2002) 
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BAB IV 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 
IV.1 Kerangka konseptual   

               Untuk menguraikan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka 

disusunlah kerangka konseptual sebagai berikut: 

                       

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cerebral Palsy 

FAKTOR 
PRENATAL 
-   Obat   
-  usia ibu 
 

 

FAKTOR POSTNATAL 
 - Trauma kepala 
-  Infeksi  otak berupa 

meningitis dan 
ensefalitis 

 

-   Jarak 
Kelahiran   
dan paritas 

-  radiasi 
-  infeksi 
-  kelahiran    

kembar 
-  anoksia 

TENAGA 
PENOLONG 

PERSALINAN 

PERILAKU IBU 
- pemberian ASI   

eksklusif 
- Pemberian imunisasi 

PERILAKU IBU 
SAAT HAMIL 
- Kontrol 

kehamilan 
teratur 

- Upaya 
pengguguran 
kandungan 

kejang 

- Infark serebri 
- Perdarahan 

otak  
- Racun 
- Anoksia otak 

LINGKUNGAN 
PADA MASA 
KEHAMILAN  
-- rokok  

FAKTOR 
PERINATAL 
Prematuritas/BBLR 
 

-  Konsumsi    
alkohol 

- hewan 
peliharaan 

- kelainan 
proses 
kelahiran atau 
trauma lahir 

- anoksia  
- perdarahan 

otak 
- ikterus 

Keterangan : 
FAKTOR 
LINGKUNGAN 
RUMAH 

                Tidak diteliti 
                 Diteliti 
 

Gambar IV.1 Kerangka konsep 
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Cerebral Palsy (CP) adalah suatu kelainan gerak dan postur yang tidak 

progresif, yang disebabkan karena kerusakan atau gangguan pada otak yang 

sedang tumbuh atau belum matang. Faktor-faktor yang diperkirakan dapat 

menyebabkan CP adalah faktor prenatal, perinatal, dan postnatal.  

Perilaku ibu saat hamil dan lingkungan pada masa kehamilan adalah 

faktor–faktor yang  tidak langsung dapat menyebabkan  terjadinya CP karena 

faktor prenatal. Tenaga penolong persalinan adalah faktor yang tidak langsung 

dapat menyebabkankan terjadinya CP karena faktor perinatal. Perilaku ibu dan 

faktor lingkungan rumah adalah faktor yang tidak langsung dapat menyebabkan 

terjadinya CP karena faktor postnatal.   

 

IV.2 Hipotesis penelitian 

1. Ada risiko antara umur ibu saat hamil dengan terjadinya CP 

2. Ada risiko antara  upaya pengguguran yang dilakukan oleh ibu dengan 

terjadinya CP  

3. Ada risiko antara konsumsi rokok secara pasif dengan terjadinya CP 

4. Ada risiko antara frekwensi kontrol kehamilan dengan terjadinya CP. 

5. Ada risiko antara tenaga penolong persalinan dengan terjadinya CP 

6. Ada risiko antara BBLR dengan terjadinya CP 

7. Ada risiko antara umur kehamilan dengan terjadinya CP 

8. Ada risiko antara  pemberian ASI eksklusif dengan terjadinya CP. 

9. Ada risiko antara status imunisasi campak dengan terjadinya CP. 

10. Ada risiko antara status imunisasi BCG dengan terjadinya CP 

11. Ada risiko antara status imunisasi Polio dengan terjadinya CP 
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12. Ada risiko antara riwayat infeksi otak dengan terjadinya CP 

13. Ada risiko antara riwayat trauma kepala dengan terjadinya CP 
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BAB V 

METODE PENELITIAN 

 
V.1 Rancangan penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional karena 

bertujuan untuk memperoleh penjelasan tentang faktor risiko dari penyakit dan 

peneliti hanya mengamati perjalanan alamiah peristiwa, membuat catatan siapa 

yang terpapar dan tidak terpapar faktor penelitian dan siapa yang mengalami atau 

tidak mengalami penyakit yang diteliti (Murti,1997) 

 Pendekatan yang digunakan adalah kasus kontrol yaitu rancangan 

epidemiologi yang mempelajari hubungan antara paparan dan penyakit dengan 

cara membandingkan kelompok kasus dan kelompok kontrol berdasarkan status 

paparannya (Murti, 1997). Dimana dalam penelitian ini dimulai dari Cerebral 

Palsy kemudian mencari kemungkinan faktor-faktor resikonya. 

 

V.2 Populasi penelitian 

Populasi dibagi dua : 

1. Populasi kasus 

Kasus adalah penderita CP yang menjalani rawat jalan di Poli Rehabilitasi 

Medik RSU dr Soetomo. 

2.  Populasi kontrol 

Kontrol adalah penderita selain CP yang menjalani rawat jalan di Poli 

Rehabilitasi Medik RSU dr Soetomo. 
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V.3 Sampel, besar sampel, cara penentuan serta pengambilan sampel 

V.3.1  Sampel 

Sampel terdiri dari dua : 

1. Sampel kasus 

Kasus adalah penderita CP berumur 1-5 tahun yang menjalani rawat jalan 

di Instalasi Rehabilitasi Medik RSU dr Soetomo. 

2. Sampel kontrol 

Kontrol adalah penderita  penyakit selain CP berumur 1-5 tahun yang 

menjalani rawat jalan di Instalasi Rehabilitasi Medik RSU dr Soetomo. 

V.3.2 Besar sampel 

 Menurut Murti(1997) untuk menentukan besar sampel pada studi kasus 

kontrol dapat digunakan rumus sebagai berikut. 

n   =  (1+1/c) pq (Z1-α/2+Z1-β)2

  (p1-p0)2 

n   = (1+1/1).0,28. 0,72 (1,96+0,84)2  

                     (0,28)2 

     = 45 

 
n   = Jumlah sampel dalam kelompok kasus  

p0  = Proporsi kontrol yang terpapar (0,14)                

p1  = Proporsi kasus yang terpapar (0,42)                

α  =  5% (1 tailed) 

β   = Tingkat ketetapan relatif yang dikehendaki (20%) 

OR = OR yang diharapkan 

q0    = 1 - p0 

q1    = 1- p1 

p    = p1 + p 0 

                2  
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p1   =     p0 (OR)   
         1+ po (OR-1) 
 
 Proporsi kasus (p1) adalah proporsi kasus CP yang disebabkan oleh Berat 

badan lahir rendah yaitu sebesar 14% (Soetjiningsih, 1995). Untuk mencari 

jumlah sampel disini digunakan nilai OR sebesar 4,5 sehingga ditemukan jumlah 

sampel kasus  sebesar 45 orang. Perbandingan kasus dan kontrol 1:1 sehingga 

jumlah kontrol adalah 45 orang jadi jumlah sampel keseluruhan yaitu 90 orang. 

V.3.3 Cara penentuan dan pengambilan sampel 

 Sampel kasus diambil dengan cara Simple random sampling penderita CP 

yang datang berobat ke Poli Rehabilitasi Medik RSUD dr Soetomo.  

 Sampel kontrol diambil dengan cara Simple random sampling dari kasus 

penyakit selain CP yang nantinya tidak menjurus ke CP yang berobat ke Poli 

Rehabilitasi Medik RSUD dr Soetomo.  

 

V.4  Lokasi dan waktu pengambilan data 

 Lokasi di Poli Rehabilitasi Medik RSU dr Soetomo dengan pertimbangan : 

1. RSU dr Soetomo adalah RS rujukan untuk daerah Indonesia Timur 

2. Sebagai RS tipe A  sistim pencatatan dan pelaporan yang lebih baik 

sehingga akan memudahkan dalam mencari data-data pelengkap. 

3. Jumlah pasien yang berobat di Poli Rehabilitasi Medik RSUD dr Soetomo 

cukup banyak sehingga lebih mudah dalam pencarian sampel. 

4. Penalitian dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan bulan Mei 2006 

V.5 Variabel, cara pengukuran, dan definisi operasional. 

V.5.1 Variabel penelitian 

 Variabel yang digunakan di sini, yaitu: 
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1. Variabel terikat (dependent variable) yaitu Cerebral Palsy 

2. Variabel bebas yaitu (independent variable) : umur ibu saat hamil, upaya 

pengguguran kandungan, konsumsi rokok secara pasif, frekwensi kontrol 

kehamilan, tenaga penolong persalinan, BBLR, umur kehamilan, 

pemberian ASI eksklusif, status imunisasi Campak, Status imunisasi BCG, 

status imunisasi Polio, riwayat penyakit infeksi otak, riwayat trauma 

kepala 

V.5.2 Definisi operasional dan cara pengukuran 

VARIABEL 

PENELITIAN 

DEFINISI 

OPERASIONAL 

CARA PENGUKURAN SKALA 

Cerebral 
Palsy 
 

Kelainan gerakan 
dan postur yang 
tidak progresif, 
oleh karena suatu 
kerusakan atau 
gangguan pada 
otak yang sedang 
tumbuh atau 
belum matang 
yang dinyatakan 
oleh dokter dan 
tercatat dalam 
status 

Berdasarkan Status, 
Dikategorikan: 
1. Ya  
2. tidak  

Nominal  

Umur Umur ibu saat 
hamil dalam 
tahun 

Wawancara dengan 
kuisioner, 
Dikategorikan: 
1. Resiko tinggi: terlalu  

muda, yaitu umur di 
bawah 18 tahun. 
Terlalu tua yaitu 
umur diatas 35 tahun. 

