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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Periode kehamilan merupakan masa yang sangat penting bagi 

pembentukan kualitas sumber daya manusia pada masa mendatang. Masa 

pertumbuhan janin dalam kandungan menjadi penentu tumbuh kembang anak 

hingga dewasa. Berat badan lahir normal menjadi indikator awal tumbuh 

kembang yang baik dan kelangsungan hidup selanjutnya. Kelahiran dengan berat 

bayi normal dapat mengurangi risiko penyakit degenaratif pada masa dewasa. 

Saat ini kasus berat bayi lahir rendah (BBLR) masih menjadi permasalahan di 

berbagai negara terutama di negara berkembang. Berat bayi lahir rendah menjadi 

determinan utama pada kejadian kematian parinatal dan neonatal.  

Berdasarkan data World Health Organization (WHO) yang bekerjasama 

dengan UNICEF (2004) menyatakan bahwa lebih dari 20 juta bayi lahir atau 

15,5% memiliki berat badan lahir rendah setiap tahun dan sebesar 95,6% berada 

di negara berkembang. Tingkat kejadian BBLR di negara berkembang 2 kali lipat 

lebih besar (16,5%) bila dibandingkan dengan negara maju (7%). Secara 

keseluruhan, 72% kelahiran berat lahir rendah terjadi di Asia, dimana negara India 

memiliki kejadian BBLR terbesar (40%) (UNICEF dan WHO, 2004). Data 

terbaru pada tahun 2014, menunjukan bahwa kejadian BBLR di dunia (periode 

2009-2013) dari 15,5% menjadi 16% dan sebesar 14% nya terjadi di negara 

berkembang (UNICEF, 2014). Hal ini menunjukan bahwa kondisi pertumbuhan 
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ekonomi disuatu negara mempengaruhi tingkat kejadian BBLR. Karakteristik 

sosial dan ekonomi menjadi salah satu indikator ketercapaian kesejahteraan 

masyarakat dari sisi kesehatan.  

Angka kejadian BBLR di Indonesia pada tahun 2007 sebesar 11,5%. 

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) terbaru menunjukan bahwa pada tahun 

2010, prevalensi bayi dengan lahir rendah sebesar 10,3% dan tahun 2013 

prevalensi BBLR di Indonesia sebesar 10,2%. Prevalensi BBLR (tahun 2013) 

tertinggi berada di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu 16,9% dan prevalensi terendah 

berada di Sumatra Utara yaitu 7,2% (Balitbangkes RI, 2013). Meskipun terjadi 

penurunan, namun penurunannya dinilai lambat selama 7 tahun terakhir.  

Jumlah bayi dengan lahir rendah di Provinsi Jawa Timur mengalami 

kenaikan setiap tahunnya. Berdasarkan Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur 

(2008) diketahui jumlah BBLR sebesar 13.917 bayi (2,49%). Jumlah BBLR 

tersebut meningkat dibandingkan tahun 2006 (12.922 kasus) dan tahun 2007 

(10.472 kasus). Data terbaru menunjukan terjadi peningkatan pula di 3 tahun 

terkahir, yaitu pada tahun  2010 jumlah BBLR sebesar 2,79% dari seluruh 

kelahiran yang ditimbang, tahun 2011 sebesar 3,01% dan  tahun 2012 sebesar 

3,32% (Dinkes Provinsi Jawa Timur, 2013). Hal ini menunjukan bahwa kasus 

BBLR masih menjadi permasalahan bertahun-tahun yang semakin meningkat. 

Peningkatan kasus BBLR mengidentifikasikan peningkatan derajat kesehatan ibu 

dan anak masih belum berhasil.  

