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ABSTRAK 

 

HUBUNGAN FAKTOR PRENATAL, PERINATAL, POSTNATAL DAN 

FAKTOR GENETIK DENGAN EPILEPSI PADA ANAK USIA 1 

BULAN -5 TAHUN DENGAN KEJANG 

 

       Insiden kasus epilepsi pada anak setiap tahun cukup tinggi, anak yang 

didiagnosa epilepsi menghadapi tantangan  yang cukup besar dalam 

kehidupannya, yakni masalah dalam pendidikan, tingkah laku, sosioekonomi 

dan  risiko berulangnya kejang. Penyebab epilepsi karena faktor-faktor terkait, 

seperti faktor prenatal, perinatal, postnatal dan faktor genetik.Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui hubungan usia ibu saat hamil, ibu dengan 

kehamilan preeklampsi dan eklampsi, ibu dengan perdarahan saat hamil, 

persalinan dengan bantuan alat, riwayat kejang demam komplek, dan riwayat 

keluarga yang epilepsi sebagai faktor terkait epilepsi pada anak usia 1 bulan - 5 

tahun dengan kejang. 

       Penelitian cross sectional, dilakukan di ruang perawatan anak dan Poli 

Anak RSUP Sanglah Denpasar dari Januari 2014 hingga Oktober 2016. 

Masing-masing faktor terkait epilepsi dianalisis dengan uji Chi-square atau uji 

Fisher-exact. Besarnya risiko dinyatakan dalam rasio odds (RO). Dilakukan 

analisis multivariat pada faktor terkait dengan nilai p<0,25 pada analisis 

bivariat.  

       Terdapat 139 pasien, sebanyak 87 pasien pada kelompok epilepsi dan 52 

pasien pada kelompok bukan epilepsi. Median umur 29 bulan (47%) pada 

kelompok epilepsi dan 22,5 bulan pada kelompok bukan epilepsi. Diagnosis 

terbanyak adalah epilepsi umum tonik klonik (79,3%). Terdapat perbedaan 

yang signifikan persalinan dengan bantuan alat pada kelompok epilepsi 

dibandingkan dengan yang bukan epilepsi (adjusted RO 2,6; IK 95% 1,180-

5,759; p=0,018).                                   

Faktor perinatal persalinan dengan bantuan alat vakum, forsep, dan sectio 

caesaria sebagai faktor terkait epilepsi pada anak usia 1 bulan - 5 tahun.  

         

Kata kunci:faktor  prenatal, perinatal, postnatal dan faktor genetik, epilepsi, 

anak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

ASSOCIATION OF PRENATAL, PERINATAL, POSTNATAL, AND 

GENETIC FACTORS AND EPILEPSY IN 1 MONTH TO FIVE YEARS 

OLD CHILDREN WITH SEIZURE 

 

              Incidence of epilepsy every year in children is fairly high, children 

who diagnosed with epilepsy facing a big challenge in their life such as 

education, behaviour, sosioeconomic, and risk of reccurent seizure. In addition 

to idiopathic etiology, there are also some associated factors that contributes to 

epilepsy, such as prenatal, perinatal, postnatal and genetic factors. 

 The purpose of this study is to determine the association of maternal 

age, preeclampsia and eclampsia ,  maternal bleeding, instrument-assisted 

delivery, history of complex febrile seizure, and history of family epilepsy as 

associated factors for epilepsy in 1 month to 5 years old children. 

We conducted a cross-sectional  at pediatric ward and Pediatric 

Polyclinic of Sanglah Hospital from January 2014 until October 2016. Each of 

epilepsy associated factors was analyzed using Chi-square test or Fisher exact 

test. The magnitude of the risk was expressed in odds ratio (OR). Multivariate 

analysis was performed on associated factors with a value of  p <0.25 in 

bivariate analysis. 

            There were 139 patients enrolled, 87 epilepsy and 52 non epilepsy and 

the median age was 29 month (47%) and non epilepsy was 22,5 month (44%). 