2. Resiko rendah:  umur 
18-35 tahun 

 

Nominal  

Upaya 
pengguguran 

Tindakan untuk 
mengakhiri 
kehamilan atau 
hasil konsepsi  

Wawancara dengan 
kuisioner, 
Dikategorikan: 
1. Ya 
2. Tidak 

Nominal  
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Konsumsi 
rokok secara 
pasif 

Paparan asap 
rokok atau 
tembakau  
terhadap ibu pada 
saat hamil karena 
konsumsi rokok 
oleh suami atau 
orang yang 
tinggal bersama 
ibu 

Wawancara dengan 
kuisioner, 
Dikategorikan: 
1. Ya 

 2.   Tidak 

Nominal 

Frekwensi 
kontrol 
kehamilan 

Kunjungan 
antenatal yang 
dilakukan oleh 
ibu saat hamil 
yang berguna 
untuk 
pencegahan, 
deteksi dini, dan 
penatalaksanaan 
komplikasi 

Wawancara dengan 
kuisioner, 
Dikategorikan: 
1. Tidak pernah atau <4 

kali 
2. ≥4 kali 
 

Nominal 

Tenaga 
penolong 
persalinan 

Orang yang 
membantu selama 
proses persalinan 
berlangsung 

Wawancara dengan 
kuisioner, 
Dikategorikan: 
1. Bukan tenaga 

kesehatan 
2. Tenaga kesehatan 

Nominal 

BBL Berat badan bayi 
saat dilahirkan 
dalam gram 

Wawancara dengan 
kuisioner, 
Dikategorikan: 
1. ≤2500 gram 
2. >2500 gram 

Nominal 

Umur 
kehamilan  

Umur kehamilan 
ibu saat bayi 
dilahirkan  

Wawancara dengan 
kuisioner, 
Dikategorikan: 
1. ≤ 37 minggu 
2. > 37  minggu 

Nominal 

Pemberian 
ASI 
eksklusif 

Pemberian ASI 
sedini mungkin 
setelah 
persalinan, 
diberikan tanpa 
jadwal dan tidak 
diberi makanan 
lain, walaupun 
hanya air putih, 
sampai bayi 
berumur 6 bulan 

Wawancara dengan 
kuisioner, 
Dikategorikan:: 
1. Tidak pernah atau < 6 

bulan 
2. ≥ 6 bulan 

Nominal 

 37

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Faktor-faktor risiko .... Herni Indrasmi



 38

Status 
imunisasi 
Campak 

Status pemberian 
vaksin untuk 
mendapatkan 
kekebalan 
terhadap penyakit 
campak secara 
aktif 

Wawancara dengan 
kuisioner: 
1. Tidak pernah  
2. Pernah 

Nominal 
 

Status 
imunisasi 
BCG 

Status pemberian 
vaksin untuk 
mendapatkan 
kekebalan 
terhadap penyakit 
Tuberkulosis 
(TBC) secara 
aktif 

Wawancara dengan 
kuisioner: 
1. Tidak pernah  
 2.   Pernah 

Nominal 
 

Status 
imunisasi 
Polio 

Status pemberian 
vaksin untuk 
mendapatkan 
kekebalan 
terhadap penyakit 
polio secara aktif 

Wawancara dengan 
kuisioner: 
1. Tidak pernah 
2. Pernah 

Nominal 
 

Riwayat 
infeksi otak 

Riwayat penyakit 
infeksi otak yang 
pernah dialami 
oleh anak 

Berdasarkan data dalam 
status: 
1. Pernah  
2.   Tidak pernah 

Nominal  

Riwayat 
trauma 
kepala 

Riwayat benturan 
Atau cidera pada 
kepala akibat 
benda tajam 
maupun tumpul 
yang pernah 
dialami oleh anak 

Berdasarkan data dalam 
status: 
1   Pernah  
2.  Tidak pernah 

Nominal 
 
 

 

 

V.6. Teknik dan Instrumen Pengumpulan data 

V.6.1 Pengumpulan data Primer  

 Umtuk mendapatkan data primer dari responden dilakukan dengan 

wawancara menggunakan kuesioner. Responden adalah ibu-ibu dari pasien 

berumur 1-5 tahun yang sedang melakukan terapi rawat jalan di Instalasi 

Rehabilitasi Medik RSU dr Soetomo. Meliputi variabel: Umur ibu saat hamil, 
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upaya pengguguran kandungan, konsumsi rokok secara pasif, frekwensi kontol 

kehamilan, umur kehamilan saat persalinan, berat badan lahir, tenaga penolong 

persalinan, dan pemberian ASI eksklusif, Status imunisasi Campak, status 

imunisasi BCG, Status imunisasi Polio 

 

V.6.2. Pengumpulan data sekunder 

Data sekunder didapatkan dari: 

 Kartu status dan buku register di Poli Rehabilitasi Medik RSUD dr Soetomo. 

Meliputi variabel: Riwayat infeksi otak, Riwayat trauma kepala. 

 
V.7.  Analisis data 

Data yang terkumpul akan diolah secara deskriptif dan disajikan dalam 

bentuk tabel sedangkan untuk mengetahui hubungan antara 2 variabel penelitian 

dilakukan uji statistik chi square, bila ternyata tidak memenuhi persyaratan 

(jumlah sel dengan nilai expected <5 lebih dari 20%) maka digunakan uji statistik 

fisher’s exact. Untuk mengetahui pengaruh faktor risiko terjadinya CP, maka 

analisis digunakan penghitungan Odds Ratio. Dalam penelitian ini ditetapkan 

derajat kepercayaan 95% 
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BAB VI 

HASIL PENELITIAN 

 

VI.1 Gambaran Umum RS. DR. Soetomo Surabaya 

 Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya beralamat di  Jl. Mayjen. Prof. 

Dr. Mostopo 6-8  kelurahan Airlangga kecamatan Gubeng kotamadya Surabaya 

Propinsi Jawa Timur.  Rumah sakit ini mempunyai luas tanah 163.875 m2 dan luas 

bangunan  98.121 m2. Rumah sakit ini merupakan Rumah Sakit Kelas A 

berdasarkan Surat Keputusan Menkes No. 51/MENKES/SK/II/1979 dengan 

kapasitas 1538 tempat tidur. RSUD Dr. Soetomo merupakan satu-satunya Rumah 

Sakit Kelas A yang penyelenggaraannya atau pengelolaannya oleh Pemerintah 

Daerah.  

 RSUD Dr. Soetomo adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesehatan.. 

Dalam pengembangannya rumah sakit mendapat bantuan baik dari pusat dan 

daerah, juga dari bantuan / hibah dari luar negeri seperti pembangunan Instalasi 

Rawat Darurat, Gedung Bedah Pusat Terpadu, dan juga peralatan-peralatan 

canggih. RSUD Dr. Soetomo juga  membina rumah sakit-rumah sakit di wilayah 

Indonesia bagian barat. Dan terdepan mengirimkan tim mediknya pada setiap 

musibah massal / bencana alam dan kerusuhan. 

 Instalasi Rehabilitasi Medik merupakan salah satu unit pelayanan 

fungsional di Rumah Sakit Umum Dr.Soetomo Surabaya. Instalasi ini memiliki 

cakupan pelayanan sebagai berikut : 

1. Pelayanan Medikamentosa 

2. Pelayanan Fisioterapi 
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3. Pelayanan Terapi Okupasi 

4. Pelayanan Orthotik Prosthetik 

5. Pelayanan Terapi Wicara 

6. Pelayanan Psikologi 

7. Pelayanan Sosial Medik 

 Rehabilitasi Medik merupakan suatu bentuk pelayanan kesehatan terpadu 

dengan pendekatan medik, psikososial, edukasional, dan vokasional untuk 

mencapai kemampuan fungsional semaksimal mungkin. 

VI.2 Karakteristik Responden 

Penelitian ini dilakukan di Instalasi Rehabilitsi Medik RS. Dr. Soetomo 

Surabaya yaitu penderita yang menjalani rawat jalan dan yang telah memenuhi 

kriteria. Jumlah responden sebanyak 90 orang dengan jumlah responden yang 

merupakan kasus CP sebanyak 45 orang dan jumlah responden bukan kasus CP 

yang digunakan sebagai kontrol sebanyak 45 orang. 

VI.3 Umur Ibu 

 Hasil penelitian ini didapatkan hasil bahwa dari 90 sampel, yang terbanyak 

adalah sampel yang dilahirkan oleh ibu yang berumur 18-35 tahun yaitu 66 orang 

(73,33%) dan  sisanya adalah sampel yang dilahirkan oleh <18 tahun atau >35 

tahun, sebanyak 24 orang (26,67). 

Tabel VI.1 Distribusi Distribusi  Responden  Berdasarkan  umur Ibu tahun 2006 
di IRM RSU dr Soetomo   

 
Umur Ibu 

(tahun) 

Jumlah Persentase 

(%) 

<18 atau >35 

18-35 

24 

66 

26,67 

73,33 

Total 90 100 
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VI.4 Upaya pengguguran kandungan 

 Hasil penelitian ini didapatkan hasil bahwa dari 90 sampel, yang terbanyak 

adalah sampel yang tidak pernah mengalami upaya pengguguran pada saat 

didalam kandungan  yaitu sebanyak 80 orang (88,88%) dan  sisanya adalah 

sampel yang pernah mengalami upaya pengguguran kandungan yaitu sebanyak 10 

orang (11,12%). 

Tabel VI.2 Distribusi Responden  Berdasarkan  Upaya Pengguguran Kandungan 
Tahun 2006 di IRM RSU dr Soetomo  

  
Upaya pengguguran 

kandungan 

Jumlah Persentase 

(%) 

Pernah  

Tidak pernah 

10 

80 

11,12 

88,88 

Total 90 100 

 

VI. 5 Konsumsi rokok secara pasif 

 Hasil penelitian ini didapatkan hasil bahwa dari 90 sampel, yang terbanyak 

adalah sampel yang tidak menghisap asap rokok yang dihembuskan orang lain di 

dalam rumah atau bukan perokok pasif yaitu sebanyak  48 orang (53,33%) dan  

sisanya adalah sampel yang  bukan perokok pasif yaitu sebanyak 47 orang 

(46,67%). 

Tabel VI.3 Distribusi  Responden  Berdasarkan  Konsumsi rokok secara pasif 
Tahun 2006 di IRM RSU dr Soetomo   

 
Konsumsi rokok secara 

pasif 

Jumlah Persentase 

(%) 

Ya  

Tidak  

48 

47 

53,33 

46,67 

Total 90 100 
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VI. 6 Frekwensi kontrol kehamilan 

 Hasil penelitian ini didapatkan hasil bahwa dari 90 sampel, yang terbanyak 

adalah sampel yang dilahirkan oleh ibu yang secara teratur memeriksakan 

kehamilannya paling sedikit 4 kali selama hamil sebanyak 81 orang (90,00%) dan  

sisanya adalah sampel yang dilahirkan oleh ibu yang tidak pernah melakukan 

kontrol kehamilan atau melakukan kontrol kehamilan kurang dari 4 kali selama 

hamil sebanyak 9 orang (10,00%). 

Tabel VI.4 Distribusi  Responden  Berdasarkan  Frekwensi Kontrol Kehamilan 
tahun 2006 di IRM RSU dr Soetomo   

 
Frekwensi kontrol 

kehamilan 

Jumlah Persentase 

(%) 

≥4 kali 

<4 kali  

81 

9 

90,00 

10,00 

Total 90 100 

 

VI. 7 Tenaga penolong persalinan  

 Hasil penelitian ini didapatkan hasil bahwa dari 90 sampel, yang terbanyak 

adalah sampel yang dilahirkan dengan bantuan tenaga kesehatan yaitu sebanyak 

86 orang (95,55%) dan  sisanya adalah sampel yang dilahirkan dengan bantuan 

bukan tenaga kesehatan yaitu 4 orang (4,45%). 