 Kejadian BBLR  merupakan penyebab utama kematian neonatal di Jawa 

Timur yaitu kematian pada bulan pertama setelah lahir (0-28 hari) sebesar 
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38,03%, dan kemudian penyebab kedua adalah asifiksia (27,38%) (Dinkes Jatim, 

2013). Kematian pada masa neonatal memberikan sumbangan angka terbesar 

terhadap kejadian kematian bayi di Indonesia. Angka kematian bayi (AKB) di 

Indonesia pada tahun 2007-2012 mengalami penurunan dari 34 (tahun 2007) 

menjadi 32 (tahun 2012) per 1.000 kelahiran hidup. Jumlah kematian bayi di Jawa 

Timur tahun 2009 sebesar 31,41% dan tahun 2012 sebesar 28,31% (Dinkes 

Provinsi Jawa Timur, 2013). Meski angka tersebut mengalami penurunan dan 

lebih kecil dari angka capaian  nasional, namun angka tersebut belum mampu 

mencapai target MDGs yaitu 23 per 1.000 kelahiran hidup. 

Menurut laporan  penelitian dalam  International Low Birth Weight 

Symposium oleh Podja dan Kelley (2000) menyatakan bahwa BBLR memiliki 

risiko tinggi untuk terjadinya mortalitas, morbiditas, dan kurangnya kekebalan 

tubuh. Kondisi tersebut semakin diperparah bila kecukupan asupan zat gizi makro 

dan mikro kurang sehingga dapat meningkatkan risiko terkena pneumonia, diare 

akut, kematian dini akibat penyakit jantung, dan hipertensi. Hal ini berakibat pada 

risiko gangguan mental dan perkembangan kognitif yang buruk pada masa 

mendatang. 

Penyebab tingginya prevalensi  BBLR  dipengaruhi oleh berbagai faktor 

yang saling berkaitan satu sama lain. Berbagai penelitian memaparkan faktor 

penyebab BBLR dengan berbagai klasifikasi. Determinan kejadian BBLR 

diantaranya karakteristik sosial, ekonomi, budaya dan psikologi, genetik, obstetri, 

nutrisi baik sebelum dan selama kehamilaan, paparan zat beracun seperti asap 
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rokok dan alkohol, penyakit selama kehamilan dan antenatal care (ANC) 

(Kramer, 1987 dan Bale dkk., 2003). 

Faktor mendasar permasalahan BBLR di negara berkembang adalah 

terkait dengan kondisi sosial, ekonomi, psikologi suatu keluarga, anemia, dan 

konsumsi mikronutrien (Sistiarini, 2008; Husein, 2014; Sumarmi, 2014). 

Prevalensi anemia ibu hamil di Indonesia adalah lebih dari 70% (Depkes 2002). 

Ibu hamil yang menderita anemia berisiko 2,25 kali lipat untuk melahirkan bayi 

dalam kondisi BBLR (Winarti, 2011). Penyebab prevalensi anemia yang tinggi 

pada ibu hamil disebabkan oleh beragai faktor antara lain konsumsi suplementasi 

zat besi yang tidak cukup dan absorbsi yang rendah (Ekayanti, 2007).   

Tingkat pendidikan seorang ibu mempengaruhi perilakunya ketika 

sebelum dan selama kehamilan. Tingkat pendidikan yang rendah mempengaruhi 

pekerjaan dan pendapatan dalam keluarga. Bila tingkat penghasilan rendah maka 

daya beli keluarga juga rendah, sehingga pemenuhan asupan konsumsi makanan 

dan kebutuhan kesehatan kurang terpenuhi. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan di Makassar menyatakan bahwa terdapat hubungan faktor pendidikan 

dengan kejadian BBLR (Rahmi dkk., 2014). 

Bayi lahir rendah juga disebabkan karena kelahiran preterm/ umur 

kehamilan yang kurang dari <37 minggu. Pada umur kehamilan tersebut 

merupakan saat pembentukan organ pernafasan dan penumpukan lemak sub 

kutan. Alhasil bila bayi lahir pada minggu kurang bulan bayi disebut dengan 

prematur dan beresiko terjadinya BBLR. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

di Kota Bogor (Sutiati, 2003), ibu yang melahirkan kurang dari 37 minggu 
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beresiko 10 kali lebih besar melahirkan bayi BBLR dibandingkan ibu yang 

melahirkan pada umur kehamilan ≥ 37 minggu. 

