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ABSTRAK 

 

Pranidya, Nada Putri. 2016. Hubungan Antara Kadar Laktat Dengan Derajat 
Keparahan Sepsis pada Sepsis Neonatorum. Tugas Akhir, 
Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas 
Brawijaya. Pembimbing: (1) dr. Agustin Iskandar, M.Kes, Sp.PK (2) 
dr. Eko Sulistijono, Sp.A (K). 

 

Sepsis neonatorum masih menjadi penyebab utama tingginya angka 
kematian bayi di Indonesia. Gejala awal yang tidak spesifik menyebabkan sepsis 
seringkali sulit didiagnosa sehingga banyak yang memiliki outcome buruk, karena 
keterlambatan penanganan akan mengakibatkan kematian. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kadar laktat dengan derajat 
keparahan sepsis dan nilai prognostik kadar laktat. Penelitian ini menggunakan 
uji korelasi dan uji prognostik. Dari 30 subyek didapatkan 4 subyek SIRS, 7 
subyek sepsis, 9 subyek sepsis berat, dan 10 subyek MODS (Multi Organ 
Dysfunction Syndrome). Hasil uji korelasi diperoleh adanya hubungan positif dan 
bermakna (p=0,023) antara kadar laktat dengan derajat keparahan sepsis 
sebesar 41,4% dimana setiap kenaikan satu derajat sepsis tejadi peningkatan 
kadar laktat sebesar 0,151 mmol/L. Hasil uji prognostik kadar laktat untuk 
menentukan outcome subyek dengan cut off ≥ 2,5 mmol/L menunjukkan 
sensitivitas 66,7% dan spesifisitas 76,2%. Uji chi square kadar laktat > 2 mmol/L 
dan < 2 mmol/L tidak didapat perbedaan yang bermakna antara keduanya pada 
outcome pasien. OR = 1,3 menunjukkan bahwa meskipun tidak ada perbedaan 
yang bermakna namun outcome meninggal lebih besar 1,3 kali dibanding 
outcome hidup pada kadar laktat > 2 mmol/L. Hasil uji pada kadar laktat > 5 
mmol/L dan < 5 mmol/L tidak didapat perbedaan yang bermakna antara 
keduanya pada outcome pasien. OR = 4,8 menunjukkan bahwa meskipun tidak 
ada perbedaan yang bermakna namun outcome meninggal lebih besar 4,8 kali 
dibandingkan dengan outcome hidup pada kadar laktat > 5 mmol/L. Sehingga 
kadar laktat > 5 mmol/L lebih dapat menentukan outcome meninggal pada 
pasien sepsis neonatorum. 

 
 

Kata kunci : Sepsis Neonatorum, Kadar Laktat, Derajat Sepsis 
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ABSTRACT 

 

Pranidya, Nada Putri. 2016. Correlation Between Rate of Lactate and The 
Severity of Sepsis Degree for Neonatal Sepsis. Final Assigment, 
Medical Program, Faculty of Medicine, Brawijaya University. 
Supervisors: (1) dr. Agustin Iskandar, M.Kes, Sp,PK (2) dr. Eko 
Sulistijono, Sp.A (K). 

 

Neonatal sepsis remains a major cause of high infant mortality rate in 
Indonesia. The intial symptoms are not specific which caused difficulty in 
diagnosing sepsis due to any delays in treatment will lead to death. This study is 
to determine the relationship between lactate levels and severity of sepsis degree 
and lactate prognostic value. This study uses correlation and prognostic test 
conducted by taking secondary data. From 30 subjects obtained 4 SIRS, 7 
sepsis, 9 severe sepsis, and 10 MODS. Positive correlation test 17.1% occured 
between lactate levels and severity of sepsis degree, lactate is increasing 0.151 
mmol/L in each degree. Lactate levels’ prognostic value to determine outcome 
with a cut-off ≥2.5 mmol/L result in 66.7% of sensitivity and 76.2% of specificity. It 
is concluded that lactate levels with a cut-off ≥2.5 mmol/L is specific but not 
sensitive for determining the outcome. Chi-square test’ lactate levels >2 mmol/L 
and <2 mmol/L shows no significant differences on patient outcomes. OR = 1.3 
shows that even though there’s no significant difference in outcome but death is 
1.3 times greater than live in lactate levels >2 mmol/L. In lactate levels >5 mmol/L 
and <5 mmol/L obtained no significant differences on patient outcomes. OR = 4.8 
shows that even though there’s no significant difference in outcome but death is 
4.8 times greater life in lactate levels >5 mmol/L. So that the lactate levels >5 
mmol/L is more able to determine outcomes of death in patients with neonatal 
sepsis. 
 

Keywords : Neonatal Sepsis, Lactate Levels, Sepsis Degree 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sepsis neonatorum adalah sindrom klinik penyakit sistemik, disertai 

bakteremia yang terjadi pada bayi dalam satu bulan pertama kehidupan. 

Sepsis neonatal dapat terjadi secara dini, yaitu pada 5-7 hari pertama 

dengan organisme penyebab didapat dari intrapartum atau melalui saluran 

genital ibu (Pusponegoro, 2000). 

Angka kematian bayi (AKB) di seluruh dunia masih tinggi dan 

banyak terjadi pada usia satu bulan pertama kehidupan (periode neonatus), 

yaitu 4 juta kematian per tahunnya dan hampir 99% berasal dari negara 

berkembang. Penyebab kematian bayi di negara berkembang adalah 

penyakit infeksi (42%), asfiksia, trauma lahir (29%), kurang bulan dan berat 

lahir rendah (10%). (WHO, 2002) Angka kejadian sepsis di negara 

berkembang lebih tinggi (1,8-18/1.000 kelahiran) dibandingkan dengan 

negara maju (1-5/1.000 kelahiran) (Gerdes, 2004).  

Angka kematian bayi (AKB)  di Indonesia juga sangat tinggi yaitu 32 

per 1.000 kelahiran hidup. Setiap 1 jam terdapat 10 kematian bayi di 

Indonesia. Salah satu penyebab kematian bayi terbanyak adalah infeksi 

(Kaban, 2014). Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Nasional 2007 

melaporkan bahwa kematian neonatal dini (0-7 hari) sebesar 78,5% dari 

seluruh kematian neonatal, sebagian besar disebabkan karena gangguan 

pernapasan, prematuritas, dan juga sepsis. Kematian neonatal lanjut (8-28 

hari) sebanyak 20% disebabkan oleh sepsis (Riskesdas, 2007). 
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Sepsis neonatorum merupakan suatu kedaruratan yang pada setiap 

keterlambatan penanganannya akan mengakibatkan kematian. Diagnosis 

dan pengobatan sepsis neonatorum semakin canggih dalam beberapa tahun 

terakhir, tetapi sepsis neonatorum masih merupakan penyebab morbiditas 

dan mortalitas neonatus yang paling utama. Gejala awal yang tidak spesifik 

sulit membedakan antara sepsis neonatorum dan penyakit lain pada 

neonatus, sehingga terapi antibiotik diberikan pada semua kasus tersangka 

sepsis (Zaidi dan Thaver, 2009). 

Salah satu tes yang paling sering digunakan dalam diagnosis sepsis 

adalah kultur darah positif. Selain pemeriksaan hitung sel darah putih (WBC 

count) dan kultur darah, pemeriksaan laktat pada seluruh pasien dengan 

dugaan sepsis berat menjadi dapat digunakan untuk mempercepat 

pengobatan dini serta memantau dampak terapi. Pada tahun 2012, 

manajemen yang direkomendasikan untuk sepsis berat yang diatur oleh 

Surviving Sepsis Campaign, yaitu meliputi pengukuran kadar laktat, 

memperoleh kultur darah sebelum pemberian antibiotik, antibiotik spektrum 

luas, administrasi 30 mL / kg kristaloid untuk hipotensi atau laktat> 4 mm / L, 

dan vasopressor (Biron et al., 2015). 

Laktat merupakan produk metabolisme sel yang dapat terakumulasi 

ketika sel-sel kekurangan oksigen yang memadai (hipoksia). Laktat 

diproduksi oleh hampir semua jaringan di dalam tubuh manusia, dengan 

kadar tertinggi yang didapat di dalam otot. Pada kondisi normal, 

pembersihan laktat secara cepat dilakukan oleh liver dengan dibantu oleh 

ginjal (Andersen et al., 2013). 

https://labtestsonline.org/glossary/hypoxia/
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Laktat merupakan suatu pertanda biokimiawi pada sakit kritis, 

trauma dan sepsis. Kadar laktat yang tinggi menunjukkan adanya hipoksia 

jaringan global, peningkatan glikolisis, efek dari suatu endotoksin dan 

pertanda terjadinya metabolisme anaerob (Patriawati, 2013). Keadaan 

hipoksia yang ditandai dengan peningkatan kadar laktat juga membuat 

prognosis menjadi lebih buruk. Lahat dkk mengemukakan dalam keadaan 

hipoksia seksresi Tumor Necrosis Factor- α (TNF-α) sebagai mediator 

proinflamasi meningkat. Ramanathan dkk mengemukakan hipoksia juga 

dapat membuat konsentrasi Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) 

meningkat. Kedua hal tersebut membuat prognosis menjadi lebih buruk 

(Dharma et al., 2008). 

Banyak penelitian menunjukkan bahwa kadar laktat yang tinggi 

maupun adanya peningkatan kadar laktat pada pemeriksaan serial 

berhubungan dengan peningkatan risiko mortalitas pada pasien sepsis 

anak (Patriawati, 2013). Disimpulkan juga bahwa terdapat hubungan positif 

antara kadar laktat plasma dan derajat disfungsi organ berdasarkan Pediatric 

Logistic Organ Dysfunction Score (PELOD Score), yaitu merupakan skor 

komposisi dan bagian dari skor luaran, serta dapat digunakan untuk menilai 

derajat beratnya disfungsi organ pada anak sakit kritis. Keadaan kritis dapat 

dilihat dari jumlah disfungsi organ yang dialami oleh pasien sepsis. (Dharma 

et al., 2008). 