Tabel VI.5 Distribusi  Responden  Berdasarkan  Tenaga Penolong Persalinan 
tahun 2006 di IRM RSU dr Soetomo   

 
Tenaga Penolong 

Persalinan 

Jumlah Persentase 

(%) 

Nakes 

Non nakes 

86 

4 

95,55 

4,45 

Total 90 100 
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VI.8 Berat badan lahir rendah (BBLR) 

Hasil penelitian ini didapatkan hasil bahwa dari 90 sampel, yang terbanyak 

adalah sampel yang mempunyai berat badan lahir yang cukup yaitu >2500 gram 

sebanyak 71 orang (78,88%) dan sisanya adalah sampel yang mempunyai berat 

badan lahir rendah pada saat dilahirkan yaitu ≤2500 gram sebesar 19 orang 

(21,11%). 

Tabel VI.6 Distribusi  Responden  Berdasarkan  Berat Badan Lahir Tahun 2006 di 
IRM RSU dr Soetomo   

 
Berat Badan Lahir Jumlah Persentase 

(%) 

>2500 gram 

≤2500 gram 

71 

19 

78,88 

21,11 

Total 90 100 

 

VI. 9 Umur kehamilan saat persalinan 

Hasil penelitian ini didapatkan hasil bahwa dari 90 sampel, yang terbanyak 

adalah sampel yang dilahirkan pada saat umur kehamilan berumur >37 minggu 

yaitu sebanyak 76 orang (84,44%) dan sisanya adalah sampel yang dilahirkan 

pada saat umur kehamilan berumur ≤ 37 minggu sebanyak 14 orang (15,56%). 

Tabel VI.7 Distribusi  Responden  Berdasarkan  Umur Kehamilan Pada Saat 
Persalinan Tahun 2006 di IRM RSU dr Soetomo  

  
Umur kehamilan pada 

saat persalinan 

Jumlah Persentase 

(%) 

>37 minggu 

≤ 37 minggu 

76 

14 

84,44 

15,56 

Total 90 100 
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VI. 10 Pemberian ASI eksklusif  

Hasil penelitian ini didapatkan hasil bahwa dari 90 sampel, yang terbanyak 

adalah sampel yang tidak mendapatkan ASI ekskluisif selama 6 bulan yaitu 

sebanyak 60 orang (66,66%) dan sisanya adalah sampel yang mendapatkan ASI 

eksklusif selama 6 bulan sebanyak 30 orang (33,34%). 

Tabel VI.8 Distribusi  Responden  Berdasarkan  Pemberian ASI Tahun 2006 di 
IRM RSU dr Soetomo   

 
ASI eksklusif Jumlah Persentase 

(%) 

<6 bulan 
6 bulan 

60 

30 

66,66 

33,34 

Total  90 100 

 

VI. 11 Status imunisasi Campak 

Hasil penelitian ini didapatkan hasil bahwa dari 90 sampel, yang terbanyak 

adalah sampel yang sudah mendapatkan imunisasi campak yaitu sebanyak 76 

orang (84,4%) dan sisanya adalah sampel yang belum mendapatkan imunisasi 

campak yaitu sebanyak 14 orang (15,6%) 

Tabel VI.9 Distribusi  Responden  Berdasarkan  Status Imunisasi Campak Tahun 
2006 di IRM RSU dr Soetomo   

 
Status Imunisasi Campak Jumlah Persen 

Sudah 
Belum  

76 

14 

84,4 

15,6 

Total  90 100 

 

VI. 12 Status imunisasi  BCG 

Hasil penelitian ini didapatkan hasil bahwa dari 90 sampel, yang terbanyak 

adalah sampel yang sudah mendapatkan imunisasi BCG yaitu sebanyak 88 orang 
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(97,8%)orang dan sisanya adalah sampel yang belum mendapatkan imunisasi 

campak yaitu sebanyak 2 orang (2,2%) 

Tabel VI.10 Distribusi  Responden  Berdasarkan  Status Imunisasi BCG Tahun 
2006 di   IRM RSU dr Soetomo   

 
Status Imunisasi BCG Jumlah Persen 

Sudah 

Belum  

88 

2 

97,8 

2,2 

Total  90 100 

 

VI. 13 Status imunisasi  Polio 

Hasil penelitian ini didapatkan hasil bahwa dari 90 sampel, yang terbanyak 

adalah sampel yang sudah mendapatkan imunisasi polio yaitu sebanyak 88 orang 

(97,8%) dan sisanya adalah sampel yang belum mendapatkan imunisasi campak 

yaitu sebanyak 2 orang (2,2%) 

Tabel VI.11 Distribusi  Responden  Berdasarkan  Status Imunisasi Polio Tahun 
2006 di IRM RSU dr Soetomo    

 
Status Imunisasi Polio Jumlah Persen 

Sudah 
Belum  

88 

2 

97,8 

2,2 

Total  90 100 

 

VI. 14 Riwayat Infeksi otak  

Hasil penelitian ini didapatkan hasil bahwa dari 90 sampel, yang terbanyak 

adalah sampel yang tidak mempunyai riwayat Infeksi otak yaitu sebanyak 76 

orang (84,4%) dan sisanya adalah sampel yang mempunyai riwayat Infeksi otak 

yaitu sebanyak 14 orang (15,6%). 
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Tabel VI. 12 Distribusi  Responden  Berdasarkan  Riwayat infeksi otak Tahun 
2006 di IRM RSU dr Soetomo   

 
Riwayat infeksi otak Jumlah Persen 

Pernah  
Tidak pernah 

14 

76 

84,4 

15,6 

Total  90 100 

 

VI.15  Riwayat Trauma kepala 

Hasil penelitian ini didapatkan hasil bahwa dari 90 sampel, yang terbanyak 

adalah sampel yang tidak mempunyai riwayat trauma kepala yaitu sebanyak  86 

orang (95,56%) dan sisanya adalah sampel yang mempunyai riwayat trauma 

kepala yaitu sebanyak 4 orang (4,44%). 

Tabel VI. 13 Distribusi  Responden  Berdasarkan  Riwayat trauma kepala Tahun 
2006 di IRM RSU dr Soetomo   

 
Riwayat 

Trauma kepala 

Jumlah Persen 

Pernah  

Tidak pernah 

4 

86 

4,44 

95,56 

Total  90 100 

 

VI.16 Hubungan Antar Variabel 

VI.16.1 Hubungan Umur Ibu saat Hamil Dengan Terjadinya CP 

Hasil penelitian mengenai Faktor risiko CP didapatkan data bahwa sebesar 

15 (33,33%) sampel kasus dan 9 (20,00%) sampel kontrol  dilahirkan oleh ibu 

yang berumur <18 tahun atau berumur >35 tahun, sebanyak 30 (66,67%) sampel 

kasus  dan  36  (80,00%) sampel kontrol dilahirkan oleh ibu yang berumur  18-35 

tahun. 
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Tabel VI.14 Hubungan Umur Ibu  Saat Hamil  dengan terjadinya CP tahun 2006 
di IRM RSU dr Soetomo     

 
Status Sampel 

Kasus kontrol 
Umur ibu 
(tahun) 

n % n % 
<18 atau >35 15 33,33 9 20,00 

18-35 30 66,67 36 80,00 
Jumlah  45 100 45 100 

OR = 2,00 

Penghitungan OR digunakan pembanding (reference group) umur ibu antara 

18-35 tahun. Didapatkan OR = 2,00 (CI 95%, 0,767<OR<5,213). Faktor risiko ini 

tidak bermakna secara statistik 

VI.16.2 Hubungan Upaya Pengguguran Kandungan Dengan Terjadinya CP 

Hasil penelitian mengenai Faktor risiko CP didapatkan data bahwa sebesar 6 

(13,33%) sampel kasus dan 4 (8,88%) sampel kontrol  pernah dilakukan upaya 

pengguguran pada saat didalam kandungan, sebanyak 39  (86,87%) sampel kasus 

dan 41 (91,12%) sampel kontrol tidak pernah dilakukan upaya pengguguran 

kandungan.   

Tabel VI.15 Hubungan upaya pengguguran kandungan dengan terjadinya CP  
tahun 2006 di IRM RSU dr Soetomo   

 
Status Sampel 

Kasus kontrol 
Upaya 

pengguguran 
n % n % 

Ya 6 13,33 4 8,88 
Tidak  39 86,87 41 91,12 

Jumlah  45 100 45 100 
OR = 1,577 

Penghitungan OR digunakan pembanding (reference group) tidak pernah 

dilakukan upaya pengguguran kandungan. Didapatkan OR = 1,57 (CI 95%, 

0,413<OR<6,016). Faktor risiko ini tidak bermakna secara statistik 
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VI.16.3 Hubungan  Konsumsi Rokok Secara Pasif Dengan Terjadinya CP 

Hasil penelitian mengenai Faktor risiko CP didapatkan data bahwa sebesar 

26 (57,77%) sampel kasus dan 23 (51,11%) sampel kontrol dilahirkan oleh ibu 

perokok pasif, sebanyak 19 (42,23%) sampel kasus dan 22 (48,89%) sampel 

kontrol dilahirkan oleh ibu yang bukan perokok pasif. 

