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MOTTO 
 

 
Bismillahirrahmanirrahim 

 
Ya Allah, there is nothing easy except what You make easy, and You make 

the difficult easy if it be Your Will 

 

“Be! And it is.” 

(QS Yaa-siin: 82) 
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RINGKASAN 

Berat lahir bayi adalah salah satu parameter kualitas bayi saat dilahirkan, 
karena merupakan determinan penting untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan 
dan perkembangan anak. Bayi dengan berat lahir rendah (BBLR) dan bayi dengan 
berat berlebih atau makrosomia lebih berpeluang untuk mengalami masalah 
kesehatan. Salah satu faktor yang menentukan berat lahir bayi adalah status gizi 
ibu. Status gizi ibu selama kehamilan dapat ditentukan melalui salah satu 
indikator yaitu penambahan berat badan hamil (PBBH). 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara berat lahir 
bayi berdasarkan penambahan berat badan hamil di Wilayah Kerja Puskesmas 
Kendal Kerep Malang. Desain penelitian ini adalah analitik cross sectional. 
Populasi adalah seluruh bayi yang dilahirkan tahun 2015. Penelitian menggunakan 
teknik consecutive sampling dengan besar sampel sebanyak 93 responden. 
Penambahan berat badan hamil adalah variabel independen. Berat lahir bayi 
adalah variabel dependen. Analisis data menggunakan uji statistik dengan α = 
0,05. 

Pengujian hubungan berat lahir bayi terhadap penambahan berat badan 
hamil (uji korelasi Pearson Product Moment) menunjukkan hasil yang tidak 
bermakna. Nilai koefisien Pearson (r) sebesar +0,146 dengan nilai signifikansi p = 
0,164 (p > 0,05).  

Kesimpulan penelitian ini adalah tidak terdapat hubungan antara berat lahir 
bayi dengan penambahan berat badan hamil. 

 
Kata kunci:  Berat Lahir Bayi, Penambahan Berat Badan Hamil, Status 

Gizi Ibu 
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ABSTRACT 
 

Baby birth weight is one of the parameters determining the quality of a 
newborn baby due to its vital importance for baby’s survival, baby’s growth and 
development. Baby with low birth weight and baby with over weight or 
makrosomia have bigger chance to have health problem. One factor determining 
baby weight is the status of the mother’s nutrition.  During the pregnancy, the 
Mother’s nutrition status can be determined by one of the indicators named PBBH 
(Penambahan Berat Badan Hamil)/ pregnancy weight gain. 

The study aimed at analyzing the relation between the baby birth weight and 
the pregnancy weight gain in Puskesmas Kendal Kerep, Malang. Cross sectional 
was applied to analyze the data. The population of this study was all babies born 
in 2015. This study used consecutive sampling technique with a sample of 93 
respondents, with the pregnancy weight gain as the independent variable, and the 
baby birth weight as dependent variable. The statistical data analysis of this study 
used α = 0,05. 

The Pearson test does not show any significant result. The coefficient of 
Pearson (r) is +0,146 with number of significance p = 0,164 (p > 0,05).  

  In conclusion, this study showed that there is no relation between the baby 
birth weight and the pregnancy weight gain. 

 
Keywords: Baby Birth Weight, Pregnancy Weight Gain, Mother’s Nutrition 

Status 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Berat lahir bayi adalah salah satu parameter kualitas bayi saat dilahirkan, 

karena merupakan determinan penting untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan 

dan perkembangan anak. Secara umum, bayi dengan berat lahir rendah (BBLR) 

(<2500 gram) dan bayi dengan berat berlebih atau makrosomia (>4000 gram) 

lebih berpeluang untuk mengalami masalah kesehatan (Kosim, 2012). Hasil 

Riskesdas tahun 2013 menunjukkan bahwa di Indonesia 10,2% bayi lahir dengan 

BBLR, di Jawa Timur terdapat peningkatan angka kejadian BBLR yaitu 10% 

pada tahun 2010 menjadi 11% pada tahun 2013. Salah satu faktor yang 

menyebabkan terjadinya BBLR adalah status gizi ibu. Status gizi ibu selama 

kehamilan dapat ditentukan melalui salah satu indikator yaitu penambahan berat 

badan hamil (PBBH). Meskipun telah diketahui pentingnya PBBH yang sesuai 

rekomendasi yaitu 12,5 kg (Rosso, 1990), ternyata hanya 30-40% ibu hamil yang 

dapat memenuhi penambahan berat badan hamil yang sesuai dengan rekomendasi 

(Hickey, 2000).  