Akan tetapi, penggunaan laktat dalam menentukan prognosis 

sepsis neonatorum belum banyak dilaporkan sehingga perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai kegunaan dari kadar laktat terhadap 

prognosis terhadap sepsis neonatorum serta apakah terdapat suatu 

hubungan antara kadar laktat dengan derajat keparahan sepsis. 
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1.2 Masalah Penelitian 

a. Bagaimana hubungan antara kadar laktat dengan derajat sepsis 

neonatorum? 

b. Bagaimana nilai prognostik kadar laktat pada outcome sepsis 

neonatorum? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui hubungan antara kadar laktat dengan derajat keparahan 

sepsis neonatorum. 

b. Mengetahui nilai prognostik kadar laktat yang terdiri dari sensitivitas, 

spesifisitas, dan nilai duga positif pada outcome sepsis neonatorum. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademik : 

Penelitian ini dapat menjadi dasar teori untuk menambah 

wawasan pengetahuan dasar untuk pengembangan penelitian 

selanjutnya dalam bidang kedokteran khususnya tentang hubungan 

antara kadar laktat dengan derajat keparahan sepsis dan outcome 

sepsis neonatorum. 

1.4.2 Manfaat Praktis : 

a) Kadar laktat dapat digunakan untuk menentukan hubungan 

dengan derajat keparahan sepsis neonatorum. 

b) Kadar laktat dapat menentukan perbedaan derajat keparahan 

sepsis neonatorum. 

c) Kadar laktat dapat menentukan outcome sepsis neonatorum. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sepsis Neonatorum 

2.1.1 Definisi 

Sepsis neonatorum dapat didefinisikan sebagai infeksi 

sistemik yang disebabkan oleh bakteri dan dikonfirmasi dengan 

menggunakan kultur darah positif pada bulan pertama kehidupan 

(Khamael dan Naher, 2013). Sepsis neonatorum biasa diartikan 

sebagai  gejala sistematik infeksi oleh bakteri, virus, dan jamur pada 

periode neonatal dengan  gejala awal yang bervariasi, dari hanya 

malas minum, hingga syok septik (Suryani et al., 2013). 

Sepsis neonatorum diklasifikasikan sebagai sepsis dengan 

onset cepat/Early Onset Sepsis (EOS) yang terjadi pada neonatus 

yang berusia 1 hari sampai dengan 7 hari atau sepsis dengan onset 

lambat/Late Onset Sepsis (LOS) yang terjadi pada neonatus yang 

berusia 8 sampai dengan 28 hari. (Khamael dan Naher, 2013). 

2.1.2 Etiologi 

Beberapa jenis patogen dapat mengakibatkan sepsis pada 

periode neonatus. Patogen yang sering menginfeksi adalah bakteri, 

namun virus seperti Herpes Simplex Virus (HSV) dan enterovirus 

seringkali dikaitkan dengan kasus sepsis berat dengan angka 

mortalitas yang tinggi. Pada suatu penelitian dikemukakan bahwa 

infeksi bakteri gram negatif terjadi pada 38% kasus syok sepsis dan 

62,5% kasus kematian akibat sepsis (Wynn dan Wong, 2010). 
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Etiologi dari sepsis akibat bakteri gram positif sering 

diakibatkan oleh group B streptococcus (GBS) dan coagulase-

negative staphylococcus (CoNS), namun kasus syok septik dan 

mortalitas jarang diakibatkan oleh coagulase-negative 

staphylococcus (CoNS). Fungi (terutama Candida albicans) juga 

dapat mengakibatkan sepsis neonatus yang berat dan seringkali 

mengakibatkan keadaan extremely low birth weight (ELBW) pada 

neonatus (Wynn dan Wong, 2010).  

Invasi mikroba ke dalam aliran darah dengan hasil kultur 

darah yang positif bukan faktor yang penting untuk terjadinya sepsis 

karena penyebaran sistemik molekul sinyal mikrobial atau toksin juga 

dapat menimbulkan respon tersebut. Kurang lebih 30 hingga 60 

persen pasien sepsis dan 60 hingga 80 persen pasien syok septik 

mempunyai kultur darah yang memberikan bakteri atau fungus, dan 

bakteri gram negatif menyebabkan kurang lebih dua per tiga dari 

isolat ini. Pada pasien-pasien yang hasil kultur darahnya negatif, 

diagnosis etiologi sering dapat ditegakkan lewat pemeriksaan kultur 

atau mikroskopis terhadap bahan yang terinfeksi dari lokasi 

setempat. Kadang-kadang pasien dengan diagnosis bakteremia tidak 

memperlihatkan respons septik (Isselbacher et al., 2014). 

 

2.1.3 Epidemiologi 

Insiden sepsis neonatorum di dunia berkisar antara 1-8 per 

1000 kelahiran hidup. Pada negara maju seperti Amerika, kejadian 

sepsis sejak 1980 bervariasi diantara 2-4 per 1000 kelahiran hidup 

sedangkan di negara berkembang seperti di India, angka kejadiannya 

34-37 per 1000 kelahiran hidup. 
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Indonesia belum mempunyai data pasti tentang kejadian 

sepsis. Di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) tahun 2009, 

insiden sepsis  neonatorum adalah 98 per 1000 kelahiran hidup. 

Angka kejadian yang tinggi karena RSCM adalah senter pelayanan 

tersier dan pusat rujukan dari hampir seluruh wilayah Indonesia. 

Kejadian sepsis yang tinggi di RSCM juga menyebabkan sebagian 

besar bayi mendapatkan antibiotik karena gejala klinis dan marker 

atau petanda sepsis menunjukkan adanya infeksi (Roeslani et al., 

2013). 

Faktor-faktor yang merupakan predisposisi untuk terjadinya 

bakteremia gram-negatif mencakup diabetes melitus, penyakit 

limfoproliferatif, sirosis hepatis, luka bakar, tindakan atau 

penggunaan alat yang invasif, dan obat-obatan yang menimbulkan 

neutropenia. Faktor risiko utama untuk terjadinya bakteremia gram-

positif mencakup pemasangan kateter infus, alat-alat mekanis yang 

dibiarkan di tempatnya (indwelling), luka bakar dan penyuntikan obat 

intravena. Fungemia paling sering terjadi pada pasien yang sistem 

kekebalannya terganggu dengan neutropenia yang acapkali 

ditemukan sesudah pemberian terapi antri mikroba berspektrum luas. 

(Isselbacher et al., 2014). 

 

2.1.4 Patofisiologi  

Inflamasi sebagai tanggapan imunitas tubuh terhadap 

berbagai macam stimulasi immunogen dari luar. Inflamasi 

sesungguhnya merupakan upaya tubuh untuk menghilangkan dan 

eradikasi organisme penyebab. Berbagai jenis sel akan teraktivasi 

dan memproduksi berbagai jenis mediator inflamasi termasuk 

berbagai sitokin. 
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Mediator inflamasi sangat kompleks karena melibatkan 

banyak sel dan mediator yang dapat mempengaruhi satu sama lain 

(Sudoyo et al., 2007). 

Sitokin sebagai mediator inflamasi tidak berdiri sendiri dalam 

sepsis, masih banyak faktor lain (non sitokin) yang sangat berperan 

dalam menentukan perjalanan suatu penyakit. Respon tubuh 

terhadap suatu patogen melibatkan bermacam-macam komponen 

sistem imun dan berbagai macam sitokin baik itu yang bersifat 

proinflamasi dan antiinflamasi. Termasuk sitokin proinflamasi adalah 

TNF(Tumor Necrotizing Factors), IL-1 (Interleukin-1), IFN-Ɣ 

(Interferon gamma) yang bekerja membantu sel untuk 

menghancurkan mikroorganisme yang menginfeksi. Termasuk sitokin 

antiinflamasi adalah interleukin 1 reseptor antagonis (IL-1 ra), IL-4 

(Interleukin-4), IL-10 (Interleukin-10) yang bertugas untuk 

memodulasi, koordinasi atau represi terhadap respon yang 

berlebihan. Apabila keseimbangan kerja antara pro-inflamasi dan 

anti-inflamasi mediator ini tidak tercapai dengan sempurna maka 

dapat memberikan kerugian bagi tubuh (Sudoyo et al., 2007). 

Penyebab sepsis dan syok septik yang paling banyak 

berasal dari stimulasi toksin, baik dari endotoksin gram negatif 

maupun endotoksin gram positif. Endotoksin dapat secara langsung 

dengan LPS (Lipopolisakarida) dan bersama-sama dengan antibodi 

dalam serum darah penderita membentuk LPSab (Lipo Poli Sakarida 

Antibodi). LPSab yang berada dalam darah penderita dengan 

perantaraan reseptor CD14+ akan bereaksi dengan makrofag dan 

makrofag mengekspresikan imuno modulator di atas hanya dapat 

terjadi pada bakteri gram negatif yang mempunyai LPS dalam 

dindingnya. 
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Eksotoksin, virus, dan parasit yang dapat berperan sebagai 

superantigen setelah di fagosit oleh monosit atau makrofag yang 

berperan sebagai Antigen Processing Cell (APC). Antigen ini 

membawa muatan polipeptida spesifik yang berasal dari Major 

Histocompatibility Complex (MHC). Antigen yang bermuatan peptida 

MHC kelas II akan berikatan dengan CD4+ (limfosit Th1 dan Th2) 

dengan perantaraan TCR (T Cell Receptor) (Sudoyo et al., 2007). 

Sebagai usaha tubuh untuk beraksi terhadap sepsis maka 

limfosit T akan mengeluarkan substansi dari Th1 yang berfungsi 

sebagai imuno modulator yaitu: IFN-Ɣ, IL-2 dan M-CSF 

(Machrophage Colony Stimulating Factor). Limfosit Th2 akan 

mengekspresikan IL-4, IL-5, IL-6, dan IL-10. IFN- Ɣ merangsang 

makrofag mengeluarkan IL-1β dan TNF-α. IFN-Ɣ, IL-1β dan TNF-α 

berkorelasi dengan keparahan penyakit dalam kematian, tetapi 

ternyata sitokin IL-2 dan TNF-α selain merupakan reaksi terhadap 

sepsis dapat pula merusak endotel pembuluh darah yang 

mekanismenya sampai saat ini belum jelas. IL-1β sebagai imuno 

regulator utama juga mempunyai efek pada sel endotelial termasuk di 

dalamnya pembentukan prostaglandin E2 (PG-E2) dan merangsang 

ekspresi intercelluler adhesion molecule-1 (ICAM-1).  

Dengan adanya ICAM-1 menyebabkan neutrofil yang telah 

tersensitisasi oleh granulocyte macrophage colony stimulating factor 

(GM-CSF) akan mudah mengadaka adhesi. Interaksi endotel dengan 

neutrofil terdiri dari tiga langkah, yaitu : 1) Bergulirnya neutrofil, P dan 

E-selektin yang dikeluarkan oleh endotel dan L-selektin neutrofil 

dalam mengikat ligan respektif; 2) Merupakan langkah yang sangat 

penting, adhesi dan aktivasi neutrofil yang mengikat intergretin CD-11 

atau CD-18, yang melekatkan neutrofil pada endotel  dengan molekul  
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adhesi (1CAM) yang dihasilkan oleh endotel; 3) Transmigrasi netrofil 

menembus dinding endotel (Sudoyo et al., 2007). 