Tabel VI.16 Hubungan Konsumsi Rokok Secara Pasif dengan terjadinya CP  
tahun 2006 di IRM RSU dr Soetomo   

 
Status Sampel 

Kasus kontrol 
Konsumsi 

rokok secara 
pasif n % n % 
Ya 26 57,77 23 51,11 

Tidak  19 42,23 22 48,89 
Jumlah  45 100 45 100 

OR = 1,30 

Penghitungan OR digunakan pembanding (reference group) bukan perokok 

pasif. Didapatkan OR = 1,309 (CI 95%, 0,570 <OR<3,007). Faktor risiko ini tidak 

bermakna secara statistik 

VI.16. 4 Hubungan  Frekwensi Kontrol Kehamilan Dengan Terjadinya CP 

Hasil penelitian mengenai Faktor risiko CP didapatkan data bahwa sebesar 

8 (17,78%) sampel kasus dan 1 (2,22%) sampel kontrol dilahirkan oleh ibu yang 

tidak pernah melakukan kontrol kehamilan atau melakukan kontrol kehamilan 

kurang dari 4 kali selama hamil, sebanyak 37 (82,22%) sampel kasus dan 44 

(97,78%) sampel kontrol dilahirkan oleh ibu yang secara teratur memeriksakan 

kehamilannya paling sedikit 4 kali selama hamil. 
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Tabel VI.17 Hubungan frekuensi kontrol kehamilan dengan terjadinya CP  tahun 
2006 di IRM RSU dr Soetomo   

 
Status Sampel 

Kasus kontrol 
Frekwensi 

kontrol 
kehamilan n % n % 

Tidak pernah 
atau < 4kali 

8 17,78 1 2,22 

 ≥4 kali 37 82,22 44 97,78 
Jumlah  45 100 45 100 

OR = 9,514 

Penghitungan OR digunakan pembanding (reference group) kontrol kehamilan 

sebanyak  ≥4 kali. Didapatkan OR = 9,514 (CI 95%, 1,137<OR<79,602). Faktor 

risiko ini bermakna secara statistik  yang berarti bahwa sample yang dilahirkan 

oleh ibu yang tidak pernah melakukan kontrol kehamilan atau melakukan kontrol 

kehamilan kurang dari 4 kali selama hamil mempunyai resiko untuk menderita CP 

sebesar 9,514 kali bila dibandingkan dengan yang dilahirkan oleh ibu yang secara 

teratur memeriksakan kehamilannya paling sedikit 4 kali selama hamil.  

VI.16.5 Hubungan  Tenaga Penolong Persalinan Dengan Terjadinya CP 

Hasil penelitian mengenai Faktor risiko CP didapatkan data bahwa sebesar 

3 (6,66 %) sampel kasus dan 1 (2,22%) sampel kontrol  dilahirkan dengan bantuan 

bukan tenaga kesehatan, didapatkan pula sebanyak 42 (93,34%) sampel kasus dan 

44 (97,78%) sampel kontrol yang dilahirkan dengan bantuan tenaga kesehatan. 

Tabel VI.18 Hubungan Tenaga Penolong Persalinan dengan terjadinya  CP  tahun 
2006 di IRM RSU dr Soetomo   

 
Status Sampel 

Kasus kontrol 
Tenaga peolong 

persalinan 
n % n % 

Non nakes 3 6,66 1 2,22 
Nakes  42 93,34 44 97,78 
Jumlah  45 100 45 100 

OR =  3,14 
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Penghitungan OR digunakan pembanding (reference group) tenaga penolong 

persalinan oleh tenaga kesehatan. Didapatkan OR = 3,14 (CI 95%, 

0,314<OR<31,420) Faktor risiko ini tidak bermakana secara statistik 

VI.16.6 Hubungan  Berat Badan Lahir Dengan Terjadinya CP 

Hasil penelitian mengenai Faktor risiko CP didapatkan data bahwa sebesar 14 

(31,11%) sampel kasus dan 5 (11,11%) sampel kontrol mempunyai berat badan 

lahir yang rendah pada saat dilahirkan yaitu ≤2500 gram, sebanyak 31 (68,89%) 

sampel kasus dan 40 (88,89%) sampel kontrol mempunyai berat badan yang 

cukup yaitu >2500 gram.  

Tabel VI.19 Hubungan Berat badan lahir dengan terjadinya  CP  tahun 2006 di 
IRM RSU dr Soetomo   

 
Status Sampel 

Kasus kontrol 
Berat badan 

lahir 
n % n % 

≤2500 gram 14 31,11 5 11,11 
>2500 gram  31 68,89 40 88,89 

Jumlah  45 100 45 100 
OR = 3,61 

  Penghitungan OR digunakan pembanding (reference group) berat badan lahir 

rendah yaitu ≤2500 gram Didapatkan OR = 3,61 (CI 95%, 1,174<OR<11,114). 

Faktor risiko ini bermakna secara statistik yang berarti bahwa sampel yang 

mempunyai berat badan lahir rendah mempunyai resiko untuk menderita CP 

sebesar 3,61 kali bila dibandingkan dengan yang mempunyai berat badan lahir 

>2500 gram.  

VI.16.7 Hubungan  Umur Kehamilan Pada Saat Persalinan Dengan 

Terjadinya CP 

Hasil  penelitian mengenai Faktor risiko CP didapatkan data bahwa 

sebesar 11 (24,44%) sampel kasus dan 3 (6,66%) sampel kontrol dilahirkan pada 
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saat umur kehamilan ibu ≤ 37 minggu.didapatkan pula sebanyak 34 (75,56%) 

sampel kasus dan 42 (93,34%) sampel kontrol dilahirkan pada saat umur 

kehamilan ibu >37 minggu. 

Tabel VI.20 Hubungan Umur kehamilan saat persalinan dengan terjadinya CP  
tahun 2006 di IRM RSU dr Soetomo   

 
Status Sampel 

Kasus kontrol 
Umur kehamilan 

n % n % 
≤ 37 minggu 11 24,44 3 6,66 
> 37 minggu 34 75,56 42 93,34 

Jumlah  45 100 45 100 
OR =  4,529 

Penghitungan OR digunakan pembanding (reference group) umur kehamilan 

ibu >37 minggu. Didapatkan OR = 4,529 (CI 95%, 1,169<OR<17,547). Faktor 

risiko ini bermakna secara statistik yang berarti bahwa sampel yang dilahirkan 

pada saat umur kehamilan ibu ≤ 37 minggu mempunyai risiko  menderita CP 

sebesar 4,529 kali bila dibandingkan dengan yang dilahirkan pada saat umur 

kehamilan ibu >37 minggu. 

VI.16.8 Hubungan  Pemberian ASI Eksklusif Dengan Terjadinya CP 

Hasil  penelitian mengenai Faktor risiko CP didapatkan data bahwa 

sebesar 16 (35,55%) sampel kasus dan 14 (31,12%) sampel kontrol mendapatkan 

ASI eksklusif selama 6 bulan, didapatkan pula sebanyak 29  (64,45%) sampel 

kasus dan 31 (66,78%)  sampel kontrol tidak mendapatkan ASI eksklusif selama 6 

bulan. 
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Tabel VI.21 Hubungan dengan pemberian ASI eksklusif  terjadinya CP  tahun 
2006 di IRM RSU dr Soetomo   

 
Status Sampel 

Kasus kontrol 
ASI eksklusif 

n % n % 
<6 bulan 29 64,45 31 66,78 
6 bulan 16 35,55 14 31,12 
Jumlah  45 100 45 100 

OR =  0,819 

Penghitungan OR digunakan pembanding (reference group) mendapatkan 

ASI eksklusif selama 6 bulan didapatkan OR = 0,819 (CI 95%, 0.340<OR<1,969). 

Fakltor risiko ini tidak bermakna secara statistik. 

VI.16.9 Hubungan  Status Imunisasi Campak Dengan Terjadinya CP 

Hasil  penelitian mengenai Faktor risiko CP didapatkan data bahwa 

sebesar 11 (24,4%) sampel kasus dan 3 (6,66%) sampel kontrol belum 

mendapatkan imunisasi campak, didapatkan pula sebanyak 35 (75,6%) sampel 

kasus dan 42 (93,34%) sampel kontrol yang sudah mendapatkan imunisasi 

campak. 

Tabel VI.22 Hubungan Status imunisasi Campak dengan terjadinya CP  tahun 
2006 di IRM RSU dr Soetomo   

 
Status Sampel 

Kasus kontrol 
Status imunisasi 

Campak 
n % n % 

Belum  11 24,44 3 6,66 
Sudah  34 75,56 42 93,34 
Jumlah  45 100 45 100 

OR =  4,529 

 Penghitungan OR digunakan pembanding (reference group) sudah 

mendapatkan status imunisasi campak. Didapatkan OR = 4,529 (CI 95%, 

1,169<OR<17,547). Faktor risiko ini bermakna secara statistik yang berarti bahwa 

sampel yang belum mendapatkan imunisasi campak mempunyai risiko  menderita 
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CP sebesar 4,529 kali bila dibandingkan dengan yang sudah mendapatkan 

imunisasi campak. 

VI.16.10 Hubungan  Status Imunisasi BCG Dengan Terjadinya CP 

Hasil penelitian mengenai Faktor risiko CP didapatkan data bahwa sebesar 

1 (2,22%) sampel kasus dan 1 (2,22%) sampel kontrol belum mendapatkan 

imunisasi BCG, didapatkan pula sebanyak 44 (97,78%) sampel kasus dan 44 

(97,78%) sampel kontrol yang sudah mendapatkan imunisasi BCG. 

Tabel VI.23 Hubungan Status imunisasi BCG dengan terjadinya CP  tahun 2006 
di IRM RSU dr Soetomo   

 
Status Sampel 

Kasus kontrol 
Status imunisasi 

campak 
n % n % 

Belum  1 2,22 1 2,22 
Sudah  44 97,78 44 97,78 
Jumlah  45 100 45 100 

OR =  1,00 

Penghitungan OR digunakan pembanding (reference group) sudah 

mendapatkan status imunisasi BCG. Didapatkan OR = 1,00 (CI 95%, 0,061 

<OR<16,469). Faktor risiko ini tidak bermakna secara statistik 

VI.16.11 Hubungan  Status Imunisasi Polio Dengan Terjadinya CP 

Hasil penelitian mengenai Faktor risiko CP didapatkan data bahwa sebesar 

2 (4,44%) sampel kasus dan tidak ditemukan sampel kontrol 0 (0%) yang belum 

pernah mendapatkan imunisasi polio, didapatkan pula sebanyak 43 (95,56%) 

sampel kasus dan 45 (100%) sampel kontrol yang sudah mendapatkan imunisasi 

polio.  
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Tabel VI.24 Hubungan Status Imunisasi Polio dengan terjadinya CP  tahun 2006 
di IRM RSU dr Soetomo   

 
Status Sampel 

Kasus kontrol 
Status imunisasi polio 

n % n % 
Belum  2 4,44 0 0 
Sudah  43 95,56 45 100 
Jumlah  45 100 45 100 

OR =  tidak dapat didefinisikan 

 Penghitungan OR tidak dapat dilakukan karena tidak terdapat sampel 

kontrol yang belum mendapatkan imunisasi polio. Berdasarkan uji statistik 

fisher’s exact test diperoleh p=0,494 yang menunjukkan hubungan yang tidak 

bermakna, ini berarti tidak ada hubungan antara status imunisasi polio dengan 

terjadinya CP. 

VI.16.12 Hubungan  Riwayat Infeksi Otak Dengan Terjadinya CP 

Hasil penelitian mengenai Faktor risiko CP didapatkan data bahwa sebesar 

14 (31,11%) sampel kasus dan 0 (0%) sampel kontrol yang pernah mengalami 

infeksi otak, didapatkan pula sebanyak 31 (68,89%) sampel kasus dan 45 (100%) 

sampel kontrol yang tidak mempunyai riwayat infeksi otak. 

