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DAFTAR PUSTAKA 

HUBUNGAN ANTARA KENAIKAN BERAT BADAN IBU HAMIL 
DENGAN KEJADIAN BAYI BERAT LAHIR RENDAH (BBLR)                                        

DI RSUD Dr. MOEWARDI SURAKARTA 

ABSTRAK 

 Hal yang harus diperhatikan dalam kehamilan adalah kebutuhan nutrisi ibu 
yang didalamnya akan menentukan kelangsungan hasil akhir kehamilan karena 
ibu yang kurus akan berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. 
Sedangkan berat badan lahir mempunyai peranan penting terhadap perkembangan 
anak selanjutnya. 

 Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 
antara kenaikan berat badan ibu hamil dengan kejadian BBLR, sedangkan tujuan 
khususnya yaitu untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kenaikan berat 
badan ibu hamil dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kejadian 
BBLR.  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode observasional analitik 
dengan pendekatan case control untuk mengetahui hubungan antara kenaikan 
berat badan ibu hamil dengan kejadian BBLR di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

Hasil penelitian adalah adanya hubungan yang bermakna antara kenaikan 
berat badan ibu hamil dengan kejadian BBLR. Diperoleh nilai X2  hitung sebesar 
4,82 dengan taraf signifikasi 5% dan X2 tabel sebesar 3,84. Didapatkan bahwa X2 

hitung lebih besar daripada X2 tabel dan nilai signifikasi 0,011 < 0,05 ini berarti 
bahwa Ho ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 
signifikan antara kenaikan berat badan ibu hamil dengan kejadian BBLR. Besar 
nilai Odds Ratio yang diperoleh adalah lebih besar dari 1(OR>1), ini 
menunjukkan bahwa kenaikan berat badan ibu hamil merupakan faktor risiko 
terjadinya BBLR. Dan peluang terjadinya BBLR untuk ibu hamil yang tidak 
mengalami kenaikan adalah sebesar 5,5 kali. Kesimpulan yang didapat yaitu ada 
hubungan antara kenaikan berat badan ibu hamil dengan kejadian BBLR di RSUD 
Dr. Moewardi Surakarta pada bulan Mei – Juni 2009. 

 

Kata kunci : kenaikan berat badan, kejadian BBLR  
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Kesehatan ibu dan anak amat menentukan untuk tercapainya kualitas hidup 

yang baik pada keluarga dan masyarakat. Dewasa ini kita dihadapkan pada masih 

tingginya angka kematian ibu dan anak dibandingkan dengan negara – negara 

Association South East Asian Nation (ASEAN) yang menuntut tenaga kesehatan 

terutama di bidang kebidanan agar mampu berkontribusi meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat (Salmah, 2006). Dan kesehatan ibu hamil adalah salah 

satu aspek yang penting untuk diperhatikan dalam siklus kehidupan seorang 

perempuan karena sepanjang masa kehamilannya dapat terjadi komplikasi yang 

tidak diharapkan (Farrer, 1999).  

Salah satu hal yang penting dan harus diperhatikan dalam kehamilan adalah 

kebutuhan nutrisi ibu yang didalamnya akan menentukan kelangsungan hasil akhir 

kehamilan. Apakah janin akan lahir sehat dan normal ataukah akan terjadi 

kekurangan berat badan, sebab bila ibu hamil kurus atau gemuk sebelum hamil 

maka akan menimbulkan risiko pada janin terutama apabila peningkatan atau 

penurunan sangat menonjol. Bila sangat kurus maka akan melahirkan Bayi dengan 

Berat Lahir Rendah (BBLR) (Salmah, 2006). 
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Secara statistik menunjukkan 90% kejadian BBLR didapatkan di negara 

berkembang dan angka kematiannya 35 kali lebih tinggi dibanding pada bayi 

dengan berat lahir normal. BBLR termasuk faktor utama dalam peningkatan 

mortalitas, morbiditas dan disabilitas neonatus bayi dan anak serta 

memberikan dampak jangka panjang terhadap kehidupannya di masa depan 

(WHO, 2007). Angka kejadian di Indonesia sangat bervariasi antara satu 

daerah dengan daerah lain, yaitu berkisar antara 9%-30%, hasil studi 

diperoleh angka BBLR dengan rentang 2,1%-17,2 %. Secara nasional 

berdasarkan analisis lanjut Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI), 

angka BBLR sekitar 7,5 %. Angka ini lebih besar dari target BBLR yang 

ditetapkan pada sasaran program perbaikan gizi menuju Indonesia Sehat 

2010 yakni maksimal 7% ( IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2004). 

 Mengingat berat badan lahir tersebut memegang peranan penting 

terhadap perkembangan anak selanjutnya, terlebih kesehatan ibu sebagai 

fondasi utama untuk melahirkan manusia – manusia yang sehat sebagai 

generasi penerus bangsa maka keadaan ibu hamil sangat perlu diperhatikan. 

Dan berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang hubungan kenaikan berat badan ibu hamil dengan kejadian BBLR.  

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Apakah ada hubungan antara kenaikan berat badan ibu hamil dengan 

kejadian BBLR di RSUD Dr. Moewardi Surakarta? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara kenaikan berat badan ibu selama hamil 

dengan kejadian BBLR. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kenaikan berat badan 

ibu hamil. 

b.  Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kejadian BBLR. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang kehamilan 

yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. 

