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ABSTRAK

Novita Ratman (P00320014082) dengan judul “Identifikasi Pengetahuan Ibu Hamil
Tentang Faktor Resiko Terjadinya Berat Badan Lahir Rendah di Poli KIA RSU
Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017”. Dibimbing oleh Bapak H.
Taamu A.Kep., S.Pd., M.Kes dan Ibu Dali, SKM.,M.Kes (xiii hal + 77 halaman + 7 tabel
+ 13 lampiran). Penyebab utama tingginya angka kematian bayi khususnya pada
masa perinatal adalah Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) atau bayi dengan berat
badan kurang dari 2500 gram pada waktu lahir. Tujuan Penelitian ini untuk
mengetahui gambaran Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Faktor Resiko Terjadinya
BBLR di Poli KIA RSU Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017. Jenis
penelitian ini yaitu survey deskriptif yang dilakukan pada tanggal 02 – 14 Agustus
2017 dengan jumlah sampel 31 orang yang diambil secara accidental sampling. Data
dikumpulkan menggunakan instrumen berupa kuesioner, kemudian diolah dengan
cara editing, coding, scoring dan tabulating lalu disajikan dalam bentuk tabel
distribusi frekuensi, kemudian dinarasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pengetahuan ibu hamil tentang faktor resiko terjadinya Berat Badan Lahir Rendah di
Poli KIA RSU Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 menunjukkan
bahwa pengetahuan ibu hamil dilihat dari aspek pendidikan persentase tidak
beresiko sebanyak 11 orang (35.48%), beresiko sebanyak 20 orang (64.52%).
Pengetahuan ibu hamil tentang faktor terjadinya BBLR dilihat dari aspek usia dengan
kategori tidak beresiko sebanyak 10 orang (32.26%), beresiko sebanyak 21 orang
(64.52%). Pengetahuan ibu hamil tentang faktor resiko terjadinya BBLR dilihat dari
aspek paritas ibu dengan kategori tidak beresiko sebanyak 12 orang (38.80%),
beresiko sebanyak 19 orang (61.23%). Pengetahuan ibu hamil tentang faktor resiko
terjadinya BBLR secara keseluruhan berada dalam kategori kurang baik. Dari 31
responden, dengan pengetahuan tidak beresiko sebanyak 12 orang (38.71%) dan
pengetahuan beresiko yaitu sebanyak 19 orang (61.29%). Diharapkan bagi tenaga
kesehatan khususnya Dokter, Bidan dan Perawat untuk lebih mensosialisasikan
pengetahuan tentang Faktor Resiko Terjadinya Bayi Berat Lahir Rendah.

Kata Kunci : Berat Badan Lahir Rendah

Daftar Pustaka : 31 buah (1996-2017)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyebab utama tingginya angka kematian bayi, khususnya pada masa

perinatal adalah Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR). Bayi berat lahir rendah

(BBLR) atau bayi dengan berat badan kurang dari  2500 gram pada waktu lahir

(Huda dan Kusuma, 2013).

BBLR memberikan kontribusi sebesar 60-80% dari semua kematian

neonatal. BBLR dapat disebabkan karena kelahiran prematur (kelahiran

sebelum 37 minggu umur kehamilan). (WHO,2013)

Bayi berat lahir menunjukan kecenderungan untuk lebih rentan

menderita penyakit infeksi dibandingkan dengan bayi lahir normal, umumnya

mereka akan mengalami kehidupan masa depan yang kurang baik, Bayi berat

lahir rendah mempunyai resiko lebih tinggi untuk meninggal dalam usia lima

tahun pertama, Bayi prematur rentan terkena infeksi dan gangguan pernapasan.

Jika tak ditangani dengan benar, beresiko cacat seumur hidup, pertubuhan tak

sempurna, dan ada  kelainan pembetukan jaringan tubuh, itulah yang

menyebabkan dari setiap 15 juta bayi prematur, satu juta akan meninggal.

(Nurdin, 2015 hal 04)



Menurut Sofie  (2011), Ada beberapa faktor resiko penyebab terjadinya

BBLR yaitu Faktor dari bayi, Faktor dari ibu, dan Faktor sosio - demografi.

Faktor dari Bayi seperti: Idiopatik, Iatrogenik.

Faktor dari ibu seperti: jarak kehamilan, kehamilan kembar, persalinan

prematur, kelainan plasenta, status gizi ibu hamil, anemia, status graviditas,

tinggi badan ibu dan penyakit ibu, dan Faktor sosio - demografi, meliputi

psikososial (Stress, pekerjaan, perilaku ibu merokok, alcohol, napza, berat

badan ibu), demografis (status marital, tingkat pendidikan, pendapatan

keluarga).

Sedangkan Faktor resiko kejadian BBLR di Indonesia yaitu ibu hamil

yang berumur  < 20 atau > 35 tahun, jarak kehamilan terlalu pendek, ibu

mempunyai riwayat BBLR sebelumnya, mengerjakan pekerjaan fisik yang

berat, mengerjakan pekerjaan fisik tanpa istrahat, sangat miskin, kurang gizi,

merokok, kosumsi obat-obatan terlarang, kosumsi alkohol, anemia, pre-

eklampsia atau hipertensi, infeksi salama kehamilan, kehamilan ganda, bayi

dengan cacat bawaan dan ifeksi selama dalam kandungan. (Depkes RI, 2009).

Dalam kelompok World Health Organization (WHO) di kemukakan

bahwa di Asia Tenggara, 70%-80% dari kematian neonatuss terjadi pada bayi

kurang bulan dan Berat Badan Lahir Rendah, secara nasional berdasarkan

analisa langsung survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI), menurut

SDKI tahun 2012 angka BBLR di Indonesia sekitar 7,5% (SDKI, 2012).

Dengan demikian pengetahuan ibu yang cukup sangat penting, karena

tidak dapat dipungkiri ia memiliki pengetahuan yang luas pula dalam usaha

mengantisipasi resiko dan dampak negatif dari kehamilan dan persalinannya,



usaha tersebut diwunjudkan dengan cara mengikuti pemeriksaan kehamilan

secara teratur, mendengarkan dan mengikuti semua anjuran dari dokter dan

bidan termasuk tentang cara mengatur pola gizi yang boleh dikonsumsi selama

kehamilan sehingga dapat mencegah terjadinya komplikasi kehamilan dan

persalinan prematur dan dismatur. (Sukarni,Inces dan ZH,Margareth 2013 hal

223)

Di provinsi Sulawesi Tenggara Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun

2014 dari 12 Kabupaten berjumlah 693 bayi, dari jumlah bayi yang lahir

hidup sebanyak 46.049 bayi. AKB di sebabkan oleh BBLR sebanyak 120

bayi, asfiksia 89 bayi, sepsis 9 bayi, tetanus 3 bayi, kelainan congenital 14

bayi, ikterus 5 bayi dan lain-lain 244 bayi, dengan demikian total kematian

neonatal tahun 2014 adalah 484 bayi, hal ini menunjukan masa neonatal

merupakan resiko kematian bayi yang paling tinggi, yaitu 484 kematian dari

693 bayi.

Di RSU Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara data BBLR pada

3 tahun terakhir. 2014 jumlah BBLR 158 bayi 40  meninggal, tahun 2015

jumlah BBLR 92 bayi 21 meninggal, tahun 2016 jumlah BBLR 136 bayi 29

meninggal. Dengan total 646 bayi 183 di antaranya meninggal.

Dari hasil pengambilan data pada buku kunjungan Poli KIA RSU

Bahteramas dari bulan Januari – Maret 2017 terdapat 105 orang kunjungan

pemeriksaan kehamilan ibu hamil. Selain itu dari wawancara awal yang di

lakukan oleh peneliti terhadap 15 ibu hamil 8 diantaranya tidak mengetahui

tentang Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) berdasarkan latar belakang



tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Idetifikasi

Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Faktor Resiko Terjadinya BBLR di Poli KIA

RSU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian

ini adalah “Idetifikasi Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Faktor Resiko

Terjadinya BBLR di Poli KIA RSUD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun

2017”.?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran Pengetahuan Ibu Hamil tentang

faktor resiko terjadinya BBLR di Poli KIA RSU Provinsi Sulawesi

Tenggara  tahun 2017.

2. Tujuan Khusus

a. Untuk mengetahui pengetahuan ibu hamil tentang faktor resiko

terjadinya Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dilihat dari aspek

pendidikan ibu.

b. Mengetahui pengetahuan ibu hamil tentang faktor resiko terjadinya

Bayi Berat  Lahir Rendah (BBLR) dilihat dari aspek usia ibu.

c. Untuk mengetahui pengetahuan ibu hamil tentang faktor resiko

terjadinya Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dilihat dari aspek paritas

ibu.



D. Manfaat Penelitian

1. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara

Penelitaan ini di harapkan dapat di gunakan sebagai bahan masukan dan

informasi untuk  pelaksanaan program kesehatan ibu dan anak (KIA) di

Dinkes dan rumah sakit umum daerah provinsi sulawasi tenggara dalam

rangka menentukan dan menerapkan kebijakan serta penyelenggaraan dan

pengelolaan kesehatan dimasa yang akan datang dalam rangka penurunan

angka kelahiran bayi dengan berat badan lahir rendah.

2. Institusi Pendidikan

Sebagai sumbang ilmiah dan masukan bagi institusi yang terkait untuk

pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat di gunakan sebagai bahan

pustaka atau bahan pendidikan untuk penelitian selanjutnya.

3. Mahasiswa

Penelitian ini dapat dijadikan wacana pembelajaran mahasiswa untuk

manambah dan memperluas khasanah keilmuan serta sebagai sarana dalam

megaplikasikan keilmuan tentang resiko kejadian BBLR.

4. Masyarakat

Sebagai bahan masukan bagi masyarakat pada umumnya dan para ibu

khususnya akan pentingnya asupan gizi yang baik dan pelayanan antenatal

care dalam mencegah kejadian BBLR dengan mewujudkan perilaku hidup

sehat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kehamilan

1. Pengertian Kehamilan

Kehamilan merupakan suatu proses alamiah dan fisiologis. Setiap

wanita yang memiliki organ reproduksi yang sehat, yang telah mengalami

menstruasi, dan melakukan hubungan seksual dengan seorang pria yang

memiliki organ reproduksi sehat, sangat besar kemungkinan akan

mengalami kehamilan. Apabila kehamilan ini direncanakan, akan memberi

rasa kebahagiaan dan penuh harapan. (Mandriawati, 2009)

Kehamilan adalah pertumbuhan dan perkembangan janin intra uteri

mulai sejak konsepsi dan berakhir sampai permulaan persalinan.

(Manuaba, 2008).

2. Proses Kehamilan

Untuk terjadi suatu kehamilan harus ada spermatozoa, ovum,

pembuahan ovum (konsepsi), dan nidasi (implantasi) hasil konsepsi. Ovum

yang dilepas oleh ovarium disapu oleh mikrofilamen-mikrofilamen fimbria

infundibulum tuba kearah ostium tuba abdominalis dan disalurkan terus

kearah median. Kemudian jutaan spermatozoa ditumpahkan diforknis

vagina dan sekitar porsio pada waktu koitus. Kemudian spermatozoa

menuju ke kavum uteri dan tuba, dan sampai kebagian ampula tuba

dimana spermatozoa dapat memasuki ovum yang telah siap untuk dibuahi,



dan hanya satu spermatozoa yang mempunyai kemampuan (kapasitas)

untuk membuahi. Pada spermatozoa ditemukan peningkatan konstrasi

DNA, di nucleus dan kaputnya lebih mudah menembus dinding ovum oleh

karena diduga dapat melepaskan hialuronidase. (Sarwono,2008)

Itulah sebabnya seluruh mitokondria pada manusia berasal dari ibu

(maternal). Masuknya spermatozoa kedalam viteleus membangkitkan

nucleus ovum yang masih dalam metaphase untuk proses pembelahan

selanjutnya (pembelahan meiosis kedua) sesudah anaphase kemudian

timbul telofase dan benda kutub (polar body) kedua menuju ruang

perivitelina. Ovum sekarang hanya mempunyai pronukleus yang haploid.

Pronukleus spermatozoa juga telah mengandung jumlah kromosom yang

haploid. (Sarwono, 2008)

Kedua pronukleus saling mendekati dan bersatu membentuk zigot

yang terdiri atas bahan genetic dari perempuan dan laki laki. Pada seorang

laki laki yaitu satu X dan satu Y. sesudah pembelahan kematangan, maka

ovum matang mempunyai 22 kromosom otosom serta 1 kromosom X.

zigot sebagai hasil pembuahan yang memiliki 44 kromosom otosom serta

2 kromosom X akan tumbuh sebagai janin perempuan, sedangkan yang

memiliki 44 kromosom otosom serta 1 kromosom X dan 1 kromosom Y

akan tumbuh sebagai janin laki laki. Dalam beberapa jam setelah

pembuahan terjadi, mulailah pembelahan  zigot. Kemudian pembelahan

selanjutnya selama tiga hari terbentuk suatu kelompok sel yang sama

besarnya. Dalam ukuran yang sama ini, hasil konsepsi disalurkan trus ke

pars ismika dan pars interstisial tuba (bagian bagian tuba yang sempit) dan



terus disalurkan ke arah kavum uteri oleh arus serta getaran silia pada

permukaan sel sel dan kontraksi tuba. Selanjut pada hari keempat hasil

konsepsi mencapai stadium blastula yang disebut blastokista, suatu bentuk

yang dibagian luarnya adalah trofoblas dan dibgian dalam nya disebut

massainer cell ini berkembang menjadi janin dan trofoblas akan

berkembang menjadi plasenta. Dengan demikian, blastokista diselubung

oleh suatu sampai yang disebut trofoblast. Trofoblas ini sangat kritis untuk

keberhasilan kehamilan terkait dengan keberhasilan nidasi (implantasi),

produksi hormone kelamin,proteksi imunitas bagi janin,peningkatan aliran

darah maternal kedalam plasenta, dan kelahiran bayi. (Sandu, 2013)

Setelah proses inplantasi selesai, maka pada tahap selanjutnya akan

terbentuk amnion dan cairan amnion. Amnion pada kehamilan aterm

berupa sebuah membran yang kuat dan ulet tetapi lentur. Amnion adalah

membran janin paling dalam dan berdampingan dengan cairan

amnion.Amnion manusia pertama kali dapat diidentifikasi sekitar hari ke 7

atau ke 8 perkembangan mubigah. Secara jelas telah diketahui bahwa

amnion bukan sekedar membran vascular yang berfungsi menampung

cairan amnion. Membran ini aktif secara metabolis, terlihat dalam

transport air dan zat terlarut untuk mempertahankan homeostatis cairan

amnion, dan menghasilkan berbagi senyawa bioaktik menarik termasuk

peptidevasoaktif, faktor pertumbuhan dan sitolin. (Cunningham, 2006)

Pada awal kehamilan, cairan amnion adalah suatu ultrafiltrat plasma ibu.

