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                               BAB 1 

                                                PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  Masalah  

 

Hiperbilirubinemia merupakan kondisi peningkatan kadar bilirubin  

yang terakumulasi dalam darah  dan di tandai dengan  jaundice atau 

ikterus, suatu pewarnaan sklera dan kuku (Wong, Hokkenberry, Wilson, 

Winkelstein & Schwartz, 2009).  Hiperbilirubinemia merupakan salah satu 

fenomena klinis yang sering ditemukan pada bayi baru lahir. 

Hiperbilirubinemia menyebabkan bayi terlihat berwarna kuning keadaan 

ini timbul akibat akumulasi pigmen bilirubin 4Z, 15Z bilirubin IX alpha 

yang berwarna ikterus  pada sklera dan kulit  (Kosim, Yunanto, Dewi, 

Sarosa,& Usman, 2012). 

      Jenis hiperbilirubinemia pada nenonatus ada 2 yaitu hiperbilirubinemia 

tidak terkonyungasi/ indirek atau konyungasi/direk (WHO, 2011). Pada 

kebanyakan bayi baru lahir, hiperbilirubinemia tak terkonyungasi  

merupakan fenomena tradisional  yang normal, tetapi pada beberapa bayi 

terjadi peningkatan bilirubin secara berlebihan sehingga bilirubin 

berpotensi menjadi toksik (Kosim, Yunanto, Dewi, Sarosa, & Usman, 

2012). Hiperbilirubinemia merupakan salah satu fenomena klinis tersering 

ditemukan pada bayi baru lahir, dapat disebabkan oleh proses fisiologis, 

atau patologis, atau kombinasi keduanya (Lubis, Rasyidah, Syofiani, 

Sianturi, Azlin & Tjipta, 2013) 

Insidensi  terjadinya hiperbilirubin adalah 25-60 % dari semua 

neonatus cukup bulan  dan 80% dari neonatus  kurang bulan  (WHO, 

2011). Angka kejadian   hiperbilirubin neonatorum pada bayi cukup bulan 

di beberapa rumah sakit (RS) pendidikan di indonesia antara lain RSCM, 

RS Dr sardjito, RS Dr Soetomo,  RS Dr  kariadi  bervariasi dari 13,7% 

hingga 85 %.  Pasien hiperbilirubinemia  di Rumah Sakit Wava Husada 



2 
 

Kepanjen di Ruang Perinatologi pada  bulan Juli adalah berjumlah 

sebanyak 3,.61%. Angka kejadiannya  sangat kecil tetapi komplikasi yang 

di timbulkan sangat fatal (Moeslichan, Surjono, Suradji, Usman & 

Rinawati, 2004). Penanganan yang cepat dan tepat  dapat menghindari 

komplikasi yang sangat  fatal.  

Foto terapi  merupakan tindakan yang memberika terapi melalui 

sinar yang menggunakan lampu, dan lampu yang di gunakan  sebaiknya 

tidak lebih dari 500 jam untuk menghindari turunnya energi yang di 

hasilkan oleh lampu (Hidayat, 2008).  Foto terapi intensif yaitu dengan 

menggunakan sinar blue green spectrum dengan panjang gelombang 430-

490 nm, kekuatan paling kurang  30  Uw//cm
2 

diperiksa dengan radio 

meter, atau diperkirakan dengan menempatkan bayi langsung di bawah 

sumber sinar dan kulit bayi yang terpajan lebih luas (Kosim, Yunanto, 

Dewi, Sarosa & Usman, 2012). Penelitian yang di lakukan oleh 

kuzniwizt,et al 2009 menunjukkan bahwa penggunaan foto terapi mampu 

menurunkan kejadian hiperbilirubinemia berat. 

Studi pendahuluan yang dilakukan di Rumah Sakit Wava Husada 

Kepanjen  di dapatkan data bahwa setiap bayi yang menderita 

hiperbilirubinemia  dengan kadar lebih dari atau sama dengan 13-18 mg/dl 

dilakukan foto terapi dan pelaksanaan perawatan foto terapi yang 

dilakukan meliputi perawatan resiko cidera, perawatan pemberian cairan 

dan nutrisi, observasi pengukuran suhu, perawatan popoknya dan  

perawatan perubahan posisi secara berkala. 