2. Manfaat aplikatif 

a. Bagi profesi  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan 

bagi profesi bidan agar lebih meningkatkan perhatian terhadap 

pemenuhan gizi ibu selama hamil. Serta untuk mendeteksi secara dini 

komplikasi atau risiko yang mungkin terjadi saat hamil sehingga 

mampu melakukan tindakan promotif untuk mencegah kejadian 

BBLR.  
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b. Bagi ibu hamil 

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran ibu 

hamil untuk ikut memperhatikan kesehatannya terutama status gizi 

selama kehamilannya. 

c. Bagi peneliti  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

sebagai data awal bagi penelitian selanjutnya mengenai hubungan 

kenaikan berat badan ibu selama hamil dengan kejadian BBLR.  

 

 

BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. TINJAUAN TEORI  

1. Kenaikan Berat Badan Ibu Hamil 

 a.   Peningkatan Berat Badan  

  Kehamilan menyebabkan banyak perubahan pada tubuh ibu. 

Perubahan – perubahan itu untuk menyesuaikan tubuh ibu pada keadaan 

kehamilannya, termasuk perubahan berat badan. Penggunaan zat – zat 

makanan oleh tubuh menurun pada 4 bulan pertama kehamilan sehingga 
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kebutuhan tubuh akan makanan juga berkurang pada beberapa bulan 

pertama kehamilan (Salmah, 2006).  

  Dan untuk dapat memberi makanan secara benar pada ibu hamil, 

perubahan – perubahan yang terjadi pada kehamilan perlu dipahami : 

1). Perubahan tahap pertama  

Dua minggu setelah konsepsi, telur yang dibuahi akan melekat pada 

endometrium uterus dan plasenta juga mulai terbentuk sehingga pada 

tahap ini diperlukan suplementasi nutrisi yang khusus. 

2). Perubahan tahap kedua 

Pada minggu kedua sampai kedelapan, sebagian organ – organ telah 

mulai terbentuk seperti jantung, ginjal, paru, hati dan rangka. Pada tahap 

ini diperlukan suplementasi dalam bentuk vitamin dan mineral untuk 

menghindari defisiensi dan cacat bawaan. 

3). Perubahan tahap ketiga 

Mulai minggu kedelapan sampai lahir terjadi pertumbuhan janin 

yang cepat, serta terbentuknya cadangan pada ibu untuk mempersiapkan 

kelahiran dan memproduksi Air Susu Ibu (ASI). Pada tahap ini terjadi 

hiperplasi dan hipertrofi sel – sel dan kecepatannya berbeda untuk 

masing – masing orang. Oleh sebab itu suplementasi nutrisi sangat 

diperlukan terutama dalam bentuk kalori dan protein ( Salmah, 2006 ).  

Peningkatan berat badan selama hamil sangat bervariasi mulai 

dari 9 sampai 13 kg dengan peningkatan berat badan paling cepat 

biasanya terjadi pada minggu 24 dan 32. Rahim, janin, plasenta dan 
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cairan yang ada didalamnya akan menyebabkan berat badan meningkat 

lebih dari separuh total berat badan (Brock, 2005) 

Tabel 1.1 Komponen pertambahan berat badan 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber : Salmah, 2006 

  

  Cara yang dipakai untuk menentukan berat badan menurut tinggi 

badan adalah menggunakan indeks massa tubuh (IMT) dengan rumus : 

  

IMT  =  berat badan : (tinggi badan)2 

( Satuan dalam kg/m2 ) 

Nilai IMT mempunyai rentang : 

19,8 – 26,6  : normal 

< 19,8   : underweight 

26,6 – 29,0  : overweight 

>29,0   : obese 

( Salmah, 2006 ) 

Komponen pertambahan berat badan ibu selama kehamilan : 

Jaringan ekstrauterin     1 kg 

Janin        3 – 3.8 kg 

Cairan Amnion     1 kg 

Plasenta      1 – 1,1 kg 

Payudara      0,5 – 2 kg 

Tambahan Darah     2 – 2,5 kg 
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 Pengawasan berat badan merupakan hal penting untuk ibu hamil, 

kekurangan atau kelebihan nutrisi dapat menyebabkan kelainan yang tidak 

diinginkan. Jadi ibu harus mengkonsumsi bahan makanan yang cukup dan 

banyak mengandung protein baik hewani dan nabati. Seperti diketahui, 

kebutuhan akan gizi selama kehamilan meningkat. Sebagai pengawasan 

akan kecukupan gizi ini dapat dipakai kenaikan berat badan wanita hamil 

tersebut. Kenaikan berat badan wanita hamil rata – rata 6,5 kg – 16 kg 

(Wiknjosastro, 2005) .  

Maka ada hal – hal yang harus diperhatikan dalam proses kenaikan 

berat badan, antara lain : 

1) Jika ibu sudah dinyatakan hamil, lakukan pemeriksaan peningkatan 

berat  badan sekali setiap bulan untuk memantau berat badan ibu dan 

jika merasa terjadi kegemukan, ini akan bisa membantu untuk 

menghindari ngidam makan – makanan yang mengandung lemak dan 

kandungan gula yang tinggi. 

2) Jangan mengkonsumsi makanan secara berlebihan meskipun nafsu 

makan meningkat. 

3) Usahakan agar ibu mengkonsumsi makanan yang sehat dan makan 

secara  teratur. 

4) Hindari makanan yang mengandung nutrisi yang rendah seperti kripik, 

manisan,dll. 
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5) Hindari makanan yang diproses menggunakan tekhnologi dan bahan 

pengawet serta pewarna yang mengandung bahan kimia yang tinggi 

dan yang tidak baik untuk tubuh. 