Netrofil yang beradhesi dengan endotel akan mengeluarkan 

lisosim yang akan menyebabkan dinding endotel lisis, akibatnya 

endotel terbuka. Neutrofil juga membawa superoksidan yang 

termasuk dalam radikal bebas yang akan mempengaruhi oksigenasi 

pada mitokondria, dan siklus GMPs. Akibat dari proses tersebut 

endotel menjadi nekrosis sehingga terjadi kerusakan endotel 

pembuluh darah. Ternyata kerusakan endotel pembuluh darah 

tersebut akan menyebabkan terjadinya gangguan vaskuler sehingga 

menyebabkan kerusakan organ multipel sesuai dengan pendapat 

Bone bahwa kelainan organ multipel tidak disebabkan oleh infeksi 

tetapi akibat inflamasi sistemik  dengan sitokin sebagai mediator. 

Pendapat tersebut diperkuat oleh Cohen bahwa kelainan organ 

multipel disebabkan karena trombosis dan koagulasi dalam pembuluh 

darah kecil sehingga terjadi syok septik yang berakhir dengan 

kematian (Sudoyo et al., 2007). 

Syok septik merupakan diagnosis klinis sesuai dengan 

sindroma sepsis disertai dengan hipotensi (tekanan darah turun 

kurang dari 90 mmHg) atau terjadi penurunan darah sistolik lebih dari 

40 mmHg dari tekanan darah sebelumnya. Organ yang paling penting 

adalah hati, paru, dan ginjal, angka kematian sangat tinggi bila terjadi 

kerusakan lebih dari tiga organ tersebut. Dalam suatu penelitian 

disebutkan angka kematian syok septik adalah 72% dan 50% 

penderita meninggal bila terjadi syok lebih dari 72 jam, 30% sampai 

80% penderita dengan syok septik menderita Acute Respiratory 

Distress Syndrome (ARDS) (Sudoyo et al., 2007). 
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Gambar 2.1 Sepsis Cascade (Al-Khafaji, 2016) 
 

Sesuai dengan patogenesis, secara klinik sepsis neonatal 

dapat dikategorikan dalam: Sepsis dini, terjadi pada 5-7 hari pertama, 

tanda distres pernapasan lebih mencolok, organisme penyebab 

penyakit didapat dari intrapartum, atau melalui saluran genital ibu. 

Pada keadaan ini kolonisasi patogen terjadi pada periode perinatal. 

Beberapa mikroorganisme penyebab, seperti treponema, virus, 

listeria dan candida, transmisi ke janin melalui plasenta secara 

hematogenik. Cara lain masuknya mikroorganisme, dapat melalui 

proses persalinan. Dengan pecahnya selaput ketuban, mikro-

organisme dalam flora vagina atau bakteri patogen lainnya secara 

asenden dapat mencapai cairan amnion dan janin. Hal ini 

memungkinkan terjadinya khorioamnionitis atau cairan amnion yang  

telah terinfeksi teraspirasi oleh  janin atau neonatus,  yang  kemudian  
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berperan sebagai penyebab kelainan pernapasan. 

Adanya vernix atau mekoneum merusak peran alami 

bakteriostatik cairan amnion. Akhirnya bayi dapat terpapar flora 

vagina waktu melalui jalan lahir. Kolonisasi terutama terjadi pada 

kulit, nasofaring, orofaring, konjungtiva, dan tali pusat. Trauma pada 

permukaan ini mempercepat proses infeksi (Pusponegoro, 2000). 

Penyakit dini ditandai dengan kejadian yang mendadak dan 

berat, yang berkembang dengan cepat menjadi syok sepsis dengan 

angka kematian tinggi. Insidens syok septik 0,1- 0,4% dengan 

mortalitas 15-45% dan morbiditas kecacatan saraf. Umumnya terjadi 

setelah bayi berumur 7 hari atau lebih. Sepsis lambat mudah menjadi 

berat, tersering menjadi meningitis. Bakteri penyebab sepsis dan 

meningitis, termasuk yang timbul sesudah lahir yang berasal dari 

saluran genital ibu, kontak antar manusia atau dari alat-alat yang 

terkontaminasi. Di sini transmisi horisontal memegang peran. Insiden 

sepsis lambat sekitar 5-25%, sedangkan mortalitas 10-20% namun 

pada bayi kurang bulan mempunyai risiko lebih mudah terinfeksi, 

disebabkan penyakit utama dan imunitas yang imatur (Pusponegoro, 

2000). 

2.1.5 Manifestasi klinis 

Menurut Vergnano dan kolega; tanda tanda klinis yang dapat 

digunakan untuk mendiagnosis terjadinya sepsis pada neonatus yaitu 

sebagai berikut; laju napas lebih dari 60 kali per menit (tachypneu), 

grunting, temperatur lebih dari 37ᵒC atau kurang dari 35ᵒC 

(hipotermia), lethargy atau tidak sadar, tidak dapat menghisap 

(sucking), takikardi, dan kejang (convulsion) (Khamael dan Naher, 

2013). 
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Diagnosis dini sepsis ditegakkan berdasarkan gejala klinik 

dan terapi diberikan tanpa menunggu hasil kultur. Tanda dan gejala 

sepsis neonatal tidak spesifik dengan diagnosis banding yang sangat 

luas, termasuk gangguan napas, penyakit metabolik, penyakit 

hematologik, penyakit susunan syaraf pusat, penyakit jantung, dan 

proses penyakit infeksi lainnya (misalnya infeksi TORCH = 

toksoplasma, rubela, sitomegalo virus, herpes). Bayi yang diduga 

menderita sepsis bila terdapat gejala:  

- Letargi, iritabel, 

- Tampak sakit, 

- Kulit berubah warna keabu-abuan, gangguan perfusi, sianosis, 

pucat, kulit bintik-bintik tidak rata, petechiae, ruam, sklerema atau 

ikterik, 

- Suhu tidak stabil demam atau hipotermi, 

- Perubahan metabolik hipoglikemi atau hiperglikemi, asidosis 

metabolik, 

- Gejala gangguan kardiopulmonal gangguan pernapasan (merintih, 

napas cuping hidung, retraksi, tachypneu), apneu dalam 24 jam 

pertama atau tiba-tiba, takikardi, atau hipotensi (biasanya timbul 

lambat), 

- Gejala gastrointestinal: toleransi minum yang buruk, muntah, 

diare, kembung dengan atau tanpa adanya bowel loop, kesadaran 

menurun, klinis sakit tampak makin berat dan kultur darah positif. 

- Bila ada indikasi, dapat dilakukan biakan tinja dan urin. 

- Pemeriksaan apusan Gram dari bahan darah maupun cairan 

liquor, serta urin. 
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- Lain-lain misalnya bilirubin, gula darah, dan elektrolit (natrium, 

kalium) (Pusponegoro, 2000). 

 
 

Gambar 2.2 Kriteria Diagnosis Sepsis (Dellinger et al., 2012) 
 
 

 
 

Gambar 2.3 Kriteria Diagnosis Klinis Sepsis (Goldstein et al., 2005) 
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Derajat sepsis, yaitu : 

a. Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) Systemic 

inflammatory response syndrome positif jika memiliki dua dari empat 

kriteria sebagai berikut, salah satunya harus suhu atau jumlah leukosit 

yang abnormal (Goldstein et al., 2005) : 

 Suhu > 38,50C atau < 360C 

 Takikardi, sesuai usia tanpa adanya stimulus eksternal, obat-

obatan, atau stimulus nyeri atau bradikardi 

 Tachypneu yang tidak berhubungan dengan penyakit 

neuromuskuler atau di bawah pengaruh anestesi umum 

 Hitung leukosit meningkat atau menurun sesuai dengan umur 

b. Sepsis, apabila terdapat satu atau lebih kriteria SIRS disertai dengan 

bukti adanya infeksi (Goldstein et al., 2005), 

c. Sepsis berat didefinisikan sebagai sepsis yang diinduksi oleh 

hipoperfusi jaringan atau disfungsi organ, dengan beberapa kriteria 

yaitu : 

 Kadar laktat diatas normal (lebih dari 2.0 – 2.5 mmol/L) 

 Output urin  < 0.5 ml/kg/hr lebih dari  2 jam 

 Acute lung injury dengan PaO2/FiO2 kurang dari 250 tanpa adanya 

pneumonia 

 Acute lung injury with PaO2/FiO2 kurang dari 300 dengan adanya 

pneumonia sebagai sumber infeksi 

 Kreatinin lebih dari 176.8 micromol/l 

 Bilirubin lebih dari 34.2 micromol/l 

 Platelet count < 100,000 μL–1 
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 Coagulopathy (INR > 1.5) 

 Sepsis induced hypotension (Department of Health, 2014). 

d. MODS (Multi Organ Dysfunction) yaitu apabila terdapat disfungsi multi 

organ meskipun telah mendapatkan pengobatan optimal 

 
Gambar 2.4 Tahapan Diagnosis Sepsis (Dellinger et al., 2012) 

 

2.1.6 Diagnosis 

Anamnesis mengenai keadaan antenatal, intranatal, dan 

postnatal penting untuk mengetahui faktor risiko sepsis. Dilanjutkan 

dengan pemeriksaan fisik yang meliputi keadaan umum, tanda-tanda 

vital, kelainan sistem organ, gejala klinis, produksi urin, dan gerakan-

gerakan abnormal. Untuk pemeriksaan penunjang dilakukan kultur 

darah yang merupakan baku emas dalam penegakan diagnosis 

sepsis neonatorum (Effendi S.H., 2013). Namun, bayi dengan sepsis 

bakteri juga dapat memiliki biakan darah negatif, sehingga harus 

dilakukan pendekatan lain untuk penegakan diagnosis. 

Tahun 2003 WHO mempublikasikan sembilan manifestasi 

klinis dari infeksi bakteri berat pada bayi (NNF Teaching Aids, 2009); 

1. Berkurangnya kemampuan menghisap/menyusui 

2. Tidak ada pergerakan spontan 

3. Suhu tubuh > 38
o 
C 

4. Lamanya pengisian darah kapiler (> 5 detik) 

5. Tarikan nafas rendah 
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6. Pernafasan > 60x/menit 

7. Mengorok 

8. Sianosis 

9. Kejang  

2.1.7 Penatalaksanaan 

Terapi utama untuk sepsis adalah pemberian antibiotik untuk 

membunuh bakteri penyebab. Namun, banyak kendala dalam 

menentukan bakteri yang menginfeksi, karena bisa saja hasil kultur 

negatif. Oleh sebab itu, pasien terduga sepsis diberikan terapi 

antibiotik empirik terlebih dahulu. Jika hasil pemeriksaan sensitivitas 

bakteri telah diketahui antiobiotik segera diganti dengan antibiotik 

yang sensitif terhadap bakteri (Depkes, 2007). 

