
 
 

 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Hiperbilirubinemia umum terjadi pada sebagian besar bayi baru lahir (Shuping 

Han et al., 2014).  Sekitar 60% bayi cukup bulan dan 80% bayi kurang bulan 

mengalami kuning pada minggu pertama.  Dibandingkan dengan bayi cukup 

bulan, bayi kurang bulan lebih sering dan lebih berat resiko mengalami 

komplikasi ensefalopati akibat hiperbilirubinemia (Watscko and Meisel, 2003).  

Jika hiperbilirubinemia tidak tertangani dengan baik akan menyebabkan kecacatan 

permanen. Padahal hal ini dapat dicegah dengan identifikasi dini bayi yang baru 

lahir, monitor dan diberikan terapi dengan tepat (Riskin et al., 2008; Mayer et al., 

2014; Han et al., 2015).  

Pengenalan visual ikterus segera setelah lahir dan pengambilan darah TSB 

merupakan praktis diagnosis dini hiperbilirubinemia (Smitherman et al, 2006). 

Sayangnya cara ini tidak dapat diandalkan terutama pada 24-48 jam pertama, 

karena secara visual, 80% bayi kuning baru dapat dikenali mata jika bilirubin total 

diatas 6mg/dl (Bansal et al., 2016; Beshbishi et al, 2009; Newman et al., 2002; 

Sgro et al., 2006). Padahal bayi kurang bulan, dengan kadar bilirubin yang rendah 

berisiko menjadi kernikterus atau sering disebut dengan low bilirubin kernikterus 

(Watchko, 2003). Sebagaimana telah ditulis oleh Kaplan W, 2011, bayi kurang 

bulan berat lahir 1000-1500g kadar TSB lebih dari 7mg/dl indikasi untuk segera 

dilakukan fototerapi (Kaplan W et al., 2011). 
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Metode terbaik untuk memprediksi terjadinya hiperbilirubinemia pada bayi 

baru lahir dengan mengukur TSB atau TcB secara rutin lalu melakukan plot 

kedalam normogram.  Untuk bayi cukup bulan, kadar TSB tersebut diperoleh 

pada saat skrining metabolisme rutin, sehinga menghindari pengambilan sampel 

darah tambahan (AAP, 2004; Dijk et al., 2012; Taheri et al., 2013). Dan sampai 

saat ini TSB masih menjadi standar baku untuk menentukan hiperbilirubinemia. 

Namun, prediksi hiperbilirubinemia bermakna untuk bayi kurang bulan belum 

banyak dilaporkan(Mayer et al., 2014). Sehingga, beberapa peneliti telah 

mencoba menemukan penanda sederhana untuk memprediksi sedini mungkin 

hiperbilirubinemia pada bayi baru lahir. Diantaranya dengan menggunakan 

pemeriksaan TSB saat usia 6 hingga 24 jam untuk memprediksi 

hiperbilirubinemia (Mayer et al., 2013), namun pemeriksaan dengan TSB sangat 

invasif yang dapat menambah risiko infeksi terutama pada bayi kurang bulan 

(Bosschaart et al., 2012) 

Bilirubin transkutan merupakan pemeriksaan alternatif untuk menilai 

bilirubin total karena bersifat non-invasif, mudah dan cepat diketahui hasilnya, 

serta dinilai berkorelasi yang baik dengan TSB, rerata perbedaan tersebut adalah 

sekitar 1,35mg/dl dimana TcB lebih tinggi daripada TSB (Jangaard, 2006) atau 2 

mg/dl lebih tinggi atau lebih rendah dari TSB (Jangaard et al., 2006; Dijk et al., 

2012).  Dengan mempertimbangkan adanya variasi perbedaan kadar TSB dan 

TcB, maka cut-off levels pada 70% ambang batas TSB untuk fototerapi akan 

digunakan. Hal ini akan mengurangi kebutuhan sampel darah 73% dengan 

corresponding false negative rate 9%. Kombinasi dari  TcB +50 µmol/L pada 

70% ambang batas TSB untuk fototerapi menghasilkan pengurangan kebutuhan 
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sampel darah 41% dengan pengurangan false negative hingga 2%. Sensitivitas 

tertinggi (88-100%) didapatkan pada kombinasi TcB +50 µmol/L pada 70% 

ambang batas TSB untuk fototerapi (Van Imhoff et al., 2013). 

