
40 
 

BAB III 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1   Kerangka Konseptual Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Modifikasi Teori Khamer (1987); Poedja dan Kelly (2000) 
 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian 
Karakteristik Sosial, Ekonomi, dan Perawatan Kehamilan yang Mempengaruhi Risiko Kejadian 

Bayi Dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) pada Primigravida 
 

Sumber : Modifikasi Teori Khamer (1987); Poedja dan Kelly (2000) 
 
 

 
Keterangan : 
  : Faktor yang diteliti 

  : Faktor yang tidak diteliti 

Faktor Genetik : 
1. Riwayat kehamilan keterunan 

sebelumnya (pernah lahir 
prematur atau mati) 
 

Malnutrisi 
selama 

kehamilan 

Gizi janin 
kurang 

Faktor Gizi : 
1. Asupan zat gizi makro dan mikro 

(Recall) 
2. Status Gizi selama hamil (IMT dan 

LILA) 
3. Anemia (Kadar Hb) 
4. Konsumsi suplemen mikronutrien 

Faktor Karakteristik Sosial & Ekonomi : 
1. Umur ibu    
2. Pendidikan ibu           
3. Pekerjaan ibu 
4. Pendapatan keluarga 
5. Kecemasan menuju persalinan 
6. Etnik         7. Dukungan Suami 

Faktor Perawatan Kehamilan : 
1. Aspek Pelayanan Antenatal 

a. Frekuensi kunjungan 
b. Kualiatas ANC  

2. Aspek Budaya Perawatan 
a. Food taboo 
b. Konsumsi jamu 

Faktor Paparan Zat Beracun : 
1. Asap rokok 2. Alkohol  

 3. Narkotika 
Kejadian Berat Bayi 

Lahir Rendah 
(BBLR) 

 
Faktor Kehamilan/Obstetri : 

1. Umur Kehamilan  
 2. Faktor Plasenta   4. Hidroamnion 

3. Hamil ganda 
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Berdasarakan kerangka konseptual diatas, kejadian BBLR dipengaruhi 

oleh berbagai faktor. Pengelompokan faktor pada kerangka konsep dan hipotesis 

penelitain didasarkan pada konsep determinan penyebab BBLR oleh Khamer 

(1987), dan Poedja dan Kelly (2000) yang telah dimodifikasi. Determinan 

kejadian BBLR  pada primigravida dalam penelitian ini adalah karakteristik sosial 

dan ekonomi, faktor perawatan kehamilan (ANC), faktor paparan zat beracun, 

faktor obstetri/kehamilan, faktor gizi, dan faktor genetik. 

Faktor karakteristik sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kejadian 

BBLR pada primigravida yaitu umur ibu, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, 

pendapatan keluarga, etnik, dukungan suami dan kecemasan menuju persalinan. 

Pada faktor tersebut seluruh variabel diteliti. Pekerjaan  ibu mengidentifikasi jenis 

pekerjaan ibu dan aktivitas kerja ibu terkait dengan lama waktu kerja. Kecemasan 

menuju persalinan merupakan kondisi yang menggambarkan psikologi ibu. 

Kondisi psikologi ibu ketika hamil sangat mempengaruhi kondisi janin.  

Faktor yang kedua adalah faktor perawatan kehamilan. Faktor perawatan 

kehamilan terdiri dari dua aspek yaitu aspek pelayanan antenatal dan aspek 

budaya perawatan. Aspek pelayanan antenatal terdiri dari segi kuantitas dan 

kualitas. Kuantitas pelayanan antenatal dengan mengidentifikasi frekuensi 

kunjungan. Sedangkan kualitas ANC dengan mengidentifikasi setiap kunjungan 

melakukan timbang berat badan, mengukur LILA, mengukur tekanan darah, 

pemberian tablet besi, imunisasi TT, pemeriksaan Hb, dan pelayanan konseling/ 

komunikasi informasi dan edukasi (KIE).  
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Aspek budaya perawatan kehamilan yang meliputi tabu makanan (food 

taboo) dan konsumsi jamu. Hal ini perlu diamati karena adanya kepercayaan tabu 

terhadap makanan selama hamil sehingga mempengaruhi jenis makanan yang 

dikonsumsi selama kehamilan. Masyarakat Probolinggo merupakan etnik 

Pandalungan, yaitu percampuran antara etnik Jawa dan Madura. Begitupula 

konsumsi jamu yang cukup khas bagi masyarakat Jawa dan Madura. Peneliti ingin 

mengetahui apakah tabu makanan dan  konsumsi jamu menjadi salah satu faktor 

risiko terjadinya BBLR. 

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kejadian BBLR adalah fakor 

paparan zat beracun. Faktor paparan zat beracun terdiri dari paparan asap rokok, 

konsumsi alkohol, dan narkotika. Pada penelitian hanya mengamati paparan asap 

rokok dan konsumsi alkohol. Hal ini karena kedua faktor paparan tersebut yang 

lebih besar berisiko terjadinya BBLR. Faktor obstetri yang diamati hanay umur 

kehamilan saat melahirkan. Peneliti tidak mengamati faktor gizi, dan genetik. 

Faktor gizi telah diamati pada penelitian sebelumnya atau pada penelitian payung. 

Faktor genetik tidak diteliti karena penelitian ini bersifat retrospektif sehingga 

besar terjadinya bias karena lupa.   

 

3.2  Hipotesis Penelitian 

1. Faktor karakteristik sosial meliputi usia ibu saat hamil, tingkat 

pendidikan ibu, tingkat pendapatan keluarga, lama waktu bekerja ibu 

menuju persalinan, dukungan suami, dan kecemasan ibu saat 

kehamilan berpengaruh dan menjadi faktor risiko kejadian BBLR  
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2. Faktor ekonomi yaitu tingkat pendapatan keluarga berpengaruh dan 

menjadi faktor risiko kejadian BBLR. 

3. Faktor perawatan kehamilan meliputi aspek pelayanan perawatan 

antenatal ANC (frekuensi pemeriksaan dan kualitas pelayanan 

antenatal) dan budaya perawatan kehamilan meliputi food taboo dan 

konsumsi jamu berpengaruh dan menjadi faktor risiko kejadian 

BBLR. 

4. Faktor umur kehamilan berpengaruh dan menjadi faktor risiko 

kejadian BBLR  

5. Faktor paparan zat beracun meliputi asap rokok dan alkohol 

berpengaruh dan menjadi faktor risiko kejadian BBLR. 
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