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ABSTRAK 

 
Bayi dengan berat lahir rendah adalah bayi yang pada waktu lahir beratnya kurang 

dari 2500 gram. Kejadian bayi berat lahir rendah (BBLR) dapat terjadi apabila bayi lahir 
sebelum waktunya atau umur kelahiran belum mencapai 9 bulan dan bayi lahir cukup bulan 
tetapi pertumbuhan ketika dalam kandungan tidak baik oleh karena ibu kurang gizi, kurang 
darah (anemia), sering sakit, banyak merokok dan bekerja berat. 

Jenis penelitian ini adalah survei analitik dengan menggunakan pendekatan “Cross 
Sectional Study” untuk mengetahui hubungan faktor risiko ibu hamil dengan kejadian bayi 
berat lahir rendah (BBLR) di Rumah Sakit Umum Barru Tahun 2007 dengan jumlah sampel 
80 responden, yang dipilih secara metode accidental sampling, data diolah dengan SPSS 
dan disajikan dalam bentuk tabel dan narasi. 

Ada hubungan antara paritas ibu (ρ = 0,000), status gizi ibu (ρ = 0,000) dan kadar Hb 
ibu (ρ = 0,000) dengan kejadian BBLR.  Disarankan adanya informasi akan pentingnya 
mengonsumsi makanan bergizi dan  seimbang untuk meningkatkan status gizi ibu dan 
mencegah terjadinya anemia. Ibu perlu mengonsumsi makanan yang banyak mengandung 
zat besi untuk mencegah terjadinya anemia. 

 
Kata Kunci : BBLR, paritas ibu, status gizi, dan kadar Hb. 

 
PENDAHULUAN 

Bayi lahir dengan berat badan lahir 
rendah (BBLR) merupakan salah satu faktor 
risiko yang mempunyai konstribusi  terhadap  
kematian bayi khususnya pada masa perinatal, 
selain itu bayi berat lahir rendah dapat 
mengalami gangguan mental dan fisik pada usia 
tumbuh kembang (www. Kompasnet.id  diakses 
tanggal  3 April 2006). 

Menurut data WHO terdapat lebih dari 20 
juta kelahiran bayi di seluruh dunia sekitar 15,5% 
adalah bayi dengan BBLR dan 95,6% berasal 
dari negara berkembang (WHO, 2004). Proporsi 
BBLR di Indonesia berkisar antara 7-14% selama 
periode 1990 hingga 2000 (www. Survailans Gizi,  
diakses tanggal 15 Februari 2007). 

Jumlah kasus BBLR di Sulawesi Selatan 
tahun 2005 tercatat 3,315 bayi dari 119,527 
kelahiran atau 2,77% (Dinkes Prov. Sulsel tahun 
2007). Prevalensi BBLR di Rumah Sakit Umum 
Barru tahun 2005 sekitar 70 kasus (19,77%), 
tahun 2006 sekitar 265 kasus (10,74%0, tahun 
2007 sekitar 80 kasus (100  %).  

Angka kematian bayi yang tinggi, 35% 
disebabkan BBLR yang dipengaruhi oleh banyak 
faktor antara lain: umur ibu yang terlalu muda, 
penyakit yang diderita ibu semasa hamil, paritas 
ibu, status gizi ibu hamil dan adanya plasenta 
previa atau bayi kembar. 

Penelitian yang dilakukan Amrullah di 
puskesmas Mamajang Makassar menunjukkan 
bahwa ibu dengan paritas 1-2 kali terdapat 19 
orang (13,9%) yang melahirkan bayi BBLR, ibu 
yang mempunyai paritas lebih dari 3 kali terdapat 
12 orang (16%) yang melahirkan bayi BBLR.  

Penelitian Arsunan A. dkk (2005) 
menunjukkan bahwa ibu yang mempunyai status 
gizi tidak normal berisiko 2,745 kali untuk 
mengalami BBLR dibanding ibu dengan status 
gizi normal.  