6) Membatasi minuman  yang mengandung  kafein seperti teh, coklat, 

kopi, dan   minuman  yang  mengandung  pemanis buatan (sakarin)  

(Brock, 2005). 

b. Nutrisi – nutrisi yang Dibutuhkan Selama Kehamilan 

1). Protein 

  Pada saat hamil, kebutuhan protein meningkat sekitar 50%. Protein 

dapat ditemukan pada kacang, kedelai, biji – bijian, telur, ikan (Salmah, 

2006). 

  2). Kalori 

Berdasarkan angka kecukupan gizi yang dianjurkan oleh Widya 

Karya Nasional Pangan dan Gizi, tambahan kalori untuk wanita hamil ± 

285 kalori. Untuk meyakinkan agar penggunaan kalori selama 

kehamilan berlangsung adekuat, masukan energi harus diatas 36 

kalori/kg/hari dalam distribusi yang seimbang, yaitu protein ± 15%, 

lemak ± 30% dan karbohidrat ± 55% (Salmah, 2006). 

3). Serat dan cairan  

Ibu tidak boleh membatasi jumlah cairan yang harus dikonsumsi 

selama kehamilan. Air adalah minuman paling baik untuk dikonsumsi 

karena air akan membuat ginjal bisa berfungsi dengan baik dan 

menghindarkan ibu dari sembelit. Jika ibu menderita retensi cairan 
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ringan (edema), maka kondisi itu tidak akan berubah sekalipun ibu 

mengurangi konsumsi cairan (Brock, 2005). 

4). Zat Besi 

Pada waktu hamil, keperluan akan zat besi sangat meningkat untuk 

pembentukan darah janin dan persediaan ibu masa laktasi sampai enam 

bulan sesudah melahirkan, karena air susu ibu tidak mengandung garam 

besi. Persediaan ibu sebagai cadangan untuk penggantian darah yang 

hilang pada waktu persalinan. Pemberian zat besi dimulai setelah rasa 

mual dan muntah hilang, satu tablet sehari selama minimal 90 hari. Tiap 

tablet mengandung zat besi 60 mg dan asam folat 500 mg. Bila ibu 

merasa mual, konstipasi atau diare akibat tablet besi, maka dianjurkan 

meminumnya setelah makan. Sebaiknya tablet besi dimakan bersama 

buah – buahan yang mengandung vitamin C, karena untuk menambah 

penyerapan. Jangan meminum dengan susu, teh atau   kopi karena   akan   

menghambat  penyerapan ( Brock, 2005 ).  

Tabel 1.2  Standar Suplemen 

Suplemen Dosis 

Tablet tambah 

darah 

Minum satu tablet tiap hari : 

320 mg FeSO4 (60 mg elemental iron) 

dengan 500 mcg folic acid 

Sumber : Pusdiknakes, 2003. 
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 Kadang – kadang aturan kenaikan berat badan ibu selama hamil 

antara 11,5 - 16 kg tidak berlaku. Ada beberapa faktor yang bisa 

mempengaruhi kenaikan berat kehamilan. Jumlah kenaikan berat badan 

juga dipengaruhi oleh seberapa berat badan ibu sebelum hamil. Jika berat 

badan ibu sudah kelebihan 10 atau 15 kg, kenaikan berat badan yang 

dibutuhkan akan lebih sedikit. Karena ada hubungan yang jelas antara 

berat prahamil, berat selama hamil, dan berat lahir bayi (Francis, 2008).  

Status gizi ibu sebelum dan selama hamil dapat mempengaruhi 

pertumbuhan janin  yang sedang dikandung.  Bila status gizi ibu normal 

pada masa sebelum dan selama hamil kemungkinan besar akan melahirkan  

bayi yang sehat, cukup bulan  dengan   berat  badan normal  (Penny, 

2007).  Dengan kata lain kualitas bayi yang dilahirkan sangat tergantung 

pada keadaan gizi ibu sebelum dan selama hamil.  Karena terdapat sebuah 

kajian yang dilakukan di Inggris yang menemukan bahwa ada lebih 

banyak bayi lahir dengan berat badan di bawah standart di antara wanita 

yang kurang mengkonsumsi makanan bergizi, mereka tidak 

mempersiapkan diri mereka dengan  makanan   yang   mengandung   

cukup kalori, mineral dan vitamin  (Brock, 2005).   

Salah satu cara untuk menilai kualitas bayi adalah dengan mengukur 

berat bayi pada saat lahir. Seorang ibu hamil akan melahirkan bayi yang 

sehat bila tingkat kesehatan dan gizinya berada pada kondisi yang baik.  

Namun sampai saat ini masih banyak ibu hamil yang mengalami masalah 

gizi khususnya gizi kurang seperti Kurang Energi Kronis (KEK) dan 
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anemia gizi (Depkes RI, 1996).  Hasil Survey Kesehatan Rumah Tangga 

(SKRT) 1995 menunjukkan bahwa 41 % ibu hamil menderita KEK dan 

51% yang menderita anemia mempunyai kecenderungan  melahirkan   bayi  

dengan  berat badan lahir rendah (Depkes RI, 1997). 

Ibu hamil yang menderita KEK dan anemia mempunyai resiko 

kesakitan yang lebih besar terutama pada trimester ketiga kehamilan 

dibandingkan dengan ibu hamil normal. Akibatnya mereka mempunyai 

resiko yang lebih besar untuk melahirkan bayi dengan BBLR, kematian saat 

persalinan, pendarahan, pasca persalinan yang sulit karena lemah dan 

mudah mengalami gangguan kesehatan (Depkes RI, 1996). 