 Berat lahir bayi digunakan untuk diagnosis BBLN, BBLR atau 

makrosomi. Bayi lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR) tergolong bayi 

dengan resiko tinggi karena angka kesakitan dan kematiannya tinggi. Saifuddin 

(2009) menyebutkan bahwa BBLR memiliki kesempatan lebih tinggi untuk 

mengalami infeksi, asfiksia, hipotermia, dan mudah terserang komplikasi seperti 

ikterus, hipoglikemiayang dapat menyebabkan kematian saat bayi. Sebuah 

penelitian  menyebutkan bahwa bayi yang dilahirkan BBLR memiliki risiko 
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kematian sebelum usia satu tahun 17 kali lebih tinggi dibanding bayi lahir dengan 

berat normal (Samil 1989 diacu dalam Depkes 2003). Bayi makrosomia pun 

merupakan penyebab penting morbiditas dan mortalitas perinatal yang timbul dari 

trauma lahir, asfiksia, dan peningkatan kejadia seksio sesarea. Bayi makrosomia 

yang dilahirkan per vaginam meningkatkan mortalitas dan morbiditas baik pada 

janin maupun ibunya. Laserasi jalan lahir dan perdarahan bisa terjadi pada ibu 

sedangkan pada janin bisa terjadi kematian akibat asfiksia ataupun trauma lahir 

yang bisa menimbulkan cacat fisik atau neurologis, misalnya brachial palsy dan 

fraktur klavikula (Dyek et al., 1995). 

 Penambahan berat badan hamil (PBBH) yang adekuat selama kehamilan 

dapat diperkirakan berdasarkan Indeks Massa Tubuh (IMT) sebelum hamil atau 

dengan persen berat badan ibu pada akhir kehamilan dibandingkan dengan berat 

badan standar. Status gizi ibu hamil yang diukur dari PBBH berhubungan positif 

dengan tingkat konsumsi energi ibu hamil (Kusin dan Kardjati 1994). Hasil 

penelitian di Bogor dan Purworejo menunjukkan bahwa penambahan berat badan 

hamil sebaiknya tidak kurang dari 9 kg agar terhindar dari kemungkinan 

melahirkan bayi BBLR (Husani 1986; Winkivist et al. 2002).  

 Dari hasil studi pendahuluan pada bulan Oktober-November 2015 di 

Puskesmas Kendal Kerep Malang, dari 357 persalinan, terdapat 72 (20%) ibu 

tidak mengalami penambahan berat badan hamil yang sesuai dengan rekomendasi 

dan 46 (13%)  mengalami penambahan berat badan hamil yang lebih dari yang 

direkomendasikan. Seperti penambahan berat badan hamil yang terdapat di tiga 

daerah penelitian di Indonesia bervariasi, penambahan berat badan ibu di Madura, 

Jawa Timur sekitar 6.8 kg (Kusin & Karjati, 1994), di Purworejo, Jawa Tengah, 
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8.3 ± 3.6 kg (Winkivist et al, 2002), dan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 7.8 kg 

(Hardiansyah et al, 2000). Dari perbedaan tersebut diduga karena status gizi 

kehamilan dan faktor lainnya yang akan menghasilkan output maternal berupa 

berat bayi lahir yang berbeda pula. Jika penambahan berat badan hamil ideal maka 

diharapkan menurunkan angka BBLR dan makrosomi sehingga menekan kejadian 

komplikasi yang akan ditimbulkan.  

 Berdasarkan permasalahan di atas, dalam penelitian ini penulis bermaksud 

untuk menganalisis hubungan berat lahir bayi berdasarkan penambahan berat 

badan hamil ibu. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: “Apakah Ada Hubungan Berat Lahir Bayi Berdasarkan Penambahan Berat 

Hamil Di Wilayah Kerja Puskesmas Kendal Kerep Malang?” 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan berat lahir bayi berdasarkan penambahan berat 

badan hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Kendal Kerep Malang. 