Penelitian yang dilakukan oleh 
A.Arsunan, dkk di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti 
Fatimah Makassar tahun 2003 didapatkan bahwa 
ibu dengan kadar hemoglobin ≤ 11 gr% 
mempunyai risiko 3.9484 kali lebih besar untuk 
melahirkan BBLR dibandingkan ibu dengan kadar 
hemoglobin ≥ 11 gr%.  
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METODE PENELITIAN 
Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah survey analitik 
dengan pendekatan ”Cross Sectional Study”. 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu 
yang melahirkan bayi  di Rumah Sakit Umum 
Barru tahun 2007 sebanyak 100 orang. Sampel 
adalah semua ibu yang melahirkan bayi BBLR 
dan Normal sebesar 80 orang. Pengambilan 
sampel dilakukan dengan metode accidental 
sampling. 

Data yang dikumpulkan adalah data 
sekunder yaitu paritas ibu, status gizi ibu hamil, 
dan kadar Hb ibu yang tercatat di rekam medik. 
Pengolahan data dengan program SPSS. 
Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji 
Chi-Square. 

 
HASIL  DAN PEMBAHASAN 
Paritas Ibu Hamil 

Paritas adalah jumlah anak yang 
dilahirkan oleh seorang ibu. Biasanya ibu dengan 
paritas lebih dari 5 kali memiliki kemungkinan 
besar untuk mengalami BBLR.  

Berdasarkan hasil analisis Uji Chi- 
Square, diperoleh nilai X² hitung = 56,882 > X² 
dan nilai ρ = 0,000 < 0,005 hal ini menunjukkan 
ada hubungan antara paritas  ibu dengan 
kejadian BBLR.   

Paritas yang tinggi akan memberikan 
risiko terhadap janin dimana akan dapat 
diperoleh anak yang tidak sehat. Kelahiran yang 
kedua dan ketiga umumnya yang paling aman 
bagi wanita. Sedangkan jumlah anak lebih dari 
empat orang harus diwaspadai kemungkinan 
persalinan lama karena makin banyak anak, 
rahim ibu makin lemah yang akan 
membahayakan  bagi ibu dan janin.  

Berdasarkan penelitian Kartini 2006 di 
Rumah Sakit Pertiwi Makassar menujukkan 
bahwa ada hubungan antara paritas > 4 kali. Hal 
ini sesuai dengan teori bahwa semakin banyak 
paritas ibu semakin berpotensi untuk terkena 
BBLR disebabkan karena seringnya berproduksi 
sedangkan organ reproduksi belum sempurna 
untuk menerima janin. 
Status Gizi Ibu Hamil 

Pengukuran lingkar lengan bagian atas 
(LILA) ibu pada saat hamil sangat penting. 
Tujuan dilakukan pengukuran LILA untuk 
mengetahui secara dini status gizi ibu hamil, 
apabila ukuran LILA <23,5 cm maka 
kemungkinan ibu hamil untuk melahirkan bayi 
dengan BBLR lebih besar. Sedangkan apabila 

ukuran LILA >23,5 cm maka ibu akan melahirkan 
bayi yang sehat, cukup bulan dengan berat 
badan normal. Berdasarkan hasil analisis Uji Chi-
Square, diiperoleh nilai X² hitung = 64,167 > X² 
dan nilai ρ = 0,000 < 0,05 hal ini menunjukkan 
ada hubungan antara status gizi ibu dengan 
kejadian BBLR.   

Hal ini disebabkan setiap ibu hamil 
memerlukan tambahan kalori dan nutrisi sehari-
hari karena selama kehamilannya mereka harus 
memasok energi untuk pertumbuhan dan 
perkembangan janinnya. Seorang ibu hamil akan 
melahirkan bayi yang sehat bila tingkat 
kesehatan dan gizi berada dalam kondisi yang 
baik, sejak sebelum dan selama hamil (Depkes, 
2006). Menurut penelitian Amrullah 2003 yang 
menunjukkan bahwa 50,9 % ibu yang berstatus 
gizi kurang (LILA < 23,5 %) melahirkan bayi berat 
lahir rendah. 
Kadar Hb Ibu Hamil 

Anemia terjadi apabila kadar hemoglobin 
dalam darah lebih rendah dari pada nilai normal. 
Kadar hemoglobin dapat dijadikan sebagai 
indikator tentang keadaan gizi pada umumnya. 
Menurut WHO (1995) batas Hb normal unutk 
wanita hamil adalah 11 gram % atau lebih.  