Pada awal trimester kedua, cairan ini terutama terdiri dari cairan eksternal

yang berdifusi melalui kulit janin sehingga mencerminkan komposisi



plasma janin. Cairan normalnya jernih dan menumpuk didalam rongga

amnion ini akan meningkat jumlahnya seiring dengan perkembangan

kehamilan sampai menjelang aterm, saat terjadi penurunan volume amnion

pada banyak kehamilan normal. Cairan amnion ini berfungsi sebagai

bantalan bagi janin, yang memungkinkan perkembangan system

musculoskeletal dan melindungi pertahanan suhu dan memiliki fungsi

nutrisi yang minimal. (Cunnigham, 2006).

3. Menurut Purwaningsih dan  Fatmawati, (2010 hal 26) Tanda-Tanda

Kehamilan Terbagi 2 yaitu:

1. Tanda Kehamilan Mungkin:

a. Mual Muntah

Enek biasanya terjadi pada bulan-bulan pertama kehamilan, kadang

disertai emesis. Sering terjadi di pagi hari tetapi tidak selalu.

Keadaan ini lazim disebut morningsickness, dalam batas tertentu

keadaan ini masih fisiologis. Bila terlalu sering dapat

mengakibatkan gangguan kesehatan yang disebut hiperemesis

grafidarum.

b. Amenorea

Gejala ini sangat penting umumnya orang hamil tidak  mengalami

haid lagi. Perlu diketahui tanggal pertama haid terakhir, supaya

dapat diketahui umur kehamilan dan tafsiran hari persalinan.

c. Mengidam

Mengidam sering terjadi pada bulan-bulan pertama tetapi akan

menghilang pada kehamilan yang makin tua umur kehamilannya.



d. Pingsan

Sering dijumpai pada tempat ramai, hilang sesudah umur

kehamilan 16 minggu.

e. Mammae menjadi besar dan tegang

Keadaan ini disebabkan karena pengaruh esterogen testosterone

yang merangsang duktuli dan alveoli di mammae glandulla

Montgomery tampak lebih jelas.

f. Anoreksia

Terjadi pada bulan-bulan pertama tetapi setelah itu nafsu makan

timbul lagi.

g. Sering kencing

Terjadi karena kandung kencing tertekan oleh uterus yang mulai

membesar. Pada trimester kedua biasanya agak berkurag karena

pembesaran uterus sudah keluar rongga pinggul. Pada trimester

ketiga muncul lagi karena janin mulai masuk ke ruang panggul dan

menekan kembali kandung kencing.

h. Obstipasi

Terjadi karena tonus otot turun yang terjadi akibat pengaruh

hormone steroid.

i. Pigmentasi kulit

Terjadi pada kehamilan 12 minggu keatas. Pada pipi, hidung, dahi

kadang-kadang tampak deposit pigmen berlebihan, dikenal dengan

kloasma gravidarum areola mammae juga lebih hitam karena



deposit pigmen yang berlebihan daerah leher menjadi lebih hitam.

Demikian pula linea alba digaris tengah abdomen menjadi lebih

hitam. pigmen ini terjadi pengaruh hormone kortiko steroid

plasenta yang merangsang melanofo dalam kulit.

j. Varises

Sering dijumpai pada triwulan terakhir didapat pada daerah genital,

fosa poplia, kaki, dan betis.

k. Tanda hegar

Ismus uteri menjadi lunak.

l. Tanda cadwik

Vulva dan vagina terlihat kebiruan.

m. Tanda piscasek

Uterus membelah ke salah satu jurusan hingga menonjol jelas

kejurusan pembesaran tersebut.

n. Tanda braxtonhings

Bila uterus dirangsang mudah berkontraksi.

o. Suhu basal

Suhu basal setelah ovulasi tetap tinggi terus antara 37,2 - 37,8.

p. HCG meningkat

Hal ini bisa di tes dengan urin pertama pagi dengan alat tes

kehamilan.



2. Tanda-tanda kehamilan pasti

a. Terdengar denyut jantung janin

Dengan stethoscope laence denyut jantung janin dapat didengar

pada umu kehamilan 18-20 minggu.Dengan alat vital cardiograph

atau dopler DJJ dapat didengar pada umur kehamilan 12 minggu.

b. Terasa gerakan janin dan balotetment

Gerakan janin dapat dirasakan pada kehamilan 18 minggu untuk

pimigravida sedangkan untuk multigravida dapat dirasakan pada

kehamilan 16 minggu.

c. Teraba bagian-bagian janin

Janin dapat diraba dengan pemeriksaan leopold pada umur

kehamilan 20 minggu.

d. Pemeriksaan rontgen terlihat kerangka janin

Rangka janin dapat terlihat pada usia kehamilan 20 minggu.

e. Ultrasonografy tampak gambaran janin

Dengan USG gambaran janin dapat dilihat pada umur kehamilan

16 minggu.

B. Tinjauan Tentang BBLR

1. Pengertian Bayi Berat Lahir Rendah

Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) ialah bayi yang lahir dengan

berat lahir kurang dari 2500 gram tanpa memandang masa kehamilan. Bert

lahir adalah berat bayi yang di timbang dalam 1 jam setelah lahir. Untuk

keperluan di desa bayi di timbang 24 jam setelah lahir (Saifuddin, 2008).



World Healt Organization (WHO) pada tahun 1961 menyatakan

bahwa semua bayi yang lahir dengan berat kurang atau sama dengan 2500

gram disebut Low Bird Weight Infant (BBLR), karena morbiditas dan

mortalitas neonatus tidak hanya bergantung pada berat badannya tapi juga

pada tingkat kematangan (maturitas) bayi tersebut. Definisi WHO tersebut

dapat di simpulkan secara ringkas bahwa bayi berat lahir rendah adalah

bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram (Pantiawati,

2010).

Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) adalah bayi dengan berat badan

kurang dari 2500 gram pada waktu lahir. (Huda dan Kusuma, 2013).

2. Klasifikasi Bayi Berat Lahir Rendah

Dahulu neonatus dengan berat badan lahir kurang dari 2500 gram

atau sama dengan 2500 gram di sebut Low Birth Weighnt Infant atau di

sebut dengan BBLR. Berkaitan dengan penanganan dan harapan hidupnya,

berat bayi lahir rendah di bedakan dalam:

a. Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR), berat lahir 1.500 -2.500 gram.

b. Bayi Berat Lahir Sangat Rendah (BBLR), berat lahir kurang dari

1.500.

c. Bayi Berat Lahir Ekstreme Rendah (BBLER), berat lahir kurang dari

1.000 gram. Bayi berat lahir rendah mungkin prematur (kurang bulan)

atau juga mungkin cukup bulan (dismastury). Bayi dengan BBLR

dibagi menjadi 2 golongan yaitu:



a. Prematur Murni

Masa gestasinya kurang dari 37 minggu dan berat badannya

sesuai dengan berat badan untuk masa gestasi itu atau biasa disebut

Neonatus kurang bulan Sesuai untuk masa kehamilan ( NKB –

SMK )

b. Dismaturitas

Bayi lahir dengan berat badan kurang dari berat bada

seharusnya untuk masa genetasi itu. Berarti bayi megalami

retardasi pertumbuhan intrauterine dan merupakan bayi  yang

kecil untuk  masa kehamilan nya (KMK)

Dismaturitas ini dapat disebut juga Neonatus Kurang

Bulan Kecil untuk Masa Kehamilan (NKB – KMK),  Neonatus

cukup bulan – Kecil Masa Kehamilan (NCB – KMK), dan

Neonatus Lebih Bulan – Kecil Maa Kehamilan (NLB – KMK)

(Klausa dan Fanaroff, 2008).

3. Karakteristik Bayi Berat Lahir Rendah

Karakteristik Bayi Berat Lahir Rendah tergantung dari umur

kehamilan sehingga disimpulkan bahwa makin kecil bayi atau makin

muda kehamilan makin nyata gambarannya. Sebagai gambaran umum

dapat dikemukakan bahwa bayi berat lahir rendah mempunyai

karakteristik :

a. Ukuran

1) Berat Badan kurang dari 2500 gram

2) Panjang badan kurang dari 45 cm



3) Lingkar dada kurangdari 30 cm

4) Lingkaran kepala kurang dari 33 cm

5) Umur kehamilan kurang dari 37 minggu

b. Sifat – sifat anatomis

1) Kulit tipis, transparan, rambut-rambut banyak, jaringan lemak

subkutan kurang.

2) Ubun-ubun dan satura lebar

3) Genitalia immature

4) Lemak lebih banyak

5) Otot hipertonik lemah

6) Putting susu belum terbentuk dengan baik

c. Sufat – sifat fisiologis

1) Pernapasan tidak teratur dapt terjadi apnea

2) Vitalitads: kurang

3) Refleks menelan dengan bentuk belum sempurna

4) Ekstremitas: Paha abduksi sendi lutut/kaki – heksi lurus

5) Kepala tidak mampu tegak

6) Pernapasan sekitar 40 – 50 kali permenit

7) Frekuensi nadi 100 – 140 kali permenit (Manuaba, 1998:328).

Menurut baziad (2007), karakteristik bayi berat lahir rendah yaitu:

a) Prematur murni

1) Ada vemiks

2) Lemak dibawah jaringan kulit sedikit

3) Tulang tengkorak lunak dan mudah bergerak



4) Abdomen membuncit

5) Tali pusat besar dan segar

6) Tagis lemah

7) Tonus oto hipotomi

8) Kulit tipis merah dan transparan

9) Lanugonya banyak

10) Lingkar dada kurang dari 33 cm

11) Panjang badan kurang dari 45 cm

b) Dismatur (KMK)

1) Vemiks tidak ada /  hanya sedikit

2) Lemak dibawah jaringan kulit hanya sedikit

3) Tulang tengkorak keras, gerakan terbatas

4) Muka matur

5) Abdomen cekung atau rata

6) Tali pusat tipis, lembek dan kehijau-hijauan

7) Tangis kuat

8) Tonus otot baik

9) Kulit tipis, kering, berlipat-lioat, mudah diangkat

10) Lanugonya sedikit

11) Lingkar dada 30 – 33 cm

12) Lingkar kepala 33 – 35 cm

13) Panjang badan 45 – 48 cm



4. Tanda – Tanda Bayi Berat Lahir Rendah

1) Tanda-tandabayiprematur/SesuaiMasaKehamilan (SMK) menurut

Dikes Provinsi NTB (2007) yaitu:

a. Kulit tipis, mengkilat dan tembus cahaya

b. Tulang rawan telinga sangat lunak dan fleksible

c. Lanugo banyak terutama pada punggung (untuk yang sangat

prematur lanugo belum ada)

d. Jaringan payudara belum terlihat, puting masih berupa titik

e. Pembuluhdarahkulitbanyakterlihat, peristaltikususterlihat

f. Lemak subkutan kurang

g. Ubun-ubun dan sutura lebar

h. Polapemafasantidakteratur

i. Aktifitasdantangisnyalemah

j. Menghisapdanmenelantidakefektif

k. Pada bayi perempuan labia mayora belum menutupi labia minora

l. Pada bayi laki-laki skrotum tampak mulus (belum banyak rugae)

dan testis kadang belum turun

m. Rajah telapak kaki kurang dari 1/3 bagian atau belum terbentuk

2) Tanda-tanda bayi Perkembangan Janin Terhambat (PJT) / Kecil Masa

Kehamilan (KMK) menurut Dikes Provinsi NTB (2007) danSyafrudin

(2009), yaitu:

a) Umur janin cukup tapi beratnya kurang dari 2500 gram

b) Gerakannya aktif dan tangisnya kuat



c) Kulitnya keriput, lemak dibawah kulitnya tipis

d) Bayi perempuan labia mayora menutupi labia minora

e) Bayi laki-laki testis mungkin telah turun

f) Rajah telapak kaki lebih dari 1/3 bagian

g) Menghisapkuat

5. Diagnosa dan gejala klinik Bayi Berat Lahir Rendah

a. Sebelum bayi lahir

1) Pada anamnese sering dijumpai adanya riwayat abortus, partus

prematurus dan lahir mati.

2) Pembesaran uterus tidak sesuai dengan tuanya kehamilan

3) Pergerakan janin yang pertama terjadi lebih lambat, walaupun

kehamilannya sudah agak lanjut.

4) Pertambahan berat badan ibu lambat dan tidak sesuai menurut yang

seharusnya.

5) Sering dijumpai kehamilan dengan dihidramnion, hiperemesis

gravidaru, dan pada hamul lanjut toksemia gravidarum atau

perdarahan antepartum.

b. Setelah bayi lahir

1) Bayi dengan retardasi pertumbuhan intraurine

Secara klasik tampak seperti bayi yang kelaparan. Tanda –

tanda bayi ini adalah tengkorak kepala keras, gerakan bayi terbatas,

vemiks keseosa sedikit atau tidak ada, kulit tipis, kering, berlipat-

lipat dan mudah diangkat, abdomen cekung atau rata, jaringan



lemak dibawah kulit sedikit, tali pusat tipis, lembek dan berwarna

kehijauan.

2) Bayi prematur yang lahir sebelum kehamilan 37 minggu

Vemiks keseosa ada, jaringan lemak bawah kulit sedikit,

tulang tengkorak anak mudah bergerak, muka seperti boneka (doll-

like), abdomen buncit, tali pusat tebal dan segar, menangis lemah,

tonus otot hipotomi, kulit tipis, merah dan transparan.

3) Bayi kecil untuk kehamilan sama dengan bayi reterdasi

pertumbuhan intrauterine.

4) Bayi premature kurang sempurna pertumbuhan alat – alat dalam

tubuhnya, karena itu sangat peka terhadap gangguan pernapasan,

infeksi trauma kelahiran, hipotermi dan sebagainya. Pada bayi

kecil untuk masa kehamilan alat-alat dalam tubuh lebih

berkembang dibandingkan dengan bayi prematur dengan berat

sama karena itu akan lebih mudah hidup di luar rahim, namun tetap

lebih peka terhadap infeksi dan hipotermi di bandingkan bayi

premature dengan berat badan normal (Mochtar, 2008).