The most common diagnosis was generelized tonic clonic (79,3%). Significant 

differences were observed among instrument-assisted delivery in epilepsy 

group than those without epilepsy (adjusted OR 2.6; CI 95% 1.180-5.759; p = 

0.018).  Perinatal factors instrument-assisted delivery (vacum extraction, 

forcep and sectio caesaria) became as associated factor for epilepsy in 1 month 

to 5 years old children with seizure . 

 

Keywords: prenatal, perinatal, post natal and genetic factors, epilepsy, child 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Kejang  merupakan gangguan fungsi otak yang dapat nampak sebagai 

gangguan atau kehilangan kesadaran, aktivitas motorik abnormal, kelainan 

perilaku gangguan sensoris ataupun disfungsi autonom. Kejang timbul sebagai 

akibat adanya lepas muatan listrik berlebihan dari sel-sel neuron di otak yang 

terganggu fungsinya. Gangguan tersebut dapat disebabkan  oleh kelainan 

fisiologis, anatomis, biokimia atau gabungan dari ketiganya (Kliegman, 1996). 

Lokasi kelainan anatomis bisa disebabkan oleh proses intrakranial dan proses 

ekstrakranial. Proses intrakranial yakni infeksi susunan saraf pusat, seperti 

ensefalitis, meningitis, meningoencephalitis, massa intrakranial, perdarahan 

intrakranial, trauma, dan penyebab lain yang tidak diketahui. Proses 

ekstrakranial disebabkan gangguan keseimbangan elektrolit, syok hipovolemik, 

penyakit metabolik, dan kejang demam komplek (Kliegman, 1996).  

Epilepsi merupakan kondisi neurologis anak yang paling banyak dan dapat 

menimbulkan masalah utama kesehatan di masyarakat. Anak-anak yang 

didiagnosa epilepsi menghadapi tantangan yang cukup besar dalam 

kehidupannya, yakni masalah dalam pendidikan, tingkah laku, sosioekonomi 

dan terdapat risiko berulangnya kejang. (Soetomenggolo dan Ismael,1999). 

World Health Organization (WHO) menyebutkan insiden epilepsi di negara 

maju seperti Amerika Serikat berkisar 50 per 100.000  per tahun, sedangkan di 

negara berkembang 100 per 100.000 penduduk. Pendataan secara global
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 ditemukan 3,5 juta kasus epilepsi per tahun diantaranya 40% pada anak-anak, 

20% pada usia lanjut (Fosgren, 2001). Prevalensi epilepsi berdasarkan usia 

juga bervariasi, pada penelitian diberbagai dunia seperti di Panama, Equador 

Colombia, prevalensi epilepsi 14-57 per 1000 populasi. Di Pakistan 10 per 

1000 populasi, di Rural Ethiopia prevalensi epilepsi 5 per 1000 populasi. 

Prevalensi berdasarkan gender di berbagai negara paling banyak adalah 

epilepsi umum, laki-laki lebih banyak dari perempuan (Mungala - Odera dkk, 

2008). Di negara - negara barat, insiden epilepsi paling tinggi setelah usia 70 

tahun dan selama 10 tahun pertama kehidupan. Sebanyak 50% kasus epilepsi 

dimulai pada masa anak - anak dan remaja (Hausser dan Banerjee, 2007). 

