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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hiperbilirubinemia merupakan istilah yang dipakai untuk ikterus 

neonatorum setelah ada hasil laboratorium yang menunjukkan peningkatan 

kadar bilirubin. Ikterus akan tampak secara visual jika kadar bilirubin lebih 

dari 5 mg/dL. Hiperbilirubinemia pada bayi baru lahir sering ditemukan 

pada minggu pertama setelah lahir terutama pada bayi dengan berat badan 

kurang dari 2500 gram dan pada bayi <37 minggu (Kosim, 2007).  

Inkompatibilitas ABO adalah ketidak sesuaian golongan darah antara 

ibu dan bayi yang merupakan salah satu penyebab hemolisis pada bayi 

baru lahir, dimana hemolisis merupakan faktor resiko tersering 

hiperbilirubinemia pada bayi baru lahir (Al-Swaf, 2009; Dharmayani, 

2009). Pada beberapa penyakit seperti hemolitik, kelainan metabolik dan 

endokrin, kelainan hati dan infeksi, kadar bilirubin yang lebih dari 20 

mg/dL akan menyebabkan bilirubin yang belum dikonjugasi di hati atau 

unconjugated bilirubin dapat menembus sawar darah otak (blood brain 

barrier) dan bersifat toksik terhadap sel otak (Kosim, 2007).  

Suatu penelitian menunjukkan dari 90 pasien dengan hiperbilirubi-

nemia, 71 pasien (78, 9%) mempunyai kadar bilirubin >10 mg/dL dan 19 

pasien (21, 1%) mempunyai kadar bilirubin <10 mg/dL, 18 pasien (20%) 

pada umur <72 jam, 72 pasien (80%) pada umur ≥ 72 jam, 53 pasien (58, 

9%) BBLR, 50 (55, 6%) preterm dan 54 (60%) lahir spontan (Kosim, 
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2007). Penelitian lain menunjukkan pada 68 bayi baru lahir dengan 

inkompatibilitas ABO, 30 bayi (44%) diantaranya mengalami 

hiperbilirubinemia (Dharmayani, 2009). 

Penelitian ini dilakukan di RSU Haji Surabaya. Pada tahun 2012 di 

rumah sakit ini hiperbilirubinemia merupakan penyakit terbanyak kedua 

pada bayi baru lahir setelah infeksi.  

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana hubungan antara inkompatibilitas ABO dengan kejadian 

total hiperbilirubinemia patologis pada bayi baru lahir di RSU Haji 

Surabaya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan inkompatibilitas ABO dengan kejadian total 

hiperbilirubinemia patologis pada bayi baru lahir di RSU Haji Surabaya. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Mengetahui hubungan antara bayi baru lahir dengan inkompatibilitas 

ABO dari ibu dengan golongan darah O. 

2) Mengetahui hubungan antara bayi baru lahir dengan inkompatibilitas 

ABO dari ibu dengan golongan darah A, B, AB. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Klinis  

Sebagai sumber informasi tentang inkompatibilitas ABO dan kejadian 

total hiperbilirubinemia patologis pada bayi baru lahir sehingga dapat 
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dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam penatalaksanaan bayi 

baru lahir dengan hiperbilirubinemia. 

1.4.2 Manfaat Akademis 

1) Menambah wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan kedokteran. 

2) Sebagai tambahan sumber informasi dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan di bidang penatalaksanaan hiperbilirubinemia. 

3) Sebagai dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan hubungan inkompatibilitas ABO dengan kejadian total 

hiperbilirubinemia patologis pada bayi baru lahir.  


