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ABSTRACT 
  

Latar Belakang: Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) masih merupakan masalah penting 
sehingga segala usaha untuk menurunkan angka kematian bayi BBLR akan sangat berarti. 
Kedudukan dan peranan keluarga sangat penting dalam menyiapkan bayi-bayi yang sehat dan 
berkualitas. Hal ini tidak terlepas dari berbagai faktor antara lain faktor maternal. Faktor 
maternal tersebut adalah umur ibu sewaktu hamil, paritas ibu, status gizi ibu, kadar Hb, 
penyakit ibu, penambahan berat badan ibu, pendidikan ibu dan penggunaan pelayanan 
antenatal. Faktor lain yang mendukung kejadian BBLR adalah faktor janin itu sendiri, jenis 
kelamin dan ras, dan faktor lingkungan serta status sosial ekonomi.  
 
Metode: Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.  
Penelitian ini menggunakan design Case control study. Sampel penelitian ini dibagi menjadi 
dua kelompok yaitu ibu yang melahirkan bayi BBLR sebagai kasus dan kontrolnya adalah ibu 
yang melahirkan bayi dengan berat badan normal. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 
tahun 2002. Analisis data dengan menggunakan analisis univariabel, analisis bivariabel dan 
multivariable dengan tingkat kepercayaan α= 0,05. 
 
Hasil: Berdasarkan Analisis bivariat menghasilkan bahwa umur ibu kurang dari 20 tahun dan 
lebih dari 30 tahun dengan OR = 6,92, paritas dengan nilai OR = 5,57 dan status gizi OR = 
9,94 serta antenatal dengan OR = 10,17. Analisis multi variat menghasilkan bahwa umur ibu 
kurang dari 20 tahun dan lebih dari 30 tahun dengan OR = 3,78, paritas dengan nilai OR = 4,88 
dan status gizi OR = 9,03 serta antenatal dengan OR = 5.48.  
 
Kesimpulan: Kejadian BBLR dipengaruhi oleh faktor umur, paritas, status gizi ibu selama 
hamil dan sebelum kehamilan, antenatal. Status gizi merupakan faktor yang lebih dominan 
diantara semua faktor yang menyumbang kejadian BBLR.  
 
Keyword:  Pengasuhan anak, perkembangan mental anak. 

 
PENDAHULUAN 

Salah satu indikator utama dalam 
mengukur derajat kesehatan atau keberhasilan 
suatu program kesehatan adalah angka kematian 
bayi. Angka kematian bayi meningkat karena 
meningginya angka kejadian BBLR. Daerah 
dengan angka kejadian BBLR rendah maka 
angka kematian bayinya akan rendah pula 
(Sandy, 1994). Berat badan bayi dikatakan 
rendah bila berat badan bayi kurang dari 2500 
gram (Depkes, 2000).  

BBLR salah satu permasalahan kesehatan 
masyarakat yang mempunyai peranan penting 
terhadap kelangsungan generasi penerus 
bangsa. BBLR memberikan kontribusi penting 

terhadap kematian bayi. Pada masa perinatal 
kemungkinan terjadinya kematian pada bayi 
BBLR lima sampai dengan tigabelas kali lebih 
besar dibanding bayi dengan berat badan normal 
(Depkes, 1993) 

BBLR memiliki resiko tinggi untuk 
mengalami gangguan fisik dan mental pada 
proses pertumbuhan dan perkembangannya. 
BBLR memerlukan penanganan dan perawatan 
yang lebih seksama. BBLR akan meningkatkan 
resiko morbiditas dan mortalitas pada bayi. 
Beradasarkan hasil Survey Kesehatan Rumah 
Tangga (SKRT, 1992), menyebutkan bahwa 45 
persen kematian bayi terjadi pada masa 
neonatus, salah satu sebab tingginya angka 
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kematian neonatus adalah BBLR. Indonesia 
memperkirakan bahwa 15 persen bayi lahir 
dengan BBLR. Angka mortalitas bayi BBLR 
sebanyak 41,95 persen (Profil Kesehatan Sul-
Sel, 2000).  