Seorang ibu dengan kehamilan pertama (primigravida) memiliki tingkat 

kecemasan yang lebih tinggi daripada ibu yang telah hamil dan melahirkan 

sebelumnya. Kecemasan tersebut terjadi karena proses kehamilan hingga menuju 

kelahiran. Pada trimester III (28-40 minggu), kecemasan menjelang persalinan ibu 

primigravida semakin meningkat seiring dengan mendekatnya waktu kelahiran. 

Hal ini juga didukung dengan bayangan proses persalinan yang menakutkan dan 

berpotensi menimbulkan stres pada ibu hamil (Rahmi, 2010). Kondisi stres karena 

cemas tersebut mempengaruhi kondisi psikologi ibu hamil dan sangat 

berpengaruh pada janinnya. Podja dan Kelley (2000) dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa kondisi stres dan aktivitas berat yang dialami ibu selama 

kehamilan menyebabkan risiko bayi lahir prematur.  

Paparan zat beracun seperti asap rokok dan konsumsi alkohol juga 

mempengaruhi kejadian BBLR. Penelitian yang dilakukan oleh Tobacco Control 

Resource Center menyatakan bahwa ibu yang merokok selama kehamilan 

memiliki risiko 1,5-9,9 kali lebih besar untuk melahirkan bayi berat lahir rendah 

daripada yang tidak merokok (Kumalasari, 2011). Mayoritas wanita di Indonesia 

adalah sebagai perokok pasif. Hal ini menjadi faktor risiko terjadinya BBLR bila 

terpapar pada ibu hamil. Konsumsi alkohol saat hamil juga berdampak negatif 

pada janin. Alkohol bersifat teratogen dan masuk dalam sirkulasi janin melalui 

plasenta sehingga dapat menyebabkan sindrom alkohol fetal (fetal alcohol 

syndrom). Salah satu sindrom alkohol fetal ialah bayi lahir dengan berat badan 
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rendah. Namun gangguan tersebut muncul bervariasi sesuai dengan intensitas 

konsumsi alkohol selama hamil (Davies, 2011). 

Masalah BBLR erat kaitannya juga dengan kondisi persiapan ibu 

sebelum dan saat kehamilan. Departemen Kesehatan RI tahun 2010 telah 

melakukan intervensi strategis yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan 

kesehatan ibu dan anak. Intervensi tersebut terangkum dalam 4 pilar safe 

motherhood, yaitu keluarga berencana, perawatan antenatal, persalinan yang 

aman, dan pelayanan obstetri esensial (Direktur Jendral Bina Kesehatan 

Masyarakat, 2010). Salah satu upaya diatas untuk menangani kasus BBLR adalah 

perawatan antenatal. Perawatan antenatal dapat diukur melalui kunjunga trimister 

1 (K1) dan kunjungan trimister akhir (K4). Namun cakupan K1 dan K4 baik di 

seluruh Indonesia dan Jawa Timur terjadi penurunan. Data cakupan pelayanan 

antenatal K1 (95,25%) dan K4 (86,85%) di Indonesia pada tahun  2012  

mengalami penurunan dibandingkan capaian K1 (96,84%) dan K4 (90,18%) pada 

tahun 2011. Jawa Timur pada tahun 2012 angka cakupan turun untuk K1 

(92,14%) dan K4 ( 84,38%). Sebelumnya tahun 2011, Jawa Timur cakupan K1 

(96,7 % ) dan K4 ( 88,31%) (Dinkes Provinsi Jawa Timur, 2013). Kondisi ini 

menunjukan bahwa komitmen pelaksanan perawatan antenatal belum maksimal. 

Hal ini juga seiring dengan semakin meningkatanya kejadian BBLR di wilayah 

Jawa Timur. 