Penelitian di Rural Guatemala, kasus epilepsi umum tonik klonik pada anak 

sebanyak 50%, diikuti kejang parsial komplek  sebanyak 37,5%, kejang parsial 

sederhana 6,2% dan kejang umum atonik 6,2% (Burton dkk, 2012), sedangkan 

pada penelitian di Indonesia, penelitian di FKUI/RSCM angka prevalensi 

epilepsi pada anak 3,6-6,5 per 1000 anak data tersebut diperoleh dari rekam 

medik selama periode tahun 2003-2008,  pasien epilepsi yang dirujuk ke 

RSCM sebanyak 526 kasus baru. Penelitian di RSU Dr. Soetomo Surabaya 

selama 1 bulan mendapatkan 86 kasus epilepsi pada anak. Data didapatkan 

bahwa penderita terbanyak pada golongan umur 0-1 tahun (8,14%), umur 1-6 

tahun (46,5%), umur 6-10 tahun (29,1%), dan umur 10-18 tahun (16,28%). Di 

RSUP Sanglah, Denpasar, insiden epilepsi sebanyak 5,3% dengan sebagian 

besar(62%) epilepsi umum tonik klonik (Suwarba, 2011), namun belum diteliti 

faktor - faktor yang terkait menyebabkan epilepsi  pada anak. Penyebab 

epilepsi yang banyak pada anak pada umumnya idiopatik, terjadi pada anak 
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dengan perkembangan dan pemeriksaan fisik normal, pada anak usia 5 tahun 

dan mempunyai prognosa baik (Kliegman, 1996). Selain idiopatik, penyebab 

terjadinya epilepsi karena ada faktor - faktor terkait. Faktor terkait prenatal usia 

ibu saat hamil > 35 tahun karena risiko terjadi komplikasi kehamilan 

(hipertensi, preeklampsi), ibu dengan perdarahan (solusio plasenta atau 

plasenta previa), riwayat kehamilan ibu dengan infeksi TORCH, riwayat ibu 

dengan preeklampsi atau eklampsi dan faktor genetik. Faktor perinatal seperti 

asfiksia neonatorum, persalinan dengan bantuan alat, lahir prematur atau 

postmatur, bayi berat lahir rendah (BBLR), dan partus lama. Faktor postnatal 

seperti kejang demam, riwayat cedera kepala, infeksi intrakranial (meningitis 

dan ensefalitis), perdarahan intrakranial.  

Di Indonesia sudah ada penelitian tentang faktor risiko epilepsi pada anak di 

RS Dr Karyadi, Semarang tahun 2007 dan didapatkan faktor risiko prenatal ibu 

dengan eklampsi dan preeklampsi pada masa kehamilan, mempunyai peranan 

penting pada epilepsi anak (rasio odd (RO) = 6,3; IK 95% 1,3-30,6). Penelitian 

di Rural, Kenya tahun 2007, faktor risiko prenatal yakni riwayat kejang dalam 

keluarga (RO= 1,67; IK 95%0,93-2,99). Faktor risiko perinatal yakni partus 

sulit (RO= 1,69; IK 95%0,74-3,84). Faktor risiko post natal yakni riwayat 

kejang demam (RO = 10,75; IK 95%6,77-17,09; p = 0.00). Penelitian di Sub 

Saharan, Afrika tahun 2007 faktor risiko riwayat keluarga dengan kejang 

demam didapatkan (RO= 5,7; IK 95%1,0-27,5), faktor risiko kejadian saat 

perinatal didapatkan  (RO =14,9; IK 95%1,4-151,3). Berdasarkan penelitian di 

Italy, tahun 2002 faktor risiko perinatal lahir dengan bantuan alat dengan sectio 

caesaria pada pasien yang mengalami kejang terprovokasi  (RO = 2,9; IK 95% 
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0,2-21,1), pada epilepsi simptomatik yang tidak terprovokasi (RO =1,0; IK 

95% 0,1-19,7), epilepsi idiopatik/kriptogenik (RO 1,2 (0,3-4,4). Faktor risiko 

ibu dengan perdarahan solusio plasenta merupakan penyebab terjadinya 

epilepsi pada anak (RR 4,6; IK 95% 3,0-6,9).  

       Berdasarkan penelitian tersebut di atas, epilepsi yang paling banyak terjadi 

pada anak- anak adalah epilepsi umum seperti yang disebutkan diberbagai 

negara, termasuk penelitian di RS Sanglah Denpasar tahun 2007. Faktor-faktor 

risiko yang paling besar berperan pada terjadinya epilepsi pada anak adalah, 

riwayat keluarga dengan epilepsi, riwayat kehamilan ibu dengan preeklampsi 

atau eklampsi, dan riwayat kejang demam, lahir dengan bantuan alat, usia ibu 

saat hamil dan ibu dengan perdarahan. Identifikasi terhadap faktor-faktor risiko 

penyebab terjadinya epilepsi pada anak, penting untuk diketahui untuk 

mengurangi kejadian epilepsi dan dampak yang diakibatkan, seperti masalah 

intelegensi, retardasi mental baik ringan, sedang atau berat, gangguan 

perkembangan motorik halus, gangguan bicara, dan kesulitan dalam hubungan 

interpersonal, bahkan meningkatnya angka mortalitas yang disebabkan oleh 

epilepsi. 