Faktor yang menyumbang kejadian BBLR  
yaitu faktor maternal, janin, dan faktor sosial 
budaya serta faktor perilaku atau gaya hidup ibu. 
Faktor maternal meliputi umur ibu, paritas, status 
gizi, kadar Hb, penyakit, kenaikan berat badan 
selama hamil, antenatal care. Faktor janin yaitu 
seperti jenis kelamin dan ras. Faktor sosial 
ekonomi berupa tingkat pendapatan, budaya 
yang berpengaruh terhadap masa kehamilan. 
Faktor perilaku atau gaya hidup yaitu kebiasaan 
mengonsumsi alkohol, merokok dan sebagainya. 

Berdasarkan data-data di atas maka 
permasalahan penelitian ini adalah ”Apakah 
faktor resiko maternal yang mencakup umur, 
paritas, status gizi, antenatal merupakan faktor 
penyumbang kejadian BBLR?”.  

 
BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian survey. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 
Rancangan yang digunakan adalah Case control 
study. Rancangan tersebut bertujuan untuk 
mengetahui faktor maternal meliputi umur ibu, 
paritas, status gizi, kadar Hb, penyakit, kenaikan 
berat badan selama hamil, antenatal care yang 
menyumbang kejadian BBLR. Metode deskriptif 
digunakan untuk menggambarkan faktor-faktor 
maternal tersebut. Populasi pada penelitian ini 
adalah seluruh ibu yang melahirkan bayi di rumah 
sakit Siti Fatimah Makassar. Pada periode 
Januari sampai dengan Desember 2001. 
Pengambilan data dilakukan pada bulan Juli 2002 
di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah 
Makassar. Sampel diperoleh sebanyak 58 orang 
dan dibulatkan menjadi 60 orang. Sampel kontol 
yang didapat sebanyak 120 orang. Alasannya 
karena jumlah persalinan dengan berat badan 
normal relative lebih besar dari BBLR, sehingga 
kelompok control 2 kali lebih besar dari kelompok 
kasus.  

Data diperoleh dari dokumentasi medical 
record Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah 
Makassar. Pengumpulan data dengan 
menggunakan pedoman pengumpulan data 
(instrument) yang disediakan dan dilakukan oleh 
peneliti dan tenaga medical record. Instrumen 
yang digunakan berupa pedoman pengumpulan 
data yang telah dilakukan uji coba terhadap alat 

ukur yang digunakan untuk mengetahui validitas 
dan realibilitas.   

Variabel dalam penelitian sebanyak dua 
variabel yaitu  dependent variable (variabel 
terikat) adalah BBLR. Independent variable 
(variabel bebas) terdiri dari Faktor Maternal. 
Analisis data penelitian ini menggunakan analisis 
univariabel, bivariabel dan multivariable. Analisis 
univariat digunakan untuk menggambarkan 
karakteristik responden dengan distribusi 
frekwensi. Analisis bivariabel menggunakan 
korelasi untuk mengetahui Faktor umur, paritas, 
status gizi dan antenatal merupakan faktor yang 
menyumbang kejadian BBLR. Odds Ratio (OR) 
digunakan untuk melihat faktor resiko dari setiap 
variabel independent terhadap variabel 
dependent. Tingkat kemaknaan α = 5 persen, 
dan analisis multivariable guna mengetahui 
hubungan antara variabel bebas dan variabel 
terikat.   

 
HASIL PENELITIAN 
Faktor resiko umur ibu dengan kejadian bayi 
berat lahir rendah 

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai P < 
0,05 dan OR = 6,924 pada CI 95 %. Nilai lower 
limit (LL) = 3.36 dan  upper limit (UL) = 14,24 
karena itu nilai lower limit dan upper limit tidak 
mencukupi nilai 1 maka dikatakan bermakna. Ho 
ditolak sehingga responden yang mempunyai 
umur < 20 tahun atau > 35 tahun mempunyai 
resiko 6,92 kali lebih besar untuk melahirkan 
BBLR dibandingkan responden yang mempunyai 
usia 20 sampai dengan 35 tahun. 

  
Faktor resiko paritas ibu dengan kejadian bayi 
berat lahir rendah 

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai P < 
0,05 dan OR = 5,57 pada CI 95 %. Nilai lower 
limit (LL) = 2,84 dan  upper limit (UL) = 10,91 
karena itu nilai lower limit dan upper limit tidak 
mencukupi nilai 1 maka dikatakan bermakna. Ho 
ditolak sehingga responden yang mempunyai 
paritas 1 atau > 4 mempunyai resiko 5,57 kali 
lebih besar untuk melahirkan BBLR dibandingkan 
responden yang mempunyai paritas dua sampai 
dengan empat. 
 