1.3.2   Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi berat badan bayi yang lahir di Wilayah Kerja 

Puskesmas Kendal Kerep Malang tahun 2015. 

b. Mengidentifikasi penambahan berat badan hamil dari ibu yang 

melahirkan bayi di Wilayah Kerja Puskesmas Kendal Kerep Malang 

tahun 2015. 
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c. Menganalisis hubungan antara berat lahir bayi terhadap penambahan 

berat badan hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Kendal Kerep Malang 

tahun 2015. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah referensi dalam 

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan salah satu 

bahan referensi bagi peneliti selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh tenaga kesehatan khususnya 

bidan sebagai bahan untuk memberi edukasi pada masyarakat tentang 

penambahan berat badan hamil yang ideal agar didapatkan output maternal 

dan neonatal yang optimal. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Dasar Berat Badan Lahir Bayi 

 Berat badan lahir bayi adalah berat badan yang ditimbang dalam waktu 1 

jam pertama setelah lahir (Kosim, 2012). Bayi baru lahir disebut merupakan 

individu yang sedang tumbuh dan baru saja mengalami trauma kelahiran serta 

harus dapat melakukan penyesuaian diri dari kehidupan intrauterin ke kehidupan 

ekstrauterin (Nancy, 2010). Berat badan adalah suatu indikator kesehatan bayi 

baru lahir. Berat badan dipengaruhi oleh banyak hal. Secara umum berat badan 

lahir rendah dan berat badan berlebih memiliki risiko lebih besar (Siagian, 2010). 

2.1.1  Klasifikasi Berat Badan Lahir Bayi 

a.  Berat Badan Lahir Rendah 

Definisi berat badan lahir rendah didasarkan pada berat badan itu sendiri 

dan tidak dipertimbangkan usia gestasi bayi. Seiring dengan semakin 

efektifnya teknologi dan perawatan neonatus, kategori berat badan lahir yang 

baru telah ditemukan untuk lebih mendefinisikan bayi berdasarkan berat badan 

(Fraser, 2009). 

Kategori berat badan lahir rendah, yaitu (1) bayi berat badan lahir rendah 

(BBLR) adalah bayi dengan berat badan di bawah 2500 gram pada saat lahir, 

(2) bayi berat badan lahir sangat rendah (BBLSR) adalah bayi dengan berat 

badan di bawah 1500 gram pada saat lahir, (3) bayi dengan berat badan lahir 

ekstrem rendah (BBLER) adalah bayi dengan berat badan di bawah 1000 gram 

pada saat lahir (Fraser, 2009). 
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b.  Berat Badan Lahir Normal 

 Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir pada usia kehamilan 37-42 

minggu dan berat badannya 2.500-4000 gr (Kristiana, 1984 dalam Nanny, 

2010). Berat badan bayi baru lahir rata-rata 3.045 gr dengan kisaran 2.500-

4000 gr, berat tersebut dipengaruhi oleh ras dan usia ibu (Ladewig, 2006). 

Salah satu ciri-ciri bayi baru lahir normal dalam Jitowiyono (2010) adalah bayi 

yang memiliki berat badan 2.500-4.000 gr. 

c. Berat Badan Lahir Lebih/Makrosomia 

 Makrosomia merupakan bayi yang dilahirkan dengan berat badan 

lahir>4000 gram. Bayi tersebut merupakan morbiditas yang paling sering 

dijumpai dan merupakan masalah serius karena bisa menyebabkan kesulitan 

dan trauma persalinan. Makrosomia diduga disebabkan oleh adanya glukosa 

janin yang berlebihan akibat hiperglikemia pada ibu, selain faktor lainnya 

seperti ibu yang gemuk (obesitas), ras, dan etnis (Prawirohardjo, 2009). 