 

2.1 Asam Laktat 

Laktat dihasilkan oleh hampir seluruh jaringan yang ada pada tubuh 

manusia, dimana produksi laktat terbanyak terdapat di otot (Andersen et al., 

2013). Glikolisis merupakan rute utama metabolisme glukosa dan juga jalur 

utama untuk metabolisme fruktosa, galaktosa dan karbohidrat lain yang 

berasal dari makanan. Kemampuan glikolisis untuk menghasilkan ATP tanpa 

oksigen merupakan hal yang sangat penting karena hal ini memungkinkan 

otot rangka bekerja keras ketika pasokan oksigen terbatas, dan 

memungkinkan jaringan bertahan hidup ketika mengalami anoksia. Diketahui 

bahwa jika suatu otot berkontraksi dalam medium anaerob, yaitu medium 

dengan oksigen yang telah dikeluarkan, glikogen akan lenyap dan muncul 

laktat. Jika oksigen dimasukkan, terjadi pemulihan aerob dan laktat 
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kemudian lenyap. Namun, jika kontraksi berlangsung dalam kondisi aerob, 

penimbunan laktat tidak terjadi dan piruvat adalah produk akhir utama 

glikolisis, kemudian dioksidasi lebih lanjut menjadi karbon dioksida dan air 

(Murray et al., 2013). 

Laktat diproduksi melalui proses glikolisis dan dibentuk di dalam 

sitosol yang dikatalisasi oleh enzim laktat dehidrogenase seperti yang 

diperlihatkan berikut:  

Glukosa + 2 ADP + 2 Pi          2 Laktat + 2 ATP + 2 H2O (Murray et al., 2013) 

NADH/NAD+ merupakan kofaktor pertukaran atom hidrogen yang 

dilepaskan atau yang dipakai. Oleh karena itu, rasio laktat/piruvat selalu 

sebanding dengan rasio NADH/NAD+ di sitosol. Konsentrasi laktat yang 

tinggi juga disertai dengan konsentrasi yang tinggi dari piruvat atau NADH di 

sitosol, atau keduanya. Ini merupakan reaksi reversibel yang membantu 

sintesis laktat dengan rasio normal laktat menjadi piruvat adalah 25:1. 

Sintesis laktat meningkat bila pembentukan piruvat di sitosol melebihi 

penggunaannya oleh mitokondria. Ini terjadi bila didapati peningkatan 

metabolik yang cepat atau bila hantaran oksigen ke mitokondria menurun, 

seperti pada keadaan hipoksia jaringan. Sintesis laktat juga dapat terjadi bila 

metabolisme glukosa melebihi kapasitas oksidatif mitokondria (Lubis dan 

Lubis, 2006). 

Laktat berdifusi keluar dari sel dan dikonversi menjadi piruvat dan 

selanjutnya dimetabolisme secara aerob menjadi karbondioksida dan ATP. 

Jantung, hati, dan ginjal menggunakan laktat dengan cara ini. Sebagai 

alternatif, jaringan hati dan ginjal dapat menggunakan laktat untuk 

menghasilkan glukosa melalui jalur lain yakni glukoneogenesis. Eritrosit 
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berperan dalam membawa hasil glikolisis; meskipun demikian sel ini tidak 

mempunyai mitokondria dan tidak dapat menggunakan oksigen untuk 

memproduksi adenosine triphosphate (ATP), oleh karena itu sel darah 

merah menghasilkan asam laktat melalui regenerasi ATP selama glikolisis 

anaerobik tetapi tidak dapat menggunakan  asam laktat. Semua jaringan lain 

dapat menggunakan asam laktat untuk memproduksi asetil-KoA melalui 

piruvat dehidrogenase (PDH). Konsentrasi laktat di arteri tergantung pada 

produksinya dan penggunaannya oleh berbagai organ. Konsentrasi laktat di 

darah secara normal dipertahankan kurang dari 2 mmol/L (Lubis dan Lubis, 

2006). 

Laktat diproduksi oleh otot skelet, otak, usus, dan eritrosit. Laktat 

dimetabolisme oleh hati, ginjal, dan jantung. Bila kadar laktat di darah 

melebihi 4 mmol/L, otot skelet dapat menjadi satu jaringan pengguna laktat. 

Penurunan transpor oksigen di sel menyebabkan lebih banyak ambilan 

oksigen dari kapiler darah. Cara ini meredistribusi cardiac output ke organ-

organ sesuai dengan kemampuan organ tersebut untuk menerima darah 

kapiler. Pada keadaan dengan penurunan transpor oksigen yang berat, 

terjadi peningkatan kompensasi ambilan oksigen untuk menyokong 

metabolisme aerob. Oleh karena itu sel harus bekerja secara anaerob untuk 

menghasilkan ATP, yang  mengakibatkan pembentukan laktat dan H+ (Lubis 

dan Lubis, 2006). 

Pada kondisi normal, klirens laktat secara cepat dilakukan oleh liver, 

dibantu dengan klirens tambahan oleh ginjal. Pada kondisi aerob, piruvat 

diproduksi melalui glikolisis kemudian diolah lagi pada siklus Kreb, secara 

keseluruhan melewati produksi dari laktat. Pada kondisi anaerob, laktat 
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merupakan hasil akhir dari glikolisis dan merupakan substrat untuk 

glukoneogenesis pada siklus Cori. Kadar laktat yang meningkat tidak secara 

jelas dan secara universal didefinisikan, tetapi berdasarkan penelitian yang 

pernah dilakukan, batasan kadar laktat yaitu diantara 2.0 dan 2.5 mmol/L 

dengan interpretasi kadar laktat yang tinggi yaitu apabila jumlahnya lebih 

dari 4mmol/L pada beberapa penelitian (Andersen et al., 2013). 

Kadar laktat yang meningkat dapat terjadi pada berbagai macam 

kondisi seperti multifaktorial, patient-spesific dan disease-spesific. Secara 

umum kadar laktat meningkat dikarenakan oleh faktor meningkatnya 

produksi, menurunnya klirens atau kombinasi dari keduanya (Andersen et 

al., 2013). 

Etiologi dari meningkatnya kadar laktat banyak terjadi pada kondisi 

syok. Faktor yang turut berkontribusi diantaranya: hipoperfusi yang 

diakibatkan oleh disfungsi pada sirkulasi makro dan/atau mikro, disfungsi 

mitokondria dan adanya keadaan hipermetabolik. Disfungsi liver dapat 

berkontribusi pada meningkatnya produksi atau menurunnya klirens dari 

laktat, terutama pada keadaan hipoperfusi. Laktat juga bermanfaat untuk 

mengidentifikasi pasien dengan penyakit kritis dengan tekanan darah yang 

normal yaitu pasien dengan sepsis berat atau pasien yang dikirim ke 

instalasi gawat darurat dengan curiga infeksi  (Andersen et al., 2013). 



 

21 

BAB 3 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep 
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Deskripsi Kerangka Konsep 

Sepsis merupakan suatu infeksi dimana bakteri menginvasi ke 

dalam aliran darah. Tubuh melakukan kompensasi dimana limfosit T akan 

mengeluarkan substansi dari Th1 dan Th2. Namun ternyata salah satu 

substansi Th2 yaitu IL-1β merangsang ekspresi ICAM-1 yang menyebabkan 

neutrofil mudah beradhesi dengan endotel. Neutrofil akan mengeluarkan 

lisosim yang melisiskan dinding endotel. Hal ini akan menyebabkan 

gangguan vaskuler sehingga transportasi oksigen pun akan terganggu 

sehingga lama kelamaan akan terjadi kondisi hipoperfusi. 

Hipoperfusi jaringan ini merupakan suatu keadaan dimana 

metabolisme aerob normal tidak dapat dipertahankan sehingga terjadi 

perubahan metabolisme dari aerob menjadi anaerob, yang akan 

menghasilkan laktat dengan kadar yang tinggi bahkan hingga mencapai 

kondisi hiperlaktatemia. 

Oleh karena itu, kondisi sepsis diduga dapat menyebabkan 

peningkatan kadar laktat, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan kadar laktat 

untuk diuji apakah terdapat korelasi positif antara kadar laktat dengan derajat 

keparahan sepsis serta dapatkah kadar laktat menentukan 

prognosis/outcome dari sepsis neonatorum. 

 

3.2 Hipotesis Penelitian 

1. Terdapat hubungan antara kadar laktat dengan derajat keparahan sepsis. 

2. Kadar laktat dapat berpengaruh pada outcome sepsis neonatorum. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian observasional analitik yang bertujuan 

untuk mengetahui korelasi antara kadar laktat dengan derajat keparahan 

sepsis dan mengetahui nilai prognostik kadar laktat yang terdiri dari 

sensitivitas, spesifisitas, dan nilai duga positif pada prognosis sepsis 

neonatorum. 

4.2 Populasi dan Subyek Penelitian 

Populasi adalah semua penderita baru yang didiagnosis sebagai 

sepsis neonatorum oleh dokter yang bertugas di Ruang Perinatologi Bagian 

Ilmu Kesehatan Anak RSSA Malang. Sedangkan subyek penelitian adalah 

semua penderita sepsis neonatorum yang masuk ke Ruang Perinatologi dari 

bulan Februari 2015 yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi serta 

bersedia mengikuti penelitian dengan menandatangani informed consent. 

Kriteria inklusi : 

o Usia 0-30 hari 

o Bayi lahir cukup bulan/aterm 

o Berat badan 2500 gram - 4000 gram 

o Memiliki data klinis dan laboratorium 

Kriteria eksklusi : 

o Bayi dengan kelainan kongenital 
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4.2.1 Besar Sampel 

Besar sampel minimal diperoleh dengan menggunakan 

metode Rule of Thumb dimana semakin kecil populasi, maka 

semakin besar rasio sampling untuk akurasi sampel, dengan besar 

ukuran sampel antara 30 – 500 umumnya mencukupi, menurut 

Roscoe (1975), sehingga ditentukan besar sampel untuk penelitian ini 

sebanyak 30 sampel. 