Faktor resiko antara status gizi ibu (LILA) 
dengan kejadian bayi berat lahir rendah. 

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai P < 0,05 
dan OR = 9,94 pada CI 95 %. Nilai lower limit 
(LL) = 4,84 dan  upper limit (UL) = 20,39 karena 
itu nilai lower limit dan upper limit tidak 
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mencukupi nilai 1 maka dikatakan bermakna. Ho 
ditolak sehingga responden yang mempunyai 
status gizi kurang dari 23,5 cm  mempunyai 
resiko 9,94 kali lebih besar untuk melahirkan 
BBLR dibandingkan responden yang mempunyai 
status Gizi lebih atau sama dengan 23,5 cm. 

 
Faktor resiko pelayanan antenatal care ibu 
dengan kejadian bayi berat lahir rendah. 

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai P < 0,05 
dan OR = 10,17 pada CI 95 %. Nilai lower limit 
(LL) = 4,95 dan  upper limit (UL) = 20,89 karena 
itu nilai lower limit dan upper limit tidak 
mencukupi nilai 1 maka dikatakan bermakna. Ho 
ditolak sehingga responden yang mempunyai 
pelayanan antenatal < 4 kali mempunyai resiko 
10,17 kali lebih besar untuk melahirkan BBLR 
dibandingkan responden yang mempunyai 
pelayanan antenatal lebih atau sama dengan 
empat kali. 

Analisis multivariabel dalam penelitian ini 
dijadikan sebagai landasan untuk pemodelan. 
Pemodelan multivariabel dapat membantu 
peneliti untuk mendapatkan model prediksi yang 
terbaik untuk menjelaskan variasi nilai dari 
variabel terikat.  

Hasil analisis bivariabel ternyata semua 
variabel merupakan faktor resiko terhadap 
kejadian BBLR. Semua varaibel akan 
dimasukkan dalam analisis multivariabel dengan 
menggunakan metode enter. 

Pengaruh umur, paritas dan status gizi 
serta penggunaan pelayanan antenatal terhadap 
kejadian BBLR di Rumah Sakit Ibu dan anak Siti 
Fatimah Makassar, dapat dilihat pada tabel  5. 

Hasil pada tabel 5 menunjukan bahwa 
setelah dilakukan uji statistik antar variabel 
secara bersama-sama ternyata semua variabel 
mempunyai pengaruh terhadap kejadian BBLR. 
Variabel yang sangat berpengaruh terhadap 
kejadian BBLR adalah variabel status Gizi. OR 
Status gizi adalah OR = 9,03 pada CI 95% dan 
nilai lower limit = 3,51 dan upper limit = 23,25 
dengan tingkat kemaknaan 0,00 dan keeratan 
pengaruhnya terhadap kejadian BBLR = 0,28. 

 
PEMBAHASAN 
Faktor umur ibu 

Faktor umur mempunyai pengaruh yang 
sangat erat dengan perkembangan alat 
reproduksi wanita. Umur reproduksi sehat bagi 
seorang wanita untuk melahirkan anak adalah 
antara 20 sampai dengan 35 tahun. Hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Taufik I dkk (1995) 

bahwa ibu dengan umur kurang dari 20 tahun 
atau diatas 35 tahun mempunyai kemungkinan 
melahirkan bayi BBLR dua kali lebih besar 
dibandingkan dengan ibu berumur 20 sampai 
dengan 35 tahun. 

Hal ini terjadi karena umur yang paling 
aman untuk melahirkan adalah 20 sampai 
dengan 35 tahun. Sedangkan umur < 20 dan > 
35 tahun merupakan faktor resiko terhadap 
kejadian BBLR. Hasil penelitian ini juga 
menggambarkan faktor umur ibu merupakan 
faktor yang mempengaruhi kejadian BBLR.  
Faktor umur ibu juga dapat dikaitkan dengan 
paritas ibu dan status gizi sebelum dan setelah 
hamil.  

  
Faktor paritas ibu 

Faktor paritas sering dihubungkan dengan 
kejadian BBLR. BBLR terjadi karena sistem 
reproduksi ibu sudah mengalami penipisan akibat 
dari sering melahirkan. 