Perempuan hamil dengan diabetes dan obesitas atau dengan kenaikan berat 

badan waktu hamil berlebihan, merupakan faktor risiko terjadinya 

preeklampsia, seksio sesarea, kelahiran prematur, makrosomia janin, dan 

kematian janin. (Prawirohardjo, 2009). Penelitian oleh Anna Maria, dkk., 

menyebutkan bahwa bayi dengan makrosomia didapatkan dari hubungan status 

bebadan ibu sebelum hamil dengan kenaikan berat badan ibu pada saat hamil 

yang berlebihan. 
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2.1.2 Faktor yang Mempengaruhi Berat Badan Lahir Bayi 

 Berat badan lahir merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor melalui 

suatu proses yang berlangsung selama berasa dalam kandungan. Faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi berat badan lahir bayi adalah sebagai berikut: 

a. Faktor Ibu 

1) Status Gizi 

Berat badan ibu sebelum hamil dan kenaikan berat badan selama hamil 

kurang (underweight) atau lebih (overweight) dari normal akan membuat 

kehamilan menjadi berisiko. Kekurangan gizi pada ibu hamil dapat 

mempengaruhi proses pertumbuhan janin dan dapat menimbulkan 

keguguran, abortus, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, 

anemia pada bayi, asfiksia inta partum, dan berat badan lahir rendah 

(Waryana, 2010). Berat badan ibu yang kurang akan berisiko melahirkan 

bayi dengan berat badan kurang atau berat bayi lahir rendah. Bayi dengan 

BBLR tentu akan terganggu perkembangan dan kecerdasannya, selain 

kesehatan fisinya yang juga kurang bagus. Berat badan ibu berlebih atau 

sangat cepat juga berisiko melahirkan bayi dengan berat badan kurang atau 

berat bayi lahir rendah. Bayi denngan BBLR tentu akan terganggu 

perkembangan dan kecerdasannya, selain kesehatan fisiknya yang juga 

kurang bagus. Berat badan ibu berlebih atau sangat cepat juga berisiko 

mengalami perdarahan atau bisa jadi merupakan indikasi awal terjadinya 

keracunan kehamilan (preeklampsia) atau diabetes. Overweight yang 

diikuti dengan tekanan darah meningkat, kaki bengkak, ginjal bermasalah, 

akhirnya keracunan kehamilan. Bayi juga akan berisiko terhambatnya 
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pertumbuhan janin, pengiriman makanan ke janin berkurang karena 

adanya penyempitan pembuluh darah. Bila penyempitan pembuluh darah 

menghebat, bisa berakibat fatal bagi janin. Berat badan ibu berlebihan juga 

bisa mempengaruhi proses persalinan (Waryana, 2010) 

Pemeriksaan antropometrik dapat digunakan untuk menentukan status 

gizi ibu hamil misalnya dengan cara mengukur berat badan sebelum hamil, 

tinggi badan, indeks massa tubuh (IMT), dan lingkar lengan atas (LILA). 

Cara tersebut merupakan cara sederhana dan mudah dikerjakan oleh siapa 

saja misalnya petugas kesehatan di lapangan dan kader kesehatan (Amrie, 

2010). 

2) Usia Saat Hamil 

Perkawinan pada masyarakat di pedesaan sering terjadi pada usia muda, 

yaitu sekitar usia “menarche”. Risiko untuk melahirkan BBLR sekitar dua 

kali lipat dalam 2 tahun setelah “menarche”, di samping itu akan terjadi 

kompetisi makanan antara janin dan ibunya sendiri yang masih dalam 

masa pertumbuhan dan adanya perubahan hormonal yang terjadi selama 

kehamilan (Soetjiningsih, 2012). Pada umur yang masih muda, 

perkembangan organ-organ reproduksi dan fungsu fisiologinya belum 

optimal (Mardiah, 2011). 

Kehamilan di bawah umur sangat berisiko tetapi kehamilan di atas usia 

35 tahun juga tidak dianjurkan karena sangat berbahaya. Mengingat mulai 

usia ini sering muncul penyakti seperti hipertensi, tumor jinak, organ 

kandungan sudah menua dan jalan lahir telah kaku. Kesulitan dan bahaya 

yang akan terjadi pada kehamilan di atas usia 35 tahun ini adalah 
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preeklampsia, ketuban pecah dini, perdarahan, persalinan tidak lancar dan 

berat bayi lahir rendah (Rochyati, 2011). 