Tabel VI.25 Hubungan riwayat infeksi otak dengan terjadinya CP  tahun 2006 di 
IRM RSU dr Soetomo   

 
Status Sampel 

Kasus kontrol 
Riwayat infeksi otak 

n % n % 
Pernah  14 33,33 0 0 

Tidak pernah 31 68,89 45 100 
Jumlah  45 100 45 100 

OR  tidak dapat didefinisikan 

Penghitungan OR tidak dapat dilakukan karena tidak ada sampel kontrol 

yang pernah mengalami riwayat infeksi otak. Berdasarkan uji statistik Fisher 
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exact test diperoleh p = 0,000 ini menunjukkan hubungan yang bermakna yang 

berarti ada hubungan antara riwayat infeksi otak dengan terjadinya CP. 

VI.16.13 Hubungan  Riwayat Trauma Kepala Dengan Terjadinya CP 

Hasil penelitian mengenai faktor risiko CP didapatkan data bahwa sebesar 

3 (6,66%) sampel kasus dan 1 (2,22%) sampel kontrol yang pernah mengalami 

trauma kepala, didapatkan pula sebanyak 42 (93,34%) sampel kasus dan 44 

(97,78%) sampel kontrol yang mempunyai riwayat infeksi otak. 

Tabel VI.26 Hubungan riwayat trauma kepala dengan terjadinya CP  tahun 2006 
di IRM RSU dr Soetomo   

 
Status Sampel 

Kasus kontrol 
Riwayat trauma 

kepala 
n % n % 

Pernah  3 6,66 1 2,22 
Tidak pernah 42 93,34 44 97,78 

Jumlah  45 100 45 100 
OR =  3,143 

Penghitungan OR digunakan pembanding (reference group) tidak pernah 

mendapatkan trauma kepala. Didapatkan OR = 3,143 (CI 95%, 

0,314<OR<31,420). Faktor risiko ini tidak beramakna secara statistik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 56

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Faktor-faktor risiko .... Herni Indrasmi



 57

BAB VII 

PEMBAHASAN 

 

VII.1 Umur Ibu 

 Hasil penelitian mengenai Faktor risiko CP didapatkan sampel terbanyak 

dilahirkan oleh ibu yang berumur 18-35 tahun. Berdasarkan hasil uji satatistik 

menunjukkan tidak adanya hubungan antara umur ibu saat hamil dengan  

terjadinya CP. 

Hal ini sesuai dengan penelitian Franky dalam Soetjiningsih (1995) pada 

penelitiannya di RSUP Sanglah Denpasar yang menyatakan bahwa umur ibu 

penderita CP semuanya berusia di bawah 30 tahun. Tetapi hal ini tidak sesuai 

dengan pendapat Indriastuti (2002) yang menyatakan bahwa ibu yang berumur 

kurang dari 18 tahun dan lebih dari  35 tahun beresiko untuk mendapatkan anak 

yang menderita CP.   

 VII.2 Upaya pengguguran kandungan 

Konsumsi obat-obatan, jamu dan bahan makanan tertentu sebagai obat 

peluntur adalah cara-cara yang sering dilakukan untuk melakukan tindakan 

abortus selain upaya mekanis fisik, misalnya di dukun pijat dan sebagainya. 

Dalam keadaan tertentu dan pertimbangan medis kadangkala dilakukan pula 

induksi haid atau menstrual regulation (Anshor, 2002). 

Jamu terlambat bulan yang diproduksi oleh pabrik dapat digunakan untuk 

membantu segera terjadinya haid yang terlambat. Hal ini dapat disalahgunakan 

disengaja atau tidak, untuk wanita yang terlambat haid tetapi tidak 
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menginginkannya. Bila tetap terjadi kehamilan dapat saja janin yang lahir akan 

mengalami kelainan atau cacat (Pudjiastuti, 1999) 

Hasil penelitian mengenai faktor risiko CP didapatkan sebagian besar 

responden tidak melakukan upaya pengguguran. Berdasarkan hasil uji satatistik 

menunjukkan tidak adanya hubungan antara upaya pengguguran kandungan 

dengan  terjadinya CP. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian Pudjiastuti dan 

Lucie Widowati (1999) yang menyatakan bahwa jamu terlambat bulan yang 

diperoleh dari salah satu pabrik jamu di Jawa Tengah, pada dosis ekivalen dengan 

50 kali dosis manusia yang diberikan pada tikus secara oral selama kehamilan 9-

16 hari dapat menyebabkan terjadinya keguguran dan resorbsi atau kecacatan 

pada janin. 

Hasil penelitian yang menyatakan obat-obatan tidak berpengaruh terhadap 

terjadinya CP tidak sesuai dengan pendapat Soetjiningsih (1995)  bahwa upaya 

penguguran kandungan dengan mengkonsumsi obat-obatan seperti Oksitosin 

dapat menyebabkan terjadinya hiperbilirubinemia yang dapat menyebabkan 

terjadinya CP. 

VII. 3 Konsumsi rokok secara pasif 

 Kehamilan adalah masa kritis bagi janin yang sedang dikandung. Janin 

menerima pasok zat makanan hanya dari tubuh ibunya melalui plasenta. Selama 

waktu kehamilan, terjadi masa kritis yang berbeda-beda dengan efek yang berbeda 

pula. Racun rokok yang diserap oleh ibu (baik sebagai perokok maupun perokok 

pasif), meningkatkan risiko pada janin berupa perjumbuhan janin yang terhambat, 

komplikasi selama pertumbuhan, lahir prematur, berat badan rendah, kesulitan 
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bernafas saat lahir, sakit dalam hari-hari pertama setelah lahir dan meninggal 

mendadak dalam hari-hari pertama setelah lahir.  

Hasil penelitian mengenai Faktor risiko CP didapatkan lebih dari separuh 

sampel kasus dilahirkan oleh  ibu yang perokok pasif dengan OR = 1,309 tetapi 

berdasarkan uji statistik menunjukkan tidak adanya hubungan antara konsumsi 

rokok secara pasif dengan terjadinya CP. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat 

Stoppard (2005) bahwa wanita yang tinggal dengan perokok atau sering berada di 

lingkungan berasap tetap beresiko untuk menghirup racun dari karbonmonoksida 

yang  terdapat dalam  asap rokok padahal selain menjadi racun karbonmonoksida 

juga menurunkan jumlah oksigen yang dibawa darah. Semakin benyak 

karbonmonoksida dalam darah bayi, semakin rendah berat badan pada saat 

dilahirkan.   

Hal ini juga tidak sesuai dengan hasil laporan Martin dan Bracken (1986) 

dalam Wilopo (1995) yang menyatakan bahwa pengaruh asap rokok secara tidak 

langsung (secara pasif) dari ibu atau orang lain, dapat meningkatkan resiko 

terjadinya BBLR yang merupakan resiko terjadinya CP. 

VII. 4 Frekwensi kontrol kehamilan 

Hasil penelitian mengenai Faktor risiko CP didapatkan sampel terbanyak 

dilahirkan oleh ibu yang melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur 

minimal 4 kali selama kehamilan.  Sedangkan OR sampel yang dilahirkan oleh 

ibu yang tidak pernah melakukan kontrol kehamilan atau melakukan kontrol 

kehamilan kurang dari 4 kali  sebesar 9,514. Berdasarkan uji statistik 

menunjukkan ada hubungan antara frekwensi kontrol kehamilan dengan 

terjadinya CP.  
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Hal ini sesuai dengan pendapat Indriastuti (2002) yang menyatakan bahwa 

kontol kehamilan secara teratur dapat mengidentifikasi beberapa problem dan 

kesulitan melahirkan. Dengan melakukan hal ini dapat mengurangi angka 

kejadian CP. Hal ini juga sesuai dengan anjuran WHO (1996) agar wanita hamil 

harus melakukan kunjungan antenatal minimal empat kali sedikitnya 20 menit 

setiap kunjungan untuk pencegahan, deteksi dini, dan penatalaksanaan 

komplikasi. 

Hal ini juga sesuai dengan  penelitian Peters (1970) yang menyatakan 

bahwa 6 persen CP yang disebabkan oleh kasus perinatal dapat dicegah bila 

melakukan pemeriksaan kesehatan dan 4 persen dapat dicegah apabila melakukan 

pemeriksaan kehamilan. Dalam studi yang melibatkan 1.503 pasien pada Cerebral 

Palsy Center di St. Louis ini peneliti menghubungkan penurunan insiden Cerebral 

Palsy dengan perbaikan perawatan prenatal dan perinatal. 

(www.cerebralpalsyinfo.com)  

VII. 5 Tenaga penolong persalinan  

Hasil penelitian mengenai Faktor risiko CP didapatkan sebagian besar 

sampel dilahirkan dengan bantuan tenaga kesehatan, sedangkan sampel yang 

dilahirkan dengan bantuan bukan tenaga kesehatan memiliki OR = 3,143. 

Berdasarkan uji statistik menunjukkan tidak adanya hubungan antara tenaga 

penolong persalinan dengan terjadinya CP. 

Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Soetjiningsih (1995) yang 

menyatakan bahwa angka kejadian trauma lahir masih tinggi pada persalinan yang 

ditolong oleh bukan tenaga kesehatan. Padahal kecelakaan pada saat perinatal 

dapat menyebabkan adanya malformasi morfologi serebral.  
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VII. 6 Berat badan lahir rendah (BBLR) 

Menurut Platt (2004) berat badan lahir rendah disebabkan karena adanya 

sesuatu yang mengganggu pertumbuhan janin dalam uterus. Apapun yang 

menyebabkan gangguan dalam uterus akan meningkatkan risiko Cerebral Palsy. 

(www.sciencedaily.com)  

Hasil penelitian mengenai Faktor risiko CP didapatkan sebagian besar 

sampel mempunyai berat badan lahir yang normal. Sedangkan sampel yang 

mempunyai berat badan lahir rendah memiliki OR = 3,613. Berdasarkan uji 

statistik menunjukkan adanya hubungan antara berat badan lahir rendah (BBLR) 

dengan terjadinya CP. 