Prognosis anak dengan epilepsi tergantung dari faktor medis, sosial dan 

psikologis. Prognosis anak dengan epilepsi berhubungan dengan beberapa 

faktor, seperti berulangnya kejang, ada atau tidaknya defisit neurologis atau 

mental, jenis dan lamanya kejang (Soetomenggolo dan Ismael, 1999). Sampai 

saat ini belum terdapat data mengenai faktor - faktor terkait yang menyebabkan 

epilepsi pada anak di RSUP Sanglah, sehingga penelitian ini bermaksud untuk 
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menelaah lebih dalam mengenai faktor-faktor terkait yang menyebabkan 

terjadinya epilepsi pada anak usia 1 bulan-5 tahun dengan kejang. 

I.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan adalah : 

1. Apakah usia ibu > 35 tahun  saat hamil  sebagai faktor terkait epilepsi pada 

anak usia 1 bulan -5 tahun dengan kejang? 

2. Apakah riwayat kehamilan ibu dengan preeklampsi, eklampsi sebagai faktor 

terkait epilepsi pada anak usia 1 bulan - 5 tahun dengan kejang ? 

3. Apakah ibu dengan perdarahan sebagai faktor terkait epilepsi pada anak usia 

1 bulan - 5 tahun dengan kejang? 

4. Apakah persalinan dengan bantuan  alat sebagai faktor terkait epilepsi pada 

anak usia 1 bulan -5 tahun dengan kejang? 

5. Apakah kejang demam komplek sebagai faktor terkait epilepsi pada anak 

usia 1 bulan - 5 tahun dengan kejang? 

6. Apakah riwayat epilepsi dalam keluarga sebagai faktor terkait epilepsi pada 

anak usia 1 bulan - 5 tahun dengan kejang? 

I.3. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui hubungan usia ibu > 35 tahun saat hamil sebagai faktor terkait  

epilepsi pada anak usia 1 bulan - 5 tahun dengan kejang. 

2.Mengetahui hubungan riwayat kehamilan ibu dengan preeklampsi dan 

eklampsi sebagai faktor terkait epilepsi pada anak usia 1 bulan- 5 tahun 

dengan kejang. 
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3. Mengetahui hubungan ibu dengan perdarahan sebagai faktor terkait epilepsi 

pada anak usia 1 bulan -5 tahun dengan kejang. 

4. Mengetahui hubungan persalinan dengan bantuan alat sebagai faktor terkait 

epilepsi pada anak usia 1 bulan - 5 tahun dengan kejang. 

5.Mengetahui hubungan riwayat kejang demam komplek sebagai faktor terkait 

epilepsi pada anak usia 1 bulan - 5 tahun dengan kejang. 

6.Mengetahui hubungan faktor genetik riwayat epilepsi dalam keluargasebagai 

faktor terkait epilepsi pada anak usia 1bulan - 5 tahun dengan kejang. 

I.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Praktis 

Identifikasi terhadap faktor - faktor terkait terjadinya epilepsi pada anak usia 1 

bulan - 5 tahun dapat menjadi pertimbangan sehingga dapat dilakukan upaya 

pencegahan penyakit yang lebih dini dan diharapkan dapat mengurangi 

prevalensi dan komplikasi epilepsi pada anak usia 1 bulan - 5 tahun. 

