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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Menurut Pudjiati (2003) bayi dilahirkan dari rahim seorang ibu setelah dikandung 

kurang lebih 40 minggu dan pada waktu lahir mempunyai berat badan sekitar 3000 gr dan 

panjang badan 5 cm . Secara umum berat bayi lahir adalah berat badan bayi setelah kelahiran 

kurang dari 24 jam yang diukur dengan timbangan tidur dan dinyatakan dalam gram. Berat 

badan bayi yang normal adalah antara 3000 gr sampai 4000 gr dan bila dibawah atau kurang 

dari 2500 gr dikatakan berat badan lahir rendah (BBLR) (Jumiarni, 2006). Banyak hal yang 

mempengaruhi berat badan bayi baru lahir diantaranya status gizi ibu yang kurang, usia ibu 

yang terlalu muda dan terlalu tua, paritas atau urutan anak dalam keluarga, kebiasaan ibu 

merokok, pendidikan ibu,dan  penyakit yang diderita ibu (Jones, 2002). 

Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) didefinisikan oleh WHO sebagai bayi yang lahir 

dengan berat badan kurang dari 2500 gram. Definisi ini berdasarkan dari hasil observasi 

epidemiologi yang membuktikan bahwa bayi lahir dengan berat kurang dari 2500 gram 

mempunyai kontribusi terhadap kesehatan yang buruk. Menurunkan insiden BBLR hingga 

sepertiganya menjadi salah satu tujuan utama “ A World Fit For Children “ hingga tahun 2010 

sesuai deklarasi dan rencana kerja Unites Nations General Assembly Spesial Session on Children in 

2002. Lebih dari 20 juta bayi di seluruh dunia (15,5%) dari seluruh kelahiran, merupakan 

BBLR di Asia adalah 22 % (Rahayu, 2009 dalam Apriyanti, 2010). 

World Health Organization (WHO) 1979, telah membagi umur kehamilan menjadi 

tiga kelompok yaitu : 1) Pre-term yaitu kurang dari 37 minggu (259 hari), 2) Term, yaitu mulai 

37-42 minggu atau umur antara (259-293 hari), 3) Post-term, yaitu lebih dari 42 minggu (294 

hari) (Manuaba, 2007). Begitu juga menurut World Health Organization (WHO) pada tahun 
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1961 telah mengganti istilah Premature Baby dengan Low Birth Weight Baby (BBLR). Hal ini 

dikarenakan tidak semua bayi lahir dengan berat kurang dari 2500 gram pada waktu lahir 

premature. Keadaan ini dapat disebabkan oleh : 1) masa kehamilan kurang 37 minggu dengan 

berat yang sesuai (masa kehamilan dihitung mulai dari pertama haid yang teratur), 2) bayi 

Small For Gestational Age (SGA) yaitu bayi yang kurang dari berat badan yang semestinya 

menurut masa kehamilan (kecil untuk masa kehamilan = KMK), 3) kedua-duanya 

(pernyataan 1 dan 2) (Prawirohardjo, 2006). 

Salah satu indikator untuk mengetahui derajat kesehatan masyarakat adalah Angka 

Kematian Bayi (AKB). Angka Kematian Bayi di Indonesia saat ini masih tergolong tinggi, 

yaitu tercatat 50 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2003, ini memang bukan gambaran 

yang indah, karena masih terbilang tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara di bagian 

ASEAN, dan penyebab kematian bayi terbanyak adalah gangguan perinatal. Dari keseluruhan 

kematian perinatal sekitar 2-27% disebabkan karena BBLR. Sementara itu, prevalensi BBLR 

di Indonesia saat ini di perkirakan 7-14% yaitu sekitar 459.000-900.000 bayi (Depkes RI, 

2005). Bila diperhatikan di Indonesia, berdasarkan Survey Demografi dan Kesehatan 

Indonesia (SDKI) 2002-2003, angka kematian neonatal sebesar 20 per 1000 kelahiran hidup 

dalam 1 tahun, ada satu neonatus meninggal. Penyebab utama kematian neonatal adalah 

BBLR sebanyak 29%.  

Usia ibu hamil merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap berat badan 

bayi lahir, dimana ibu hamil yang terlalu muda seringkali emosional dan fisik belum matang, 

selain pendidikan pada umumnya rendah, ibu yang masih muda tergantung pada orang lain. 

Kelahiran bayi BBLR lebih tinggi pada ibu-ibu muda berusia kurang dari 20 tahun. Pada ibu 

yang tua meskipun mereka telah berpengalaman, tetapi kondisi badannya serta kesehatannya 

sudah mulai menurun sehingga dapat mempengaruhi janin intra uterin dan dapat 

menyebabkan kelahiran BBLR. Menurut Reigman dan Pagnini (2010) membuktikan bahwa 



3 

 

usia ibu 15-19 tahun dan diatas 30 tahun secara bermakna akan melahirkan bayi dengan berat 

badan lahir rendah begitupula dengan Journal international of epidemiology membuktikan bahwa 

berat badan ibu yang kurang dari normal memiliki resiko lebih tinggi melahirkan bayi dengan 

berat badan lahir rendah daripada ibu yang mempunyai berat badan normal saat hamil. 