3) Paritas 

Paritas secara luas mencakup jumlah kehamilan (gravida), jumlah 

kelahiran prematur, dan jumlah keguguran (abortus), sedangkan dalam arti 

khusus yaitu jumlah atau banyaknya anak yang dilahirkan. Paritas 

dikatakan tinggi bila seorang ibu atau perempuan melahiran anak ke empat 

atau lebih (Siagian, 2010). Ibu yang sering melahirkan kemungkinan akan 

banyak ditemua keadaan kesehatan terganggu (anemia, kurang gizi), 

kekendoran pada dinding perut, tampak ibu dengan perut menggantung, 

kekndoran dinding rahim. Bahaya yang terjadi pada kelompok ini antara 

lain: kelainan letak, persalinan lama, perdarahan pasca persalinan 

(Rochyati, 2011). 

4) Kadar Hemoglobin 

Kadar hemoglobin (Hb) ibu hamil sangat mempengaruhi berat bayi 

yang dilahirkan. Sarwono (2007) mengatakan seseorang ibu hamil 

dikatakan menderita anemia bila kadar hemoglobinnya di bawah 12 gr/dl. 

Data depkes RI (2008) diketahui bahwa 24,5% ibu hamil menderita 

anemia. Anemia pada ibu hamil akan menambah risiko mendapatkan bayi 

dengan berat badan lahir rendah, risiko perdarahan sebelum dan pada saat 

persalinan, bahkan dapat menyebabkan kematian ibu dan bayinya, jika ibu 

hamil tersebut menderita anemia berat (Depkes RI, 2008). Hal ini 

disebabkan karena kurangnya suplai darah nutrisi akan oksigen pada 

plasenta yang akan berpengaruh pada fungsi plasenta terhadap janin. 
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5) Keadaan Sosial Ekonomi 

Gizi pada waktu hamil sangat penting untuk pertumbuhan janin yang 

dikandung. Angka kejadian BBLR lebih tinggi terjadi di negara 

berkembang, hal ini disebabkan oleh keadaan sosial ekonomi yang masih 

rendah dan mempengaruhi diet ibu (Soetjiningsih, 2012). Status ekonomi 

juga berguna untuk memastikan apakah ibu mampu membeli dan memilih 

makanan yang bernilai gizi tinggi (Arisman, 2010). 

6)  Pemeriksaan Kehamilan 

Pemeriksaan kehamilan bertujuan untuk mengenal dan mengidentifikasi 

masalah yang timbul selama kehamilan, sehingga kesehatan selama hamil 

dapat terpelihara dan yang terpenting ibu dan bayi dalam kandungan akan 

baik dan sehat sampai persalinan. Pemeriksaan kehamilan dilakukan agar 

kita dapat segera mengetahui apabila terjadi gangguan atau kelainan pada 

ibu hamil dan bayi yang dikandung, sehingga dapat segera ditolong tenaga 

kesehatan (Depkes RI, 2008). 

Pemeriksaan kehamilan dilakukan setelah terlambat haid sekurang-

kurangnya 1 bulan dan selama kehamilan harus dilakukan pemeriksaan 

secara berkala (Sarwono, 2007). Pemeriksaan antenatal dikatakan baik jika 

dilakukan minimal 4 kali selama kehamilan (K4), dengan ketentuan satu 

kali pada trimester pertama (usia kehamilan sebelum 14 minggu), satu kali 

selama trimester ke-dua (antara 14 sampai dengan 28 minggu), dan dua 

kali selama trimester ke-tiga (antara minggu 28 sampai dengan 36 minggu 

dan setelah 36 minggu) (Depkes, 2009). 
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7) Penyakit Saat Kehamilan 

Penyakit pada saat kehamilan yang dapat mempengaruhi berat bayi 

lahir diantaranya adalah Diabetes Melitus (DM), cacar air, dan penyakit 

infeksi TORCH (Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, dan Herpes). 

Penyakit DM adalah suatu penyakit badan tidak sanggup menggunakan 

gula sebagaimana mestinya, penyebabnya adalah pankreas tidak cukup 

memproduksi insulin atau tidak dapat menggunakan insulin yang ada. 

Pengaruh DM terhadap kehamilan tergantung pada berat ringannya 

penyakit, pengobatan, dan perawatannya. Bahaya yang timbul akibat 

penyakit ini diantaranya adalah terjadinya persalinan premature, 

hydramnion, kelainan bawaan, kelahiran bayi dengan berat badan lebih 

dari 4000 gram, kematian janin dalam kandungan sesudah minggu ke-36 

kehamilan, kematian bayi perinatal (Rochyati, 2011). 