Penelitian tentang prediksi hiperbilirubinemia pada bayi kurang bulan pernah 

dilakukan oleh Mayer, menunjukkan kadar bilirubin kapiler 3,55mg/dl pada bayi 

berat lahir 1000-1499gram, dan 4,55mg/dl untuk bayi berat lahir 1500-2000gram 

pada usia bayi 12 jam untuk memprediksi hiperbilirubinemia usia 5 hari(Mayer et 

al., 2014).  Sedangkan penelitian serupa yang menggunakan TcB sampai saat ini 

belum ada. 

Praktek di RSUD Dr. Soetomo adalah menggunakan visual estimasi dan biasa 

dilakukan pemeriksaaan bilirubin pada hari ketiga. Penelitian oleh Martini 

menemukan bahwa pada praktik tersebut 30% bayi kurang bulan under-treatment 

dan perlu pertimbangan tindakan tranfusi tukar (Martini, 2018).   Atas dasar 

masalah tersebut, maka perlu dilakukan sebuah penelitian untuk menentukan 

kadar bilirubin transkutan untuk memprediksi hiperbilirubinemia pada bayi 

kurang bulan.  

 

1.2 Rumusan Permasalahan 

Apakah kadar TcB di usia dini dapat digunakan untuk memprediksi 

hiperbilirubinemia pada bayi kurang bulan usia 48jam dan 72 jam? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Menentukan kadar TcB sebagai prediktor hiperbilirubinemia pada bayi 

kurang bulan usia 48jam dan 72 jam. 

 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Menentukan cut-off kadar TcB usia 12 jam terhadap hiperbilirubinemia 

usia 48 jam pada BKB berat lahir 1000-1500gram  

2. Menentukan cut-off kadar TcB usia 24 jam terhadap hiperbilirubinemia 

usia 48 jam pada BKB berat lahir 1000-1500gram 

3. Menentukan cut-off kadar TcB usia 12 jam terhadap hiperbilirubinemia 

usia 72 jam pada BKB berat lahir 1000-1500gram  

4. Menentukan cut-off kadar TcB usia 24 jam terhadap hiperbilirubinemia 

usia 72 jam pada BKB berat lahir 1000-1500gram 

5. Menentukan cut-off kadar TcB usia 48 jam terhadap hiperbilirubinemia 

usia 72 jam pada BKB berat lahir 1000-1500gram 

6. Menentukan cut-off kadar TcB usia 12jam  terhadap hiperbilirubinemia 

usia 48 jam pada BKB berat lahir 1501-2000gram 

7. Menentukan cut-off kadar TcB usia 24jam  terhadap hiperbilirubinemia 

usia 48 jam pada BKB berat lahir 1501-2000gram  

8. Menentukan cut-off kadar TcB usia 12jam  terhadap hiperbilirubinemia 

usia 72 jam pada BKB berat lahir 1501-2000gram 

9. Menentukan cut-off kadar TcB usia 24jam  terhadap hiperbilirubinemia 

usia 72 jam pada BKB berat lahir 1501-2000gram 
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10. Menentukan cut-off kadar TcB usia 48jam  terhadap hiperbilirubinemia 

usia 72 jam pada BKB berat lahir 1501-2000gram 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teori 

Mendapatkan pengetahuan tentang kadar TcB saat usia 12 jam sebagai 

prediktor hiperbilirubinemia pada BKB di RSUD DR. Soetomo. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Sebagai bukti klinis bahwa kadar TcB dapat digunakan sebagai prediktor 

hiperbilirubinemia pada BKB di RSUD DR. Soetomo. 

2. Dapat digunakan sebagai panduan tatalaksana hiperbilirubinemia pada 

BKB di RSUD DR. Soetomo. 

3. Pasien dapat terdeteksi hiperbilirubinemia lebih dini dan mengurangi 

prosedur pengambilan darah. 
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