Perawatan kehamilan dapat pula dilihat dari budaya yang berlaku di 

masyarakat terkait dengan kebiasaan atau tradisi yang dilakukan disaat hamil. 

Perihal tabu terhadap makanan (food taboo) saat hamil dan konsumsi jamu 
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berpengaruh terhadap masih sering dijumpai di masyarakat di Indonesia. 

Beberapa penelitian di dunia menyatakan bahwa ibu hamil dapat berisiko 

mengalami kekurangan zat gizi karena tabu terhadap makanan (Sholihah dkk., 

2014). Tabu makanan di Indonesia yang sering dijumpai ialah beberapa jenis ikan 

dan buah-buahan. Bila makanan yang dilarang sata hamil cukup banyak maka 

dapat berisiko defisiensi protein hewani, lemak, kalsium, vitamin A, dan zat besi 

ibu hamil (Varadarajan dan Prasad S, 2009). Kondisi tersebut berdampak pada 

kekurangan zat gizi ibu hamil dan janin dan berisiko melahirka bayi dengan berat 

lahir rendah. 

 

1.2  Identifikasi  Masalah 

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki 

prevalensi tinggi pada kasus BBLR. Pada tahun 2012, Prevalensi BBLR 

Kabupaten Probolinggo sebesar 5,26%, angka ini lebih tinggi dibandingkan 

prevalensi di Jawa Timur sebesar 3,32% (Dinkes Provinsi Jawa Timur, 2013). 

Prevalensi BBLR di Kabupaten Probolinggo cenderung naik dari tahun 2011 

hingga tahun 2013. Berikut jumlah kejadian BBLR di Kabupaten Probolinggo 

2011-2013 : 

Tabel 1.1 Prevalensi BBLR Kabupaten Probolinggo Tahun 2011-2013 
 

Tahun BBLR 
2011 3,85% 
2012 5,26% 
2013 5,24% 

Sumber : Dinkes Kabupaten Probolinggo (Profil Kesehatan Kabupaten Probolinggo, 2013) 
 
Data diatas menunjukan bahwa pada tahun 2012 mengalami peningkatkan 

yang cukup banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2013 prevalensi 
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BBLR mengalami penurunan, namun tidak signifikan. Angka tersebut masih lebih 

tinggi dibandingkan prevalensi di Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukan 

bahwa program pemerintah untuk mengurangi kasus bayi dengan BBLR masih 

belum maksimal. 

Berbagai macam faktor mempengaruhi kejadian BBLR di Kabupaten 

Probolinggo. Cakupan pemeriksaan kunjungan antenatal care (K1 dan K4)  dan 

pemberian tablet besi di Kabupaten Probolinggo 2011-2013 sebagai berikut : 

Tabel 1.2  Jumlah Cakupan K1, Cakupan K4, dan Cakupan Tablet Zat Besi Ibu 
Hamil di Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2012 

 
Tahun Cakupan K1 

(dalam %) 
Cakupan K4 
(dalam %) 

Cakupan tablet zat besi 
(dalam %) 

2010 94,4 88,3 105 
2011 91,69 79,41 79,95 
2012 93,56 78,52 78,02 

Sumber : Dinkes Kabupaten Probolinggo (Profil Kesehatan Kabupaten Probolinggo, 2013) 
 
Berdasarkan dari tabel di atas, cakupan K1 mengalami fluktuatif selama 3 

tahun tersebut. Sedangkan cakupan K4 mengalami penurunan begitu pula dengan 

cakupan pemberian tablet zat besi. Bila cakupan K4 mengalami penurunan, hal ini 

berarti kesadaran dan partisipasi ibu untuk memeriksakan kehamilannya lebih dari 

4 kali semakin tahun semakin berkurang. Frekuensi kunjungan antenatal/antenatal 

care (ANC) juga dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan kesadaran dari ibu 

hamil serta peran aktif bidan/perawat di desa. 