Sebagai patokan gizi cukup atau baik, yaitu pertambahan berat badan 6 

kg atau lebih. Menurut Peckham dan Christiansen, kenaikan berat badan 

sebesar 6 kg tersebut bukanlah kenaikan berat badan ibu yang 

sesungguhnya, melainkan jumlah plasenta, janin, cairan amnion, dan 

pertambahan berat uterus serta payudara. Selain itu ibu juga memerlukan 

deposit dalam tubuhnya untuk keperluan sesudah melahirkan dan persiapan 

menyusui anaknya. Oleh sebab itu diperlukan penambahan berat badan 

selama kehamilan lebih besar dari 6 kg (Husaini, 2003). 

Apabila ibu dengan teratur  melakukan pemantauan status gizi, 

menyadari pentingnya pemenuhan nutrisi, penemuan secara dini apabila 

ada komplikasi kehamilan, pengobatan bila ada penyakit dan diberi 

penyuluhan tentang hidup sehat secara hamil, maka kejadian BBLR akan 

berkurang. 
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2. Bayi  Berat Lahir Rendah 

a. Pengertian 

 BBLR adalah bayi dengan berat lahir kurang dari 2500 gram tanpa 

memandang masa gestasi. Berat lahir adalah berat bayi yang ditimbang 

dalam 1 (satu) jam pertama setelah lahir (Ikatan Dokter Anak Indonesia, 

2004) .  

b. Etiologi 

1). Faktor ibu 

a). Penyakit : seperti hipertensi, anemia, perdarahan antepartum  dan 

lain – lain (Kuliahbidan, 2008). 

b). Usia ibu : angka kejadian BBLR tertinggi ditemukan pada bayi      

yang dilahirkan oleh ibu – ibu dengan usia <20 tahun,  dan pada 

multigravida yang jarak kelahiran terlalu dekat (Kuliahbidan, 

2008). 

c). Usia Kehamilan : perkembangan kenaikan berat badan janin 

mengikuti usia kehamilan ibu (Kuliahbidan, 2008).   

d). Keadaan sosial ekonomi : keadaan ekonomi sangat berperan  

terhadap kejadian BBLR, dan angka kejadian tertinggi terdapat 

pada ekonomi rendah (IDAI, 2004). 

e). Kebiasaan merokok : merokok adalah faktor risiko yang serius 

terutama karena kaitannya dengan penyalahgunaan zat – zat 

lainnya yang berbahaya untuk pertumbuhan janin (Kuliahbidan, 

2008). 
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2). Faktor janin : prematur, kehamilan kembar (Sitohang, 2004). 

c. Jenis – jenis BBLR 

 1). Prematuritas murni 

      Adalah bayi lahir pada kehamilan kurang dari 37 minggu 

dengan berat badan yang sesuai atau disebut Neonatus Kurang 

Bulan – Sesuai Masa Kehamilan (NKB – SMK ) ( Klaus, 1998 ). 

2). Dismaturitas  

      Suatu sindroma klinik dimana terjadi ketidak seimbangan antara 

pertumbuhan janin dengan lanjutnya kehamilan  atau disebut 

Neonatus Kurang Bulan – Kecil untuk Masa Kehamilan (NKB – 

KMK ) ( Klaus, 1998 ). 

d. Penatalaksanaan  

1). Pemberian vitamin K 

2). Pemberian minum pada BBLR harus terus dilakukan, sebaiknya ASI 

dikeluarkan dengan pompa atau diperas dan diberikan pada bayi 

dengan pipa lambung atau sonde. Dengan memegang kepala dan 

menahan bawah dagu, bayi dapat dilatih untuk menghisap sementara 

ASI yang telah dikeluarkan dengan pipet atau selang kecil yang 

menempel pada puting (IDAI, 2004). 

e. Pencegahan  

1). Meningkatkan pemeriksaan kehamilan secara berkala minimal 4 kali 

selama kurun kehamilan dan dimulai sejak umur kehamilan muda. Ibu 

hamil yang diduga berisiko, terutama faktor risiko yang mengarah 
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melahirkan bayi BBLR harus cepat dilaporkan, dipantau dan dirujuk 

pada institusi pelayanan kesehatan yang lebih mampu. 

2). Memberikan penyuluhan kesehatan tentang pertumbuhan dan 

perkembangan janin, tanda – tanda bahaya selama kehamilan dan 

perawatan diri selama kehamilan agar mereka dapat menjaga 

kesehatannya dan janin yang dikandung dengan baik. 

3). Hendaknya ibu dapat merencanakan persalinannya pada kurun umur 

reproduksi sehat. 

4). Perlu dukungan sektor lain yang terkait untuk turut berperan dalam 

meningkatkan pendidikan ibu dan status ekonomi keluarga   agar mereka 

dapat  meningkatkan akses terhadap pemanfaatan   antenatal care dan 

status gizi ibu selama hamil (Setyowati, 2009).  

 

B. KERANGKA KONSEP PENELITIAN 

Hubungan antara kenaikan berat badan ibu hamil dengan kejadian 

BBLR dipengaruhi oleh banyak hal antara lain faktor yang mempengaruhi 

berat badan ibu hamil yaitu pertumbuhan janin, asupan makanan, berat 

badan sebelum hamil, ibu dengan KEK dan yang mempengaruhi kejadian 

BBLR antara lan faktor ibu yaitu keadaan sosial ekonomi dan lingkungan, 

kebiasaan merokok, usia ibu hamil, usia kehamilan, penyakit ibu. Faktor 

janin yaitu prematur dan kehamilan kembar. Dan digambarkan dalam 

kerangka konsep di bawah ini : 

 

 

 

Kenaikan berat badan 
ibu selama hamil 

Kejadian BBLR 
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                                        : diteliti 

 : tidak diteliti 

C. HIPOTESIS 

Ada hubungan antara kenaikan berat badan ibu hamil dengan kejadian 

BBLR. 