2. Manfaat akademik 

Hasil dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi masukkan bagi 

sejawat dokter spesialis anak, dokter umum, dan pihak manajemen agar      

senantiasa melakukan upaya pencegahan terhadap faktor terkait terjadinya 

epilepsi pada anak usia 1 bulan - 5 tahun sehingga dampak negatif yang 

menyertai seperti peningkatan kesakitan, komplikasi epilepsi pada anak dapat 

dicegah.Selanjutnya di harapkan penelitian ini dapat menjadi dasar penelitian 

lebih lanjut. 
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1.5. Keaslian Penelitian 

Penelitian mengenai hubungan faktor-faktor terkait prenatal, perinatal,  

postnatal dan faktor genetik yang menyebabkan terjadinya epilepsi pada anak 

sudah pernah dilakukan dibeberapa negara, namun di Indonesia masih sedikit. 

Rangkuman penelitian tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1.1Daftar Keaslian Penelitian 

No Peneliti  Desain Penelitian Jumlah subjek penelitian                  Hasil 

1 Mungala-

Odera 

dkk, 2007 

Kohort 10,218 anak di Sub Saharan, 

Afrika sejak 2001- 2003 di 

lakukan skrining dengan 

mengisi kuesioner. 

Dari 10,218 anak yang di sensus, 110 anak epilepsi dan di dapatkan faktor 

risiko riwayat kejang demam (RO= 3,01; IK 95% :1,50-6,01) dan faktor 

riwayat epilepsi dalam keluarga (RO=2,55;IK 95%:1,19-5,46)merupakan 

faktor risiko epilepsi pada anak. 

2 Whitehea

d dkk, 

2005 

Kohort Prospektif Anak-anak yang lahir antara 

Bulan Januari 1986 dan 

desember 2000 di Nova 

Scotia, Canada di lakukan 

follow up hingga Desember 

2001. 

Dari 648 di diagnosis kasus baru epilepsi dari 124.207 kelahiran hidup, rata-

rata 63 per 100.000 orang pertahun, dengan insiden tertinggi usia <1 tahun. 

Dan faktor yang signifikan berhubungan dengan epilepsi : eklampsi RR 14,2 

(IK 95% : 3,5-57,3), kejang pada neonatus RR 11.4(IK 95% : 7,8-18,0). 

Solutio plasenta RR 2,3 (IK 95%: 1,5-3,6). 

3. Duggan, 

2010 

retrospektif Data diambil dari Rukungiri, 

Uganda, dengan populasi 

dari 618 anak yang di diagnosis epilepsi 440 usia < 18 tahun dengan 178 di 

eklusi. Didapatkan riwayat perinatal atau riwayat infantil dicatat 12 anak dan 

8

8 
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anak usia < 15 tahun 440 anak 

dari 618 anak. Dari 18 

Agustus sampai 10 september 

1997. 

6% signifikan  sebagai faktor risiko. Sebanyak 50.5% kejang dimulai saat 

bayi. 

4 Leone 

dkk, 2002 

 Kasus kontrol Penelitian di lakukan di 

Rochester, Minnesota, 

USA.Dari 278 pasien yang di 

acak dengan diagnosis kejang 

umum tonik klonik pertama 

dan 556 sebagai kontrol dari 

segi jenis kelamin dan usia di  

buat matching. 

Melalui interview dengan melakukan kuesioner di dapatkan : cedera kepala 

berat dengan RO 9,9 (IK 95% : 2,0-67,1). partus dengan komplikasi RO 

2,7(IK 95% : 1,5-5,1). prematuritasRO 1.9(IK95% : 1,1-3,4). BBLR RO 

1,6(IK 95% : 1,0-2,7). 

5 Suwarba Cross sectional Data diambil dari Poliklinik Ditemukan 276 kasus epilepsi, insiden 5,3%. Sebagian besar laki-laki ( 
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IGN, 2011 anak dan ruang rawat inap 

bagian /SMF Anak FK 

UNUD/ RSUP Sanglah, 

Denpasar selama periode 

januari 2007-desember 2010. 

53,9%) terbanyak umur 1-5 tahun (42%), onset tersering umur < 1 tahun 

(46%). Dan faktor risiko kejang demam sebelumnya 10,1% kasus, riwayat 

epilepsi keluarga 13% kasus. 
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