6. Masalah pada Bayi Berat Lahir Rendah

Alat tubuh bayi prematur belum berfungsi dengan sempurna seperti

bayi matur. Oleh sebab itu, ia akan mengalami lebih banyak

masalah/kesulitan untuk hidup diluar uterus ibunya. Masalah yang sering

muncul pada bayi dengan BBLR adalah:



a. Belum dapat mempertahankan suhu tubuh normal karena pusat

pengaturan  suhu badan masih dalam perkembangan, permukaan tubuh

yang relatif luas dibandingkan berat badan dan otot yang tidk aktif.

b. Gangguan pernapasan yang sering menimbulkan penyakit berat pada

BBLR yang disebabkan karena kekurangan surfaktan, pertumbuhan

dan perkembangan paru yang belum sempurna, otot pernapasan yang

masih lemah.

c. Gangguan alat pencernaan dan problema nutrisi akibat motilitas usus

dan volume lambung berkurang.

d. Daya tahan tubuh rendah sehingga mudah terkena infeksi.

e. Gangguan ginjal dan gangguan hati

f. Gangguan metabolisme (Berhman, 2009)

Dalam siti rahmawati (2010), menurut manuaba (1998:327),

menghadapi Bayi Berat Lahir Rendah harus memperhatikan masalah-

masalah berikut ini :

a. Suhu tubuh yang belum stabil

1) pusat mengatur napas badan belum sempurna

2) luas badan bayi relatif besar sehingga penguapannya bertambah

3) otak bayi masih lemah

4) lemak kulit dan lemak coklat berkurang sehingga cepat

kehilangan panas

5) pusat pengaturan suhu yang baik belum berfungsi dengan baik

b. Gangguan Pernapasan

1) pusat pengaturan pernapasan belum sempurna



2) surfaktan paru-paru masih kurang, sehingga perkembangan

tidak sempurna

3) otot pernapasan dan tulang iga masih lemah

4) penyakit gangguan pernapasan : penyakit hialin membran,

mudah terkena infeksi paru-paru dan gagal pernapasan

c. Gangguan alat pencernaan makanan dan problema nutrisi

1) Alat pencernaan belum berfungsi sehingga penyerapan

makanan masih lemah dan kurang baik

2) Aktifitas otot pencernaan makanan masih belum sempurna,

sehingga pengosongan lambung berkurang

d.   Hepar yang belum matang (ammatur)

Mudah menimbulkan gangguan pemecahan bilirubin, sehingga

mudah terjadi hiperbilirubinemia (kuning) dan defisiensi vitamin K.

e.   Ginjal masih belum matang

Kemampuan mengatur pembuangan sisa metabolisme dan air

belum sempurna sehingga mudah terjadi endema dan asodosis

metabolic.

7. Akibat Bayi Berat Lahir Rendah

Kejadian berat badan lahir rendah yakni kurang dari 2500 gram

merupakan indikasi adanya gangguan kesehatan dan gizi pada ibu ketika

mengandung. Beberapa akibat yang timbul pada bayi berat lahir rendah

adalah sebagai berikut:



a. Bayi lemah dan mudah kedingingan karena lapisan lemak bawah

kulitnya sangat tipis. Cepat lelah, sering terdesak pada waktu menyusu

dan malas mengisap.

b. Berat bayi lahir rendah umumnya akan mengalami kehidupan masa

depan yang kurang baik, bayi berat lahir rendah mempunyai resiko

lebih tinggi untuk meninggal dalam lima tahun pertama kehidupan

(Hadi, 2005: 48)

c. Bayi berat lahir rendah menunjukkan kecenderungan untuk lebih

rentan menderita penyakit infeksi dibanding dengan bayi berat lahir

normal (BBLN) dan hal ini merupakan penyebab tingginya tingkat

kematian bayi (Salehah, 2002:156).

d. Bayi berat lahir rendah dapat mengalami gangguan fisik dan mental

pada usia tumbuh kembang selanjutnya hingga membutuhkan biaya

perawatan yang tinggi (Setyowati, 1996: 201).

8. Perawatan Berat Bayi Lahir Rendah

Yang perlu diperhatikan dalam merawatnya bayi berat lahir rendah

adalah sebagai berikut:

a. Pengaturan suhu lingkungan

Bayi dimasukkan dalam incubator dengan suhunya yang telah

diatur. Bayi berat badan dibawah 2 kg sampai 2,5 kg yaitu 34oC. suhu

incubator diturunkan 1oC setiap minggu sampai berat bayi dapat

ditempatkan pada suhu lingkungan sekitar 24-27oC (Wiknjosastro,

2008).

b. Mencegah infeksi dengan ketat



Bayi berat lahir rendah sangat rentan dengan infeksi, perhatikan

prinsip-prinsip pencegahan infeksi termasuk mencuci tangan sebelum

memegang bayi, membersihkan luka tali pusat dengan bersih dan

teratur memakai bethadine atau povidine yodium. Luka tali pusat yang

sudah dibersihkan tidak boleh dibubuhi ramuan. Tali pusat dibungkus

dengan kasa sterile yang dibasahi bethadine atau povidine yodium dan

menjauhkan bayi dari orang sakit misalnya bila ibu batuk, pilek, ibu

memakai kain penutup pada hidung dan mulut pada waktu menyusui

bayi.

c. Penimbangan ketat

Perubahan berat badan mencerminkan kondisi / nutrisi bayi dan

erat kaitannya dengan daya tahan tubuh.Oleh sebab itu, penimbangan

berat badan harus dilakukan dengan ketat (Saifuddin, 2008).

d. Makanan bayi berat lahir rendah

Umumnya bayi premature belum sempurna refleks mengisap

dan batuknya, kapasitas lambung kecil, dan daya enzim pencernaan

terutama lipase masih kurang, sehingga makanan diberikan dengan

menggunakan pipet sedikit demi sedikit namun sering dan jika pada

bayi BBLR daya hisapanya masih lenah, ASI dapat diberikan melalui

sonde (Glover dan Barbara, 2009).

ASI sangat berguna bagi bayi BBLR. Dibandingkan susu

formula, ASI lebih mudah dicerna oleh bayi serta mencegah timbulnya

infeksi karena ASI mengandung substansi yang dapat mencegah

berkembangnya kuman yang dapat membahayakan yang masuk



kedalam saluran cerna. Bayi prematur sangat peka terhadap infeksi,

sedangkan ASI mengandung gizi yang sangat seimbang bagi

pertumbuhan dan perkmbangan bayi (Glover dan Barbara, 2009).

9. Prognosis Berat Bayi Lahir Rendah

Kematian perinatal pada bayi berat badan lahir rendah 8 kali lebih

besar dari bayi normal pada umur kehamilan yang sama. Prognisis bayi

berat lahir rendah ini tergantung dari berat ringannya masalah perinatal.

Prognisis akan lebih buruk lagi bila berat badan makin rendah, angka

kematian yang tinggi terutama disebabkan oleh sering dijumpai kelainan

komplikasi neonatal seperti asfiksia, aspirasi neonomia, perdarahan

intracranial dan hipoglikemia. Biasa bayi selamat kadang-kadang dijumpai

kerusakan pada syaraf dan akan terjadi gangguan berbicara, IQ yang

rendah dan gangguan yang lainnya (Muchtar, 2008).

Prognosis BBLR ini juga tergantung pada keadaan social ekonomi,

pendidikan orang tua dan perawatan pada saat kehamilan, persalinan dan

post natal (Winkjosastro, 2007).

10. Pencegahan Berat Bayi Lahir Rendah

Menurut israr (2008), Pada kasus Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR),

pencegahan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan pemeriksaan kehamilan secara berkala minimal 4 kali

selama kurun waktu kehamilan muda. Ibu hamil yang diduga beresiko,

terutama factor resiko yang mengarah melahirkan bayi BBLR harus

cepat dilaporkan, dipantau, dan dirujuk pada institusi pelayanan

kesehatan yang lebih mampu.



b. Memberikan penyuluhan kesehatan kepada ibu-ibu hamil untuk

merawat dan memeriksakan kehamilan dengan baik dan teratur dan

mengonsumsi makanan yang bergizi sehingga dapat menanggulangi

masalah ibu hamil resiko tinggi sedini mungkin untuk menurunkan

resiko lahirnya bayi berat lahir rendah (BBLR).

c. Hendaknya ibu dapat merencanakan persalinannya pada kurun

reproduksi sehat (20-34 tahun).

d. Perlu dukungan sektor lain yang terkait untuk turut berperan dalam

meningkatkan akses terhadap pemanfaatkan pelayanan antenatal status

gizi ibu selama hamil. Ibu hamil juga minum tablet fe (zat besi) secara

teratur setiap hari 1 tablet minimal 90 tablet, selama hamil tablet besi

dapat diperoleh di Posyandu, Pondok bersalin di Desa dan Puskesmas.

C. Tinjauan Faktor Risiko  Terjadinya BBLR

1. Faktor Bayi

Adapun faktor-faktor resiko terjadinya yang kejadian bayi berat lahir

rendah adalah sebagai berikut:

a. Idiopatik

Meskipun dimasa lampau diatakan sekitar 50% penyebab

terjadinya bayi berat lahir rendah tidak diketahui, saat ini

penggolongan idiopatik dianggap berlebihan, karena ternyata setelah

diketahui banyak faktor yang terlibat kejadian Bayi Berat Lahir

Rendah, maka sebagian besar penyebab terjadinya bayi berat lahir

rendah harus dapat digolongkan kedalamnya. Apabila faktor-faktor



penyebab lain tidak ada sehingga penyebab BBLR ini disebut

idiopatik. (Sofie, 2011)

b. Iatrogenik

Perkembangan dunia teknologi kedokteran dan perkembangan

etika kedokteran, menempatkan janin sebagai individu yang

mempunyai hak atas kehidupannya (fetus as a patient). Maka apabila

kelanjutan kehamilan diduga dapat membahayakan janin, ibunya akan

“dipecat” sebagai tempat tinggal janin, dan janin akan dipindahkan ke

lingkungan luar yang dianggap lebih baik dari rahim ibu sebagai

tempat kelangsungan hidupnya.

Sebaliknya apabila keadaan ibu terancam oleh kehamilannya,

maka dokter akan mengakhiri kehamilan meskipun janin masih

membutuhkan rahim ibu sebagai tempat hidupnya dan memaksa janin

hidup diluar agar ibu dan janin selamat. Kondisi tersebut menyebabkan

persalinan premature buatan (iatrogenik) sehingga bayi yang di

lahirkan adalah BBLR. Keadaan ibu yang sering menyebabkan

persalinan prematur buatan adalah:

1) Preeklampsia berat dan eklampsia

2) Perdarahan antepartum

3) Penyakit jantung yang berat atau penyakit paru dan ginjal yang

berat. (Sofie,2011)

2. Faktor Dari Ibu

Tepatnya beberapa faktor yang mempengaruhi kejadian bayi berat

lahir rendah salah satu diantaranya adalah faktor  ibu yang sangat berperan



dalam menentukan bayi yang lahir nantinya dengan berat bayi lahir normal

atau bayi berat lahir rendah. Adapun faktor ibu yang mempengaruhi

kejadian bayi BBLR adalah:

a. Umur ibu

Umur seorang ibu berkaitan dengan alat–alat reproduksi wanita

umur reproduksi yang sehat dan aman adalah 20-35 tahun. Kehamilan

diusia kurang dari 20 tahun dan diatas 35 tahun dapat menyebabkan

anemia karena diusia kurang dari 20 tahun secara biologis belum

optimal, emosinya cenderung labil, mentalnya belum matang sehingga

mudah mengalami goncangan yang mengakibatkan kurangnya

perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan zat-zat gizi selama

kehamilan. Sedangkan pada umur 35 tahun terkait dengan kemunduran

dan penurunan daya tahan tubuh serta berbagai macam penyakit yang

menimpa diusia ini serta makin tua umur ibu maka akan terjadi

kemunduran yang progresif dari endometrium  sehingga untuk

mencukupi kebutuhan nutrisi janin diperlukan pertumbuhan plasenta

yang lebih luas. Kematian maternal pada wanita hamil dan melahirkan

pada usia dibawah 20 tahun ternyata 2 – 5 kali lebih beresiko tinggi

dibanding kematian maternal yang terjadi pada umur 20 – 29 tahun.

Resiko kematian meningkat sesudah umur 20 – 35 tahun

(Witknjosatro, 2002)

Dalam kurun reproduksi sehat dianjurkan agar umur ibu untuk

hamil antara 20-35 tahun. Umur dibawah 20 tahun cenderung

mempunyai faktor resiko yang tinggi untuk terjadinya komplikasi



kehamilan, hal ini disebabkan karena umur ibu yang masih muda,

dimana alat reproduksi belum siap menerima hasil konsepsi. Umur

seorang wanita pada saat hamil sebaiknya tidak terlalu muda dan tidak

terlalu tua. Umur kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun,

berisiko tinggi melahirkan. kesiapan seorang perempuan untuk hamil

harus siap fisik, mental, emosi, psikologi, sosial, dan ekonomi.

(Ruswana, 2006). Pada umur diatas 35 tahun alat reproduksi

mengalami kemunduran. (Manuaba, 2008)

1) Usia ibu kurang dari 20 tahun

Wanita disebut siap secara fisik jika ia telah menyelesaikan

pertumbuhan tubuhnya, yaitu sekitar umur 20 tahun. Ketika berhenti

tumbuh, sehingga umur 20 tahun bisa dijadikan pedoman kesiapan

fisik. Kehamilan pada umur kurang dari 20 tahun akan cenderung

mengalami komplikasi, demikian pula anak yang dilahirkannya. Salah

satunya adalah kelahiran bayi prematur. Hal ini terjadi karena dari segi

biologis pertumbuhan dan perkembangan alat-alat reproduksi belum

seluruhnya normal.

2) Usia ibu lebih dari 35 tahun

Wanita yang hamil diusia 35 tahun atau lebih harus waspada

terhadap resiko yang mungkin terjadi sehingga sangat penting bagi ibu

yang berumur lebih dari 35 tahun keatas mendapat perawatan

kehamilan yang tepat lebih dini, sehingga kelainan tersebut tidak

menyebabkan resiko besar baik ibu atau bayinya.