Penyakit infeksi TORCH sama bahayanya bagi ibu hamil yaitu dapat 

menganggu janin yang dikandungnya. Bayi yang dikandung tersebut 

mungkin akan terkena katarak mata, tuli, hypoplasia (gangguan 

pertumbuhan organ tubuh seperti jantung, paru-paru, dan limpa). Penyakit 

tersebut juga dapat mengakibatkan berat bayi tidak normal, 

keterbelakangan mental, hepatitis, radang selaput otak, radang iris mata, 

dan beberapa jenis penyakit lainnya (Sarwono, 2007). 

b. Faktor Janin 

1) Kehamilan Ganda 

Pertumbuhan janin kehamilan kembar tergantung dari faktor plasenta 

apakah menjadi satu atau bagaimana lokalisasi implantasi plasentanya, 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ANALISIS HUBUNGAN BERAT ...SKRIPSI RAHMA ANUGERAH OKSALINA



12 
 

 
 

mungkin terdapat jantung salah satu janin lebih kuat dari yang lainnya, 

sehingga janin yang mempunyai jantung lemah mendapat nutrisi yang 

kurang, menyebabkan pertumbuhan terhambat sampai kematian janin 

dalam rahim. Bentuk kelainan pertumbuhan tersebut salah satunya adalah 

secara umum masing-masing berat janin hamil kembar lebih rendah sekitar 

700 sampai 1.000 gram dari hamil tunggal (Manuaba, 2010). 

2) Kelainan Kromosom 

Sebagian besar dari janin yang mengalami kelainan kromosom adalah 

mati dalam rahim dan mengalami abortus spontan (Jane, 2003). Kelainan 

kromosom dapat dideteksi pada saat antenatal care, tetapi tidak mungkin 

menghilangkan penyakit genetik ini. Sebuah gambaran yang lazim 

ditemukan tentang bayi yang mengalami kelaianan kromosom adalah face 

yang aneh, telinga yang tidak normal, sebuah guratan tunggal pada jari ke-

5, serta lahir dengan berat badan yang rendah (Nelson, 1988). 

3) Jenis Kelamin 

Dari beberapa penelitian ditemukan bahwa jenis kelamin bayi 

berpengaruh terhadap kejadian BBLR, seperti di Srilanka perbedaan berat 

badan bayi sebesar 58 gram antara bayi laki-laki dan perempuan dimana 

berat badan bayi laki-laki lebih berat dibandingkan dengan bayi 

perempuan (WHO, 1996). Bayi laki-laki saat lahir memiliki rata-rata berat 

lahir 150 gram lebih berat daripada bayi perempuan, perbedaan ini paling 

nyata pada umur kehamilan 28 minggu. Diduga hal ini akibat stimulasi 

hormon androgenik atau karena kromosom Y memuat materi genetik yang 

dapat meningkatkan pertumbuhan janin laki-laki. Pada umur kehamilan 
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yang sama, janin dengan jenis kelamin laki-laki lebih berat 5% dan lebih 

panjang 1% dibandingkan dengan janin jenis kelamin perempuan dan yang 

mempengaruhi keadaan ini adalah hormon seks laki-laki dan kromosom Y 

yang dimilik laki-laki. Hal ini mulai tampak pada kehamilan 24 minggu. 

c. Faktor Plasenta 

 Invasi trofoblas abnormal, infark plasenta multipel (chronic abruption), 

anomali vaskularisasi umbilikus plasenta, insersi tali pusat abnormal (insersi 

velamentosa), plasenta previa, plasenta sirkumvalata, biplasenta, tumor: 

korioangiomata, mola hidatidosa, berkurangnya berat dan sirkulasi plasenta, 

berkurangnya daerah permukaan plasenta, plasentitis vilosa (bakteri, virus, 

parasit). 

