
BAB 6

PEMBAHASAN

.1 Pembahasan Hasil Penelitian

.1.1 Karakteristik Subyek Penelitian

Pada  penelitian  ini  didapatkan  sebanyak  70%  subyek

didiagnosa sepsis secara klinis.  Pada kelompok sepsis  dapat  dilihat

bahwa  pasien  laki-laki  lebih  banyak  daripada  pasien  perempuan

namun pada kelompok non sepsis jumlah keduanya sama untuk jenis

kelamin.  Namun  secara  statistik  menyatakan  tidak  ada  perbedaan

bermakna antara kelompok sepsis dan non sepsis untuk jenis kelamin.

Hal ini sesuai dengan penelitian di Iran pada tahun 2004 hingga 2008

yang menunjukkan lebih banyak bayi  berjenis  kelamin laki-laki  yang

mengalami sepsis,  namun tidak ada hubungan antara jenis  kelamin

dengan kejadian EOS atau LOS (Aletayeb et al., 2011). 

Kemudian apabila didasarkan pada karakteristik suhu maka

pada kelompok sepsis memiliki rerata yang lebih tinggi dibandingkan

dengan  kelompok  non  sepsis,  dimana  pada  neonatus  cukup  bulan

yang  mengalami  demam  (≥37.8°C  pada  suhu  rektal  maupun  suhu

tubuh  secara  keseluruhan)   terdapat  1% dari  10%  neonatus  yang

dibuktikan  menderita  sepsis.  Bagaimanapun  juga  neonatus  yang

mengalami kenaikan suhu tubuh yang terjadi selama lebih dari 1 jam,

yang tidak diakibatkan oleh keadaan lingkungan, serta lebih dari 39 °C

akan sangat  rentan  untuk  terjadinya  bakteremia  serta  infeksi-infeksi

lainnya  (Shah  dan  Padbury,  2013),  sehingga  apabila  terjadi  suatu
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peningkatan  suhu  tubuh  di  atas  suhu  normal  pada  neonatus  akan

mengkibatkan  ia  lebih  rentan  memunculkan  bakteremia  yang  dapat

mengarahkan pada kondisi sepsis.

Dari hasil pemeriksaan darah didapatkan rerata kadar laktat

yang  lebih  tinggi  pada  kelompok  sepsis  dibandingkan  dengan

kelompok  non  sepsis,  sesuai  dengan  pada  kondisi  syok  sepsis

terdapat  disfungsi  dari  macrocirculatory dan  microcirculatory dan

penurunan oksigen pada jaringan perifer, sehingga kadar laktat dapat

menjadi suatu marker yang berguna untuk menilai hipoperfusi jaringan

serta untuk menilai  hasil akhir resusitasi pada pasien dengan sepsis

dan syok sepsis. Pada penelitian di 1278 pasien yang masuk ke rumah

sakit atas dasar infeksi, Shapiro et al. menemukan bahwa kadar laktat

dapat menstratifikasi pasien berdasarkan mortalitas. Kadar laktat  0–

2.4,  2.5–3.9  and  ≥4  mmol/L  dapat  diasosikan  dengan mortalitas

sebesar  4.9% (95% CI: 3.5% – 6.3%), 9.0% (95% CI: 5.6% – 12.4%)

and 28.4% (95% CI: 21% – 36%) (Andersen et al., 2013).

Rerata kreatinin pada kelompok sepsis memiliki rerata yang

lebih  rendah  dibandingkan  dengan  kelompok  non  sepsis.  Produksi

kreatinin dapat menurun dikarenakan adanya penurunan dari indeks

massa tubuh atau pada penyakit liver. Pada penelitian yang dilakukan

oleh Doi K. dkk disebutkan bahwa sepsis menurunkan produksi dari

kreatinin  dimana  sepsis  mereduksi  produksi  dari  energi  dan

metabolisme yang disebabkan oleh mediator inflamasi dan hormonal,

yang  dapat  menurunkan  produksi  kreatinin  pada  otot. Sepsis  yang

menginduksi  terjadinya  hipotermia  juga  dapat  menurunkan  konversi



non-enzimatik  dari  kreatin  menjadi  kreatinin,  dimana  konversi  non-

enzimatik  tersebut  bergantung  kepada  suhu  dan  pH,  penurunan

sebesar  3°C dapat  mereduksi  konversi  non-enzimatik  sebanyak 15-

20% (Doi et al., 2009).