 

4.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data sekunder di 

Laboratorium Sentral RSSA Malang dan Seksi Rekam Medik RSSA Malang. 

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Maret 2016 hingga jumlah sampel yang 

diperlukan tercapai atau telah mencapai batas kuota waktu yaitu bulan Juli 

2016. 

 

4.4 Variabel Penelitian 

4.4.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kadar laktat dalam darah. 

4.4.2. Variabel Tergantung 

Variabel tergantung pada penelitian ini adalah derajat sepsis dan 

outcome pasien. 

4.5 Bahan dan Alat Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data sekunder sehingga yang dibutuhkan 

adalah rekam medis pasien. 
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4.6 Definisi Operasional  

a. Penderita SIRS (usia 0 sampai 7 hari) adalah penderita dengan tanda 

dan gejala klinis yaitu suhu > 38,5ᵒC atau < 36ᵒC, laju nadi per menit > 

180 atau < 100, laju napas per menit > 50, dan jumlah leukosit > 34 x 

103/mm3. 

b.  Penderita SIRS (usia 7 sampai 30 hari) adalah penderita dengan tanda 

dan gejala klinis yaitu suhu > 38,5ᵒC atau < 36ᵒC, laju nadi per menit > 

180 atau <100, laju napas per menit >40, dan jumlah leukosit > 

19,5x103/mm3 atau < 5x103/mm3. 

c. Penderita sepsis neonatorum adalah penderita dengan dua atau lebih 

tanda dan gejala klinis SIRS diserta hasil kultur darah positif yang terjadi 

pada bulan pertama kehidupan. 

d. Penderita sepsis berat adalah penderita dengan tanda dan gejala sepsis 

disertai dengan satu gejala disfungsi organ. 

e. Penderita MODS adalah penderita dengan tanda dan gejala sepsis 

disertai dengan dua atau lebih gejala disfungsi organ. 

f. Pemeriksaan kadar laktat adalah pengukuran laktat dalam darah subyek 

penelitian menggunakan alat Cobas C501 dengan metode kolorimetri. 
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4.7 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8  Analisis Statistik 

Penghitungan koefisien korelasi dengan menggunakan uji beda dan 

uji korelasi. Sebelumnya telah dilakukan uji normalitas data menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov, pada uji normalitas ini suatu data dikatakan memiliki 

sebaran distribusi normal jika nilai p (value) >0,05. Apabila p (value) < 0,05 

Penderita terduga sepsis neonatorum yang dirawat di Ruang 

Perinatologi RSSA yang memenuhi kriteria. 

Pengambilan data sekunder pemeriksaan kadar laktat dalam darah 

Pengambilan data sekunder 

ber upa data klinis 

Pengolahan data 

Uji normalitas Analisis Kurva ROC 

(Receiver Operating 

Characteristics) 
Uji One-way ANOVA 

Menentukan nilai cut off 
Uji Post-Hoc 

Uji Korelasi Pearson 
Mengelompokkan data sesuai 

dengan kolom pada tabel 2x2 dan 

melakukan uji Chi-Square 

Interpretasi koefisien  
korelasi 

Perhitungan nilai sensitivitas, 

spesifisitas, nilai duga positif 

dengan outcome subyek sebagai 

baku emas pembanding (tabel 

2x2) & Odd Ratio (Chi-Square) 

Gambar 4.1 Prosedur Penelitian 
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maka data tidak berdistribusi normal. Selain itu, dilakukan uji homogenitas 

menggunakan uji varians (Levene’s test), suatu data dikatakan memiliki 

kesamaan varians jika nilai p > 0,05. Lalu dilakukan uji beda menggunakan 

One-way ANOVA, apabila data signifikan (p <0,05) maka dilanjutkan dengan 

uji Post-Hoc dengan menggunakan metode Tukey HSD, lalu dilihat apakah 

terdapat perbedaan yang bermakna antar kelompok (p < 0,05).  

Apabila terdapat perbedaan yang bermakna antar kelompok maka 

analisis hasil penelitian dilanjutkan menggunakan uji statistik uji Korelasi 

Pearson untuk melihat korelasi kadar laktat neonatus dengan derajat sepsis 

(sepsis, sepsis berat, syok sepsis dan MODS), namun jika distribusi data 

tidak normal atau tidak homogen maka uji statistik menggunakan uji Korelasi 

Spearman (Dahlan, 2014). 

 Penghitungan nilai prognostik yang terdiri dari sensitivitas, 

spesifisitas, dan nilai duga positif menggunakan tabel 2x2 dan rumus berikut: 

 
Tabel 4.1 Tabel 2x2 

  

Baku Emas 

Total Positif Negatif 

Hasil Uji 

Positif a b a+b 

Negatif c d c+d 

Total a+c b+d N 
 

Sensitivitas untuk Kadar Laktat 

Jumlah subyek prognosis buruk dengan kadar laktat tinggi (a)    
=                 x 100% 

Jumlah semua subyek prognosis buruk (a+c)  
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Spesifisitas untuk Kadar Laktat 

Jumlah subyek prognosis baik dengan kadar laktat tinggi (b)    
=                 x 100% 

Jumlah semua subyek prognosis baik (a+c) 
  

Nilai duga positif untuk Kadar Laktat 

Jumlah subyek prognosis buruk dengan kadar laktat tinggi (a)    
=                 x 100% 

Jumlah semua subyek dengan kadar laktat tinggi (a+b) 
 
 

Selain tabel 2x2, dapat pula digunakan uji Chi-Square untuk 

mengetahui nilai prognostik kadar laktat pada outcome subyek dengan 

menggunakan tabel analisis untuk mendapatkan nilai p; dimana jika nilai p < 

0,05 disimpulkan secara statistik terdapat hubungan yang bermakna antara 

kadar laktat dengan outcome pasien, dan odd ratio (ad/bc) (Dahlan, 2014). 

       Tabel 4.2 Tabel Analisis Chi-Square 

  

Outcome 

Nilai p 
Odd 
Ratio Meninggal Hidup 

n % n % 

X 

 

Y = 
ad/bc 

 
 
 

  
Kadar 
 Laktat 

 

Tinggi a E% b  F%  

Rendah c G%  d  H% 

Total a +c 100%   b+d  100% 

 

Sebelumnya telah dilakukan analisis kurva Receiver Operating 

Characteristics (ROC) untuk mendapatkan nilai Area Under the Curve (AUC) 

dan nilai cut off yang disarankan. Untuk analisis karakteristik sampel 

dilakukan dengan uji Mann-Whitney dan Uji Fisher untuk jenis kelamin. Jika 

nilai p < 0,05 disimpulkan terdapat perbedaan yang bermakna antar 

kelompok. Namun, jika nilai p > 0,05 maka disimpulkan tidak ada perbedaan 

bermakna antar kelompok (Dahlan, 2014). 
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN 

 

5.1 Karakteristik Subyek Penelitian 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan sejak Maret 2016 

sampai Juli 2016. Subyek yang didapat merupakan pasien yang terduga 

sepsis yang memenuhi kriteria inklusi. 

Distribusi subyek berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 

5.1 

Tabel 5.1 Distribusi Subyek Berdasarkan Jenis Kelamin 

  

Sepsis Non Sepsis 

p n % n % 

Jenis 
Kelamin 

Laki-laki 22 91,70% 2 8,30%  0,107 

Perempuan 4 66,70% 2 33,30%   

Total   26 86,70% 4 13,30%   

 
Pada tabel 5.1, dapat dilihat bahwa pasien laki-laki lebih banyak 

daripada pasien perempuan pada kelompok sepsis namun pada kelompok 

non sepsis jumlah keduanya sama untuk jenis kelamin. Adapun karakteristik 

subyek secara rinci ditampilkan pada tabel 5.1.2 

Tabel 5.2 Karakteristik Subyek Penelitian 

Kriteria 

Sepsis Non Sepsis 

p Rerata (SD) Rerata (SD) 

Usia (hari) 11,96 (8,58) 5,25 (4,57) 0,077 

Nadi (bpm) 144,50 (35,49) 151,25 (19,31) 0,142 

Frekuensi napas (bpm) 58,96 (17,79) 62,50 (15,95) 0,748 

Suhu (ᵒC) 37,17 (1,10) 36,75 (0,20) 0,03 

Berat badan (gram) 2578,08 (910,92) 
2675,00 
(567,89) 

0,215 

Laktat (mmol/L) 5,29 (4,44) 2,63 (0,64) 0,029 

Jumlah Leukosit (103/µl) 16,77 (11,17) 18,30 (6,76) 0,272 

Kreatinin(mg/dl)  1,12 (0,92) 1,25 (1,17) 0,999 

  

29 
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Pada tabel 5.2, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan kadar laktat 

dan suhu yang bermakna antara kelompok neonatus sepsis dan non sepsis, 

sedangkan untuk karakteristik subyek lainnya (usia, nadi, frekuensi napas, 

berat badan, jumlah leukosit, kreatinin) tidak terdapat perbedaan bermakna. 

Pada penelitian ini derajat sepsis dibagi menjadi 4 kelompok yaitu SIRS 

(30%), sepsis (20%), sepsis berat (26,6%), dan MODS (Multi Organ 

Dysfunction Syndrome) (23,3%). 

Tabel 5.3 Distribusi Subyek Berdasarkan Derajat Sepsis 

Derajat sepsis Rerata (SD) 

SIRS 2,48 (0,65) 

Sepsis 6,08 (5,47) 

Sepsis berat 4,08 (2,90) 

MODS 8,07 (5,32) 

 

5.2 Analisis Data 

Data yang didapatkan dari penelitian ini dianalisis dengan 

menggunakan uji One-Way ANOVA, uji korelasi Pearson dan uji prognostik 

menggunakan kurva ROC (Receiver Operating Characteristics). 

5.2.2 Uji Normalitas dan Homogenitas 

Sebelum melakukan analisis data dengan uji ANOVA, maka 

harus dipenuhi syarat-syarat dalam melakukan uji One-Way ANOVA 

untuk lebih dari 2 kelompok data tidak berpasangan. Syarat uji One-

Way ANOVA adalah: sebaran data yang akan diuji terdistribusi normal 

dan varian data yang diuji adalah sama (homogen). Uji statistik 

pertama adalah untuk menentukan normalitas data dengan 

menggunakan uji Kolmogorov-smirnov (Lampiran 4.1), didapatkan 

bahwa data memiliki sebaran yang normal yaitu p = 0.200 (p > 0,05). 

Selanjutnya, dilakukan Levene test untuk menentukan homogenitas 
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data. Hasil Levene test dikatakan homogen apabila nilai p > 0,05. 