Kehamilan resiko tinggi pada umur 35 tahun keatas adalah

kehamilan yang dapat menyebabkan ibu hamil dan bayi menjadi

sakit/meninggal, sebelum persalinan berlangsung banyak faktor resiko

dan salah satu faktor yang penting adalah umur. (Sinsin,lis,2008,p.61)

b. Paritas ibu

Paritas adalah status melahirkan pada seorang wanita. (Helen,2001)

Paritas adalah jumlah bayi yang dilahirkan baik yang lahir hidup maupun

yang lahir mati dari seorang ibu. Ibu yang terlalu sering melahirkan

mempunyai resiko bagi kesehatan dan juga bagi keselamatan anaknya.

Hal ini disebut faktor yang mempengaruhi karena pada ibu akan

mengalami kemunduran otot-otot pada uterus yang dikarenakan uterus

sudah sering teregang pada kehamilannya dari persalinan yang lalu. Dan

hal ini akan berdampak pada kekuatan uterus untuk menahan janin yang

ada didalam rahim sehingga beresiko untuk terjadi bayi berat lahir rendah.

(Rustam Muchtar, 1998:57)

Jumlah anak lebih dari 4 dapat menimbulkan gangguan pertumbuhan

janin sehingga melahirkan bayi dengan berat lahir rendah dan perdarahan

saat persalinan karena keadaan rahim biasanya sudah lemah.

Persalinan kedua dan ketiga merupakan keadaan yang relatif lebih

aman untuk melahirkan pada masa produktif, karena pada persalinan

tersebut fisiologis dimana dinding uterus belum banyak mengalami

perubahan sedangkan pada persalinan lebih dari 4 kali maka dapat

menyebabkan kendornya sel-sel reproduksi dan rusaknya pembuluh-

pembuluh darah pada uterus.



Pada umunya bayi berat lahir rendah banyak terjadi pada anak pertama

dan kejadian ini meningkat lagi pada anak ke empat dan seterusnya

semakin banyak anak dan semakin pendek jarak kehamilan maka resiko

mendapat bayi berat lahir rendah semakin meningkat.Seorang ibu

memerlukan waktu 2-3 tahun untuk memulihkan kondisi fisiologisnya

setelah mengalami persalinan. Untuk mempersiapkan diri pada kehamilan

berikutnya. Semakin kecil jarak antara dua kehamilan, semakin besar

resiko melahirkan bayi berat lahir rendah, karena akan lebih sering

mengalami komplikasi perdarahan antepartum, partus prematur dan

anemia berat. (Setyawati, 2010)

c. Jarak kehamilan

Jarak kehamilan (Birth Interval) yaitu jarak waktu antara dua kelahiran

dari seorang ibu. jarak kelahiran yang pendek secara langsung akan

memberi efek terhadap kesehatan ibu maupun keselamatan janin yang

dikandungnya. Hal ini mengakibatkan seorang ibu tidak cukup waktu

untuk memperbaiki dan membangun kembali cadangan nutrisi dan

memperoleh kembali energi. Keadaan akan berpengaruh terhadap janin

yang dikandungnya dan anak yang dilahirkannya yaitu penghentian masa

menyusui yang cepat Early Termination of Breastfeeding, dan akan

beresiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR).

(Bustam, 2010)

d. Kehamilan multiple (kehamilan kembar)

Kehamilan ganda ialah suatu kehamilan dengan dua janin atau lebih.

Kehamilan tersebut selalu menarik perhatian wanita itu sendiri, Dokter dan



masyarakat pada umumnya. Kehamilan dan persalinan membawa resiko

bagi janin. Regangan pada uterus yang berlebihan pada kehamilan ganda

merupakan salah satu faktor resiko yang menyebabkan kelahiran bayi

berat lahir renda. Berat badan janin pada kehamilan kembar lebih ringan

daripada janin dengan kehamilan tunggal pada umur kehamilan yang

sama. Berat badan bayi yang baru lahir pada kehamilan kembar umumnya

kurang dari 2500gram, pada triple kurang dari 2000 gram dan untuk

droplet kurang dari 1500 gram. (Hanifa, 2002)

e. Persalinan prematur

Ibu yang mempunyai riwayat satu kali persalinan prematur

sebelumnya akan meningkatkan resiko untuk melahirkan bayi berat lahir

rendah sebesar 2,2 kali dan bila ia pernah mengalami 3 kali persalinan

prematur makan resiko melahirkan BBLR akan meningkat sampai 4,9 kali.

Penelitian lain mendapatkan kejadian BBLR 3 kali lipat pada ibu dengan

riwayat persalinan prematur. (Sofie, 2009)

f. Kelainan plasenta

Kelainan plasenta terjadi karena tidak berfungsinya plasenta dengan

baik, sehingga meyebabkan gangguan sirkulasi feto maternal. Kelainan

plasenta disebabkan oleh terjadinya aliran oksigen dalam plasenta,

lepasnya sebagai plasenta dari perekatnya, dan posisi tali pusat yang tidak

sesuai dengan lokasi pembuluh darah yang ada di plasenta sehingga terjadi

gangguan aliran darah plasenta ke bayi. Apabila kelainan plasenta tersebut

terjadi pada kehamilan trimester pertama, hal itu akan menyebabkan

abortus, apabila terjadi pada kehamilan trimester kedua dan ketiga itu akan



menyebabkan hambatan pertumbuhan janin dalam kandungan atau bayi

lahir prematur sehingga berat bayi yang dilahirkan rendah (Behrman,

1997:559)

g. Status gizi ibu hamil

Gizi dalam masa kehamilan sangat penting. Buka itu saja karena

makanan yang diperoleh mempengaruhi hasil kehamilan yaitu kesehatan

bagi bayi dan ibunya, tetapi juga berpengaruh langsung pada keberhasilan

menyusui. Wanita hamil membutuhkan gizi lebih banyak daripada wanita

tidak hamil. Selama hamil terjadi penyesuaian metabolisme dan fungsi

tubuh terutama dalam hal mekanisme penggunaan energy. Anggapan yang

mengatakan bahwa ibu hamil perlu “makanan untuk dua orang” perlu

diperhatikan terutama pada kasus-kasus ibu hamil yang betul-betul

membutuhkan peningkatan gizi.

Sebaliknya wanita hamil dengan status gizi yang baik perlu

diingatkan agar tidak meningkatkan jumlah masukan energy yang lebih

dari biasanya untuk mencegah penambahan berat badan dalam masa hamil.

Secara umum dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang erat antara

gizi ibu hamil dan kesehatan janin atau bayi. (Andrie S. 2005)

Di Indonesia sendiri batas ambang LILA dengan resiko KEK

adalah 23,5cm hal ini berarti ibu hamil dengan resiko KEK diperkirakan

akan melahirkan bayi BBLR. Bila bayi lahir dengan berat badan lahir

rendah (BBLR) akan mempunyai resiko kematian, gizi kurang, gangguan

pertumbuhan, dan gangguan perkembangan anak. Untuk menceegah resiko

KEK pada ibu hamil sebelum kehamilan wanita usia subur sudah harus



mempunyai gizi yang baik, misalnya dengan LILA tidak kurang dari 23,5

cm. apabila LILA ibu sebelum hamil kurang dari angka tersebut,

sebaiknya kehamilan ditunda sehingga tidak beresiko melahirkan BBLR.

(Sukarni,Inces dan ZH,Margareth 2013, hal 125).

h. Anemia

Anemia pada ibu hamil merupakan kondisi dimana kadar hemoglobin

dalam darah selama mengandung berada dibawah kadar Hb normal yaitu

kurang dari 11g/dl. Teori yang dikemukakan oleh De Meeyer bahwa

anemia ibu hamil dapat mengakibatkan berkurangnya suplai oksigen

kejaringan sehingga akan mengganggu pertumbuhan janin, sehingga akan

memperkuat resiko terjadinya persalinan prematur dan bayi berat lahir

rendah. Masalah prematur berkaitan erat dengan BBLR. (Ridwan

Amirudin, 2008)

Umumnya ibu hamil dianggap anemia jika kadar hemoglobinnya

dibawah 11g/dl atau hematokrit kurang dari 33%. Dalam praktik rutin,

konsentrasi Hb < 11 g/dl. (Sarwono, 2010)

Penyebab anemia tersering adalah defisiensi zat-zat nutrisi. Sekitar

75% anemia dalam kehamilan disebabkan oleh defisiensi besi yang

memperlihatkan gambaran eritrosit mikrositik hipokrom pada apusan dara

tepi. Penyebab tersering kedua adalah anemia megaloblastik yang

disebabkan oleh defisiensi asam folat dan defisiensi vitamin B12.

Penyebab anemia lainnya yang jarang ditemui antara lain adalah

hemoglobinopati, proses inflamasi, toksisitas zat kimia, dan keganasan

(Sarwono, 2010)



Gejala umum anemia adalah pucat, cepat pusing, napsu makan kurang,

tidak bertenanga, sesak napas, selain itu terjadi gangguan epitel pada kuku,

mulut, lidah, lambung, dan selaput mata. (Atika dan Erna, 2010: hal 45)

Anemia terjadi karena:

1. Kurang intek zat besi dari makanan seperti ikan, daging, hati, dan

sayuran hijau.

2. Meningkatkan kebutuhan tubuh akan besi yaitu saat masa

pertumbuhan, kehamilan, atau pada penderita penyakit menahun.

3. Meningkatnya pengeluaran zat  besi dari tubuh oleh karena

perdarahan, cacingan, dan menstruasi. (Atika dan Erna, 2010: hal 46)

Dampak anemia pada ibu hamil:

a. Perdarahan pre dan post partum

b. Meningkatkan resiko BBLR

c. Pada anemia berat dapat menyebabkan kematian pada ibu

hamil dan bayinya. (Atika dan Erna, 2010: hal 46)

d. Status graviditas

Kehamilan (graviditas) adalah jumlah janin yang pernah dilahirkan,

hidup maupun mati. Graviditas adalah jumlah total kehaamilan (normal

dan tidak normal). Graviditas 2-3 merupakan kehamilan paling aman

ditinjau dari sudut kematian maternal maupun neonatal.Graviditas 1 dan

graviditas tinggi (lebih dari 3) mempunyai angka kematian maternal

maupun neonatal yang lebih tinggi. Resiko pada graviditas 1 dapat

ditangani dengan asuhan obsetetrik yang lebih baik, sedangkan resiko pada

graviditas tinggi dapat dikurangi atau dicegah dengan program KB.



Sebagian kehamilan pada paritas tinggi adalah tidak direncanakan.

(Wiknjosastro, 2008)

e. Tinggi badan ibu

Tinggi badan merupakan parameter yang penting bagi keadaan yang

telah lalu dan sekarang. Disamping itu tinggi badan merupakan ukuran

kedua, karena dengan menghubungkan dengan berat badan terhadap tinggi

badan, faktor umur dapat di kesampingkan.

Salah satu faktor risiko seorang wanita melahirkan Bayi Berat Lahir

Rendah adalah wanita yang memiliki tinggi kurang dari 145cm. pada

kondisi ini ibu mungkin memiliki kondisi panggul yang sempit dan

berisiko lebih tinggi untuk mengalami persalinan prematur  dan

melahirkan bayi yang sangat kecil. (Manuaba, 2008)

Pengukuran tinggi badan secara langsung dapat dilakukan dengan cara

antropometri.

f. Penyakit ibu

Kesehatan dan pertumbuhan janin dipengaruhi oleh kesehatan ibu. Bila

ibu mempunyai penyakit yang berlangsung lama atau merugikan

kehamilannya, maka kesehatan ibu dan janin pun terancam, beberapa

penyakit yang mempengaruhi kehamilan yaitu penyakit jantung, diabetes

mellitus, penyakit hati, ginjal dan toksemi, adanya penyakit infesi sepeti

malaria congenital, penyakit kelamin, kandung kemih , serta inveksi

vagina dan rubella. Dapat menyebabkan resiko terjadinya kelahiran

prematur dan BBLR yang diakibatkan ketidakseimbangan hormonal.

(Maryunani, 2013).



3. Sosio – Demografik

1. Faktor Psikososial

a) Stress

Stressor adalah rangsangan eksternal atau internal yang

memunculkan gangguan  pada keseimbangan hidup individu.

Stress adalah suatu keadaan yang menurut pola respon individu,

karena peristiwa / rangsangan / hal tersebut mengganggu

keseimbangan. Stress di tampilkan antara lain dengan

meningkatnya kegelisahan, ketegangan, kecemasan, sakit kepala,

ketegangan otot, gangguan tidur meningkatnya tekanan darah,

cepat marah, kelelahan fisik, perubahan nafsu makan seperti selera

makan hilang atau sebaliknya dan depresi akhirnya merangsang

persalinan dini yang menyebabkan Bayi Berat Lahir Rendah.

(Sofie, 2011)

b) Pekerjaan ibu

Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah lebih rendah pada ibu hamil

yang bukan pekerja dibanding ibu pekerja yang hamil. Pekerjaan

ibu dapat meningkatkan kejadian bayi berat lahir renah baik

melalui kelelahan fisik atau stress yang timbul akibat pekerjaannya.

Jenis pekerjaan yang berpengaruh terhadap peningkatan kejadian

berat bayi lahir rendah adalah bekerja yang terlalu lama, pekerjaan

fisik yang terlalu berat dan pekerjaan yang menimbulkan stress

seperti berhadapan dengan konsumen atau terlibat dengan masalah

uang / kasir.



c) Perilaku ibu

Faktor perilaku ibu yang diduga ada kaitannya dengan kejadian

Bayi Berat Lahir Rendah adalah merokok, alkohol, NAPZA,

(Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya), pertambahan

berat badan selama hamil.

1) Merokok

Asap rokok mengandung sekitar 4.000 zat kimia seperti

karbonmonooksida (CO), nitrogen oksida (NO), asam sianida

(HCN), ammonia (NH4OH), acrolein, acetilendan

ortokresolserta nikotin dan tar. Bahan – bahan diataslah yang

menyebabkan terjadinya berbagai macam kelainan dan

penyakit selama kehamilan hingga berisiko melahirkan bayi

berat lahir rendah sebesar 1,5 – 9,9 kali dibandingkan dengan

berat badan lahir bayi dari ibu yang tidak merokok. (Yuliana,

2010).