Hal ini sesuai dengan penelitian O’ Relly dan Wlertynowicz dalam 

Indriastuti (2002) yang menyatakan terdapat hubungan yang kuat antara berat 

badan lahir rendah (BBLR) dengan CP. Hal ini juga sesuai dengan pendapat 

Hagberg (1984) dan Pharoah dkk dalam Indriastuti (2002) yang menyatakan 

bahwa terdapat peningkatan angka kejadian CP yang sebanding dengan 

meningkatnya jumlah bayi lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR) 

Hal ini juga sesuai dengan pendapat Indriastuti (2002) yang menyatakan bahwa 

bayi yang dilahirkan dengan berat badan <1500 gram kemungkinan 9% 

mempunyai risiko CP, sedangkan dengan berat badan lahir 2500 gram sebesar 

0,3%. Ketidak matangan bayi berat badan lahir rendah dan mungkin juga 

beberapa segi penanganannya akan menjadi resiko timbulnya CP. Tetapi hal ini 

tidak sesuai dengan penelitian di Australia Barat (1968-1971) yang menyatakan 

bahwa 70% dari semua kasus CP mempunyai berat badan lahir yang normal. 
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VII.7 Umur kehamilan saat persalinan 

Usia kehamilan sangat menentukan kualitas tumbuh kembang bayi yang 

dilahirkan. Bayi yang dilahirkan pada usia kehamilan dini dengan berat badan 

lahir yang sangat rendah berpotensi terkena berbagai komplikasi yang dibawa 

hingga menjadi manusia dewasa. Karena itu, memperpanjang kehidupan dalam 

rahim merupakan jalan terbaik agar bayi dapat bertumbuh kembang secara 

optimal. Menurut Aminullah (2004), dua dari tiga kematian pada masa neonatus 

(bayi baru lahir sampai usia empat minggu) biasanya terkait dengan kelahiran 

prematur dan berat lahir rendah. Kalau kemudian bayi prematur dengan  berat 

badan lahir rendah ini mampu bertahan, masih banyak kemungkinan komplikasi 

jangka panjang yang terjadi seperti gangguan belajar, mental retardasi, mmaupun 

Cerebral Palsy. 

Hasil penelitian mengenai Faktor risiko CP didapatkan sebagian besar 

sampel dilahirkan pada saat umur kehamilan ibu >37. Sedangkan sampel yang 

dilahirkan pada saat umur kehamilan ibu ≤37 mempunyai OR = 4,529. 

Berdasarkan uji statistik menunjukkan adanya hubungan antara umur kehamilan 

saat persalinan dengan terjadinya CP. 

Hal ini sesuai dengan penelitian  O’Relly dan Walertynowicz dalam 

Indriastuti (2002) yang menyatakan bahwa prematuritas merupakan penyebab 

terpenting dari CP. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Indriastuti (2002) yang 

menyatakkan bahwa penyebab CP paling banyak adalah faktor prenatal karena 

faktor prematuritas. 
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VII. 8 Pemberian ASI eksklusif  

Hasil penelitian mengenai Faktor risiko CP didapatkan sebagian besar 

sampel tidak mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan. Berdasarkan uji statistik 

menunjukkan tidak ada hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan 

terjadinya CP. 

Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Soetjiningsih (1995) yang 

berpendapat bahwa ASI mengandung berbagai macam zat anti yang dapat 

melindungi anak dari berbagai macam infeksi sehingga dapat mencegah terjadinya 

infeksi otak. Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan dapat mencegah terjadinya 

CP sulit dibuktikan karena menurut hasil analisis data susenas tahun 1998  

didapatkan kesimpulan bahwa ibu-ibu yang menyusui ASI eksklusif sampai 6 

bulan hanya 12,6%.  

VII. 9 Status imunisasi Campak 

Hasil penelitian mengenai Faktor risiko CP didapatkan sebagian besar 

sampel sudah mendapatkan imunisasi campak. Sedangkan sampel yang belum 

mendapatkan imunisasi campak mempunyai OR = 4,529. Berdasarkan uji statistik 

menunjukkan adanya  hubungan antara Status Imunisasi Campak dengan 

terjadinya CP. Hal ini sesuai dengan pendapat Hassan (2002) yang menyatakan 

bahwa pemberian vaksin Campak dapat mencegah terjadinya ensefalitis yang 

disebabkan karena komplikasi penyakit Campak. 

Penyakit Campak bisa sangat berbahaya karena satu dari 2000 penderita 

Campak akan mengalami peningkatan inflamasi otak atau encepalitis. Setiap 

sepuluh anak yang menderita encepalitis campak, satu akan mati, lebih dari lima 

penderita akan mengalami kerusakan otak permanen. Suatu penyakit yang sangat 
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serius tapi jarang terjadi yang disebut sclerosing panencephalitis (SSPE) akan 

terjdi pada anak yang telah terinfeksi virus campak setelah beberapa tahun. SSPE 

adalah penyakit yang dapat dengan cepat merusak otak dan selalu menyebabkan 

kematian. SSPE terjadi satu diantara 25.000 kasus campak. (www. 

Imuniseaustraliacampaign-information.com) 

VII.10 Status imunisasi  BCG 

Hasil penelitian mengenai Faktor risiko CP didapatkan sebagian besar 

sampel sudah mendapatkan imunisasi campak. Berdasarkan uji statistik 

menunjukkan tidak ada hubungan antara status imunisasi BCG dengan terjadinya 

CP. 

Menurut Hassan (2002) kadang-kadang fokus tuberkulosis dapat 

mengeluarkan masa keju ke dalam likuor serebrospinalis sahingga tejadi 

meningitis. Pemberian vaksin BCG meninggikan daya tahan tubuh terhadap 

infeksi oleh basil tuberculosis yang virulen. 

VII.11 Status imunisasi  Polio 

Hasil penelitian mengenai Faktor risiko CP didapatkan sebagian besar 

sampel sudah mendapatkan imunisasi polio. Penghitungan OR tidak dapat 

dilakukan karena tidak terdapat sampel kontrol yang belum mendapatkan 

imunisasi polio dan Berdasarkan uji statistik menunjukkan tidak ada hubungan 

status imunisasi polio dengan terjadinya CP. Menurut indriastuti (2002) 

pemberian vaksin polio dapat mengurangi kejadian CP karena virus polio dapat 

menyerang otak di area korteks serebri dan Midbrain 

. 
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VII.12 Riwayat Infeksi otak  

Hasil penelitian mengenai Faktor risiko CP didapatkan sebagian besar 

sampel tidak mempunyai riwayat infeksi otak. Berdasarkan uji statistik 

menunjukkan adanya  hubungan antara riwayat infeksi otak dengan terjadinya CP. 

Hal ini sesuai dengan penelitian Putra (1990) yang menyatakan bahwa penyebab 

CP terbanyak adalah faktor postnatal (58,87%), dimana ensefalitis dan panas 

disertai kejang merupakan penyebab terbanyak.  

IV.13 Riwayat Trauma kepala 

Hasil penelitian mengenai Faktor risiko CP didapatkan sebagian besar 

sampel tidak mempunyai riwayat trauma kepala. Sedangkan sampel yang pernah 

memiliki riwayat trauma kepala mempunyai OR = 3,143. Tetapi  Berdasarkan uji 

statistik menunjukkan tidak ada hubungan antara riwayat trauma kepala dengan 

terjadinya CP. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Hassan (2002) trauma kepala 

yang mengganggu perkembangan dapat menyebabkan CP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 65

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Faktor-faktor risiko .... Herni Indrasmi



 66

BAB VIII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

VII.1 Kesimpulan 

Dari penelitian ini didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Faktor Resiko yang meliputi frekuensi kontrol kehamilan, berat badan 

lahir, umur kehamilan, status imunisasi campak, riwayat infeksi otak 

merupakan faktor resiko penyebab CP di IRM RSU dr Soetomo dan faktor 

risiko ini terbukti secara statistik 

2. Faktor resiko yang meliputi umur ibu, upaya pengguguran kandungan, 

konsumsi rokok pasif, tenaga penolong persalinan, pemberian ASI yang 

tidak eksklusif, status imunisasi BCG, status imunisasi polio trauma kepala 

bukan merupakan faktor resiko penyebab CP di IRM RSU dr Soetomo 

 

VII.2 Saran 

1.   Melakukan kontrol kehamilan secara teratur karena dapat mengidentifikasi 

beberapa problem dan kesulitan melahirkan. Dengan melakukan hal ini 

dapat mengurangi angka kejadian CP. 

2.  Memberikan nutrisi yang baik pada ibu pada saat hamil karena hal ini dapat 

mengurangi berat badan lahir rendah (BBLR) yang dapat menyebabkan 

CP. 

3. Melakukan senam hamil secara teratur karena dapat menguatkan otot dasar 

panggul dan mengurangi resiko kelahiran prematur yang dapat 

menyebabkan terjadinya CP. 
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4. Pencegahan infeksi pada balita dengan cara melakukan imunisasi harus 

lebih ditingkatkan lagi oleh karena sebagian besar penderita CP 

disebabkan faktor infeksi otak. 

5.  Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan sampel penelitian yang lebih 

banyak untuk mengetahui faktor-faktor risiko Cerebral Palsy dan perlu 

dilakukan penelitian yang menghubungkan antara nutrisi ibu selama hamil 

dengan terjadinya CP. 
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Lampiran 3 
 
Crosstabs 

Case Processing Summary

90 100.0% 0 .0% 90 100.0%
umur ibu * jenis
responden

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases

 
umur ibu * jenis responden Crosstabulation

15 9 24
12.0 12.0 24.0

62.5% 37.5% 100.0%
33.3% 20.0% 26.7%
16.7% 10.0% 26.7%

30 36 66
33.0 33.0 66.0

45.5% 54.5% 100.0%
66.7% 80.0% 73.3%
33.3% 40.0% 73.3%

45 45 90
45.0 45.0 90.0

50.0% 50.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0%

50.0% 50.0% 100.0%

Count
Expected Count
% within umur ibu
% within jenis responden
% of Total
Count
Expected Count
% within umur ibu
% within jenis responden
% of Total
Count
Expected Count
% within umur ibu
% within jenis responden
% of Total

<18 atau >35

18 - 35

umur
ibu

Total

kasus CP Tidak CP
jenis responden

Total

 
Chi-Square Tests

2.045b 1 .153
1.420 1 .233
2.062 1 .151

.233 .117

2.023 1 .155

90

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
12.00.

b. 
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Symmetric Measures

.149 .153
90

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 

Risk Estimate

2.000 .767 5.213

1.375 .915 2.066

.688 .392 1.205

90

Odds Ratio for umur ibu
(<18 atau >35 / 18 - 35)
For cohort jenis
responden = kasus CP
For cohort jenis
responden = Tidak CP
N of Valid Cases

Value Lower Upper

95% Confidence
Interval

 
Crosstabs 

Case Processing Summary

90 100.0% 0 .0% 90 100.0%
upaya aborsi *
jenis responden

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases

 
upaya aborsi * jenis responden Crosstabulation

6 4 10
5.0 5.0 10.0

60.0% 40.0% 100.0%
13.3% 8.9% 11.1%
6.7% 4.4% 11.1%

39 41 80
40.0 40.0 80.0

48.8% 51.3% 100.0%
86.7% 91.1% 88.9%
43.3% 45.6% 88.9%

45 45 90
45.0 45.0 90.0

50.0% 50.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0%
50.0% 50.0% 100.0%

Count
Expected Count
% within upaya aborsi
% within jenis responden
% of Total
Count
Expected Count
% within upaya aborsi
% within jenis responden
% of Total
Count
Expected Count
% within upaya aborsi
% within jenis responden
% of Total

ya

tidak

upaya
aborsi

Total

kasus CP Tidak CP
jenis responden

Total
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Chi-Square Tests

.450b 1 .502

.113 1 .737

.453 1 .501
.739 .370

.445 1 .505

90

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
5.00.

b. 