 

BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Faktor Ibu 
Faktor 
Janin 

1. Keadaan sosial ekonomi 
2. Kebiasaan merokok 
3. Usia ibu hamil 
4. Usia kehamilan 
5. Penyakit Ibu 

1. Prematur 
2. Kehamilan 

Kembar 

1. Pertumbuhan janin 
2. Asupan makanan 
3. Berat badan  sebelum hamil 
4. Ibu dengan KEK 
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     Jenis penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan 

pendekatan case control untuk mempelajari korelasi antara kenaikan berat badan 

ibu selama hamil dengan kejadian BBLR. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di RSUD. Dr. Moewardi Surakarta pada bulan Mei - Juni 

2009. 

 

C. Populasi Penelitian 

     Populasi dalam penelitian ini adalah ibu setelah melahirkan (post partum) pada 

bulan Mei- Juni 2009 di kamar bersalin RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

 

D. Sampel dan Teknik Sampling 

     Teknik sampel pada penelitian ini diambil dengan metode fixed- disease 

sampling. Fixed-disease sampling merupakan prosedur pencuplikan berdasarkan 

status pengambilan subjek, sedang status paparan subjek bervariasi mengikuti 

status pengambilan subjek yang sudah fixed. Pada pengambilan sampel ini, 

kelompok kasus dan kelompok kontrol berasal dari satu populasi sumber, sehingga 

peneliti dapat melakukan perbandingan yang valid antara kedua kelompok studi. 

Sampel dikelompokkan menjadi 2    kelompok yaitu kelompok kasus (BBLR +) dan 

kelompok kontrol (BBLR -) (Murti, 2006). 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

E. Estimasi Besar Sampel 

Besar sampel pada penelitian ini adalah 15 ibu pasca bersalin dengan BBLR (+) 

pada kelompok kasus dan 15 ibu pasca bersalin yang dengan BBLR (-) pada 

kelompok kontrol. Angka ini didapatkan dari ” rule of thumb” atau patokan umum 

yang menyatakan bahwa penelitian dengan analisis bivariat membutuhkan ukuran 

sampel 30 subjek penelitian. Ukuran tersebut merupakan ukuran sampel setelah 

peneliti melakukan restriksi terhadap populasi sumber. Dalam penelitian case 

control, 30 subjek tersebut dibagi menjadi dua berdasarkan tingkat perlakuan yaitu 

kasus dan kontrol (Murti, 2006). 

 

F. Kriteria Restriksi 

1. Kriteria Inklusi 

a. Ibu bersalin yang mempunyai buku KIA. 

b. Ibu hamil dengan usia 20 – 30 tahun. 

c. Melahirkan pada usia kehamilan 37 – 41 minggu. 

d. Bersedia menjadi responden. 

2. Kriteria Eksklusi 

a.   Kehamilan ganda. 

b. Mengalami hipertensi. 

c. Mengalami perdarahan antepartum. 

d. Mengalami anemia. 
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e. Mengalami retensi cairan. 

f. Mempunyai kebiasaan merokok. 

g. Mengalami kenaikan berat badan lebih dari 16 kg. 

 

G. Definisi Operasional variable 

1. Kenaikan berat badan ibu selama hamil adalah kenaikan berat badan wanita 

hamil  yang  berkisar    rata – rata    antara    6,5 kg  –    16 kg   ( 

Wiknjosastro, 2005 ). Pengukuran berat badan ini menggunakan alat ukur 

timbangan, dan peneliti menggunakan buku KIA ibu untuk mengetahui 

kenaikan berat badan ibu selama hamil. Kategori kenaikan berat badan ini 

dibagi menjadi 2 yaitu tidak mengalami kenaikan berat badan dengan 

kriteria bahwa  selama hamil mengalami kenaikan berat badan kurang dari   

6,5 kg, dan  dikategorikan mengalami kenaikan berat badan dengan jika 

selama hamil mengalami kenaikan berat badan antara 6,5 –  16 kg. Sehingga 

skala pengukurannya adalah nominal. 

2. Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) adalah bayi dengan berat lahir kurang dari 

2500 gram. Berat Lahir adalah berat bayi yang ditimbang dalam satu jam 

pertama setelah lahir (IDAI, 2004). Pengambilan data berat badan bayi 

didapatkan dengan menimbang bayi dalam satu jam pertama setelah 

persalinan dengan satuan gram. Alat ukur pada penimbangan yaitu 

timbangan bayi merk Titania yang sudah ditera dengan kapasitas maksimal 

20 kg dengan ketelitian 0,1 kg. Data tersebut dapat dilihat dari catatan / 

rekam medik bayi. Hasil penelitian dikelompokan sebagai bayi berat lahir 
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rendah apabila berat badan waktu lahir kurang dari 2500 gram dan 

dikatakan tidak bayi berat lahir rendah apabila beratnya ≤ 2500 gram. Jadi 

skala pengukurannya adalah nominal. 

 

H. Instrumentasi 

1. Alat pengumpulan data 

a. Buku KIA. 

b. Timbangan bayi merk Titania yang sudah ditera. 

2. Metode pengumpulan data 

a. Setelah mendapatkan ijin, peneliti melakukan pendekatan kepada klien  

yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan persetujuan sebagai 

responden. 

b. Setelah mendapat persetujuan, peneliti melihat Buku KIA ibu dan mencatat 

data perubahan kenaikan berat badan ibu selama hamil kemudian mencatat 

data berat badan bayi waktu lahir. 