Berdasarkan hasil Levene test didapatkan p = 0.333 (Lampiran 4.2), 

sehingga dapat diketahui bahwa data memiliki ragam yang homogen. 

Oleh karena data sudah berdistribusi normal dan homogen, maka 

dapat dilakukan uji parametrik yang pertama adalah One-Way ANOVA. 

5.2.2 Uji One-way ANOVA 

Jika sebaran data telah diketahui normal, maka digunakan 

analisis dengan uji One-Way ANOVA untuk mengevaluasi perbedaan 

antar kelompok. Berdasarkan uji statistik ini dapat diketahui apakah 

terdapat perbedaan jumlah kadar laktat yang signifikan antar derajat 

sepis. Perbedaan rata-rata jumlah kadar laktat dianggap bermakna jika 

nilai p < 0,05 atau dengan kata lain yang artinya minimal terdapat dua 

kelompok dengan perbedaan yang signifikan. 

Hasil uji One-Way ANOVA menunjukkan perbedaan yang 

signifikan antar kelompok derajat sepsis dengan hasil p = 0,044 (p < 

0,05), sehingga dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan pada minimal dua kelompok derajat sepsis. Hasil uji One-

Way ANOVA yang signifikan dapat dilanjutkan dengan uji Post Hoc 

dilakukan untuk mengetahui perbedaan yang terjadi pada setiap 

kelompok derajat sepsis. 

5.2.5 Uji Post Hoc 

Analisis mengenai perbedaan jumlah kadar laktat dari 

keempat kelompok derajat sepsis diketahui dengan Post Hoc Multiple 

Comparison test. Metode Post Hoc yang digunakan adalah uji Tukey 

HSD (Lampiran 4.4). Pada uji Post Hoc Tukey HSD, suatu data 
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dikatakan berbeda secara bermakna apabila nilai signifikansi    p < 

0,05. Hasil analisis Tukey HSD dalam Post Hoc test menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan kadar laktat yang bermakna antara 

kelompok SIRS dan MODS dengan p = 0,036 (p < 0,05). Sedangkan 

pada kelompok sepsis dan sepsis berat tidak terdapat perbedaan 

kadar laktat yang bermakna dengan nilai p = 0,771 dimana nilai p > 

0,05. Terdapat perbedaan yang signifikan pada minimal dua kelompok 

derajat sepsis sehingga dapat dilanjutkan kepada uji selanjutnya yaitu 

uji korelasi untuk menentukan apakah terdapat hubungan antara kadar 

laktat dengan derajat sepsis. 

5.2.5 Uji Korelasi Laktat dengan Derajat Sepsis 

Pada penelitian ini analisa korelasi antara derajat sepsis 

dengan laktat menggunakan uji korelasi pearson. Dari hasil uji korelasi 

diperoleh koefisien korelasi (r) sebesar 0,414 (p = 0,023 < 0,05) dan 

koefisien determinasi (r2) sebesar 0,171 hal ini bermakna bahwa pada 

setiap perubahan derajat sepsis sebanyak 17,1% disebabkan oleh 

peningkatan kadar laktat dan koefisien korelasi sebesar 0,414 

menyatakan bahwa terdapat korelasi yang cukup antara kadar laktat 

dengan derajat sepsis dan adanya hubungan yang searah yaitu 

semakin tinggi kadar laktat maka semakin tinggi pula derajat 

keparahan sepsis neonatorum (Sarwono, 2013). Berdasarkan hasil 

analisis regresi linier diperoleh koefisien regresi dari derajat sepsis 

sebesar 0,151 (p = 0,023 < 0,05) hal ini menunjukkan bahwa pada 

setiap kenaikan satu derajat sepsis terdapat kenaikan laktat sebesar 

0,151 mmol/L.   Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa 
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“terdapat perbedaan kadar laktat pada derajat keparahan sepsis 

neonatorum” dapat diterima. 

5.2.5 Uji Prognostik Laktat Dengan Prognosis Pasien Terduga Sepsis 

5.2.5.1 Kurva ROC 

Hasil analisis kurva ROC pemeriksaan kadar laktat 

berdasarkan derajat sepsis dapat dilihat pada gambar 5.2.1. Nilai AUC 

pemeriksaan laktat pada subyek pasien terduga sepsis adalah 60,6% 

dengan 95% confidence interval adalah 0.369 - 0.843. Nilai AUC 

60,6% termasuk nilai yang sedang (Dahlan, 2011). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 
Gambar 5.1 Kurva ROC Kadar Laktat Dibandingkan Dengan Outcome Pasien 

 

Dari kurva sensitivitas dan spesifisitas pada gambar 5.2.2, 

kadar laktat yang direkomendasikan untuk subyek pasien terduga 

sepsis dalam penelitian ini sebagai nilai cut off adalah 3,10 mmol/L. 
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Gambar 5.2 Kurva Sensitivitas dan Spesifisitas Antara Kadar Laktat Dibandingkan Dengan 

Outcome Pasien 

 

Gambar 5.2.2 menunjukkan kurva sensitivitas dan spesifisitas 

yang berpotongan pada suatu titik yang diinterpretasikan sebagai nilai 

cut off. Kedua kurva berpotongan pada nilai 3,10 mmol/L dengan 

sensitivitas 55,6% dan spesifisitas 57,1%. 

Namun hasil yang lebih baik didapatkan pada cut off ≥ 2,5 

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

sehingga pada penelitian ini akan diambil cut off laktat sebesar ≥ 2,5 

mmol. Kemudian dilakukan analisis tabel 2x2 dengan rujukan outcome 

pasien.  

Tabel 5.4 Hasil Pemeriksaan Kadar Laktat Dibandingkan Dengan Outcome Pasien 

Nilai Cut Off 
Laktat 

Outcome 

Total Meninggal Hidup 

≥ 2,5 mmol 6 16 22 

< 2,5 mmol 3 5 8 

Total 9 21 30 
 

Berdasarkan hasil penghitungan tabel 5.2 menggunakan 

rumus pada halaman 28, didapatkan nilai prognostik kadar laktat untuk 

menentukan outcome subyek yaitu sensitivitas 66,7%, spesifisitas 

76,2% dan nilai duga positif 27,3%. 
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5.2.5.2 Uji Chi-Square 

5.2.5.2.1 Kadar Laktat > 5 mmol/L 

Hasil uji Chi-Square pada kadar laktat > 5 mmol/L dapat 

dilihat pada tabel 5.4. 

Tabel 5.5 Hasil Pemeriksaan Kadar Laktat > 5 mmol/L Dibandingkan Dengan Outcome 
Pasien 

  

Outcome 

Nilai p 
Odd 
Ratio Meninggal Hidup 

n % n % 

0,073 
 
 

4,8 
 
 

Kadar 
 Laktat > 5 

mmol/L 

Ya 4 44,40% 3 14,30% 

Tidak 5 55,60% 18 85,70% 

Total 9 100% 21 100% 

 
Berdasarkan tabel 5.4 pada kadar laktat > 5 mmol/L 

didapatkan pasien dengan outcome meninggal sebanyak 4 orang 

(44,4%) dan pasien dengan outcome hidup sebanyak 3 orang 

(14,3%), adapun pada kadar laktat < 5 mmol/L didapatkan pasien 

dengan outcome meninggal sebanyak 5 orang (55,6%) dan pasien 

dengan outcome hidup sebanyak 18 orang (85,7%). Nilai p = 

0,073 > 0,05, yang berarti tidak terdapat hubungan antara kadar 

laktat > 5 mmol/L dengan outcome pasien. Parameter kekuatan 

hubungan yang digunakan adalah Odd Ratio (OR), yaitu sebesar 

4,8 dengan IK 95% 0,797 – 28,898. Artinya, 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. 

5.2.5.2.2 Kadar Laktat > 2 mmol/L 

Hasil uji Chi-Square pada kadar laktat > 2 mmol/L dapat 

dilihat pada tabel 5.5. 
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Tabel 5.6 Hasil Pemeriksaan Kadar Laktat > 2 mmol/LDibandingkan Dengan Outcome Pasien 

 

Outcome 

Nilai p 
Odd 
Ratio Meninggal Hidup 

n % n % 

0,815 
 
 

1,333 
 
 

Kadar 
 Laktat > 2 

mmol/L 

Ya 8 88,90% 18 85,70% 

Tidak 1 11,10% 3 14,30% 

Total 9 100% 21 100% 

 

Berdasarkan tabel 5.5 pada kadar laktat > 2 mmol/L 

didapatkan pasien dengan outcome meninggal sebanyak 8 orang 

(88,9%) dan pasien dengan outcome hidup sebanyak 18 orang 

(85,7%), adapun pada kadar laktat < 2 mmol/L didapatkan pasien 

dengan outcome meninggal sebanyak 1 orang (11,1%) dan pasien 

dengan outcome hidup sebanyak 3 orang (14,3%). Nilai p = 0,815 

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

2 mmol/L dengan outcome pasien. Parameter kekuatan hubungan 

yang digunakan adalah Odd Ratio (OR), yaitu sebesar 1,33 

dengan IK 95% 0,120 – 14,868. Artinya, 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. 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

BAB 6 

PEMBAHASAN 

  

6.1 Pembahasan Hasil Penelitian 

6.1.1 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 
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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. 
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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 
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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 
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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.  
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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). 
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6.2 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 
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bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pembahasan 

yang lebih mendalam. 

6.3 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. 
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BAB 7 

KESIMPULAN 

 

7.1 Kesimpulan 

1. Terdapat hubungan yang bermakna antara kadar laktat dengan derajat 

keparahan sepsis dimana kadar laktat mempengaruhi derajat sepsis 

sebesar 17,1% dan pada setiap kenaikan satu derajat sepsis neonatorum 

terdapat kenaikan kadar laktat sebanyak 0,151 mmol/L. 

2. Nilai prognostik yang didapat pada pemeriksaan kadar laktat dengan cut 

off ≥ 2,5 mmol/L tidak sensitif namun lebih spesifik untuk menentukan 

prognosis sepsis neonatorum (sensitivitas 66,7% dan spesifisitas 76,2%). 

3. Pasien dengan kadar laktat > 2 mmol/L mempunyai kemungkinan 1,3 kali 

untuk memiliki outcome meninggal dibandingkan dengan pasien dengan 

kadar laktat < 2 mmol/L. 

4. Pasien dengan kadar laktat > 5 mmol/L mempunyai kemungkinan 4,8 kali 

untuk memiliki outcome meninggal dibandingkan dengan pasien dengan 

kadar laktat < 5 mmol/L. 