 
Symmetric Measures

.071 .502
90

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 

Risk Estimate

1.577 .413 6.016

1.231 .707 2.141

.780 .355 1.717

90

Odds Ratio for upaya
aborsi (ya / tidak)
For cohort jenis
responden = kasus CP
For cohort jenis
responden = Tidak CP
N of Valid Cases

Value Lower Upper

95% Confidence
Interval

 
Crosstabs 

Case Processing Summary

90 100.0% 0 .0% 90 100.0%
rokok pasif *
jenis responden

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases
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rokok pasif * jenis responden Crosstabulation

26 23 49
24.5 24.5 49.0

53.1% 46.9% 100.0%
57.8% 51.1% 54.4%
28.9% 25.6% 54.4%

19 22 41
20.5 20.5 41.0

46.3% 53.7% 100.0%
42.2% 48.9% 45.6%
21.1% 24.4% 45.6%

45 45 90
45.0 45.0 90.0

50.0% 50.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0%

50.0% 50.0% 100.0%

Count
Expected Count
% within rokok pasif
% within jenis responden
% of Total
Count
Expected Count
% within rokok pasif
% within jenis responden
% of Total
Count
Expected Count
% within rokok pasif
% within jenis responden
% of Total

tidak

ya

rokok
pasif

Total

kasus CP Tidak CP
jenis responden

Total

 
Chi-Square Tests

.403b 1 .525

.179 1 .672

.403 1 .525
.672 .336

.399 1 .528

90

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
20.50.

b. 

 
Symmetric Measures

.067 .525
90

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 

Risk Estimate

1.309 .570 3.007

1.145 .751 1.746

.875 .580 1.320

90

Odds Ratio for rokok
pasif (tidak / ya)
For cohort jenis
responden = kasus CP
For cohort jenis
responden = Tidak CP
N of Valid Cases

Value Lower Upper

95% Confidence
Interval
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Crosstabs 
Case Processing Summary

90 100.0% 0 .0% 90 100.0%
kontrol kehamilan
* jenis responden

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases

 
kontrol kehamilan * jenis responden Crosstabulation

8 1 9
4.5 4.5 9.0

88.9% 11.1% 100.0%

17.8% 2.2% 10.0%
8.9% 1.1% 10.0%

37 44 81
40.5 40.5 81.0

45.7% 54.3% 100.0%

82.2% 97.8% 90.0%
41.1% 48.9% 90.0%

45 45 90
45.0 45.0 90.0

50.0% 50.0% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%
50.0% 50.0% 100.0%

Count
Expected Count
% within kontrol
kehamilan
% within jenis responden
% of Total
Count
Expected Count
% within kontrol
kehamilan
% within jenis responden
% of Total
Count
Expected Count
% within kontrol
kehamilan
% within jenis responden
% of Total

tidak pernah atau <4 kali

>4 kali

kontrol kehamilan

Total

kasus CP Tidak CP
jenis responden

Total

 
Chi-Square Tests

6.049b 1 .014
4.444 1 .035
6.803 1 .009

.030 .015

5.982 1 .014

90

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
4.50.

b. 

 
Symmetric Measures

.251 .014
90

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
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Risk Estimate

9.514 1.137 79.602

1.946 1.397 2.710

.205 .032 1.312

90

Odds Ratio for kontrol
kehamilan (tidak pernah
atau <4 kali / >4 kali)
For cohort jenis
responden = kasus CP
For cohort jenis
responden = Tidak CP
N of Valid Cases

Value Lower Upper

95% Confidence
Interval

 
Crosstabs 

Case Processing Summary

90 100.0% 0 .0% 90 100.0%
tenaga penolong
persalinan * jenis
responden

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases

 
tenaga penolong persalinan * jenis responden Crosstabulation

3 1 4
2.0 2.0 4.0

75.0% 25.0% 100.0%

6.7% 2.2% 4.4%
3.3% 1.1% 4.4%

42 44 86
43.0 43.0 86.0

48.8% 51.2% 100.0%

93.3% 97.8% 95.6%
46.7% 48.9% 95.6%

45 45 90
45.0 45.0 90.0

50.0% 50.0% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%
50.0% 50.0% 100.0%

Count
Expected Count
% within tenaga
penolong persalinan
% within jenis responden
% of Total
Count
Expected Count
% within tenaga
penolong persalinan
% within jenis responden
% of Total
Count
Expected Count
% within tenaga
penolong persalinan
% within jenis responden
% of Total

non nakes

 nakes

tenaga penolong
persalinan

Total

kasus CP Tidak CP
jenis responden

Total
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Chi-Square Tests

1.047b 1 .306
.262 1 .609

1.093 1 .296
.616 .308

1.035 1 .309

90

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
2.00.

b. 

 
Symmetric Measures

.107 .306
90

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 

Risk Estimate

3.143 .314 31.420

1.536 .838 2.814

.489 .088 2.701

90

Odds Ratio for tenaga
penolong persalinan
(non nakes /  nakes)
For cohort jenis
responden = kasus CP
For cohort jenis
responden = Tidak CP
N of Valid Cases

Value Lower Upper

95% Confidence
Interval

 
Crosstabs 

Case Processing Summary

90 100.0% 0 .0% 90 100.0%
berat badan lahir *
jenis responden

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases
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berat badan lahir * jenis responden Crosstabulation

14 5 19
9.5 9.5 19.0

73.7% 26.3% 100.0%
31.1% 11.1% 21.1%
15.6% 5.6% 21.1%

31 40 71
35.5 35.5 71.0

43.7% 56.3% 100.0%
68.9% 88.9% 78.9%
34.4% 44.4% 78.9%

45 45 90
45.0 45.0 90.0

50.0% 50.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0%

50.0% 50.0% 100.0%

Count
Expected Count
% within berat badan lahir
% within jenis responden
% of Total
Count
Expected Count
% within berat badan lahir
% within jenis responden
% of Total
Count
Expected Count
% within berat badan lahir
% within jenis responden
% of Total

<=2500 gr

>2500 gr

berat badan
lahir

Total

kasus CP Tidak CP
jenis responden

Total

 
Chi-Square Tests

5.404b 1 .020
4.270 1 .039
5.583 1 .018

.037 .018

5.344 1 .021

90

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
9.50.

b. 

 
Symmetric Measures

.238 .020
90

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 

Risk Estimate

3.613 1.174 11.114

1.688 1.158 2.460

.467 .214 1.019

90

Odds Ratio for berat
badan lahir (<=2500 gr
/ >2500 gr)
For cohort jenis
responden = kasus CP
For cohort jenis
responden = Tidak CP
N of Valid Cases

Value Lower Upper

95% Confidence
Interval
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Crosstabs 
Case Processing Summary

90 100.0% 0 .0% 90 100.0%
umur kehamilan *
jenis responden

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases

 
umur kehamilan * jenis responden Crosstabulation

11 3 14
7.0 7.0 14.0

78.6% 21.4% 100.0%
24.4% 6.7% 15.6%
12.2% 3.3% 15.6%

34 42 76
38.0 38.0 76.0

44.7% 55.3% 100.0%
75.6% 93.3% 84.4%
37.8% 46.7% 84.4%

45 45 90
45.0 45.0 90.0

50.0% 50.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0%

50.0% 50.0% 100.0%

Count
Expected Count
% within umur kehamilan
% within jenis responden
% of Total
Count
Expected Count
% within umur kehamilan
% within jenis responden
% of Total
Count
Expected Count
% within umur kehamilan
% within jenis responden
% of Total

<37 minggu

>= 37 minggu

umur kehamilan

Total

kasus CP Tidak CP
jenis responden

Total

 
Chi-Square Tests

5.414b 1 .020
4.145 1 .042
5.704 1 .017

.039 .019

5.353 1 .021

90

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
7.00.

b. 

 
Symmetric Measures

.238 .020
90

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
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Risk Estimate

4.529 1.169 17.547

1.756 1.213 2.544

.388 .139 1.079

90

Odds Ratio for umur
kehamilan (<37 minggu
/ >= 37 minggu)
For cohort jenis
responden = kasus CP
For cohort jenis
responden = Tidak CP
N of Valid Cases

Value Lower Upper

95% Confidence
Interval

 
Crosstabs 

Case Processing Summary

90 100.0% 0 .0% 90 100.0%
asi eksklusif *
jenis responden

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases

 
asi eksklusif * jenis responden Crosstabulation

29 31 60
30.0 30.0 60.0

48.3% 51.7% 100.0%
64.4% 68.9% 66.7%
32.2% 34.4% 66.7%

16 14 30
15.0 15.0 30.0

53.3% 46.7% 100.0%
35.6% 31.1% 33.3%
17.8% 15.6% 33.3%

45 45 90
45.0 45.0 90.0

50.0% 50.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0%
50.0% 50.0% 100.0%

Count
Expected Count
% within asi eksklusif
% within jenis responden
% of Total
Count
Expected Count
% within asi eksklusif
% within jenis responden
% of Total
Count
Expected Count
% within asi eksklusif
% within jenis responden
% of Total

<6 bulan

6 bulan

asi eksklusif

Total

kasus CP Tidak CP
jenis responden

Total

 
Chi-Square Tests

.200b 1 .655

.050 1 .823

.200 1 .655
.823 .412

.198 1 .657

90

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
15.00.

b. 
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Symmetric Measures

.047 .655
90

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 

Risk Estimate

.819 .340 1.969

.906 .593 1.386

1.107 .703 1.744

90

Odds Ratio for asi
eksklusif (<6 bulan / 6
bulan)
For cohort jenis
responden = kasus CP
For cohort jenis
responden = Tidak CP
N of Valid Cases

Value Lower Upper

95% Confidence
Interval

 
Crosstabs 

Case Processing Summary

90 100.0% 0 .0% 90 100.0%
imunisasi campak
* jenis responden

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases

 
imunisasi campak * jenis responden Crosstabulation

11 3 14
7.0 7.0 14.0

78.6% 21.4% 100.0%

24.4% 6.7% 15.6%
12.2% 3.3% 15.6%

34 42 76
38.0 38.0 76.0

44.7% 55.3% 100.0%

75.6% 93.3% 84.4%
37.8% 46.7% 84.4%

45 45 90
45.0 45.0 90.0

50.0% 50.0% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%
50.0% 50.0% 100.0%

Count
Expected Count
% within imunisasi
campak
% within jenis responden
% of Total
Count
Expected Count
% within imunisasi
campak
% within jenis responden
% of Total
Count
Expected Count
% within imunisasi
campak
% within jenis responden
% of Total

belum

sudah

imunisasi
campak

Total

kasus CP Tidak CP
jenis responden

Total
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Chi-Square Tests

5.414b 1 .020
4.145 1 .042
5.704 1 .017

.039 .019

5.353 1 .021

90

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
7.00.

b. 