 

I. Rencana Pengolahan dan Analisis Data 

1. Rencana pengolahan data 

Langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut: 

a. Editing 

Memeriksa data yang telah dikumpulkan baik berupa daftar pertanyaan, 

kartu atau buku register. 
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b. Coding 

Memberi kode jawaban responden sesuia dengan indikator. 

c. Tabulasi 

Dari daa mentah dilakukan penyesuaian data yang merupakan 

pengorganisasian   data   sedemikian   rupa  agar  dengan  mudah  dapat 

dijumlah,  disusun  dan   ditata untuk   disajikan  dan  di  analisis  ( Budiarto, 

2001 ). 

 

2. Analisis data 

Analisis data yang digunakan adalah analisis bivariat karena dilakukan 

terhadap dua variabel yaitu kenaikan berat badan ibu selama hamil dan kejadian 

BBLR. 

Data yang diperoleh pada penelitian ini kemudian di analisis dengan 

menggunakan digunakan uji korelasi Chi Square / X2 dan pengolahan data 

dilakukan menggunakan program SPSS (Statistical Product and Servcie 

Solution). 

Hubungan antara kenaikan berat badan ibu hamil dengan kejadian BBLR 

disajikan dalam ukuran hubungan (measure of association) yang disebut Rasio 

Odds (OR) (Murti, 2006). Batas kemaknaan yang dipakai adalah taraf signifikan 

(α) 0,05 dan untuk menguji kemaknaan asosiasi maka akan dilanjutkan dengan 

mencari Koefisien Kontingensi.  

Tabel 1.3 Kontingensi 2x2 
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No Kriteria BBLR (+) BBLR (-)  

1 Mengalami kenaikan berat 
badan 

a b a+b 

2 Tidak mengalami kenaikan 
berat badan 

c d c+d 

  a+c b+d N 

 

Derajat kebebasan = 1 

                  N(ad-bc)2 

       X2 =  

                 (a+b) (c+d) (a+c) (b+d) 

RO = a x d / b x c 

Keterangan : 

  X2  = nilai Chi kuadrat 

  N    = jumlah  sampel 

  RO = Rasio ODDS 

Bila harga X2 hitung ≥ tabel maka H0 ditolak dan  H1 diterima. 

Bila harga X2 hitung < tabel maka H0 diterima. 

H0  =   Tidak ada hubungan kenaikan berat badan ibu hamil dengan kejadian BBLR.  

H1 =  Ada hubungan kenaikan berat badan ibu hamil dengan kejadian BBLR. 
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RO = 1, artinya kejadian subjek yang terpapar faktor risiko sama dengan kejadian 

subjek yang tidak terpapar faktor risiko. 

RO > 1, artinya dugaan adanya faktor risiko terhadap efek (sakit) memang benar. 

RO < 1, berarti bahwa faktor yang diteliti tersebut justru menurunkan terjadinya 

efek. 

 

 

 

BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN 

 

 Penelitian ini dilaksanakan di RS Dr. Moewardi Surakarta pada bulan Mei 

- Juni 2009. Penelitian dilakukan terhadap 30 subjek yang terbagi menjadi dua 

kelompok yaitu kelompok kasus dan kelompok kontrol yang masing-masing 

berjumlah 15 subjek.  

A. Karakteristik Sampel Penelitian 

1. Umur ibu 

Tabel 1.4 Distribusi Subjek Penelitian Berdasarkan Umur Ibu 

BBLR Tidak BBLR Umur (tahun)  

n % n % 

 25 – 30 2 6,66 3 10 
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20 – 24  13 43,3 12 40 

Jumlah  15 50  15 50 

 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada 30 ibu hamil, 2 orang (6,66%)  

dengan golongan umur 25 – 30 tahun melahirkan BBLR dan 3 orang (10%) 

tidak melahirkan bayi BBLR, sedangkan pada golongan umur 20 – 24 tahun 

sejumlah 13 orang (43,3%) melahirkan BBLR dan 12 orang (40%)  tidak 

melahirkan BBLR.  

 

 

 

Gambar 2 Diagram Subjek Penelitian Berdasarkan Umur 

 

 

2. Berat Badan Ibu Sebelum Hamil 

Tabel 1.5 Distribusi Subjek Penelitian Berdasarkan BB Ibu Sebelum Hamil 
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Tabel 1.4 menunjukkan bahwa dari 30 subjek penelitian, ibu hamil  yang 

mempunyai berat badan pada golongan 44 – 48 kg yaitu sebanyak 9 orang (40%) 

melahirkan BBLR dan 12 orang (40%) tidak melahirkan BBLR, selanjutnya yaitu 

5 orang (16,7%) pada golongan 49 – 53 kg melahirkan BBLR  dan  13  orang  

(43,3%)  tidak  BBLR, 1 orang (3,3%) pada golongan 54 – 58 kg mengalami 

BBLR dan 5 orang (16,7%) tidak BBLR. 