5. Kadar laktat > 5 mmol/L lebih dapat digunakan untuk menentukan 

outcome meninggal pada pasien sepsis neonatorum. 

7.2 Saran 

1. Penelitian lebih lanjut mengenai kadar laktat baik pada uji korelasi 

maupun uji prognostik membutuhkan jumlah subyek yang lebih banyak. 

2. Penelitian untuk menentukan prognosis sepsis neonatorum dapat 

dihubungkan dengan pemeriksaan biomarker lainnya. 
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LAMPIRAN 
 
Lampiran 1. Surat Kelaikan Etik 
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Lampiran 2. Data Penelitian Kadar Laktat Pada Derajat Sepsis 
 

No Nama No. MR 
Jenis  

Kelamin 
Usia  
(hari) 

Laktat  
(mmol/L) Prognosis 

1 By. M 11229726 P 2 2,9 Pulang paksa 

2 By. S 11233559 L 4 3,4 Sembuh 

3 By. N 11235984 P 12 2 Sembuh 

4 By. A 11236670 L 3 2,2 Sembuh 

5 By. F 11235983 L 8 10,2 Meninggal 

6 By.K 11237996 L 14 3,9 Sembuh 

7 By. S 11238935 L 5 11,1 Meninggal 

8 By. B 11239491 L 4 2,1 Sembuh 

9 By. M  11240496 L 15 3 Meninggal 

10 By. P 11238688 L 26 2,6 Sembuh 

11 By. S 11239018 p 17 3,2 Sembuh 

12 By. E 11242023 L 5 3 Pulang paksa 

13 By.W 11242264 L 25 3,5 Sembuh 

14 By. W 11241869 L 6 2,6 Pulang paksa 

15 By. L 11242027 P 11 2,7 Sembuh 

16 By. S 11242959 L 1 15,9 Pulang paksa 

17 By. M 11243160 L 12 1,8 Sembuh 

18 By. L 11243666 L 4 3 Sembuh 

19 By. Ny. M  11293390 L 9 2,4 Meninggal 

20 By. Ny. K 11287119 L 25 4,3 Sembuh 

21 By. M 11293509 L 25 4,7 Sembuh 

22 By. Ny. N 11294798 L 1 12,2 Meninggal 

23 By. Ny. H 11300043 P 6 15,3 Sembuh 

24 By. H 11298929 L 24 6,1 Meninggal 

25 By. Ny. R 11296743 L 5 12,3 Meninggal 

26 By. Ny. K 11268631 P 15 3,6 Meninggal 

27 By. C 11267576 L 4 2,3 Meninggal 

28 By. G 11265872 L 25 1,2 Pulang paksa 

29 By. Ny. M 11262994 L 3 2 Meninggal 

30 By.Ny. A 11250717 L 16 2,5 Sembuh 
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Lampiran 3. Data Klinis Subyek Penelitian 
 

No Nama No. MR 
Jenis  

Kelamin 
Usia  
(hari) Nadi RR 

Suhu 
(ᵒC ) 

BB  
(gram) 

Leukosit 
(1000/µl)) 

Kreatinin 
(mg/dl) 

1 By. M 11229726 P 2 125 80 37 3000 20,06 2,95 

2 By. S 11233559 L 4 160 68 36,5 2300 24,28 0,69 

3 By. N 11235984 P 12 170 42 36,8 2100 20,28 0,32 

4 By. A 11236670 L 3 150 60 36,7 3300 8,59 1,02 

5 By. F 11235983 L 8 180 20 37,5 1900 32,76 0,64 

6 By.K 11237996 L 14 160 62 38 1150 22,97 2,22 

7 By. S 11238935 L 5 143 80 36,8 1450 5,38 2,61 

8 By. B 11239491 L 4 180 52 38,5 2700 24,22 0,38 

9 By. M  11240496 L 15 154 70 37,7 3200 21,5 0,53 

10 By. P 11238688 L 26 120 24 36,5 2500 6,23 0,25 

11 By. S 11239018 p 17 152 50 35,7 2300 17,53 0,43 

12 By. E 11242023 L 5 204 60 37,2 1550 4,27 0,48 

13 By.W 11242264 L 25 150 65 37 4200 17,7 0,21 

14 By. W 11241869 L 6 142 62 36,7 1480 7,16 0,64 

15 By. L 11242027 P 11 158 62 38,7 3386 18,43 0,35 

16 By. S 11242959 L 1 155 72 34,8 3504 45,4 2,38 

17 By. M 11243160 L 12 100 60 35,6 3400 26,27 0,28 

18 By. L 11243666 L 4 88 80 36,4 2900 32,16 0,33 

19 By. Ny. M  11293390 L 9 160 90 36,8 2350 12,14 2,21 

20 By. Ny. K 11287119 L 25 170 62 38,8 1400 15,94 0,58 

21 By. M 11293509 L 25 123 52 36,8 1100 16,66 2,3 

22 By. Ny. N 11294798 L 1 156 75 35,4 2600 22,73 2,27 

23 By. Ny. H 11300043 P 6 108 71 38,3 3360 17,49 1,7 

24 By. H 11298929 L 24 80 67 38,1 3700 2,21 2,63 

25 By. Ny. R 11296743 L 5 110 52 36,5 1800 4,83 2,29 

26 By. Ny. K 11268631 P 15 200 50 38,2 3900 32,7 1,7 

27 By. C 11267576 L 4 110 32 37,5 3500 13,56 0,65 

28 By. G 11265872 L 25 196 65 38,6 3200 2,06 0,14 

29 By. Ny. M 11262994 L 3 170 74 39,2 2300 3,78 0,52 

30 By.Ny. A 11250717 L 16 88 16 36,8 2200 10,11 0,48 
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Lampiran 4. Hasil Analisis Data 
 
4.1 Uji Normalitas 
 

Tests of Normality

.087 30 .200* .988 30 .974Laktat

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov
a

Shapiro-Wilk

This is  a lower bound of the true s ignificance.*. 

Lil liefors Significance Correctiona. 

 
4.2 Uji Homogenitas 
 

Test of Homogeneity of Variances

Laktat

1.191 3 26 .333

Levene

Statistic df1 df2 Sig.

 
 
4.3 Uji One-way ANOVA 
 

                   

Descriptives

Laktat

9 2.4778 .65341 .21780 1.9755 2.9800 1.20 3.40

6 6.0833 5.47263 2.23419 .3402 11.8265 2.00 15.30

8 4.0875 2.90833 1.02825 1.6561 6.5189 1.80 11.10

7 8.0714 5.32876 2.01408 3.1431 12.9997 2.40 15.90

30 4.9333 4.23290 .77282 3.3527 6.5139 1.20 15.90

SIRS

Sepsis

Severe Sepsis

MODS

Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum

 

  

ANOVA

Laktat

136.860 3 45.620 3.099 .044

382.747 26 14.721

519.607 29

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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4.4 Uji Post-Hoc 
 

                 

Multiple Comparisons

Dependent  Variable: Laktat

Tukey HSD

-3.6056 2.02217 .304 -9.1530 1.9419

-1.6097 1.86435 .823 -6.7242 3.5048

-5.5937* 1.93357 .036 -10.8980 -.2893

3.6056 2.02217 .304 -1.9419 9.1530

1.9958 2.07211 .771 -3.6886 7.6803

-1.9881 2.13460 .788 -7.8440 3.8678

1.6097 1.86435 .823 -3.5048 6.7242

-1.9958 2.07211 .771 -7.6803 3.6886

-3.9839 1.98573 .212 -9.4314 1.4636

5.5937* 1.93357 .036 .2893 10.8980

1.9881 2.13460 .788 -3.8678 7.8440

3.9839 1.98573 .212 -1.4636 9.4314

(J) Derajat Sepsis

Sepsis

Severe Sepsis

MODS

SIRS

Severe Sepsis

MODS

SIRS

Sepsis

MODS

SIRS

Sepsis

Severe Sepsis

(I) Derajat Seps is

SIRS

Sepsis

Severe Sepsis

MODS

Mean

Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

The mean difference is s ignificant at the .05 level.*. 

 
 
4.5 Uji Korelasi Pearson 

Correlations

1 .414*

. .023

30 30

.414* 1

.023 .

30 30

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Derajat Sepsis

Laktat

Derajat

Sepsis Laktat

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

 
 

Coefficientsa

1.270 1.681 .756 .456

.151 .062 .414 2.409 .023

(Constant)

Derajat Sepsis

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeffic ients

Beta

Standardized

Coeffic ients

t Sig.

Dependent Variable: Laktata. 
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4.6 Area Under The Curve (AUC) Kadar Laktat pada Prognosis Subyek 
 

Area Under the Curve 

Test Result Variable(s):Laktat 

Area Std. Errora Asymptotic Sig.b 

Asymptotic 95% Confidence 
Interval 

Lower Bound Upper Bound 

.606 .121 .365 .369 .843 

 

a. Under the nonparametric assumption 

b. Null hypothesis: true area = 0.5 

 
4.7 Uji Chi-Square Kadar Laktat > 5 mmol/L 

kadar_laktat * outcome Crosstabulation 

   outcome 

Total    meninggal hidup 

kadar_laktat Kadar Laktat > 5 

mmol/L 

Count 4 3 7 

% within outcome 44.4% 14.3% 23.3% 

Kadar Laktat < 5 

mmol/L 

Count 5 18 23 

% within outcome 55.6% 85.7% 76.7% 

Total Count 9 21 30 

% within outcome 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 3.203a 1 .073   

Continuity Correctionb 1.739 1 .187   

Likelihood Ratio 3.006 1 .083   

Fisher's Exact Test    .153 .096 

Linear-by-Linear 

Association 
3.096 1 .078 

  

N of Valid Casesb 30     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,10. 

b. Computed only for a 2x2 table     
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Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for kadar_laktat 

(Kadar Laktat > 5 mmol/L / 

Kadar Laktat < 5 mmol/L) 

4.800 .797 28.898 

For cohort outcome = 

meninggal 
2.629 .961 7.191 

For cohort outcome = hidup .548 .227 1.323 

N of Valid Cases 30   

 

4.8 Uji Chi-Square Kadar Laktat > 2 mmol/L 

Kadar_Laktat * Outcome Crosstabulation 

   Outcome 

Total    Meninggal Hidup 

Kadar_Laktat Kadar Laktat > 2 mmol/L Count 8 18 26 

% within Outcome 88.9% 85.7% 86.7% 

Kadar Laktat < 2 mmol/L Count 1 3 4 

% within Outcome 11.1% 14.3% 13.3% 

Total Count 9 21 30 

% within Outcome 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .055a 1 .815   

Continuity Correctionb .000 1 1.000   

Likelihood Ratio .057 1 .812   

Fisher's Exact Test    1.000 .655 

Linear-by-Linear 

Association 
.053 1 .818 

  

N of Valid Casesb 30     
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a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,20. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for Kadar_Laktat 

(Kadar Laktat > 2 mmol/L / 

Kadar Laktat < 2 mmol/L) 

1.333 .120 14.868 

For cohort Outcome = 

Meninggal 
1.231 .205 7.391 

For cohort Outcome = Hidup .923 .496 1.718 

N of Valid Cases 30   
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	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Masalah Penelitian
	1.3 Tujuan Penelitian
	a. Mengetahui hubungan antara kadar laktat dengan derajat keparahan sepsis neonatorum.
	b. Mengetahui nilai prognostik kadar laktat yang terdiri dari sensitivitas, spesifisitas, dan nilai duga positif pada outcome sepsis neonatorum.
	1.4 Manfaat Penelitian
	1.4.1 Manfaat Akademik :
	1.4.2 Manfaat Praktis :
	a) Kadar laktat dapat digunakan untuk menentukan hubungan dengan derajat keparahan sepsis neonatorum.
	b) Kadar laktat dapat menentukan perbedaan derajat keparahan sepsis neonatorum.
	c) Kadar laktat dapat menentukan outcome sepsis neonatorum.