 
Symmetric Measures

.238 .020
90

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 

Risk Estimate

4.529 1.169 17.547

1.756 1.213 2.544

.388 .139 1.079

90

Odds Ratio for imunisasi
campak (belum / sudah)
For cohort jenis
responden = kasus CP
For cohort jenis
responden = Tidak CP
N of Valid Cases

Value Lower Upper

95% Confidence
Interval

 
Crosstabs 

Case Processing Summary

90 100.0% 0 .0% 90 100.0%
imunisasi bcg *
jenis responden

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases
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imunisasi bcg * jenis responden Crosstabulation

1 1 2
1.0 1.0 2.0

50.0% 50.0% 100.0%
2.2% 2.2% 2.2%
1.1% 1.1% 2.2%

44 44 88
44.0 44.0 88.0

50.0% 50.0% 100.0%
97.8% 97.8% 97.8%
48.9% 48.9% 97.8%

45 45 90
45.0 45.0 90.0

50.0% 50.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0%

50.0% 50.0% 100.0%

Count
Expected Count
% within imunisasi bcg
% within jenis responden
% of Total
Count
Expected Count
% within imunisasi bcg
% within jenis responden
% of Total
Count
Expected Count
% within imunisasi bcg
% within jenis responden
% of Total

belum

sudah

imunisasi
bcg

Total

kasus CP Tidak CP
jenis responden

Total

 
Chi-Square Tests

.000b 1 1.000

.000 1 1.000

.000 1 1.000
1.000 .753

.000 1 1.000

90

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
1.00.

b. 

 
Symmetric Measures

.000 1.000
90

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 

Risk Estimate

1.000 .061 16.496

1.000 .246 4.062

1.000 .246 4.062

90

Odds Ratio for imunisasi
bcg (belum / sudah)
For cohort jenis
responden = kasus CP
For cohort jenis
responden = Tidak CP
N of Valid Cases

Value Lower Upper

95% Confidence
Interval
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Crosstabs 
Case Processing Summary

90 100.0% 0 .0% 90 100.0%
imunisasi polio *
jenis responden

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases

 
imunisasi polio * jenis responden Crosstabulation

2 0 2
1.0 1.0 2.0

100.0% .0% 100.0%
4.4% .0% 2.2%
2.2% .0% 2.2%

43 45 88
44.0 44.0 88.0

48.9% 51.1% 100.0%
95.6% 100.0% 97.8%
47.8% 50.0% 97.8%

45 45 90
45.0 45.0 90.0

50.0% 50.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0%
50.0% 50.0% 100.0%

Count
Expected Count
% within imunisasi polio
% within jenis responden
% of Total
Count
Expected Count
% within imunisasi polio
% within jenis responden
% of Total
Count
Expected Count
% within imunisasi polio
% within jenis responden
% of Total

belum

sudah

imunisasi
polio

Total

kasus CP Tidak CP
jenis responden

Total

 
Chi-Square Tests

2.045b 1 .153
.511 1 .475

2.818 1 .093
.494 .247

2.023 1 .155

90

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
1.00.

b. 

 
Symmetric Measures

.149 .153
90

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
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Risk Estimate

2.047 1.653 2.534

90

For cohort jenis
responden = kasus CP
N of Valid Cases

Value Lower Upper

95% Confidence
Interval

 
Crosstabs 

Case Processing Summary

90 100.0% 0 .0% 90 100.0%
riwayat infeksi otak
* jenis responden

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases

 
riwayat infeksi otak * jenis responden Crosstabulation

14 0 14
7.0 7.0 14.0

100.0% .0% 100.0%

31.1% .0% 15.6%
15.6% .0% 15.6%

31 45 76
38.0 38.0 76.0

40.8% 59.2% 100.0%

68.9% 100.0% 84.4%
34.4% 50.0% 84.4%

45 45 90
45.0 45.0 90.0

50.0% 50.0% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%
50.0% 50.0% 100.0%

Count
Expected Count
% within riwayat infeksi
otak
% within jenis responden
% of Total
Count
Expected Count
% within riwayat infeksi
otak
% within jenis responden
% of Total
Count
Expected Count
% within riwayat infeksi
otak
% within jenis responden
% of Total

pernah

tidak

riwayat infeksi
otak

Total

kasus CP Tidak CP
jenis responden

Total

 
Chi-Square Tests

16.579b 1 .000
14.295 1 .000
22.002 1 .000

.000 .000

16.395 1 .000

90

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
7.00.

b. 
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Symmetric Measures

.394 .000
90

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 

Risk Estimate

2.452 1.870 3.214

90

For cohort jenis
responden = kasus CP
N of Valid Cases

Value Lower Upper

95% Confidence
Interval

 
Crosstabs 
 
 Case Processing Summary 
 

Cases 

Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
trauma kepala * 
jenis responden 90 100.0% 0 .0% 90 100.0%

 
 trauma kepala * jenis responden Crosstabulation 
 
    jenis responden Total 

    kasus CP Tidak CP   
trauma kepala pernah Count 3 1 4
    Expected 

Count 2.0 2.0 4.0

    % within 
trauma kepala 75.0% 25.0% 100.0%

    % within jenis 
responden 6.7% 2.2% 4.4%

    % of Total 3.3% 1.1% 4.4%
  tidak Count 42 44 86
    Expected 

Count 43.0 43.0 86.0

    % within 
trauma kepala 48.8% 51.2% 100.0%

    % within jenis 
responden 93.3% 97.8% 95.6%

    % of Total 46.7% 48.9% 95.6%
Total Count 45 45 90
  Expected 

Count 45.0 45.0 90.0

  % within 
trauma kepala 50.0% 50.0% 100.0%
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  % within jenis 
responden 100.0% 100.0% 100.0%

  % of Total 50.0% 50.0% 100.0%
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 1.047(b) 1 .306    
Continuity 
Correction(a) .262 1 .609    

Likelihood Ratio 1.093 1 .296    
Fisher's Exact Test    .616 .308
Linear-by-Linear 
Association 1.035 1 .309    

N of Valid Cases 90      
a  Computed only for a 2x2 table 
b  2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.00. 
 
 Symmetric Measures 
 

  Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient .107 .306 
N of Valid Cases 90   

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
 
 Risk Estimate 
 

95% Confidence Interval

  Value Lower Upper 
Odds Ratio for trauma 
kepala (pernah / tidak) 3.143 .314 31.420

For cohort jenis 
responden = kasus CP 1.536 .838 2.814

For cohort jenis 
responden = Tidak CP .489 .088 2.701

N of Valid Cases 90   
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Lampiran 1 

 

LEMBAR QUISIONER PENELITIAN 

FAKTOR-FAKTOR RISIIKO TERJADINYA CEREBRAL PALSY 

 

No. Registrasi              : 

Nama anak          : 

Umur anak            : 

Jenis Kelamin anak   : 

Jenis Responden          :       a. Kasus                                b. Kontrol 

1. Berapa umur ibu saat hamil? 

a. Dibawah umur 18 tahun 

b. Antara umur 18-35 tahun 

c. Diatas umur 35 tahun 

2. Apakah selama hamil ibu pernah meminum obat atau jamu peluntur atau jamu 

terlambat bulan pada awal kehamilan? 

a. Ya 

b. Tidak 

3. Apakah pada saat hamil ibu pernah melakukan pemijatan pada daerah perut 

pada awal kehamilan? 

a. pernah 

b. tidak 
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4. Apakah kelahiran anak ini telah direncanakan? 

a. Ya  

b. Tidak 

5. Apakah ibu mengalami stres pada saat hamil? 

a. Ya 

b. Tidak 

6. Apakah suami ibu (ayah bayi) atau ada keluarga terdekat merokok pada saat 

ibu hamil? 

a. Ya 

b. Tidak 

7. Apakah pada saat hamil ibu melakukan kontrol kehamilan ?  

a. Ya 

b. Tidak 

Bila ya berapa kali 

a. < 4 kali 

b. ≥ 4 kali  

8. Siapa yang membantu ibu dalam proses persalinan? 

a. Dukun bayi 

b. Bidan 

c. Dokter kandungan 

9. Berapa umur kehamilan ibu saat bayi dilahirkan? 

a. ≤ 37 minggu 

b. > 37 minggu 
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10. Berapa berat badan bayi pada saat lahir? 

a. < 2500 gram 

b. ≥ 2500 gram 

11. Apakah ibu memberikan ASI pada anak ibu? 

a. Ya 

1. Kurang dari 6 bulan 

2. Lebih dari 6 bulan 

b. Tidak 

12. Bila ya pada umur berapa PMT (Pemberian Makanan Tambahan) diberikan? 

a. < 6 bulan 

b. 6 bulan  

13. Apakah bayi ibu sudah diimunisasi dengan vaksin campak? 

a. Sudah 

b. Belum 

14. Apakah bayi ibu sudah diimunisasi dengan vaksin BCG? 

a. Sudah 

b. Belum 

15. Apakah bayi ibu sudah diimunisasi dengan vaksin polio? 

a. Sudah 

b. Belum 

Bila sudah berapa kali? 

a. 1 kali 

b.2 kali 
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c. 3 kali 

16.  Apakah anak pernah mengalami penyakit infeksi otak? 

a. Pernah 

b. Tidak pernah 

17.  Apakah anak pernah mengalami Trauma kepala? 

a. Pernah  

b. Tidak pernah 
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