Gambar 3. Diagram Subjek Penelitian Berdasarkan BB Sebelum Hamil 

 

 

BBLR Tidak BBLR BB Ibu Sebelum Hamil (kg) 

n % n % 

54 – 58  1 3,3 5    16,7 

49 – 53    5 16,7 13    43,3 

44 - 48 9 30 12 40 

Jumlah  15 50 15 50 
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B. Distribusi Kenaikan Berat Badan Ibu Hamil 

Tabel 1.6 Tabel Kenaikan Berat badan Ibu Hamil 

 Berat Badan Jumlah (n) % 

Tidak Naik (> 6,5 kg) 14 46,7 

Naik (6,5 – 16 kg) 16 53,3 

Jumlah  30 100 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ibu hamil yang mengalami kenaikan 

berat badan sebanyak 16 orang (53,3%), lebih banyak dari ibu hamil yang  

tidak mengalami kenaikan berat badan yaitu sebanyak 14 orang (46,7%). 

 

 

Gambar 4 . Diagram Kenaikan Berat Badan Ibu Hamil 

 

 

C. Hubungan Berat Badan Ibu Hamil Dengan Kejadian BBLR 

Dari hasil penelitian didapatkan data sebagai berikut : 
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Tabel 1.7 Distribusi Hubungan Kenaikan Berat Badan Ibu Hamil 
dengan Kejadian BBLR 

 
Variabel 
Bebas 

Variabel Terikat 

Kejadian BBLR 

 

Uji Statistik 

Berat Badan 
Ibu  Terjadi 

BBLR 
Tidak Terjadi 

BBLR 

Total 

Naik 5 11 16 

Tidak Naik 10 4 14 

Total 
15 15 30 

 

X2 hitung = 4,82 

df = 1 

nilai p = 0,011 

Odd ratio = 5,50 

 

Pada tabel diatas terlihat bahwa dari total sampel sebanyak 30, ibu hamil 

dengan kenaikan berat badan sebanyak 16 orang, sedangkan ibu hamil yang tidak 

mengalami kenaikan sebanyak 14 orang. Ibu yang tidak mengalami kenaikan 

berat badan kemudian melahirkan bayi dengan BBLR adalah sebanyak 10 orang 

(33,3%), sedangkan ibu hamil yang mengalami kenaikan berat badan namun juga 

melahirkan bayi dengan BBLR yaitu sebanyak 5 orang (16,6%). 

Hasil analisis Chi-square pada tabel kontingensi 2x2 (terlampir) dengan 

derajat kebebasan (df) 1 dan tingkat signifikansi (ά) sebesar 5% (0,05), didapatkan 

hasil bahwa nilai Chi-square hitung sebesar 4,82 dan Chi-square tabel sebesar 

3,84. 

Berdasarkan hasil analisis data (terlampir) diperoleh bahwa X2 hitung 

lebih  besar  dari  X2 tabel  (4,82 > 3,84 )  dan  p-value  lebih  kecil  dari  ά (0,011 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

< 0,05). Dari kedua pernyataan diatas bisa diambil kesimpulan bahwa pada 

penelitian ini, Ho ditolak dan Ha diterima, maka kesimpulannya adalah pada 

tingkat kepercayaan 95% dan ά 0,05, terdapat hubungan yang signifikan antara 

berat badan ibu selama hamil dengan kejadian BBLR. Kemudian untuk 

memperkuat hubungan antara kenaikan berat badan ibu hamil dengan kejadian 

BBLR dilakukan dengan menghitung Koefisien Kontingensi ( C ) dan didapatkan 

nilai C sebesar 0,660 yang menunjukkan adanya hubungan antara kenaikan berat 

badan ibu hamil dan berat bayi yang dilahirkan. 

Dalam penelitian ini juga dilakukan perhitungan Odds Ratio untuk 

mengetahui besar peluang terjadinya BBLR. Jika Odds Ratio sama dengan satu 

(OR=1), menunjukkan bahwa faktor berat badan ibu bukan merupakan risiko 

terjadinya BBLR. Jika Odds Ratio lebih besar dari satu (OR>1) maka kenaikan 

berat badan ibu hamil merupakan faktor yang berisiko terhadap kejadian BBLR. 

Namun jika Odds Ratio kurang dari satu (OR<1), maka hal ini menunjukkan 

bahwa kenaikan berat badan ibu hamil bukan merupakan faktor yang berisiko 

terhadap kejadian BBLR. 

Setelah dilakukan perhitungan Odds Ratio, didapatkan nilai OR sebesar 

5,5. Besar nilai OR>1, ini menunjukkan bahwa berat badan ibu hamil merupakan 

faktor risiko terjadinya BBLR. Dan peluang terjadinya BBLR untuk ibu hamil 

yang tidak mengalami kenaikan adalah 5,5 kali dibanding dengan ibu hamil yang 

mengalami kenaikan berat badan.  

 

BAB V 
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PEMBAHASAN 

Pada penelitian berdasarkan karakteristik data, hasil penelitian ini didapat  

bahwa umur ibu pada golongan umur 20 – 24 melahirkan BBLR lebih banyak, hal 

ini sesuai dengan pendapat Klaus (1998) yang menyatakan bahwa angka kejadian 

BBLR tinggi ditemukan pada bayi yang dilahirkan oleh ibu dengan usia >20 – 25 

tahun. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Asnah (2004) juga menunjukkan 

bahwa angka kejadian BBLR paling tinggi terjadi pada usia >20 tahun atau jarak 

kehamilan terlalu dekat, dan angka kejadian BBLR terendah terjadi pada ibu 

dengan usia 26 -35 tahun.  

Sedangkan pada karakteristik data berat badan ibu sebelum hamil 

menggambarkan bahwa angka kejadian BBLR terbanyak terjadi pada berat ibu di 

rentan 44 – 48 kg. Hal tersebut dikuatkan dengan teori yang menyatakan bahwa 

ada  ada jika terdapat ibu hamil yang terlalu kurus pada keadaan sebelum hamil 

maka dapat menyebabkan BBLR yang dilihat dari faktor ibu (Wiknjosastro, 

2005). Hasil penelitian di Inggris juga mengemukakan bahwa ada lebih banyak 

bayi lahir dengan berat badan dibawah standar yang dilahirkan oleh wanita 

sebelumnya memiliki badan  kurus dan mereka tidak mempersiapkan diri mereka 

dengan kehamilannya (Brock, 2005). 