Faktor usia ibu bukanlah faktor utama kelahiran BBLR, tetapi kelahiran BBLR tampak 

meningkat pada wanita berusia diluar usia 20 sampai 35 tahun. Pada kehamilan muda sering 

terjadi perdarahan per vaginam seperti abortus, kehamilam mola, kehamilan ektopik dan 

hiperemesis gravidarum sedangkan pada usia kehamilan lanjut juga sering berakibat terjadinya 

plasenta previa dan solution plasenta (Sulistyawati, 2009) 

Ibu yang baru pertama kali hamil (primigravida) merupakan hal yang sangat baru 

sehingga termotivasi dalam memeriksakan kehamilannya ketenaga kesehatan. Sebaliknya ibu 

yang sudah pernah melahirkan lebih dari satu (multigravida) mempunyai anggapan bahwa ia 

sudah berpengalaman sehingga tidak termotivasi untuk memeriksakan kehamilannya 

(Prawirohardjo, 2001). Padahal tanpa mereka ketahui bahaya akan kegawatdaruratan obstetric 

terus mengincar. Paritas adalah faktor penting dalam menentukan nasib ibu dan janin selama 

kehamilan maupun melahirkan. Dalam studinya, Sorjoenoes (1998), di Rumah Sakit Cipto 

Mangunkusumo ditemukan bahwa prevalensi kejadian BBLR berfluktuatif dengan 

bertambahnya paritas yakni 46,79% untuk primipara, 30,43% untuk multipara dan 37,05% 

untuk grande multipara. Berdasarkan penelitian Hanifa (2004) di RS Kota Jakarta Utara 

diketahui bahwa kasus BBLR banyak terjadi pada primipara yaitu sebesar 62,4%, 

dibandingkan dengan multipara (37,6%). Hal ini dikarenakan fungsi organ pada kahamilan 

multipara lebih siap dalam menjaga kehamilan dan menerima kahadiran janin dalam 

kandungan. Menurut journal yang ditulis oleh Macleod dan Kielly (2009) ditemukan bahwa 

usia dan paritas mempengaruhi berat lahir dengan mempengaruhi pertumbuhan janin 

daripada usia kehamilan. 
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Usia dan paritas ibu merupakan salah satu dari beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi terjadinya BBLR (Berat Badan Lahir Rendah). Terdapat juga beberapa faktor 

resiko lain yang dapat mempengaruhi kejadian BBLR seperti sosioekonomi yang meliputi 

berat badan sebelum hamil, merokok dan minum alkohol, kemudian riwayat kebidanan yaitu 

bayi sebelumnya dengan BBLR dan anemia pada ibu, kemudian faktor yang lain juga bisa 

diliat dari kehamilan sekarang dan letak janin itu sendiri (Jones, 2002). Beberapa faktor 

tersebut hanya 3 faktor yang diambil untuk diteliti yaitu usia dan paritas ibu selama hamil.  

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh peneliti di beberapa RSB yang ada di kota 

malang, menyatakan bahwa apabila ditemukan kasus dengan kelahiran BBLR maka RSB 

tersebut merujuk pasiennya ke RS Bersalin Permata Bunda Kota Malang dan oleh sebab itu 

insiden kejadian BBLR lebih besar dan lebih banyak terjadi di RS Bersalin Permata Bunda 

Kota Malang. Hal ini yang membuat peneliti termotivasi untuk memilih RS Bersalin Permata 

Bunda Kota Malang sebagai tempat dilakukannya penelitian. Setelah itu peneliti melakukan 

studi dokumentasi di RS Bersalin Permata Bunda Kota Malang, dan hasil yang didapatkan 

berdasarkan data rekam medis didapatkan angka kejadian BBLR pada tahun 2011 adalah 92 

kasus BBLR dari 616 bayi yang dilahirkan dan pada tahun 2012 ini periode Januari-Maret 

adalah 14 kasus BBLR dari 86 bayi yang dilahirkan, dan dari hasil wawancara dengan salah 

satu bidan setempat mengatakan bahwa tingkat kejadian BBLR di RS Bersalin Permata 

Bunda tinggi dan selalu dijadikan rujukan dari beberapa rumah sakit pemerintah dan swasta 

di kota malang. 

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas dan dengan adanya data yang ada, 

maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Hubungan antara karakteristik 

ibu (usia dan paritas) selama kehamilan dengan Berat Badan Bayi Lahir di RS 

Bersalin Permata Bunda Kota Malang” 
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian: 

1. Adakah pengaruh antara usia ibu dengan berat badan bayi lahir di RSB Permata Bunda 

Kota Malang? 