2) Alkohol

Alkohol merupakan racun yang dapat mengganggu

perkembangan janin. Alkohol bisa masuk kedalam aliran darah

bayi dan sangat mengganggu selama masa penting

perkembangan bayi, Bayi yang lahir dari wanita peminum

alkohol beresiko memiliki berat badan yang lebih rendah dari

bayi rata- rata yang ibunya bukan .



3) NAPZA

Marijuana dan kokain merupakan obat – obatan yang

banyak di teliti dan dihubungkan dengan kejadia BBLR.

Pemakai kokain mempunyai kemungkinan melahirkan BBLR

dua kali lipat lebih tinggi terutama karena ibu hamil memakai

napza juga peminum alkohol yang sering mempunyai masalah

lain seperti infeksi atau nutris yang buruk. (sofie, 2010)

4) Berat Badan ibu

Pertambahan berat badan ibu selama kehamilan

dipengaruhi beberapa faktor, yang terpenting keadaan gizi ibu

selama hamil dan selama kehamilan .Wanita dengan berat

badan rendah sebelum hamil atau kenaikan berat badan tidak

cukup, pada saat hamil cenderung melahirkan bayi berat lahir

rendah. Berat badan lahir mempunyai kolerasi yang positif

degan kenaikan berat badan ibu selama hamil makin besar

kenaikan berat badan ibu makin besar bayi yang dilahirkan.

(sayogyo, 2009)

Ibu hamil hendaknya menimbang berat badannya segera

setelah megetahui dia hamil. Peningkatan berat badan setiap

bulan dalam masa kehamilan sangat penting, setidaknya 9 –

11kg sebelum lahir.Penimbangan pada ibu hamil dilakukan

dengan menggunakan timbangan injak. Kenaikan berat badan

selama kehamilan sangat dipengaruhi mas pertumbuhan janin

dalam kandungannya. Cara menghitung pertambahan berat



badan pada ibu hamil yaitu berat badan selama hamil – beraty

badan sebelum hamil. (Husaini, 2008)

2. Faktor Demografi

a) Status Marital

Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah pada ibu yang tidak

menikah meningkat pada semua golongan etnik dan semua

golongan usia ibu. Penyebab pasti belum diketahui, diduga

berkaitan dengan faktor psikososial (Kecemasan,Stress), dukungan

lingkungan dan factor sosioekonomi. hubungan pasangan hidup

diluar nikah meningkat dan meningkatkan resiko kejadian BBLR.

(Sofie, 2011)

b) Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan ibu akan memberi pengaruh dalam

penerimaan informasi yang diberikan. Dengan pendidikan ibu yang

cukup maka tidak dapat dipungkiri bahwaia memiliki pengetahuan

yang luas pula dalam usaha mengantisipasi resiko dan dampak

negatif dari kehamilan dan persalinannya, usaha tersebut

diwujudkan dengan cara mau mengikuti pemeriksaan kehamilan

secara teratur, mendengarkan dan mengikuti semua anjuran dari

Dokter atau Bidan termasuk cara mengatur pola gizi yang boleh

dikonsumsi selama kehamilan sehingga dapat mencegah terjadinya

komplikasi kehamilan dan persalinan prematur atau dismatur.



c) Pendapatan keluarga

Pendapatan adalah hasil pencarian (usaha dan sebagainnya)

sesuatu yang didapatkan (dibuat dan sebagainya) yang sediannya

belum ada dan sangat besar manfaatnya bagi kehidupan manusia.

Pendapatan suatu keluarga ditentukan oleh jenis mata pencaharian

dan keterampilan keluarga tersebut. (DepkesRI, 2002)

Dalam memenuhi kebutuhan primer maupun kebutuhan

sekunder keluarga dengan status ekonomi baik lebih mudah,

memenuhi kebutuhan sehari-hari dibandingkan keluarga dengan

status ekonomi rendah. Hal ini akan mempengaruhi kebutuhan

informasi yang termasuk kebutuhan sekunder. (Notoadmodjo,

2003)

Peningkatan pendapatan memungkinkan keluarga untuk

membeli makanan yang cukup, menggunakan pelayanan kesehatan

dan memperoleh pendidikan yang lebih baik.Sehingga

memungkinkan peningkatan kemampuan untuk berprilaku gizi dan

kesehatan yang baik.

Berkaitan dengan besarnya kebutuhan keluarga, pemerintah

sulawesi tenggara telah menetapkan upah minimum sulawesi

tenggara tahun 2017 sebesar Rp. 2.002.625,- dimana kenaikan

tersebut ditetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara pada 01

November 2016. (RRI,2016).



D. Tinjauan Tentang Pengetahuan

1. Pengertian

Pengetahuan adalah hasil dari tahu dan ini terjadi setelah seseorang

melakukan suatu pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan

terjadi melalui panca indra manusia yaitu indra penglihatan penciuman,

rasa, raba, dan pengecapan. Pengetahuan seseorang tentang suatu objek

mengandung  2 aspek yaitu  positif dan aspek negatif. Kedua aspek inilah

yang menentukan sikap seseorang tehadap objek tertentu semakin banyak

aspek positif dari objek di ketahui maka menimbulkan sikap makin positif

terhadap objek tersebut. (Notoadmodjo, 2010)

2. Tingkat Pengetahuan

Menurut Notoadmodjo (2010), tingkat pengetahuan di dalam

domain kognitif terdiri dari 6 tingkat:

a. Tahu (know)

Pengetahuan di artikan sebagai mengingat suatu materi yang telah

di pelajari sebelumnya. Termasuk mengigat kembali (recall) terhadap

hal yang spesifik dari seluruh bahan yang di pelajari atau rangsangan

yang telah di terima, oleh sebab itu ini merupakan tingkat pengetahuan

paling rendah.

b. Memahami (Comprehension)

Memahami di artikan sebagai suatu kemampuan untuk

menjelaskan secara benar tentang objek yang di ketahui dan dapat di

interprestasikan secara benar, orang telah paham terhadap objek atau



materi harus dapat menjelaskan, menyimpulkan, meramalkan, dan

sebagainya.

c. Aplikasi (Aplication)

Aplikasi dapat di artikan sebagai kemampuan seseorang untuk

menggunakan atau melakukan materi yang telah di pelajari pada situasi

atau kondisi real (pada kondisi atau situasi yang sebenarnya).

d. Analisis (Analysis)

Analisis adalah suatu kemampuan seseorang untuk menyebarkan

materi atau suatu objek kedalam komponen-komponen, tetapi masi di

dalam suatu sruktur organisasi tersebut dan masih ada kaitanya satu

sama lain.

e. Sintesis (Syntesis)

Sintesis adalah suatu kemampuan meletakkan atau

menghubungkan bagian-bagian di dalam satu bentuk keseluruhan yang

baru. Sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi-

formulasi yang ada missal: dapat menyusun, dapat merencanakan,

dapat meringkas, dapat menyesuaikan, dan sebagainya, terhadap suatu

teori atu rumusan-rumusan yang telah ada

f. Evaluasi (Evaluation)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan

justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek penilaian-

penilaian itu berdasarkan suatu criteria yang telah ada, missal: dapat

menafsirkan tanda bahaya nifas.



3. Cara Memperoleh Pengetahuan

Menurut Notoadmodjo (2007), cara memperoleh pengetahuan

untuk memperoleh kebenaran pengetahuan sepanjang sejarah, dapat di

kelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Cara Tradisional atau Non-ilmiah

Cara tradisional untuk memperoleh pengethuan, antara lain meliputi:

a. Cara Coba-Salah (Trial and Error)

Cara paling tradisional yang pernah di gunakan oleh manusia untuk

memperoleh pengetahun yaitu melalui cara coba-coba.

b. Cara Kekuasaan atau Otoriter

Sumber pengetahuan tersebut berupa pemimpin-pemimpin

masyarakat baik formal, ahli agama, pemegang pemerintahan dan

sebagainya. Dengan kata lain, pengetahuan tarsebut dapat di

peroleh berdasarkan pada otoritas pemerintahan, otoritas

pemerintah agama maupun ahli ilmu pengetahuan.

c. Berdasarkan Pengalaman Pribadi

Pengalaman pribadi dapat di gunakan sebagai upaya untu memperoleh

pengetahuan. Hal ini di lakukan dengan cara mengulang kembali

pengalaman yang di peroleh dalam memecahkan permasalahan yang di

hadapi pada masa yang lalu, bila gagal dengan cara tersebut ia tidak

akan mengulangi cara itu dan berusaha untuk mencari cara lain

sehingga dapat berhasil memecahkannya.



d. Melalui Jalan Pikiran

Dari sini manusia telah mampu menggunakan penalarannya dalam

memperoleh pengetahuan.Dalam memperoleh kebenaran pengetahuan,

manusia telah mengunakan jalan pikirannya, baik melalui pernyataan-

pernyataan khusus pada yang umum di sebut induksi.Sedangkan

deduksi adalah pembuatan kesimpulan dari pernyataan-peryataan

umum kepada yang khusus.

2. Cara Modern atau Ilmiah

Cara memperoleh pengetahuan pada dewasa ini lebih

sistematis, logis dan ilmiah yang di sebut metode penelitian ilmiah.

Kemudian metode berpikit induktif yang di kembangkan oleh B.Bacon

di lanjutkan oleh Van Dalen bahwa dalam memperoleh kesimpulan di

lakukan  dengan mengandalkan observasi lansung dan membuat

pencatatan terhadap semua fakta sehubungan dengan objek yang di

amati.

4. faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan

Menurut Erfandi (2009), ada beberapa faktor yang mempengaruhi

pengetahuan seseorang, yaitu:

a. Pendidikan

Adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan

kemudian di kembangkan di dalam dan di luar sekolah dan

berlangsung seumur hidup. Pendidikan mempengaruhi proses belajar ,

makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah orang tersebut untuk



menerima informasi, baik dari orang lain maupun dari media massa.

Semakin banyak informasi yang masuk semakin banyak pula

pengetahan yang dapat tentang kesehatan.

Pengetahuan sangat erat kaitannya dengan pendidikan di mana

harapan seseorang dengan pendidikan tinggi, maka orang tersebut akan

semakin luas pula pengetahuannya. Namun perlu di tekankan bahwa

seseorang yang pendidikannya rendah tidak berarti mutlak

pengetahuannya rendah pula. Peningkatan pengetahuan tidak mutlak di

peroleh di pendidikan formal, akan tetapi juga dapat di peroleh pada

pendidikan non formal, pengetahuan seseorang tentan sesuatu objek

juga mengang dua aspek yaitu aspek positif dan negatif. Kedua aspek

inilah yang akhirnya akan menutup sikap seseoran terhadap suatu

objek tertentu. Semakin banyak aspek positif dari objek yang di

ketahui, maka akan menimbulkan semakin banyak sikap mpositif

terhadap objek tersebut.

b. Media Massa/Informasi

Informasi yang di peroleh baik dari pendidikan formal maupun

non formal dapat memberikan pengaru jangka pendek (immediate

impact) sehingga menghasilkan perubahan atau peningkatan

pengetahuan. Teknologi tesedia bermacam-macam  media massa yang

dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat tenang informasi baru.

Sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk media massa

seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan lain-lain mempunyai



pengaru besar terhadap pembentukan opini dan kepercayaan orang

dalam penyapaian informasi sebagai tugas pokoknya, media massa

membawa opini seseorang. Adanya koknitif baru bagi terbentuknya

pengetahuan terhadap hal tersebut.

c. Sosial Budaya dan Ekonomi

Kebisaan dan tradisi yang di lakukan orang-orang tanpa melalui

penalaran apakah yang di lakukan baik atau buruk. Dengan demikian

seseorang akan bertambah pegetahuannya walaupun tidak melakukan.

Status ekomomi seseorang juga akan menentukan tersedianya status

ekonomi ini akan mempengaruhi pengetahan seseorang.

d. Lingkungan

Lingkungan adalah segalah sesuatu yang ada di sekitar

individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan

berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan kedalam individu

yang berada di dalam lingkungan tersebut. Hal ini terjadi karena

adanya interaksi timbal balik ataupun tidak yang akan di respon

sebagai pengetahuan oleh setiap individu..

e. Usia

Usia mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola pikir

seseorang. semakin bertambahnya usia akan semakin berkembang pula

daya tangkap dan pola pikirnya, sehingga pengetahuan yang di

perolehnya semakin membaik. Pada usia madya, individu akan lebih

berperan aktif dalam masyarakat dan kehidupan sosial serta lebih



banyak  melakukan persiapan demi suksesnya upaya menyesuaikan

diri menuju usia tua, selain itu orang usia madya akan lebih banyak

menggunakan waktu untuk membaca. Kemampuan intelektual,

pemecahan masalah, dan kemampuan verbal dilaporkan hampir tidak

ada penurunan pada usia ini.

5. Pengukuran Pengetahuan

Pengukuran pengetahuan Baik, bila subjek mampu menjawab

dengan benar ≥ 60% Kurang bila subjek mampu menjawab dengan benar

<60% dari seluruh pernyataan. (Machfoedz, 2009)

E. Tinjauan Khusus Tentang Variabel yang diamati

a. Pendidikan

Tingkat pendidikan mempunyai hubungan yang eksponensial

dengan tingkat kesehatan.Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin

mudah menerima informasi yang diterima.konsep hidup sehat secara

mandiri, kreatif dan berkesinambungan. Latar belakang pendidikan

seseorang ibu sangat berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan ibu

semakin tinggi pendidikan ibu maka semakin mudah ibu untuk

mendapatkan informasi. (Arinnita, 2012)

Pendidikan banyak menentukan sikap dan tindakan dalam menghadapi

berbagai masalah misalnya kesedian menjadi peserta keluarga, termasuk

pengaturan makanan bagi ibu hamil untuk mencegah resiko terjadinya

bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) bahwa ibu mempunyai

peranan yang cukup penting dalam kesehatan dan pertumbuhan, akan

dapat ditunjukan oleh kenyataan berikut, anak- anak dan ibu mempunyai



latar belakang pendidikan lebih tinggi akan mendapat kesempatan hidup

serta tumbuh kembang yang baik (Rahayu, 2008).