Hasil analisis bivariabel menyatakan bahwa 
paritas menyumbang terjadinya berat badan lahir 
yang rendah.  Analisis multivariabel terdapat 
perbedaan nilai OR karena pada analisis 
multivariabel dilakukan uji statistik antar variabel 
secara bersama-sama. 

Megadhana (1997) menyatakan bahwa 
kematian perinatal yang rendah terjadi pada 
paritas dua sampai dengan tiga. Kematian 
perinatal meningkat pada paritas empat. Angka 
kematian perinatal tertinggi terjadi pada paritas 
enam ke atas. Hasil penelitian ini didukung oleh 
hasil penelitian di Jamaika bahwa resiko 
kematian wanita yang mengalami persalinan ke 
lima dan selanjutnya. Prevalensi kematiannya 
sekitar dua kali lipat jika dibandingkan dengan 
persalinan kedua. Wanita yang telah partus ke 
sepuluh atau lebih resiko menjadi tiga kali lipat. 

Wiknjosastro (1999), menyatakan dalam 
teori ilmu kebidanan bahwa makin tinggi paritas 
ibu makin kurang baik endometrium (dinding 
uterus). Hal ini diterangkan bahwa setiap 
kehamilan yang disusul dengan persalinan akan 
menyebabkan kelainan pada uterus. Kehamilan 
yang berulang-ulang mempengaruhi sirkulasi 
nutrisi kejanin dimana jumlah nutrisi akan 
berkurang dibanding dengn kehamilan 
sebelumnya. Keadaan ini menyebabkan 
gangguan pertumbuhan janin sehingga dilahirkan 
BBLR.  

 
 
Faktor status gizi (LILA) 
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Staus gizi ibu hamil pada penelitian ini 
didasarkan pada usuran antropometri Lingkar 
Lengan Atas  (LILA). Hasil analisis bivariabel dan 
multivariabel menggambarkan bahwa kejadian 
BBLR pada ibu dengan lingkar lengan atas 
kurang dari 23,5 cm.  

Saraswati (1998) menyatakan bahwa ibu 
hamil dengan LILA kurang dari 23,5 cm 
mempunyai resiko 2,32 kali lebih besar untuk 
melahirkan bayi dengan BBLR dibandingkan 
dengan ibu yang ukuran LILA lebih dari 23 cm. 
Hal serupa dikemukakan oleh sayogyo (1997) 
bahwa wanita hamil dengan malnutrisi kronik 
mempunyai risiko untuk melahirkan bayi dengan 
berat rendah jenis kecil untuk masa kehamilan. 
Malnutrisi juga berdampak retardasi mental 
setelah dilahirkan.  

Status gizi ibu hamil selain berpengaruh 
terhadap ibu juga berpengaruh terhadap tumbuh 
kembang janin yang sedang dikandung. Ibu hamil 
dengan kekurangan zat gizi akan menyebabkan 
ibu kekurangan energi selama kehamilan 
maupun setelah persalinan.  

Selama awal masa kehamilan didalam 
tubuh ibu telah terjadi penyesuaian. Penyesuaian 
untuk mempersiapkan pertumbnuhan janin, masa 
persalinan dan menyusui. Aspek biologisnya 
dapat ditarik kesimpulan bahwa bahwa janin 
ataupun bayi yang akan disusui mendapat 
konsumsi zat gizi dari ibunya, jika konsumsi zat 
gizi selama kehamilan tidak mencukupi maka 
akan menggunakan cadangan zat gizi pada ibu. 
Wanita dengan kebiasaan makan yang baik dan 
mempunyai berat badan normal sebelum 
kehamilan tidak akan menyebabkan masalah 
selama kehamilan. Sebaliknya pada ibu yang 
mengalami kurang gizi akan melahirkan bayi 
BBLR. Guna menjamin pertumbuhan dan 
perkembangan janin yang optimal maka peranan 
gizi sangat menentukan. Ekekurangan gizi 
selama hamil dapat menyebabkan abortus, 
partus prematur atau perkembangan bayi tidak 
sempurna. 

 
Faktor penggunaan pelayanan antenatal 

Pemeriksaan antenatal secara teratur oleh 
ibu hamil akan memugkinkan untuk melakukan 
deteksi dini terhadap ibu yang berisiko untuk 
melahirkan BBLR sehingga upaya preventif 
maupun kuratif dapat dilakukan secara optimal.  