Kejadian anemia di Kabupaten Probolinggo cukup tinggi dimana pada 

tahun 2007 prevalensi anemia sebesar 70% (Dinkes Kabupaten Probolinggo, 

2008), dan menurut penelitian Sumarmi (2014) prevalensi di 4 kecamatan di 

Probolinggo sebesar 48,5%. Pemberian suplemen zat besi dan mikronutrien 

lainnya dapat menurunkan risiko terjadinya anemia. Menurut data pada tabel 
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diatas, terjadi penurunan setiap tahunnya dalam pemberian tablet zat besi. 

Sedangkan kejadian BBLR masih fluktuatif selama 3 tahun tersebut, terjadi 

penurunan di tahun 2013 namun tidak signifikan. Hal ini belum menjamin bahwa 

penurunan cakupan tablet zat besi seiring dengan penurunan kejadian BBLR.  

Faktor karakteristik sosial dan ekonomi ikut berperan dalam kejadian 

kasus BBLR. Meskipun merupakan faktor tidak langsung tetapi menjadi faktor 

mendasar dan sangat kuat mempengaruhi faktor langsung. Tingkat pendapatan 

dan pendidikan ibu mempengaruhi pengetahuan dan perilaku perawatan selama 

kehamilan, terutama kehamilan pertamanya. Paparan zat beracun seperti apaparan 

asap rokok juga menjadi salah satu faktor kejadian BBLR. Wanita hamil dapat 

terpapar rokok sebagai perokok pasif. Perokok pasif dapat menghisap asap arus 

samping rokok yang mengandung nikotin 4-6 kali lebih besar daripada asap utama 

pada rokok (Kusuma, dkk., 2012). Hal ini dapat berdampak buruk pada janin yang 

dikandung dan berisiko BBLR dan kematian janin. 

Pada trimester ke III, kecemasan menjelang persalinan semakin meningkat 

sehingga dapat berujung cemas, stres dan ketidakseimbangan emosional pada 

proses persalinan (Rahmi, 2010). Rasa cemas selama kehamilan meningkatkan 

risiko keterlambatan perkembangan mental dan motorik janin serta menyebabkan 

kolik pada bayi baru lahir (Bakshi, 2008). Selain itu, mayoritas masyarakat 

Probolinggo adalah etnik Pandalungan yang merupakan perpaduan Suku Jawa dan 

Madura, dimana masih memepercayai pantangan makanan ketika hamil (food 

taboo) dan konsusmi jamu saat hamil. Budaya ini telah dipercaya turun temurun. 

Pantangan makanan terhadap berbagai macam jenis makanan seperti ikan dan 
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buah-buahan dapat berisiko kekurangan zat gizi seperti defisiensi protein,vitamin 

dan mineral (Sholihah, 2014) sehingga dapat mempengaruhi asupan nutrisi ketika 

hamil.  

Berbagai faktor tersebut diduga secara bersama-sama mempengaruhi 

kejadian BBLR di Kabupaten Probolinggo. Berbagai penelitian terkait faktor 

penyebab BBLR telah dilakukan, salah satunya penelitian oleh Sumarmi (2011). 

Penelitian tersebut meneliti tentang pengaruh pemberian suplementasi dan asupan 

nutrisi pada ibu hamil terhadap status kesehatan bayi, salah satunya kejadian bayi 

BBLR. Pada penelitian tersebut telah meneliti faktor gizi dan beberapa faktor 

obstetri terhadap kejadian BBLR, namun belum mencakup aspek sosial, ekonomi, 

dan perawatan kehamilan. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian lebih lanjut 

mengenai pengaruh karakteristik sosial ekonomi dan perawatan kehamilan guna 

mendukung berbagai faktor lain yang menyebabkan  kejadian BBLR di 

Kabupaten Probolinggo. 