Asuhan keperawatan yang di berikan selama pelaksanaan prosedur 

foto terapi mulai dari tahap persiapan alat sampai proses pelaksanaan  foto 

terapi menjadi tanggung jawab perawat untuk memastikan bayi menjalani 

prosedur secara tepat. Mali (2004) menyebutkan peran perawat selama 

pelaksanaan prosedur foto terapi di awali dengan mempersiapkan unit foto 

terapi dengan menghangatkan ruangan tempat unit foto terapi di 

tempatkan, sehingga suhu suhu di bawah lampu antara 30
o 

c sampai 38
 o 

c,  

kemudian di nyalakan mesin dan pastikan semua tabung flouresens 
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berfungsi dengan baik dan menggati tabung/lampu flouresens yang telah 

rusak atau berkelip kelip, jangan lupa untuk mencatat tanggal pengganti 

tabung dan lama penggunaan tabung tersebut. Tabung di ganti setelah 

2000 jam penggunaan atau setelah 3 bulan, walaupun tabung masih bisa 

berfungsi. Tahap selanjutnya perawat mengelola pemberian foto terapi 

dengan menempatkan bayi di bawah sinar foto terapi (Moeslichan, 

Surjono, Suradji, Usman & Rinawati, 2004) 

Perawat melaksanakan asuhan keperawatan pada bayi yang 

dilakukan foto terapi bertujuan untuk mempertahankan suhu tubuh bayi, 

meningkatkan jumlah masukan cairan berupa ASI dan susu formula selama 

periode foto terapi,  mengganti posisi secara berkala tiap 3 jam,  mengkaji 

warna kulit dan  sianosis bila bayi mendapatkan oksigen,  mengganti popok 

bila basah atau BAB  dan melihat konsistensi BAB dan warnanya. 

Pelaksanaan perawatan foto terapi harus sesuai dengan standar  operasional 

prosedur sehingga dapat mencapai pelayanan yang berkualitas. Apabila 

pelaksanaan  perawatan foto terapi tidak sesuai dengan standar opersional 

prosedur akan menimbulkan berbagai masalah terutama perawatan nutrisi 

yang tidak tepat akan menimbulkan kekurangan volume cairan tubuh atau 

dehidrasi (Surasmi, Handayani  & Kusuma,  2003).   

Berdasarkan latar belakang di atas  maka peneliti ingin meneliti 

tentang pelaksanaan perawatan pada bayi yang dilakukan foto terapi di 

Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen. 

1.2 Rumusan Masalah  

      Bagaimana pelaksanaan perawatan pada bayi  yang dilakukan foto 

terapi di Ruang Perinatologi Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen  ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di rumah sakit wava 

husada kepanjen bahwa bayi dengan peningkatan kadar bilirubin lebih dari 

atau sama dengan 13-18 mg/dl dilakukan foto terapi dan peneliti tertarik 

untuk  mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan perawatan foto terapi 
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pada bayi hiperbilirubinemia di Ruang Perinatologi Rumah Sakit Wava 

Husada Kepanjen. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Bagi perawat  

        Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi dan 

evaluasi bagi perawat di  Rumah Sakit  Wava Husada kepanjen dalam 

mengembangkan  asuhan keperawatan sesuai standar operasional prosedur. 

 1.4.2 Bagi institusi  

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat  sebagai 

bahan referensi atau bacaan bagi mahasiswa dan bahan ajar dosen 

sehingga dapat meningkatkan mutu pembelajaran. 

   1.4.3 Bagi Rumah Sakit 

        Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan dan 

evaluasi tentang pelaksanaan perawatan foto terapi  bagi staf  rumah sakit 

yang dengan standar operasional prosedur foto terapi pada bayi 

hiperbilirubinemia  sehingga dapat meningkatkan proses kesembuhan dan  

mutu pelayanan yang berkualitas.  
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