 Hubungan antara Kenaikan Berat Badan Ibu Hamil dengan Kejadian 

BBLR berdasarkan perhitungan Analisis Logistic Regression dengan taraf 

signifikasi 95% dan menggunakan variabel independen yaitu kenaikan berat 

badan ibu hamil dan variabel dependen yaitu kejadian BBLR, maka didapatkan 
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data bahwa ada hubungan antara kenaikan berat badan ibu hamil dengan kejadian 

BBLR ,yaitu ibu yang tidak mengalami kenaikan berat badan selama hamil 

memiliki risiko BBLR sebesar 5,5 kali lebih besar daripada ibu yang mengalami 

kenaikan berat badan selama hamil (OR 5,50 ; CI 95%).  

Hal ini sesuai dengan Francis (2008) yang menyatakan bahwa ada 

hubungan yang jelas antara berat prahamil, berat selama hamil, dan berat lahir 

bayi. Dan kenaikan berat badan menjadi salah satu alat ukur dalam status gizi.  

Bila bayi lahir dengan BBLR maka akan mempunyai resiko kematian, gizi 

kurang, gangguan pertumbuhan, dan gangguan perkembangan anak. Untuk 

mencegah hal tersebut, sebelum kehamilan wanita usia subur sudah harus 

mempunyai gizi yang baik 

Hasil penelitian diatas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Edwi 

Saraswati, dkk. di Jawa Barat (1998) dengan jumlah responden sebanyak 20 orang 

menunjukkan bahwa ibu hamil dengan status gizi kurang akan mempunyai resiko 

4,011 kali untuk melahirkan BBLR dibandingkan dengan ibu yang mempunyai 

status gizi baik. Sebagaimana disebutkan di atas, berat bayi yang dilahirkan dapat  

dipengaruhi oleh status gizi ibu baik sebelum hamil maupun saat hamil.  Status 

gizi ibu sebelum hamil juga cukup berperan dalam pencapaian gizi ibu saat hamil.  

Penelitian Rosmeri (2000) dengan jumlah responden 40 orang juga menunjukkan 

bahwa  status gizi ibu selama hamil  mempunyai pengaruh yang bermakna  

terhadap kejadian  BBLR.  Ibu dengan status gizi kurang (kurus) selama hamil 

mempunyai resiko 6,27 kali untuk melahirkan bayi BBLR dibandingkan dengan 

ibu yang mempunyai status gizi baik (normal). 
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Dari hasil penelitian kali ini didapatkan hasil bahwa ibu hamil yang tidak 

mengalami kenaikan berat badan lebih banyak mengalami kejadian BBLR yaitu 

sebanyak 10  orang (33,3%) dibandingkan ibu hamil yang mengalami kenaikan 

berat badan yaitu sebanyak 5 orang (16,7%). Hal ini sesuai dengan Penny (2007) 

yang mengemukakan bahwa status gizi ibu sebelum dan selama hamil dapat 

mempengaruhi pertumbuhan janin yang sedang dikandung. Bila status gizi ibu 

normal pada masa sebelum dan selama hamil kemungkinan besar akan melahirkan 

bayi yang sehat, cukup bulan dengan berat badan normal. Dengan kata lain 

kualitas bayi yang dilahirkan sangat tergantung pada keadaan gizi ibu sebelum 

dan selama hamil.  

BAB VI 

 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisa  data dan pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Faktor – faktor yang mempengaruhi kenaikan berat badan ibu hamil yaitu 

pertumbuhan janin, asupan makanan, berat badan ibu sebelum hamil, ibu 

dengan KEK. 

2. Faktor – faktor yang mempengaruhi kejadian BBLR antara lain faktor ibu 

meliputi keadaan sosial ekonomi, kebiasaan merokok, usia ibu hamil, usia 

kehamilan, penyakit ibu sedangkan faktor janin meliputi bayi prematur 

dan kehamilan kembar. 
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3. Terdapat hubungan antara kenaikan berat badan ibu hamil dengan kejadian 

BBLR di RSUD Dr. Moewardi Surakarta.  

4. Besar peluang terjadinya BBLR pada ibu hamil yang tidak mengalami 

kenaikan berat badan yaitu sebesar 5,5  kali lebih besar dibandingkan ibu 

hamil yang tidak mengalami kenaikan berat badan. 

 

B. Saran  

1. Bagi profesi kebidanan 

Diharapkan untuk meningkatkan penyuluhan dan penggalakan 

tentang pentingnya pemenuhan gizi untuk ibu hamil guna mencegah ibu 

dengan status gizi rendah  dan bidan diharapkan memantau kenaikan berat 

badan ibu selama hamil 

2. Bagi ibu hamil 

Diharapkan ibu hamil terus memperhatikan perkembangan dari 

proses kehamilannya termasuk perubahan berat badan agar dapat 

melahirkan bayi yang sehat dengan menjaga asupan makanan. 

3. Bagi institusi pendidikan 

Diharapkan dapat menambah referensi dan informasi tentang  

BBLR untuk meningkatkan mutu pembelajaran dalam melaksanakan 

penelitian berikutnya. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan melakukan penelitian serupa dengan jumlah sampel 

yang lebih besar. 
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