Oleh karena itu dengan pendidikan akan mempengaruhi

pengetahuan ibu, dengan pengetahuan ibu yang cukup maka tidak dapat

dipungkiri ia memiliki pengetahuan yang luas pula dalam usaha

mengantisipasi resiko dan dampak negatif dari kehamilan dan

persalinannya, usaha tersebut diwunjudkan dengan cara mengikuti

pemeriksaan kehamilan secara teratur, mendengarkan dan mengikuti

semua anjuran daridokter dan bidan termasuk tentang cara mengatur pola

gizi yang boleh dikonsumsi selama kehamilan sehingga dapat mencegah

terjadinya komplikasi kehamilan dan persalinan prematur dan dismatur.

(Sukarni,Inces dan ZH,Margareth 2013 hal 223)

b. Umur

Apabila wanita usia subur dan ibu hamil memiliki  pengetahuan

yang cukup tentang umur yang sehat dan aman bagi calon ibu hamil maka

calon ibu akan lebih mempertimbangkan dan mempersiapkan saat di usia

berapa calon ibu untuk hamil, sehingga akan mengurangi resiko penyebab

kematian maternal dari faktor reproduksi diantaranya adalah maternal age

atau usia ibu. Dalam kurun reproduksi sehat dikenal bahwa usia aman

untuk kehamilan dan persalinan adalah 20 tahun sampai dengan 30 tahun.

Kematian maternalpada wanita hamil dan melahirkan pada usia di bawah

20 tahun ternyata 2 sampai 5 kalilebih tinggi dari pada kematian maternal

yang terjadi pada usia 20 sampai 29 tahun. Kematian maternal meningkat

kembali sesudah usia 30 sampai 35 tahun. (Prawirohardjo, 2012).



Usia ibu kurang dari 20 tahun, kehamilan di bawah usia 20 tahun

dapat menimbulkan banyak permasalahankarena bisa mempengaruhi

organ tubuh seperti rahim, bahkan bayi bisa prematur danberat lahir

kurang. Hal ini disebabkan karena wanita yang hamil muda belum

bisamemberikan suplai makanan dengan baik dari tubuhnya ke janin di

dalam rahimnya. (Marmi, 2012). Kehamilan di usia muda atau remaja (di

bawah usia 20 tahun) akanmengakibatkan rasa takut terhadap kehamilan

dan persalinan, hal ini dikarenakan padausia tersebut ibu mungkin belum

siap untuk mempunyai anak dan alat-alat reproduksiibu belum siap untuk

hamil (Prawirohardjo, 2012).

Usia ibu lebih dari 35 tahun, umur pada waktu hamil sangat

berpengaruh pada kesiapan ibu untuk menerimatanggung jawab sebagai

seorang ibu sehingga kualitas sumber daya manusia makin meningkat dan

kesiapan untuk menyehatkan generasi penerus dapat terjamin. Begitu juga

kehamilan di usia tua (di atas 35 tahun) akan menimbulkan kecemasan

terhadapkehamilan dan persalinan serta alat-alat reproduksi ibu terlalu tua

untuk hamil. (Prawirohardjo, 2012)

c. Paritas

Apabila wanita usia subur dan ibu hamil  memiliki pengetahuan

cukup tentang paritas yang tinggi maka calon ibu hamil dapat

merencanakan berapa jumlah anak yang akan di peroleh dalam

pernikahan, sehingga pasangan suami istri usia subur dapat

mempertimbangkan penggunaan KB untuk mengontrol kehamilan dan

dapat  mencegah timbul kelainan letak ataupun kelainan pertumbuhan



plasenta dan pertumbuhan janin sehinga dapat mencegah resiko

melahirkan bayi berat badan lahir rendah. Yang diakibatkan karena

kehamilan grande multigravida (paritas tinggi) menyebabkan kemunduran

daya lentur (elastisitas) jaringan yang sudah berulang kali direngangkan

kehamilan.  Hal ini juga dapat mempengaruhi suplai gizi dari ibu ke janin

dan semakin tinggi paritas maka resiko untuk melahirkan BBLR semkin

tinggi (Astuti, 2008). Selain itu dengan pengetahuan yang cukup maka

dapat mencegah kemungkinan terjadinya penyulit kehamilan dan

persalinan selain itu pengetahuan tentang paritas tinggi pada ibu hamil

dapat mencegah resiko yang dapat menyebabkan terganggunya transport

O2 dari ibu ke janin yang akan menyebabkan asfiksia yang dapat dinilai

dari APGAR Score menit pertama setelah lahir. (Manuaba, 2010)



BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Dasar Pemikiran

Penyebab utama tingginya angka kematian bayi khususnya pada masa

perinatal adalah Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR). BBLR atau bayi dengan

berat badan kurang dari 2500 gram pada waktu lahir. (Huda dan Kusuma,

2013).

Pengetahuan ibu hamil yang cukup sangat penting, oleh karena itu

tidak dapat dipungkiri ia memiliki pengetahuan yang luas pula dalam usaha

mengantisipasi resiko dan dampak negatif dari kehamilan dan persalinannya,

usaha tersebut diwunjudkan dengan cara mengikuti pemeriksaan kehamilan

secara teratur, mendengarkan dan mengikuti semua anjuran dari dokter, bidan,

dan perawat sehingga dapat mencegah terjadinya komplikasi kehamilan,

persalinan prematur dan dismatur. (Sukarni,Inces dan ZH,Margareth 2013 hal

223).

Ada beberapa faktor risiko terjadinya BBLR yaitu Faktor dari bayi

Faktor dari ibu dan Faktor sosio-demografik. Faktor dari Bayi seperti:

Idiopatik, Iatrogenik, faktor dari ibu seperti: usia ibu, paritas ibu, anemia ibu

hamil, dan Sosio-Demografi seperti: psikososial (Stress, pekerjaan, perilaku

ibu), demografis (status marital, tingkat pendidikan, pendapatan keluarga).



B. Skema Kerangka Konsep

Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Faktor Resiko Terjadinya BBLR

BBLR

FAKTOR DARI BAYI

IDIOPATIK

IATROGENIK

SOSIO - DEMOGRAFI

TINGKAT PENDIDIKAN

FAKTOR DARI IBU

UMUR IBU

PARITAS IBU

DEMOGRAFIS

PSIKOSOSIAL

PENDAPATAN KELUARGA

STATUS MARITAL



Keterangan :

Variabel yang diteliti

Variabel yang tidak diteliti

C. Variabel Penelitian

1. Variabel Independent

Variabel independent (Variabel Bebas) adalah variabel yang

mempengaruhi variabel yang terkait, dimana variabel bebas yang

diteliti adalah pengetahuan ibu hamil tentang resiko terjadinya BBLR.

2. Variabel Dependent

Variabel dependent (Variabel Terkait) adalah variabel yang

dipengaruhi oleh variabel bebas atau (independent). Variabel

dependent dalam penelitian ini adalah BBLR.

D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

No Variabel Definisi Operasional Kriteria Objektif

1 Pengetahuan

ibu hamil

Pengetahuan yang dimaksud

dalam penelitian ini adalah

pengetahuan ibu hamil tentang

faktor resiko BBLR dilihat

dari aspek Pendidikan ibu,

Usia ibu, Paritas ibu

Tidak Beresiko :

Bila subjek mampu

menjawab dengan benar

≥ 60% dari seluruh

pernyataan.

Beresiko             :

Bila subjek mampu

menjawab dengan benar

< 60%  dari seluruh



pernyataan.

(Notoatmodjo, 2007)

2 Pendidikan

ibu hamil

Pendidikan ibu yang dimaksud

dalam penelitian ini adalah ibu

hamil dengan pendidikan akhir

(formal).

Tidak Beresiko   :

SMA -perguruan tinggi

Beresiko                :

SD - SMP

3 Usia ibu Usia ibu yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah usia pada

saat dilakukan penelitian yang

didapatkan berdasarkan dalam

data buku register/ dalam data

responden.

Beresiko             :

Jika umur ibu < 20

Tahun dan > 35 Tahun

Tidak Beresiko  :

Jika umur ibu antara 20-

35 Tahun

4 Paritas ibu Paritas Ibu yang dimaksud

dalam penelitian ini adalah

jumlah bayi yang telah di

lahirkan baik yang lahir hidup

ataupun mati.

Beresiko                :

Jika persalina ibu adalah

persalinan pertama dan

lebih dari 3 kali.

Tidak Beresiko     :

Jika persalinan ibu

kurang dari 3 kali.



BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan

pendekatan survey, dimana desain ini digunakan untuk mendeskripsikan

atau menguraikan suatu keadaan didalam suatu komunitas atau

masyarakat. (Notoadtmodjo, 2002), yang bertujuan untuk mengetahui

pengetahuan ibu hamil tentang faktor resiko terjadinya Bayi Berat Lahir

Rendah di Poli KIA  RSU Bahteramas Prov. Sultra Tahun 2017.

B. Tempat dan waktu penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian ini telah dilakukan di Poli KIA RSU Bahteramas

Provinsi Sulawesi Tenggara.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan pada 02 - 14 Agustus 2017.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil dari semua

trimester yang memeriksakan kehamilan di ruang Poli KIA RSU

Bahteramas Provinsi Sulawesi Teggara sejak Januari 2017 – Maret

2017 sebanyak 105.



2. Sampel.

Sampel dalam penelitian ini adalah semua  ibu hamil yang

melakukan pemeriksaan kehamilan di Poli KIA RSU Bahteramas Prov.

Sulawesi Tenggara  selama penelitian berlangsung yaitu sebanyak 31

orang.Untuk menentukan besarannya sampel penelitian ditentukan

berdasarkan teori yang di kemukakan Arikunto (2003) apabila jumlah

populasi > 100 maka sampel dapat diambil 10% - 30% dan apabila

jumlah populasi < 100 maka sampel dapat diambil 50% - 100% dan

sampel dalam penelitian ini sebesar 30 % dari jumlah populasi yaitu

(31.5) 31 orang.

3. Teknik pengambilan sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Teknik

Accidental Sampling yang dilakukan dengan cara mengambil responden

yang tersedia yaitu pasien ibu hamil yang memeriksakan kehamilan  di

ruangan Poli KIA RSU Bahteramas Prov. Sulawesi Tenggara selama

peneliti berlangsung.

KriteriaSampel :

a. Kriteria inklusi:

1) Ibu hamil datang melakukan ANC di Poli KIA RSU Prov.

Sulawesi Tenggara.

2) Bersedia menjadi responden

b. Kriteria eksklusi :

1) Tidak bisa berkomunikasi dengan baik.

2) Tidak bersedia sebagai responden.



D. MetodePengumpulan Data

1. Data primer

Data primer yaitu data yang di peroleh lansung dari responden

dengan menggunakan kuesioner yang telah di buat oleh peneliti yaitu

data tentang pengetahuan ibu hamil tentang faktor resiko terjadinya

BBLR .

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data ibu hamil yang melakukan

pemeriksaan kehamilan di Poli KIA RSU Prov. Sulawesi Tenggara

dan gambaran umum lokasi penelitian.

E. Instrumen penelitian

Penelitian ini menggunakan lembar kuesioner yang dibuat dengan

mengacu pada kerangka konsep ,berisi pertanyaan-pertanyaan tentang

Faktor resiko untuk mengetahui pengetahuan ibu hamil tentang faktor

resiko terjadinya BBLR pada ibu hamil di Poli KIA RSU Bahteramas

Prov. Sulawesi Tenggara.

F. Cara pengolahan data

Pengolahan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah

melalui tahapan sebagai berikut :

1) Editing

Seleksi data (editing) berupa proses pemeriksaan data di lapangan

sehingga dapat menghasilkan data yang akurat untuk  pengelolahan

data selanjutnya kegiatan yang dilakukan adalah memeriksa apakah



semua pertanyaan peneliti sudah dijawab dan jawaban yang ditulis

dapat dibaca secara konsisten .

2) Coding

Pemberian kode (Coding) yaitu memberikan kode tertentu pada

tiap-tiap data sehingga memudahkan dalam melakukan analisa data.

3) Skoring

Skoring yaitu memberikan skor atau bobot penilaian pada jawaban

yang telah di isi oleh responden.

4) Tabulating

Pengelolahan data (Tabulation) yaitu merupakan tahap dimana

jawaban-jawaban dari responden yang sama di kelompokkan dengan

teliti dan teratur lalu di hitung dan dijumlahkan, kemudian ditulis

dalam bentuk tabel- tabel.

G. Analisa data

Analisa data dilakukansecara manual dengan mengunakan rumus

sebagai berikut :

keterangan :

f : frekuensi kategori variabel yang di teliti.

n : jumlah sampel penelitian.

X: nilai presentase yang diperoleh.

k : kostanta (100%)

(Notoatmodjo,2002:85).

f

X =                   ×  k

n



H. Penyajian data

Penyajian data penelitian ini yaitu dalam bentuk tabel distribusi

frekuensi dan narasi.

I. EtikaPenelitian

Dalam penelitian ini, masalah etika sangat di perhatikan dengan

mengunakan metode:

1. Informed concent

Merupakan cara persetujuan antara penelitian dengan respon

penelitian dengan memberikan lembar persetujuan (informed

concent). Informed concent tersebut diberikan sebelum penelitian

dilakukan dengan memberikan lembar persetujuan untuk menjadi

respon den mengerti maksud dan tujuan penelitian serta mengetahui

dampaknya.

2. Anamomity ( tanpanama )

Dilakukan dengan cara tidak memberikan nama responden pada

lembar alat ukur, hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan

data.