	BAB 2
	TINJAUAN PUSTAKA
	2.1 Sepsis Neonatorum
	2.1.1 Definisi
	Sepsis neonatorum dapat didefinisikan sebagai infeksi sistemik yang disebabkan oleh bakteri dan dikonfirmasi dengan menggunakan kultur darah positif pada bulan pertama kehidupan (Khamael dan Naher, 2013). Sepsis neonatorum biasa diartikan sebagai  gej...
	Sepsis neonatorum diklasifikasikan sebagai sepsis dengan onset cepat/Early Onset Sepsis (EOS) yang terjadi pada neonatus yang berusia 1 hari sampai dengan 7 hari atau sepsis dengan onset lambat/Late Onset Sepsis (LOS) yang terjadi pada neonatus yang b...
	2.1.2 Etiologi
	Beberapa jenis patogen dapat mengakibatkan sepsis pada periode neonatus. Patogen yang sering menginfeksi adalah bakteri, namun virus seperti Herpes Simplex Virus (HSV) dan enterovirus seringkali dikaitkan dengan kasus sepsis berat dengan angka mortali...
	Etiologi dari sepsis akibat bakteri gram positif sering diakibatkan oleh group B streptococcus (GBS) dan coagulase-negative staphylococcus (CoNS), namun kasus syok septik dan mortalitas jarang diakibatkan oleh coagulase-negative staphylococcus (CoNS)....
	Invasi mikroba ke dalam aliran darah dengan hasil kultur darah yang positif bukan faktor yang penting untuk terjadinya sepsis karena penyebaran sistemik molekul sinyal mikrobial atau toksin juga dapat menimbulkan respon tersebut. Kurang lebih 30 hingg...
	2.1.3 Epidemiologi
	Insiden sepsis neonatorum di dunia berkisar antara 1-8 per 1000 kelahiran hidup. Pada negara maju seperti Amerika, kejadian sepsis sejak 1980 bervariasi diantara 2-4 per 1000 kelahiran hidup sedangkan di negara berkembang seperti di India, angka kejad...
	Indonesia belum mempunyai data pasti tentang kejadian sepsis. Di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) tahun 2009, insiden sepsis  neonatorum adalah 98 per 1000 kelahiran hidup. Angka kejadian yang tinggi karena RSCM adalah senter pelayanan tersier da...
	Faktor-faktor yang merupakan predisposisi untuk terjadinya bakteremia gram-negatif mencakup diabetes melitus, penyakit limfoproliferatif, sirosis hepatis, luka bakar, tindakan atau penggunaan alat yang invasif, dan obat-obatan yang menimbulkan neutrop...
	2.1.4 Patofisiologi
	Inflamasi sebagai tanggapan imunitas tubuh terhadap berbagai macam stimulasi immunogen dari luar. Inflamasi sesungguhnya merupakan upaya tubuh untuk menghilangkan dan eradikasi organisme penyebab. Berbagai jenis sel akan teraktivasi dan memproduksi be...
	Mediator inflamasi sangat kompleks karena melibatkan banyak sel dan mediator yang dapat mempengaruhi satu sama lain (Sudoyo et al., 2007).
	Sitokin sebagai mediator inflamasi tidak berdiri sendiri dalam sepsis, masih banyak faktor lain (non sitokin) yang sangat berperan dalam menentukan perjalanan suatu penyakit. Respon tubuh terhadap suatu patogen melibatkan bermacam-macam komponen siste...
	Penyebab sepsis dan syok septik yang paling banyak berasal dari stimulasi toksin, baik dari endotoksin gram negatif maupun endotoksin gram positif. Endotoksin dapat secara langsung dengan LPS (Lipopolisakarida) dan bersama-sama dengan antibodi dalam s...
	Eksotoksin, virus, dan parasit yang dapat berperan sebagai superantigen setelah di fagosit oleh monosit atau makrofag yang berperan sebagai Antigen Processing Cell (APC). Antigen ini membawa muatan polipeptida spesifik yang berasal dari Major Histocom...
	Sebagai usaha tubuh untuk beraksi terhadap sepsis maka limfosit T akan mengeluarkan substansi dari Th1 yang berfungsi sebagai imuno modulator yaitu: IFN-Ɣ, IL-2 dan M-CSF (Machrophage Colony Stimulating Factor). Limfosit Th2 akan mengekspresikan IL-4,...
	Dengan adanya ICAM-1 menyebabkan neutrofil yang telah tersensitisasi oleh granulocyte macrophage colony stimulating factor (GM-CSF) akan mudah mengadaka adhesi. Interaksi endotel dengan neutrofil terdiri dari tiga langkah, yaitu : 1) Bergulirnya neutr...
	adhesi (1CAM) yang dihasilkan oleh endotel; 3) Transmigrasi netrofil menembus dinding endotel (Sudoyo et al., 2007).
	Netrofil yang beradhesi dengan endotel akan mengeluarkan lisosim yang akan menyebabkan dinding endotel lisis, akibatnya endotel terbuka. Neutrofil juga membawa superoksidan yang termasuk dalam radikal bebas yang akan mempengaruhi oksigenasi pada mitok...
	Syok septik merupakan diagnosis klinis sesuai dengan sindroma sepsis disertai dengan hipotensi (tekanan darah turun kurang dari 90 mmHg) atau terjadi penurunan darah sistolik lebih dari 40 mmHg dari tekanan darah sebelumnya. Organ yang paling penting ...
	Gambar 2.1 Sepsis Cascade (Al-Khafaji, 2016)
	Sesuai dengan patogenesis, secara klinik sepsis neonatal dapat dikategorikan dalam: Sepsis dini, terjadi pada 5-7 hari pertama, tanda distres pernapasan lebih mencolok, organisme penyebab penyakit didapat dari intrapartum, atau melalui saluran genital...
	berperan sebagai penyebab kelainan pernapasan.
	Adanya vernix atau mekoneum merusak peran alami bakteriostatik cairan amnion. Akhirnya bayi dapat terpapar flora vagina waktu melalui jalan lahir. Kolonisasi terutama terjadi pada kulit, nasofaring, orofaring, konjungtiva, dan tali pusat. Trauma pada ...
	Penyakit dini ditandai dengan kejadian yang mendadak dan berat, yang berkembang dengan cepat menjadi syok sepsis dengan angka kematian tinggi. Insidens syok septik 0,1- 0,4% dengan mortalitas 15-45% dan morbiditas kecacatan saraf. Umumnya terjadi sete...
	2.1.5 Manifestasi klinis
	Menurut Vergnano dan kolega; tanda tanda klinis yang dapat digunakan untuk mendiagnosis terjadinya sepsis pada neonatus yaitu sebagai berikut; laju napas lebih dari 60 kali per menit (tachypneu), grunting, temperatur lebih dari 37ᵒC atau kurang dari 3...
	Diagnosis dini sepsis ditegakkan berdasarkan gejala klinik dan terapi diberikan tanpa menunggu hasil kultur. Tanda dan gejala sepsis neonatal tidak spesifik dengan diagnosis banding yang sangat luas, termasuk gangguan napas, penyakit metabolik, penyak...
	- Letargi, iritabel,
	- Tampak sakit,
	- Kulit berubah warna keabu-abuan, gangguan perfusi, sianosis, pucat, kulit bintik-bintik tidak rata, petechiae, ruam, sklerema atau ikterik,
	- Suhu tidak stabil demam atau hipotermi,
	- Perubahan metabolik hipoglikemi atau hiperglikemi, asidosis metabolik,
	- Gejala gangguan kardiopulmonal gangguan pernapasan (merintih, napas cuping hidung, retraksi, tachypneu), apneu dalam 24 jam pertama atau tiba-tiba, takikardi, atau hipotensi (biasanya timbul lambat),
	- Gejala gastrointestinal: toleransi minum yang buruk, muntah, diare, kembung dengan atau tanpa adanya bowel loop, kesadaran menurun, klinis sakit tampak makin berat dan kultur darah positif.
	- Bila ada indikasi, dapat dilakukan biakan tinja dan urin.
	- Pemeriksaan apusan Gram dari bahan darah maupun cairan liquor, serta urin.
	- Lain-lain misalnya bilirubin, gula darah, dan elektrolit (natrium, kalium) (Pusponegoro, 2000).
	Derajat sepsis, yaitu :
	2.1.6 Diagnosis
	Anamnesis mengenai keadaan antenatal, intranatal, dan postnatal penting untuk mengetahui faktor risiko sepsis. Dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik yang meliputi keadaan umum, tanda-tanda vital, kelainan sistem organ, gejala klinis, produksi urin, dan...
	Tahun 2003 WHO mempublikasikan sembilan manifestasi klinis dari infeksi bakteri berat pada bayi (NNF Teaching Aids, 2009);
	2.1.7 Penatalaksanaan
	Terapi utama untuk sepsis adalah pemberian antibiotik untuk membunuh bakteri penyebab. Namun, banyak kendala dalam menentukan bakteri yang menginfeksi, karena bisa saja hasil kultur negatif. Oleh sebab itu, pasien terduga sepsis diberikan terapi antib...
	2.1 Asam Laktat

	BAB 3
	KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN
	3.1 Kerangka Konsep Penelitian

	BAB 4
	METODE PENELITIAN