Karakteristik  jumlah  leukosit  pada  kelompok  sepsis  juga

memiliki rerata yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok non

sepsis.  Leukopeni  menunjukkan perburukan keadaan anak di  mana

kemampuan  sumsum  tulang  memproduksi  leukosit  mulai  menurun.

Penurunan jumlah leukosit  khususnya sel  polymorphonuclear  (PMN)

ini  disebabkan  karena  peningkatan  destruksi  sel  PMN  setelah

fagositosis  bakteri  serta  adanya  agregasi  PMN  akibat  pengaruh

komplemen  yang  menyebabkan  peredarannya  dalam  sirkulasi

berkurang. Cadangan neutrofil  neonatus dalam sumsum tulang lebih

kecil dibandingkan dewasa sehingga pada keadaan sepsis akan cepat

habis.  Sel  stem  pada  neonatus  juga  tidak  mampu  meningkatkan

proliferasinya untuk memenuhi kebutuhan neutrofil  di  sirkulasi akibat

dari sepsis (Smith, 2006).

Pada karakteristik berat badan rerata pada kelompok sepsis

lebih rendah dibandingkan dengan kelompok non sepsis. Sedangkan

untuk karakteristik usia,  nadi  dan frekuensi  napas didapatkan rerata

yang  lebih  tinggi  pada  kelompok  sepsis  dibandingkan  dengan

kelompok non sepsis.  Namun menurut statistik tidak ada perbedaan

bermakna antara karakteristik kelompok sepsis dan non sepsis.



6.1.2 Korelasi Kadar Laktat dengan Derajat Sepsis

Berdasarkan  hasil  uji  korelasi  Pearson  diperoleh  koefisien

determinasi  sebesar  0,171  (p  =  0,023  <  0,05)  dimana kadar  laktat

berpengaruh  terhadap  derajat  sepsis  sebesar  17,1%,  meskipun

nilainya  tergolong  lemah  namun  menandakan  bahwa  kadar  laktat

memiliki korelasi terhadap derajat sepsis neonatorum, hal ini serupa

dengan  penelitian  yang  dilakukan  di  Rumah  Sakit  Hasan  Sadikin,

Bandung, oleh Dharma A.B. dkk pada bulan April sampai dengan Mei

2008.  Subjek  dipilih  secara  konsekutif  dari  anak  sakit  kritis  yang

dirawat  di  Bagian/SMF  Ilmu  Kesehatan  Anak.  Secara  statistik

didapatkan perbedaan bermakna kadar  laktat  pada keadaan  sepsis

dibandingkan dengan kelompok subjek yang tidak mengalami sepsis

(p=0,048).  Didapatkan  hubungan  yang  bermakna  keadaan  sepsis

dengan kelompok kadar laktat berdasarkan uji korelasi Spearman (nilai

p=0,033) yang  menyatakan  bahwa  didapatkan  hubungan  yang

bermakna  pada  keadaan  sepsis  dengan  kelompok  kadar  laktat

(Dharma A.B et al., 2008). 

Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  linier  (p  =  0,023  <  0,05)

pada  setiap  kenaikan  satu  derajat  sepsis  terdapat  kenaikan  laktat

sebesar 0,151 mmol/L.  Adanya kenaikan kadar laktat pada keadaan

sepsis diindikasikan sebagai suatu kenaikan dari perubahan glikolisis

yang  terus  menerus  berdasarkan  pada  keadaan  hipermetabolisme,

sedangkan  pada  keadaan  syok  septik,  peningkatan  perubahan

glikolisis  yang  terus  menerus  berdasarkan  pada  keadaan  hipoksia

jaringan  (Jat  et al., 2011).  Kadar laktat normal di  dalam tubuh yaitu



sebesar  0,3  –  1,0  mmol/L  (Zeichner  dan  Read,  2005),  sehingga

apabila terdapat kenaikan  kadar laktat darah diatas 2 mmol/L sudah

dapat dikatakan sebagai kondisi hiperlaktatemia (Hernández, 2010).