2. Adakah pengaruh antara paritas ibu dengan berat badan bayi lahir di RSB Permata Bunda 

Kota Malang? 

3. Adakah pengaruh antara usia dan paritas terhadap berat badan bayi lahir di RSB Permata 

Bunda Kota Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan umum dan tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh 

antara karakteristik ibu (usia dan paritas) selama kehamilan terhadap berat badan bayi 

lahir di RS Bersalin Permata Bunda Kota Malang. 

2. Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi usia ibu di RSB Permata Bunda Kota Malang? 

2. Mengidentifikasi paritas ibu RSB Permata Bunda Kota Malang? 

3. Mengetahui pengaruh antara usia dan paritas ibu selama kehamilan terhadap berat 

badan bayi lahir di RSB Permata Bunda Kota Malang? 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Umum 

1. Bagi Tempat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan dan 

wawasan tentang berat badan bayi lahir serta faktor-faktor yang mempengaruhi 
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terjadinya berat badan bayi lahir bagi para ibu, keluarga, masyarakat, dan petugas RSB 

Permata Bunda Kota Malang. 

2. Bagi Responden / Tenaga Kesehatan 

Memberikan suatu informasi bagi ibu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi berat 

badan bayi lahir dan seputar kehamilan untuk mencegah dan mengantisipasi 

timbulnya masalah kehamilan. 

2. Manfaat Khusus 

1. Bagi Institusi Pendidikan 

Memberikan informasi, pengetahuan dan wawasan tentang berat badan bayi lahir 

beserta faktor-faktor penyebabnya dan sebagai data pendahuluan yang mungkin dapat 

digunakan sebagai data untuk penelitian yang selanjutnya. 

2. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan dan pengetahuan yang berguna dari hasil penelitian di dalam 

masyarakat khususnya dalam pencegahan dan penanganan munculnya masalah 

selama kehamilan, dan juga dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 

peneliti tentang Hubungan antara karakteristik ibu (usia dan paritas) selama 

kehamilan dengan berat badan bayi lahir. 

1.5 Definisi Istilah 

1. Usia Ibu Hamil 

Usia adalah masa antara kelahiran dan tanggal sekarang (Salim, 1991). 

2. Paritas 

Banyaknya kelahiran hidup yang dipunyai oleh seorang wanita (BKKBN, 2006). 

Jumlah kehamilan yang menghasilkan janin hidup, bukan janin yang dilahirkan (Bobak, 

2004). 
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Menurut Sueheilif Paritas adalah status seorang wanita sehubungan dengan jumlah anak 

yang pernah dilahirkan. 

3. Ibu hamil 

Masa mulai dari ovulasi sampai partus yaitu kira-kira 280 hari (40 minggu) dan tidak lebih 

dari 300 hari (42 minggu) (Wiknjosastro, 1999). 

Hehamilan manusia terjadi selama 40 minggu antara waktu menstruasi terakhir dan 

kelahiran (38 minggu dari pembuahan). Istilah untuk wanita hamil adalah gravida, 

sedangakan manusia di dalamnya disebut embrio (minggu-minggu awal) dan kemudian 

janin (sampai kelahiran). 

4. Berat badan bayi lahir 

Secara umum berat bayi lahir adalah berat badan bayi setelah kelahiran kurang dari 24 

jam yang diukur dengan timbangan tidur dan dinyatakan dalam gram. 

5. Rumah Sakit Bersalin  

Tempat penyelenggaraan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, pertolongan persalinan 

fisiologis dan masa nifas termasuk pelayanan Kb serta perawatan bayi baru lahir (Ambon, 

2011). 

1.6 Keaslian Penelitian 

  Berdasarkan penelitian Apriyanti (2010), dalam penelitiannya  tentang “ Hubungan 

Antara Pendidikan dan Paritas ibu Bersalin dengan Kejadian Berat Badan Lahir Rendah 

(BBLR) di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang tahun 2009” . 

Jenis penelitian yang digunakan adalah Cross Sectional yang dikumpulkan dalam waktu 

bersamaan dengan menggunakan chek list. Uji statistik yang digunakan adalah Chi-Squre. 

Sampel yang diambil menggunakan teknik random sampling. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara pendidikan dan paritas ibu bersalin dengan kejadian BBLR. 
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Hasil Penelitian menunjukkan hasil yang signifikan bahwa ada hubungan antara pendidikan 

dan paritas  dengan kejadian BBLR di RSU Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang. 

  Perbedaan penelitian Apriyanti (2010) dengan penelitian saya lakukan adalah variable 

yang digunakan dan waktu penelitian. Variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

karakteristik ibu (usia dan paritas) selama kehamilan sebagai variable Independen dan berat 

badan bayi lahir sebagai variable Dependen. Tempat dan waktu penelitian yang saya 

gunakan adalah pada Rumah Sakit Bersalin Permata Bunda Kota Malang pada bulan Juni 

2012. Sedangkan persamaan pada variable independent adalah paritas. 


