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Warna kuning yang timbul 

pada bayi berumur 

beberapa hari sering 

membuat anda merasa 

cemas dan sering kali 

menimbulkan pertanyaan. 

Apakah hal ini 

berbahaya? Apa 

penyebabnya dan 

Bagaimana 

pencegahannya? 

PENYEBAB 

Fungsi hati bayi untuk mengeluarkan kadar kuning 

atau Billirubin belum begitu sempurna, selama 

dalam kandungan Billirubin yang dibentuk janin 

dapat dikeluarkan ke aliran darah ibu. Kemudian 

akan diproses oleh hati si Ibu karena itu bayi yang 

baru lahir normal tidak pernah terlihat kuning. 

Setelah lahir, Billirubin yang dibentuk tadi akan 

diproses  oleh hati bayi itu sendiri, sedangkan hati 

bayi yang mengeluarkan Billirubin tersebut belum 

sempurna, akibatnya setelah beberapa hari kulit 

bayi akan tampak agak kuning. 

BAHAYANYA 

 

Bila kadar kuning atau Bilirubin tersebut dibiarkan 

saja, kemudian kadar Billirubin tersebut akan 

bertambah dan akan terikat oleh sel otak akan 

sukar terlepas dan akhirnya merusak sel otak 

tersebut. Akibatnya akan mengganggu 

perkembangan bayi. 

PENANGGULANGAN 

 

Memberikan terapi sinar, pada prinsipnya sama 

dengan menjemur bayi dipagi hari, hanya saja 

yang dipakai disini adalah gelombang cahaya dan 

dapat dilakukan sepanjang hari. 

PENCEGAHAN 

 

 Menjemur bayi pada pagi hari, karena sinar 

matahari dapat mengubah Billirubin sehingga 

dapat larut dalam air, maka mudah dikeluarkan 

lewat urine atau tinja 

 Memberikan air susu ibu sesering mungkin 

disesuaikan dengan kebutuhan bayi (On 

Demand). Billirubin dapat dikeluarkan dari 

tubuh bayi melalui urine. 

EMPAT CARA MENJEMUR BAYI 

 

1. Menjemur dipagi hari sebelum pukul 09.00 

WIB 

2. Bayi dalam keadaan tidak memakai pakaian 

3. Posisi bayi membelakangi matahari 

4. Lama menjemur 20 sampai 30 menit dengan 

posisi terlentang dan tengkurap bergantian 