3. Confidentiality ( kerahasian )

Yaitu menjamin kerahasiaan hasil penelitian baik informasi

maupun masalah-masalah lainnya. Informasi yang dilakukan dijamin

kerahasiannya oleh peneliti, hanya kelompok dan tertentu yang akan

dilaporkan pada hasil riset.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Tempat Penelitian

a. Visi rumah sakit umum bahteramas

Visi pembangunan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

adalah “Membangun Kesejahteraan Sulawesi Tenggara” atau yang

lebih di kenal dengan “BANK SEJAHTERA” Rumah Sakit Umum

Bahteramas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

mengacu kepada visi dan misi pemerintah Daerah dan Visi

Pembangunan Kesehatanadalah “Terwujudnya Rumah Sakit

Unggulan di Sulawesi Tenggara Tahun 2013”

b. Misi Rumah Sakit Umum Bahteramas

Untuk mencapai visi yang telah di tetapkan tersebut Rumah

Sakit Umum Bahteramas mempunyai Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan prima berlandaskan etika

profesi

2. Menyelenggarakan pendidikan profesi Dokter, Pendidikan

Kesehatan lainnya serta pelatihan dan penelitian

3. Meningkatkan kesejahteraan karyawan

c. Keadaan Geografis

Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sejak tanggal

21 november 2012 pindah lokasi dari jalan Dr. Ratulangi No. 151

Kelurahan Kemaraya Kecamatan Mandonga ke jalan Kapt. Piere



Tandean No 40 Baruga dan bernama Rumah Sakit Umum

Bahteramas Provinis Sultra. Di lokasi yang baru ini mudah

dijangkau dengan kendaraan umum dengan batas wilayah sebagai

berikut :

a. Sebelah Utara : Kantor pengadilan agama

b. Sebelah Timur : Kantor Polsek Baruga

c. Sebelah Selatan : Permahan Penduduk

d. Sebelah Barat : Balai Pertanian Provinsi Sultra

2. Lingkungan Fisik

RSU Bahtermas berdiri di atas tanah seluas 17,5 Ha. Luas

seluruh bangunan adalah 53,269 m2, luas bangunan yang terealisasi

sampai dengan akhir tahun 2012 adalah 35,410 m2. Bangunan yang

ada mempunyai tingkat aktivitas yang sangat tinggi. Pengelompokan

ruangan berdasarkan fungsinya  sehingga menjadi empat kelompok

yaitu kelompok kegiatan pelayanan rumah sakit, kegiatan penunjang

medis,kegitan penunjang non medis dan kelompok kegiatan

administrasi.

3. Status Rumah Sakit

Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara yang

dibangun secara bertahap pada tahun anggaran 1969/1970 dengan

sebutan “perluasan Rumah Sakit Kendari” adalah milik pemerintah

Provinsi Sulawesi Tenggara dengan klasifikasi Tipe C berdasarkan SK

Menkes No 51/Menkes/II/1979 tanggal 22 februari 1979. Susunan



struktur organisasi berdasarkan SK Gubernur Provinsi Sulawesi

Tenggara No 77 tahun 1983 tanggan 28 maret 1983.

Pada tanggal 21 Desember 1998,RSU Provinsi Sulawesi

Tenggara meningkat menjadi Type B (non pendidikan) sesuai dengan

SK Menkes No 1482/Menkes/SK/XII/1998, dan ditetapkan dengan

perda No 3 tahun 1999 tanggal 8 mei 1999. Kedudukan rumah sakit

secara teknis berada dibawah dinas kesehatan Provinsi Sulawesi

Tenggara, dan secara taktis operasional berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Gubernur.

Sejak tanggal 18 januari 2005, RSU Provinsi Sulawesi

Tenggara telah terakreditasi untuk 5 pelayanan yaitu administrasi

manajemen, pelayanan medic, pelayanan gawat darurat, pelayanan

keperawatan, pelayanan rekam medis, pelayanan radiologi, pelayanan

farmasi, pelayanan laboratorium, pelayanan peristi, pelayanan kamar

operasi, pelayanan pencegahan infeksi, pelayanan kesehatan dan

keselamatan kerja sesuai dengan SK Dirjen Yanmed No.

HK.00.06.3.5.139.tanggal 31 Desember 2010.

Sesuai dengan undang-undang rumah sakit No 44 Tahun 2009

dan untuk meningkatkan mutu pelayanan, maka RSU Prov Sultra telah

menjadi Badan Layanan Umum Daerah yang ditetapkan melalui Surat

Keputusan Gubernur Sulaesi Tenggara Nomor : 653 Tahun 2010

tanggal 15 Oktober 2010.

Di akhir tahun 2012, tepatnya tanggal 21 november 2012 RSU

Prov Sultra pindah lokasi dan berubah nama menjadi Rumah Sakit



Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara ( RSU Bahteramas

Prov Sultra), yang diresmikan penggunanya oleh Menteri Kordinator

Bidang Ekonomi dan Keuangan RI, Ir. H. Hata Rajasa dan Gubernur

Sulawesi Tenggara, H.Nur Alam SE.

4. Karasteristik responden

Hasil dari penelitian dari 31 responden  di Poli KIA RSU

Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilakukan pada 02-14

Agustus 2017 dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari buku

register mencakup identitas responden dengan karakteristik sebagai

berikut:

a. Pendidikan

Dari hasil penelitian diperoleh gambaran karakteristik

pendidikan responden sebagai berikut:

Tabel 5.1  Distribusi frekuensi responden berdasarkan jenjang
pendidikan ibu hamil di Poli KIA RSU Bahteramas
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017.

Pendidikan F Persentase (%)

Pendidikan dasar 5 16.13

Menegah Pertama 8 25.81

Menengah Atas 13 41.93

Perguruan Tinggi 5 16.13

Jumlah 31 100

Sumber : data primer diolah, 2017

Tabel 4.1   Menunjukkan bahwa dari 31 ibu hamil yang mejadi

responden, ibu dengan jenjang pendidikan dasar berjumlah 5 orang

(16.13%), ibu hamil dengan jenjang pendidikan menengah pertama

berjumlah 8 orang (25.81%), ibu hamil dengan jenjang menengah



atas berjumlah 13 orang (41.93%) dan ibu hamil dengan jenjang

pendidikan tinggi berjumlah 5 orang (16.13%).

b. Usia

Dari hasil penelitian diperoleh gambaran karakteristik

kelompok usia sebagai berikut.

Tabel 5.2 Distribusi frekuensi responden berdasarkan usia di
Poli KIA RSU banteramas Provinsi Sulawesi
Tenggara tahun 2017.

Kelompok Usia F Persentase (%)

< 20 Tahun 3 9.68

20-35 Tahun 24 77.45

>35 Tahun 4 12.90

Jumlah 31 100

Sumber : data primer diolah, 2017.

Tabel 5.2  Meunjukkan bahwa ibu hamil dari kelompok usia < 20

tahun berjumlah 3 orang (9.68) dan ibu hamil dari kelompok usia

20 – 35 tahun berjumlah 24 orang (77.45%) dan ibu hamil dengan

kelompok usia >35 tahun berjumlah 4 orang (12.90%)

c. Paritas

Paritas responden yang terpilih pada penelitian ini dapat

dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.3 Distribusi frekuensi responden berdasarkan jumlah

paritas ibu di Poli KIA RSU bahteramas Provinsi

Sulawesi Tenggara tahun 2017.

Paritas F Persentase (%)

≤ 3 23 74.19

> 3 8 25.81

Jumlah 31 100

Sumber : data primer diolah, 2017



Tabel 5.3 Menunjukkan bahwa dari 31 ibu hamil yang  memiliki

jumlah paritas beresiko berjumlah 8 orang (25.81%), dan tidak

beresiko berjumlah 23 orang (74.19%)

d. Variabel yang diteliti

a. Pendidikan

Pengetahuan ibu hamil tentang Resiko Terjadinya Bayi

Berat Lahir Rendah di Poli KIA RSU Bahteramas Provinsi

Sulawesi Tenggara Tahun 2017 berdasarkan jenjang

pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4 Distribusi frekuensi pengetahuanresponden
berdasarkan jenjang pendidikan di Poli KIA
RSU Bahteramas Provinsi Suawesi Tenggara
Tahun 2017

Jenjang

pendidikan

Pengetahuan jumlah Persentase

%T.Beresiko Beresiko

F % F %

Pendidikan

sd

1 3.22 4 12.90 5 16.13

Pendidikan

smp

0 0 8 25.81 8 25.81

Pendidikan

sma

5 16.13 8 25.81 13 41.93

Pendidikan

tinggi

5 16.13 0 0 5 16.13

Jumlah 11 35.48 20 67.74 31 100

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Tabel 5.4 Menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, ibu hamil dengan

tingkat pendidikan dasar memiliki pengetahuan tentang resiko Bayi



Berat Lahir Rendah dengan kategori beresiko berjumlah 4 orang

(12.90%) dan berpengetahuan tidak beresiko 1 orang (3.22%). Ibu

hamil dengan pendidikan menengah pertama memiliki pengetahuan

tentang resiko Bayi Berat Lahir Rendah dengan kategori Beresiko

berjumlah 8 orang (25.81%) dan pengetahuan dengan  kategori tidak

beresiko 0 orang (0%). Ibu hamil dengan pendidikan menengah atas

memiliki pengetahuan tentang resiko terjadinya Bayi Berat Lahir

Rendah dengan kategori beresiko berjumlah 8 orang (25.81%) dan

pengetahuan dengan kategori tidak beresiko berjumlah 5 orang

(16.13%) dan ibu hamil dengan pendidikan tinggi memiliki

pengetahuan yang beresiko berjumlah 0 orang (0%) dan yang tidak

beresiko berjumlah 5 orang (16.13%)

b. Usia

Pengetahuan ibu hamil tentang resiko terjadinya Bayi Berat

Lahir Rendah di Poli KIA RSU Bahteramas Provinsi Sulawesi

Tenggara berdasarkan kelompok usia dapat di tampilkan pada tabel

berikut.

Tabel 5.5 Distribusi Pengetahuan Ibu Hamil berdasarkan
kelompok usia di Poli KIA RSU Bahteramas Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2017

Kelompok

umur

Pengetahuan Jumlah Persentase

%T.Beresiko Beresiko

F % F %

<20 - - 3 9.68 3 9.68

20-35 10 32.26 14 45.16 24 77.42

>35 - - 4 12.90 4 12.90

Jumlah 10 32.26 21 67.74 31 100



Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Tabel 5.5 Menunjukkan bahwa ibu hamil pada kelompok umur < 20

tahun yang memiliki pengetahuan tentang resiko terjadinya Bayi Berat

Lahir Rendah dengan kategori Beresiko berjumlah 3 orang (9.68%)

dan yang tidak beresiko berjumlah 0 orang (0%). Ibu hamil pada

kelompok umur 20-35 tahun yang memiliki pengetahuan tentang

resiko terjadinya Bayi Berat Lahir Rendah dengan kategori beresiko

berjumlah 14 orang (45.16%) dan tidak beresiko berjumlah 10 orang

(32.26%). Ibu hamil pada kelompok umur  >35 tahun yang memiliki

pengetahuan tentang Bayi Berat Lahir Rendah dengan kategori

beresiko berjumlah 4 orang (12.90%) dan kategori tidak beresiko

berjumlah 0 orang (0%).

c. Paritas

Pengetahuan ibu hamil tentang Resiko Terjadinya Bayi

Berat Lahir Rendah di Poli KIA RSU Bahteramas Provinsi Sulawesi

Tenggara Tahun 2017 berdasarkan jumlah paritas ibu hamil dapat

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.6 Distribusi Pengetahuan Ibu Hamil berdasarkan jumlah
paritas responden di Poli KIA RSU Bahteramas
Provinsi Suawesi Tenggara Tahun 2017

Jumlah

Paritas

Pengetahuan jumlah Persentase

%T.Beresiko Beresiko

F % F %

≤ 3 12 38.71 11 35.48 23 74.19

> 3 0 0 8 25.81 8 25.81

Jumlah 12 38.71 19 61.29 31 100



Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Tabel 5.6 menunjukkan bahwa ibu hamil dengan jumlah paritas ≤ 3

memiliki pengetahuan tentang resiko terjadinya Bayi Berat Lahir

Rendah dengan kategori beresiko berjumlah 11 orang (35.48%) dan

yang tidak beresiko berjumlah 12 orang (38.71%) dan ibu hamil yang

memiliki jumlah paritas > 3 memiliki pengetahuan tentang resiko

terjadinya Bayi Berat Lahir Rendah dengan kategori Beresiko

berjumlah 8 orang (25.81%) dan yang tidak beresiko sebanyak 0

orang  (0%).

d. Pengetahuan

Pengetahuan ibu hamil di Poli KIA RSU Bahteramas Provinsi

Sulawesi Tenggara tentang faktor resiko terjadinya berat bayi lahir

rendah.

Tabel 5.7 Distribusi Pengetahuan Ibu Hamil tentang Faktor
Resiko Terjadinya Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)
di Poli KIA RSU Bahteramas Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2017.

Pengetahuan Jumlah Presentase (%)

Beresiko 19 61.29

Tidak beresiko 12 38.71

Jumlah 31 100

Sumber : data primer diolah, 2017

Tabel 5.7 menunjukan bahwa dari 31 ibu hamil yang menjadi sampel

penelitian, ibu hamil yang memiliki pengetahuan dengan kategori

beresiko yakni sebanyak 19 orang (61.29%) dan ibu hamil yang

mempunyai pengetahuan dengan kategori tidak beresiko yakni  12

orang (28.71%).



B. Pembahasan

1. Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Faktor Resiko Terjadinya Bayi Berat

Lahir Rendah dilihat dari aspek Pendidikan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ibu hamil yang

memiliki pengetahuan dengan kategori beresiko terbanyak ditemukan

pada jenjang pendidikan Menengah Pertama sebanyak 8 orang

(25.81%) dan paling sedikit ditemukan pada jenjang pendidikan

Sekolah Dasar sebanyak  4 orang (12.90%). Pengetahuan dengan

kategori Tidak Beresiko seimbang antarajenjang pendidikan Menengah

Atas dan Perguruan Tinggi yaitu sebanyak 5 orang (16.13%) dan

terkecil ditemukan pada tingkat Pendidikan Dasar yaitu sebanayak 1

orang (3.22%). dari hasil penelitian ini menggambarkan bahwa makin

tinggi jenjang pendidikan maka pengetahuan akan semakin baik.

Dari uaraian diatas maka hasil penelitian ini sejalan dengan

teori yang dikemukakan oleh Notoatmodjo (2003), bahwa makin tinggi

pendidikan seseorang semakin mudah menerima informasi, dan pada

akhirnya makin banyak pula pengetahuan yang dimilikinya.

Sebaliknya, jika seseorang tingkat pendidikannya rendah akan

menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap penerimaan

informasi dan nilai-nilai baru di perkenalkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi

pendidikan ibu hamil maka akan semakin baik untuk pengetahuan ibu

hamil tentang resiko terjadinya BBLR. Hal ini menunjukkan bahwa

semakin tinggi pendidikan ibu hamil maka semakin baik pengethuan



yang dimiliki sehingga muncul kesadaran akan pemanfaatan fasilitas

kesehatan bila dibandingkan dengan kelompok masyarakat denganlatar

belakang tingkat pendidikan yang rendah (Syahrir, 2012)

Sesuai dengan teori oleh Arinnita, 2012 bahwa Tingkat

pendidikan mempunyai hubungan yang eksponensial dengan tingkat

kesehatan. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin mudah

menerima informasi yang diterima.konsep hidup sehat secara mandiri,

kreatif dan berkesinambungan. Latar belakang pendidikan seseorang

ibu sangat berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan ibu semakin

tinggi pendidikan ibu maka semakin mudah ibu untuk mendapatkan

informasi.