6.1.3 Nilai Prognostik Kadar Laktat

6.1.3.1 Kurva ROC

Analisis kurva ROC terhadap kadar laktat pada pasien sepsis

menunjukkan  nilai  AUC sebesar  60,6%  (95%  confidence  interval

adalah  0.369 -  0.843),  p  = 0,365.  Secara  statistik  nilai  AUC 60,6%

tergolong sedang (Dahlan, 2011). Nilai 60,6% menunjukkan bahwa jika

kadar laktat digunakan untuk menentukan outcome pasien sepsis pada

100 pasien, maka kesimpulan yang tepat hanya akan diperoleh pada

61  pasien.  Nilai  p  >  0,05  menunjukkan  bahwa  AUC  laktat  untuk

menentukan  outcome dari  pasien  sepsis  tidak  berbeda  bermakna

dengan nilai AUC 50%.

Nilai  cut off yang digunakan pada penelitian ini adalah ≥ 2,5

mmol/L dengan sensitivitas 66,7%, spesifisitas 76,2% dan nilai duga

positif 27,3%. Sensitivitas 66,7% menunjukkan bahwa dari 100 pasien

yang  memiliki  outcome meninggal,  hanya  67  orang  yang  memiliki

kadar laktat tinggi. Spesifisitas 76,2% menunjukkan kadar laktat dapat

mengkonfirmasi  neonatus  yang  memiliki  outcome hidup  sebesar

76,2%. Nilai duga positif 75% artinya probabilitas seseorang memiliki

outcome meninggal  apabila  kadar  laktatnya  ≥  2,5  mmol/L  adalah

27,3%.

Dari perhitungan statistik dapat dikatakan bahwa kadar laktat

dalam menentukan outcome hidup ataupun meninggal nilainya masih



hampir  seimbang,  sehingga  pada  neonatus  dengan  kadar  ≥  2,5

mmol/L belum dapat dikatakan secara pasti apakah ia akan meninggal

atau  dapat  tetap  hidup.  Hal  ini  serupa  dengan  penelitian  yang

dilakukan oleh Jat K.R. dkk yang bertempat di PICU pusat pelayanan

tersier  di  India  Utara yang melakukan penelitian  pada kadar  serum

laktat  sebagai  prediktor  daripada  kondisi  syok  septik  pada  pediatri

bahwa kadar  laktat  lebih  dari  45  mg/dl  (5 mmol/L)  memprediksikan

kematian  pada  level  yang  signifikan,  dimana  pada  penelitian

sebelumnya yang dilakukan oleh Duke et al. dan  Koliski  et al., kadar

laktat > 3 mmol/L memprediksi kematian secara signifikan (Jat R.K et

al., 2011).

6.1.3.2 Uji Chi-Square

Berdasarkan uji  chi-square yang dilakukan, kadar laktat > 5

mmol/L memiliki  nilai  p  =  0,073 >  0,05,  yang berarti  tidak  terdapat

hubungan  antara  kadar  laktat  >  5  mmol/L dengan  outcome pasien

namun  pasien  dengan  kadar  laktat  >  5  mmol/L  mempunyai

kemungkinan  (odds)  4,8  kali  untuk  memiliki  outcome meninggal

dibandingkan  dengan  pasien  dengan  kadar  laktat  <  5  mmol/L.

Sedangkan pada kadar laktat > 2 mmol/L didapatkan nilai p = 0,815 >

0,05, yang berarti juga tidak terdapat hubungan antara kadar laktat > 2

mmol/L dengan outcome pasien, namun pasien dengan kadar laktat >

2  mmol/L  mempunyai  kemungkinan  (odds)  1,3  kali  untuk  memiliki

outcome meninggal dibandingkan dengan pasien dengan kadar laktat

< 2 mmol/L. 



Hal  ini  hampir  sama  dengan  penelitian  berikut,  yaitu:

pemeriksaan  laktat 1: kurang dari 18 mg/dl (2 mmol/L) dari 3  subyek

didapatkan 3 hidup dan tidak ada yang meninggal; dari 18-45 mg/dl (2

mmol/L  –  5  mmol/L)  dari  7  subyek didapatkan  6   hidup  dan  1

meninggal; lebih dari 45 mg/dl (5 mmol/L) dari 16 subyek didapatkan 6

hidup dan 10 meninggal; pemeriksaan laktat 2: kurang dari 18 mg/dl (2

mmol/L)  dari  5  subyek didapatkan 4 hidup dan 1 meninggal;  18-45

mg/dl (2 mmol/L – 5 mmol/L) dari 7 subyek didapatkan 6 hidup dan 1

meninggal; lebih dari 45 mg/dl dari 14 subyek didapatkan  4 hidup dan

10 meninggal; pemeriksaan laktat 3: kurang dari 18 mg/dl (2 mmol/L)