 

1.3  Pembatasan dan Rumusan Masalah 

Kejadian BBLR memiliki berbagai faktor determinan yang meliputi faktor 

karakteristik sosial dan ekonomi, faktor genetik, faktor obstetri/kehamilan, faktor 

gizi saat hamil, faktor paparan zat beracun, faktor antenatal care, dan faktor 

budaya perawatan kehamilan (Kramer 1987;  Poedja J dan Kelley, 2000). Faktor-

faktor utama tersebut memiliki variabel di dalamnya. Penelitian ini akan 

difokuskan untuk mempelajari faktor karakteristik sosial dan ekonomi (umur, 

etnik, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, lama waktu kerja pada menuju persalinan, 
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pekerjaan suami, pendapatan keluarga, dukungan suami, dan kecemasan menuju 

persalinan), faktor obstetri yaitu umur kehamilan, dan faktor perawatan kehamilan 

(frekuensi pemeriksaan dan kulitas ANC, food taboo, dan konsumsi jamu). Faktor 

lain yang juga di teliti adalah faktor paparan asap rokok dan konsumsi alkohol. 

 Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apakah karakteristik sosial, 

ekonomi, perawatan kehamilan, umur kehamilan, dan paparan zat beracun pada 

primigravida menjadi faktor risiko kejadian BBLR di Kabupaten Probolinggo?” 

 

1.4   Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1  Tujuan umum 

Menganalisis risiko kejadian berat bayi lahir rendah (BBLR) pada 

primigravida berdasarkan karakteristik sosial, ekonomi, perawatan kehamilan, 

umur kehamilan dan paparan zat beracun di Kabupaten Probolinggo. 

1.4.2   Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi karakteristik sosial meliputi umur, etnik, pendidikan 

ibu, pekerjaan ibu, lama waktu kerja menuju persalinan, dukungan 

suami, dan kecemasan ibu saat kehamilan). 

2. Mengidentifikasi karakteristik ekonomi yaitu pendapatan keluarga 

3. Mengidentifikasi kejadian BBLR menurut karakteristik sosial dan 

ekonomi. 

4. Mengidentifikasi kejadian BBLR menurut perawatan kehamilan 

meliputi aspek pelayanan perawatan antenatal ANC (frekuensi 
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pemeriksaan dan kualitas pelayanan antenatal) dan budaya perawatan 

kehamilan meliputi food taboo dan konsumsi jamu. 

5. Mengidentifikasi kejadian BBLR menurut aspek umur kehamilan saat 

melahirkan. 

6. Mengidentifikasi kejadian BBLR menurut paparan asap rokok dan 

konsumsi alkohol. 

1.4.3 Manfaat penelitian 

1.4.3.1 Bagi instansi 

a. Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

status kesehatan masyarakat, khususnya faktor risiko kejadian BBLR dari 

aspek karakteristik sosial ekonomi dan buadaya perawatan kehamilan 

sehingga dapat ditindak lanjuti mengenai dengan upaya pencegahan dan 

penanggulangannya melalui program-program kesehatan. 

b. Fakultas Kesehatan Masyarakat 

Hasil penelitian diharapkan menjadi salah satu bekal ilmu yang dapat 

digunakan mahasiswa untuk referensi dalam proses pembelajaran di kelas 

maupun ketika pembelajaran bersama masyarakat. 

1.4.3.2 Bagi peneliti 

a. Memberikan pengalaman dan wawasan untuk menerapkan ilmu dalam 

mengkaji masalah kesehatan khususnya di bidang kesehatan masyarakat. 
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b. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan di bidang kesehatan 

masyarakat terutama dengan permasalahan faktor risiko BBLR terkait 

dengan karakteristik sosial ekonomi dan budaya perawatan kehamilan. 

1.4.3.3 Bagi masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, 

terutama wanita di bidang kesehatan ibu dan anak (KIA), penyiapan pemenuhan 

nutrisi terkait makanan asupan zat gizi yang dikonsumi sebelum masa kehamilan 

untuk pasangan usia subur, pemeliharaan kesehatan dan asupan nutrisi ibu selama 

hamil sehingga dapat mengurangi kejadian BBLR. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KARAKTERISTIK SOSIAL, EKONOMI,.... HIDAYATUSH SHOLIHA