Hasil analisis bivariabel dan multivariabel 
menggambarkan bahwa BBLR lebih banyak 
terjadi pada ibu dengan penggunaan antenatal 
kurang dari empat kali. Istiarti (2000) menyatakan 

bahwa ibu hamil yang mempunyai anggapan 
negatif terhadap pelayanan antenatal seperti 
penggunaan pelayanan antenatal dilakukan 
setelah perut ibu besar atau mendekati 
persalinan dan pada kehamilan muda tidak perlu 
melakukan pemeriksaan. Ibu hamil yang lain 
akan beranggapan memeriksakan kehamilannya 
ke bidan jika ibu hamil ada keluhan atau kelainan. 
Anggapan tersebut akan memberikan peluang 
kejadian BBLR. 

Pemeriksaan antenatal secara teratur akan 
memberikan deteksi dini terhadap ibu yang 
berisiko tinggi melahirkan bayi BBLR. Sehingga 
upaya preventif maupun kuratif dapat dilakukan 
secara optimal. Pelayanan antenatal memberikan 
dampak yang cukup berarti pada akhir suatu 
kehamilan dan merupakan salah satu upaya 
dalam menurunkan angka morbiditas dan 
mortalitas pada bayi. Pemantauan selama 
kehamilan akan memberi kesempatan memantau 
dan mendiagnosa masalah yang kemungkinan 
terjadi selama masa kehamilan dan peraalinan.  
Intervensi dapat dicanangkan jika pada antenatal 
terdapat suatu masalah.  

 
KESIMPULAN 
Faktor resiko kejadian BBLR adalah umur, 
paritas, status gizi berdasarkan ukuran LILA dan 
pelayanan antenatal. Faktor yang lebih 
mempunyai pengaruh dari faktor lainnya adalah 
status gizi.  
 
SARAN 
1. Kepada masyarakat khususnya pada ibu 

hamil untuk melakukan [emeriksaan 
kehamilan sejak dini secara teratur. 

2. peneliti selanjutnya agar dapat melihat factor 
lain yang kemungkinan dapat menyebabbkan 
kejadian BBLR. 
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Lampiran: 
 
Tabel 1. Faktor resiko Antara Kelompok Umur dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah pada Rumah 
Sakit Siti Fatimah Makassar Periode Januari – Desember 2001. 
 

Kelompok Umur Kelompok Jumlah 
Kasus Kontrol 

< 20 atau  > 35 32 17 49 
20 - 35 28 103 131 
Jumlah 60 120 180 

 
Tabel 2. Faktor resiko Antara Kelompok Paritas dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah pada Rumah 
Sakit Siti Fatimah Makassar Periode Januari – Desember 2001. 
 

Kelompok Umur Kelompok Jumlah 
Kasus Kontrol 

1 atau  > 4 39 30 69 
2 - 4 21 90 111 

Jumlah 60 120 180 
 
Tabel 3. Faktor resiko Antara Kelompok Status Gizi Ibu (LILA) dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah 
pada Rumah Sakit Siti Fatimah Makassar Periode Januari – Desember 2001. 
 

Kelompok Umur Kelompok Jumlah 
Kasus Kontrol 

< 23.5 44 26 70 
> 23,5 16 94 110 
Jumlah 60 120 180 

 
Tabel 4. Faktor resiko Antara Kelompok Pelayanan Antenatal dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah 
pada Rumah Sakit Siti Fatimah Makassar Periode Januari – Desember 2001. 
 

Kelompok Umur Kelompok Jumlah 
Kasus Kontrol 

< 4 41 21 62 
> 4 19 99 118 

Jumlah 60 120 180 
 
Tabel 5. Pengaruh Umur, Paritas, Status Gizi dan  Pelayanan Antenatal dengan Kejadian Bayi Berat Lahir 
Rendah pada Rumah Sakit Siti Fatimah Makassar Periode Januari – Desember 2001. 
 

Variabel 
 

B P (Sign) R R Exp (B) 95 % CI for Exp B 
Lower Upper 

Umur  1,3302 0.0090 0.1452 3.7819 1.3947 10.2548 
Paritas  1,5858 0.0013 0.1902 4.8830 4.8830 12.8694 
Status Gizi  2,2015 0.0000 0.2868 9.0383 9.0383 23.2537 
Antenatal 1,7016 0.0002 0.2277 5.4830 5.4830 13.4194 
 
 
 
 
 