Oleh karena itu dengan pendidikan akan mempengaruhi

pengetahuan ibu, dengan pengetahuan ibu yang cukup maka tidak

dapat dipungkiri ia memiliki pengetahuan yang luas pula dalam usaha

mengantisipasi resiko dan dampak negatif dari kehamilan dan

persalinannya, usaha tersebut diwunjudkan dengan cara mengikuti

pemeriksaan kehamilan secara teratur, mendengarkan dan mengikuti

semua anjuran daridokter dan bidan termasuk tentang cara mengatur

pola gizi yang boleh dikonsumsi selama kehamilan sehingga dapat

mencegah terjadinya komplikasi kehamilan dan persalinan prematur

dan dismatur. (Sukarni,Inces dan ZH,Margareth 2013 hal 223)

2. Pengetahuan ibu hamil tentang Faktor Resiko Terjadinya Bayi Berat

Lahir Rendah dilihat dari aspek usia



Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ibu hamil yang

memiliki pengetahuan tentang Bayi Berat Lahir Rendah dengan

kategori beresiko paling banyak di temukan pada kelompok usia 20-35

yakni sebanyak 14 orang (45.16%) dan yang terkecil pada usia < 20

tahun sebanyak 3 orang (9.68%). Pengetahuan ibu hamil tentang Bayi

Berat Lahir Rendah dengan kategori tidak beresiko paling banyak pada

kategori usia 20-35 sebanyak 10 orang (32.26%) dan tidak ditemukan

pada kelompok usia < 20 dan >35tahun.

Menurut erfandi (2009), usia mempengaruhi terhadap daya

tangkap dan pola pikir seseorang. semakin bertambahnya usia akan

semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya sehingga

pengetahuan yang di peroleh semakin membaik.

Data di atas menunjukkan bahwa ibu hamil dengan kelompok

usia < 20 tahun belum terlalu banyak menerima informasi tentang

kesehatan khususnya BBLR. Hal yang sama juga terjadi pada ibu

hamil dengan kelompok usia >35 tahun dimana pada usia tersebut

semangat dan keinginan untuk mencari informasi untuk menambah

pengetahuan telah menurun. Hasil penelitian ini sejalan dengan

pendapat Syahrir (2012) yang mengatakan bahwa usia berkaitan

dengan mudah sulitnya seseorang memahami dan menerima serta

melaksanakan sesuatu yang di informasikan baik itu berupa saran,

penyampaian, pengumuman, maupun penyuluhan. Biasanya orang

pada usia dewasa lebih mudah memahami informasi-informasi yang

disampaikan dibandingkan dengan orang-orang dengan usia muda.



Sebaliknya umur yang sudah terlalu tua akan sulit pula mendapatkan

informasi karena aktivitas untuk mencari informasi pada usia lanjut

sudah mulai menurun.

Pengetahuan adalah segala yang telah diketahui dan mampu

diingat oleh setiap orang setelah mengalami, menyesuaikan,

mengamati atau diajarkan semenjak ia lahir sampai menginjak dewasa,

khususnya setelah diberikan pendidikan baik melalui pendidikan

formal maupun nonformal (Notoadmodjo, 2003).

Pengetahuan ibu hamil tentang resiko terjadinya BBLR adalah

kemampuan ibu hamil untuk mengenali tanda-tanda terjadinya BBLR

pada dirinya ataupun orang lain untuk mencegah resiko terjadinya

BBLR.

Menurut pendapat Prawirohardjo, 2012 . Bahwa apabila wanita

usia subur dan ibu hamil memiliki  pengetahuan yang cukup tentang

umur yang sehat dan aman bagi calon ibu hamil maka calon ibu akan

lebih mempertimbangkan dan mempersiapkan saat di usia berapa

calon ibu untuk hamil, sehingga akan mengurangi resiko penyebab

kematian maternal dari faktor reproduksi diantaranya adalah maternal

age atau usia ibu. Dalam kurun reproduksi sehat dikenal bahwa usia

aman untuk kehamilan dan persalinan adalah 20 tahun sampai dengan

30 tahun. Kematian maternalpada wanita hamil dan melahirkan pada

usia di bawah 20 tahun ternyata 2 sampai 5 kalilebih tinggi dari pada

kematian maternal yang terjadi pada usia 20 sampai 29 tahun.



Kematian maternal meningkat kembali sesudah usia 30 sampai 35

tahun.

3. Pengetahuan ibu hamil tentang Faktor Resiko Terjadinya Bayi Berat

Lahir Rendah dilihat dari aspek Paritas ibu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ibu hamil memiliki

pengetahuan Beresiko terbanyak tentang faktor resiko terjadinya

BBLR di temukan pada ibu hamil dengan jumlah paritas ≤ 3 sebanyak

11 orang (32.48%) dan paling sedikit pada ibu hamil dengan jumlah

paritas > 8 orang (25.81%). Ibu hamil denga pengetahuan Tidak

Beresiko terbanyak di temukan pada ibu hamil dengan jumlah paritas

≤3 sebanyak 8 orang (25.81%) dan tidak di temukan pada ibu hamil

dengan paritas > 3.

Dari hasil penelitian diatas menunjukkan hasil yang tidak

sejalan dengan pendapat dengan pernyataan Notoatmodjo. Bahwa

semakin banyak paritas ibu maka pengetahuannya akan semakin

tinggi, hal ini ada kaitannya dengan pengaruh pengalaman sendiri

maupun orang lain, sama halnya dengan seorang ibu hamil yang telah

mempunyai paritas dia akan mempunyai pengalaman sebelumnya jika

dibandingkan dengan mereka yang belum mempunyai paritas

(Notoatmodjo, 2003). Semakin banyak seseorang mendapatkan

pengetahuan maka semakin banyak yang dapat dipahami. Pengalaman

ibu terhadap kehamilan, persalinan dan nifas terdahulu akan

berpengaruh terhadap pengetahuan ibu tentang pemeriksaan kehamilan

ketika hamil berikutnya.



Apabila wanita usia subur dan ibu hamil  memiliki pengetahuan

cukup tentang paritas yang tinggi maka calon ibu hamil dapat

merencanakan berapa jumlah anak yang akan di peroleh dalam

pernikahan, sehingga pasangan suami istri usia subur dapat

mempertimbangkan penggunaan KB untuk mengontrol kehamilan dan

dapat  mencegah timbul kelainan letak ataupun kelainan pertumbuhan

plasenta dan pertumbuhan janin sehinga dapat mencegah resiko

melahirkan bayi berat badan lahir rendah. Yang diakibatkan karena

kehamilan grande multigravida (paritas tinggi) menyebabkan

kemunduran daya lentur (elastisitas) jaringan yang sudah berulang kali

direngangkan kehamilan.  Hal ini juga dapat mempengaruhi suplai gizi

dari ibu ke janin dan semakin tinggi paritas maka resiko untuk

melahirkan BBLR semkin tinggi (Astuti, 2008). Selain itu dengan

pengetahuan yang cukup maka dapat mencegah kemungkinan

terjadinya penyulit kehamilan dan persalinan selain itu pengetahuan

tentang paritas tinggi pada ibu hamil dapat mencegah resiko yang

dapat menyebabkan terganggunya transport O2 dari ibu ke janin yang

akan menyebabkan asfiksia yang dapat dinilai dari APGAR Score

menit pertama setelah lahir. (Manuaba, 2010)



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian “Identifikasi Pengetahuan Ibu Hamil

Tentang Resiko Terjadinya Bayi Berat Lahir Rendah di Wilayah Kerja

RSU Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017” dapat

disimpulkan bahwa:

1. Pengetahuan ibu hamil tentang resiko terjadinya BBLR secara umum

berada dalam kategori kurang baik. Dimana dari 31 ibu hamil yang

menjadi responden, diantaranya memiliki pengetahuan Tidak Beresiko

sebanyak 12 orang (38.71%) dan yang memiliki pengetahuan beresiko

yaitu sebanyak 19 orang (61.29%).

2. Ibu hamil yang mempunyai pengetahuan Tidak Beresiko tentang

resiko terjadinya BBLR seimbang pada jenjang pendidikan Menengah

Atas dan Perguruan Tinggi yaitu sebanyak 5 orang (16.13), pada

jenjang Pendidikan Dasar sebanyak 1 orang (322%) dan tidak

ditemukan pada pendidikan Menengah Pertama. Sedangkan ibu hamil

yang mempunyai pengetahuan beresiko seimbang pada ibu dengan

tingkat pendidikan Menengah Pertama dan Menengah Atas sebanyak 8

orang (25.81%), pada jenjang pendidikan Dasar sebanyak 4 orang

(12.90%) dan tidak ditemukan pada jenjang pendidikan Tinggi.



3. Ibu hamil yang mempunyai pengetahuan Tidak Beresiko tentang

resiko terjadinya BBLR sebagian besar berada pada kelompok usia 2-

35 tahun yaitu sebanyak 10 orang (32.26%) dan tidak di dapatkan pada

usia <20 tahun dan >35tahun. Sedangkan ibu hamil yang mempunyai

pengetahuan beresiko  sebagian besar juga berada pada kelompok usia

20-35 tahun yaitu sebanyak 14 orang (45.16%), dan pada kelompok

usia < 20 sebanyak 3 orang (9.68%) dan pada kelompok usia 35 tahun

sebanyak 4 orang (12.90%).

4. Ibu hamil yang mempunyai pengetahuan Tidak Beresiko tentang

Resiko Terjadinya BBLR sebagian besar berada pada ibu hamil dengan

jumlah paritas ≤ 3 yaitu sebanyak 12 orang (38.71%), dan pada jumlah

paritas > 3 sebanyak 0 orang (0%). Sedangkan ibu hamil yang

mempunyai pengetahuan Beresiko tentang Resiko Terjadinya BBLR

sebagian besar terdapat pada ibu hamil dengan jumlah paritas ≤ 3 yaitu

sebanyak 11 orang (35.48%), dan ibu hamil dengan jumlah paritas > 3

sebanyak 8 orang (25.81%).



B. Saran

1. Bagi petugas kesehatan khusunya untuk Bidan dan Perawat yang

bertugas agar lebih mengintensifkan penyuluhan tentang Resiko

Terjadinya BBLR pada pasutri, pasangan usia subur, terkhusus pada

ibu hamil agar calon ibu memiliki pengetahuan yang banyak tentang

resiko terjadinya BBLR dan mengetahui upaya-upaya untuk

penanggulangannya.

2. Bagi masyarakat Pasutri, Pasangan Usia Subur, terkhusus untu ibu

hamil untuk aktif dalam mencari informasi tentang kesehatan selama

kehamilan dan mengenali tanda bahaya kehamilan khususnya resiko

terjadinyya BBLR pada bayi yang di kandung dan melakukan upaya

pencegahannya.

3. Bagi penyuluh kesehatan, pengetahuan tentang resiko terjadinya

BBLR sangat penting untuk di berikan kepada ibu hamil, terlebih pada

ibu hamil dengan usia < 20 tahun dan 35 tahun, ibu dengan jumlah

paritas >3 serta pada ibu dengan tingkat pendidikan rendah.

4. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian

tentang Resiko Terjadinya BBLR dengan mengambil variabel

penelitian yang lain.
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KUESIONER PENELITIAN IDENTIFIKASI PENGETAHUAN IBU

HAMIL TENTANG FAKTOR RISIKO TERJADINYA BAYI BERAT

LAHIR RENDAH (BBLR)

DI POLI KIA RSU BAHTERAMAS PROVINSI SULAWESI TENGGARA

I. DATA RESPONDEN

Nama (inisial)           :

Umur :

Suku / Bangsa           :

Agama :

Alamat:

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan :

No.HP                      :

II. RIWAYAT KEHAMILAN

1. Umur kehamilan : ..... minggu

2. Hamil yang ke    :

III. FAKTOR RISIKO TERJADINYA BBLR

Petunjuk : beri tanda ceklis (√) pada jawaban yang dianggap sesuai

1. Kehamilan pada ibu dengan usia dibawah 20 tahun beresiko

melahirkan Bayi Berat Lahir Rendah?

a. Ya               b. Tidak

2. Kehamilan pada ibu yang terlalu muda beresiko melahirkan Bayi Berat

Lahir rendah karena pada usia tersebut ibu muda masih dalam masa

pertumbuhan dan akan berebut nutrisi dengan bayi  yang di

kandungnya

a. Ya                                            b. Tidak

3. Kehamilan pada ibu hamil dengan usia lebih dari 35 tahun dapat

menyebabkan resiko terjadinya Bayi Berat Lahir Rendah

a. Ya b. Tidak

4. Ibu yang melahirkan sebanyak 2-3 kali beresiko melahirkan bayi

BBLR

NO :



a. Ya                                           b. Tidak

5. Apakah ibu yang telah melahirkan lebih dari 4 x dapat beresiko

melahirkan bayi BBLR?

a. Ya                                           b. Tidak

6. Ibu yang melahirkan anak lebih dari 4 kali beresiko melahirkan BBLR

dan beresiko mengalami perdarahan saat persalinan

a. Ya                                            b. Tidak

7. Seorang ibu memerlukan waktu 2-3 tahun untuk memulihkan kondisi

fisiologisnya setelah persalinan untuk mempersiapkan diri pada

kehamilan selanjutnya

a. Ya                                           b. Tidak

8. Kadar Hb < 11g/dl merupakan salah satu tanda terjadinya anemia pada

ibu hamil

a. Ya                                          b. Tidak

9. Kurangnya konsumsi zat besi darimakanan ikan, daging, hati, dan

sayuran hijau akan mempengaruhi terjadinya anemia

a. Ya                                           b. Tidak

10. Gejala umum anemia adalah pucat, cepatpusing, napsumakan

menurun, tidak bertenaga, sesaknapas

a. Ya                                          b. Tidak



HASIL DOKUMENTASI PENELITIAN

Peneliti membantu responden  mengisi kuisioner

Responden menandatangani informed consent

Peneliti sedang membantu responden mengisi kuisioner