Berdasarkan hasil analisis Uji Chi- 
Square diperoleh nilai X² hitung = 60,523 > X² 
dan nilai ρ = 0,000 < 0,05 hal ini menunjukkan 
ada hubungan signifikan antara kadar Hb ibu 
dengan kejadian BBLR.   

Hal ini disebabkan karena apabila ibu 
hamil mengalami anemia maka pasokan O2 untuk 
jaringan menurun dan pengangkutan CO2 dari 
jaringan menjadi terhambat sehingga dapat 
menghambat pertumbuhan jaringan baik pada 
janin maupun pada plasenta sehingga dapat 
mengakibatkan kematian janin dalam kandungan, 
abortus, cacat bawaan, partus premature, partus 
lama dan lain-lain. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh A. 
Arsunan, dkk di Rumah sakit Ibu dan Anak Siti 
Fatimah Makassar Tahun 2003 didapatkan 
bahwa ibu dengan kadar hemoglobin < 11 gr% 
mempunyai risiko 3,9484 kali lebih besar untuk 
melahirkan BBLR dibandingkan ibu dengan kadar 
hemoglobin > 11gr %. 

KESIMPULAN  
1. Ada hubungan antara paritas ibu dengan 

kejadian BBLR. 
2. Ada hubungan antara status gizi ibu dengan 

kejadian BBLR. 



Media Gizi Pangan, Vol. VII, Edisi 1, Januari – Juni 2009 

 67

3. Ada hubungan antara kadar Hb ibu dengan 
kejadian BBLR. 

SARAN 
1. Perlunya kegiatan penyuluhan kepada ibu-ibu 

tentang pentingnya program KB guna 
menjarangkan kehamilan.  

2. Perlu adanya informasi akan pentingnya 
mengonsumsi makanan bergizi dan 
seimbang untuk meningkatkan status gizi ibu 
hamil. 

3. Disarankan kepada wanita hamil agar perlu 
mengonsumsi makanan yang banyak 
mengandung zat besi untuk mencegah 
terjadinya anemia. 
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Lampiran 
Tabel 1 

Karakteristik Variabel Penelitian di Rumah Sakit Umum  
Barru Makassar Tahun 2007 

Karakteristik Variabel n % 
Kejadian BBLR 
a. < 2500 
b. ≥ 2500 

 
48 
32 

 
60 
40 

Kelompok Umur (tahun) 
a. <20 
b. 20-35 
c. >35 

 
13 
34 
33 

 
16,3 
42,5 
41,2 

Tingkat Pendidikan Ibu 
a. SD 
b. SMP 
c. SMU 
d. DIPLOMA 

 
13 
34 
28 
5 

 
16,25 
42,5 
35.0 
6,25 

Paritas Ibu 
a. 1-3 
b. >3 

 
31 
49 

 
38,8 
61,2 

Status Gizi Ibu Hamil  
a. KEK 
b. Normal 

 
49 
31 

 
61,2 
38,8 

Kadar Hb Ibu 
a. < 11 gr 
b. ≥11 gr 

 
48 
32 

 
60 
40 

Sumber : Data Primer 
 

      Tabel  2 
Distribusi Faktor Ibu dengan Kejadian BBLR di Rumah Sakit Umum Barru Tahun 2007 

 

Variabel 
Kejadian Berat Bayi Lahir 

Jumlah 
X2 Nilai p BBLR BBLN 

n % n % n % 
Paritas Ibu 

Rendah 
Tinggi 

 
2 
46 

 
6,5 

93,9 

 
29 
3 

 
93,5 
6,1 

 
31 
49 

 
100 
100 

 
56.88 

 
0.000 

Status Gizi Ibu 
Kurang  
Cukup 

 
47 
1 

 
95,9 
3,2 

 
2 

30 

 
4,1 
96,8 

 
49 
31 

 
100 
100 

 
64.16 

 
0.000 

 Kadar Hb Ibu 
Berisiko  

Tidak Berisiko 

 
46 
2 

 
95,8 
6,2 

 
2 

30 

 
4,2 
93,8 

 
48 
32 

 
100 
100 

 
60.52 

 
0.000 

 Sumber : Data Primer 
 