dari 6 subyek didapatkan  5 hidup, 1 meninggal; 18-45 mg/dl (2 mmol/L

– 5 mmol/L)  dari 6 subyek didapatkan 5 hidup dan 1 meninggal; lebih

dari 45 mg/dl (5 mmol/L),  dari 11 subyek  didapatkan 4 hidup dan 7

meninggal  (Jat R.K et al., 2011).

Hasil  penelitan  seperti  ini  diduga  dipengaruhi  oleh  adanya

faktor  pengganggu  yang  menyebabkan  peningkatan  kadar  laktat

melebihi batas normal namun pada beberapa subyek masih memiliki

outcome yang baik atau kadar laktat yang masih dalam batas normal

namun pada beberapa subyek justru  memiliki  outcome yang buruk.

Faktor pengganggu tersebut adalah pengaruh obat-obatan, terapi yang

diberikan,  ada  tidaknya  kondisi  syok,  dan  ada  tidaknya  kondisi

keganasan (malignancy) atau penyakit lain yang menyertai (Andersen

et al., 2013).



.2 Implikasi Terhadap Bidang Kedokteran

Penelitian ini  mengenai pemeriksaan kadar laktat di  dalam darah

dan  hubungannya  dengan  derajat  keparahan  sepsis  neonatorum  yang

sekaligus menentukan outcome dari neonatus tersebut. Untuk menilai hasil

dari penelitian ini variabel bebas yang diteliti adalah kadar laktat dalam darah

pada neonatus dengan variabel tergantung yaitu derajat sepsis dan outcome

pasien.  Hasil  yang  didapatkan  adalah  terdapat  korelasi  dimana  setiap

kenaikan satu derajat sepsis terdapat kenaikan laktat sebesar 0,151 mmol/L

dan pada uji prognostik didapatkan AUC sebesar 60,6% yang menunjukkan

bahwa jika laktat digunakan untuk menentukan prognosis sepsis pada 100

pasien, maka kesimpulan yang tepat hanya akan diperoleh pada 61 pasien. 

Berdasarkan tabel 2x2 didapatkan nilai sensitivitas sebesar 66,7%

dan spesifisitas  sebesar  76,2% dimana kadar  laktat  tidak  sensitif  namun

lebih spesifik untuk menentukan outcome pasien sepsis. Sedangkan pada uji

Chi-Square didapatkan pasien dengan kadar laktat > 5 mmol/L mempunyai

kemungkinan  (odds)  4,8  kali  untuk  memiliki  outcome meninggal

dibandingkan dengan pasien dengan kadar laktat < 5 mmol/L. namun pasien

dengan kadar laktat > 2 mmol/L mempunyai kemungkinan (odds)  1,3 kali

untuk  memiliki  outcome meninggal  dibandingkan  dengan  pasien  dengan

kadar laktat < 2 mmol/L.

Sesuai dengan hasil  yang didapat dari penelitian ini,  maka kadar

laktat  >  5  mmol/L  lebih  dapat  digunakan  untuk  menentukan  outcome

meninggal pada pasien sepsis neonatorum. Namun agar dapat diaplikasikan

ke  masyarakat,  penelitian  ini  masih  memerlukan  penelitian  lebih  lanjut,

sehingga penelitian ini bisa dijadikan sebagai dasar teori dan pertimbangan



bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pembahasan

yang lebih mendalam.

.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini  adalah uji  korelasi  dan uji  prognostik menggunakan

data  sekunder.  Keterbatasan  yang  dialami  selama  melakukan  penelitian

adalah kurangnya jumlah subyek diakibatkan oleh pemeriksaan kadar laktat

yang  bukan  pemeriksaan  yang  selalu  dilakukan  pada  pasien  dengan

diagnosa  klinis  sepsis  neonatorum,  serta  masih  kurangnya  penelitian

mengenai sepsis neonatorum sehingga peneliti menemui kesusahan untuk

mencari literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.