d. Faktor Lingkungan 

1) Toksin/ Zat Kimia 

Masa organogenesis adalah masa yang sangat peka terhadap zat-zat 

teratogen. Misalnya obat-obatan seperti thalidomide, phenitoin, 

methadion, obat-obat anti kanker, dan lain sebagainya dapat menyebabkan 

kelainan bawaan. Ibu hamil perokok berat/peminum alkohol kronis sering 

melahirkan bayi berat badan lahir rendah, lahir mati, cacat, atau retardasi 

mental. Keracunan logam berat pada ibu hamil, misalnya karena makan 

ikan yang terkontaminasi merkuri dapat menyebabkan mikrosefali dan 

pasi serebralis, seperti di Jepang yang dikenal dengan penyakit Minamata 

(Soetjiningsih, 2012). 
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2) Radiasi 

Radiasi pada janin sebelum umur kehamilan 18 minggu dapat 

menyebabkan kematian janin, kerusakan otak, mikrosefali, atau cacat 

bawaan lainnya, misalnya pada peristiwa di Hirosima, Nagasaki, dan 

Chernobyl. Efek radiasi pada orang laki-laki, dapat mengakibatkan cacat 

bawaan pada anaknya (Soetjiningsih, 2012). 

3) Anoksia Embrio 

Menurunnya oksigenasi janin melalui gangguan pada plasenta atau tali 

pusat menyebabkan berat badan lahir rendah (Soetjiningsih, 2012). 

2.2 Konsep Dasar Kehamilan 

2.2.1  Pengertian Kehamilan 

Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya 

hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung dari hari 

pertama haid terakhir. Kehamilan dibagi dalam 3 triwulan yaitu triwulan pertama 

dimulai dari konsepsi sampai 3 bulan, triwulan ke-dua dari bulan keempat sampai 

6 bulan, triwulan ke-tiga dari bulan ke tujuh sampai 9 bulan (Saifuddin, 2009). 

Kehamilan normal berlangsung 38-40 minggu. Kehamilan berakhir 

sesudah 266 hari, atau 38 minggu pasca ovulasi, atau kira-kira 40 minggu dari 

akhir hari pertama haid terakhir, atau 9,5 bulan dalam hitungan kalender 

(Arisman, 2010). Kehamilan adalah periode yang dihitung sejak hari pertama haid 

terakhir hingga dimulainya persalinan sejati yang menandai periode antepartum 

(Varney, 2009). 

Seorang wanita baru dapat dipastikan hamil jika pemeriksa telah melihat 

tanda pasti hamil, yaitu: mendengar suara detak jantung janin, dapat melihat 
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(dengan USG), dan meraba bentuk janin. Pemeriksaan fisik harus pula 

memasukkan tanda anggapan kemungkinan hamil. Penentuam kadar HCG 

(Human Chorionic Gonadotropin) di dalam urin merupakan petunjuk adanya 

kehamilan. Uji terhadap urin cukup peka untuk menentukan kadar HCG yang 

ditemukan 4 minggu sesudah HPHT (hari pertama haid terakhir), atau sekitar 2 

minggu setelah pembuahan (Arisman, 2010). 

Ditinjau dari tuanya kehamilan, kehamilan dibagi dalam 3 trimester, yaitu 

kehamilan trimester I antara 0-12 minggu, kehamilan trimester II antara 12-28 

minggu, kehamilan trimester III antara 28-40 minggu. Dalam trimester pertama 

organ-organ mulai terbentuk. Trimester ke-dua organ telah dibentuk, tetapi belum 

sempurna dan viabilitas janin masih diragukan. Sementara janin yang dilahirkan 

pada trimester terakhir telah viable (dapat hidup) (Sarwono, 2007) 

2.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Status Gizi Ibu Hamil 

Berat badan bayi baru lahir ditentukan oleh status gizi janin (di samping 

faktor genetik). Status gizi janin ditentukan antara lain oleh status gizi ibu waktu 

melahirkan dan keadaan ini dipengaruhi pula oleh status gizi ibu pada waktu 

konsepsi. Status gizi sewaktu konsepsi dipengaruhi oleh keadaan sosial dan 

ekonomi ibu sebelum hamil, keadaan kesehatan dan gizi ibu, jarak kelahiran jika 

yang dikandung bukan anak pertama, paritas, dan usia kehamilan pertama. Status 

gizi ibu pada waktu melahirkan ditentukan berdasarkan kesehatan dan status gizi 

waktu konsepsi, juga berdasarkan keadaan sosial dan ekonomi waktu hamil, 

derajat pekerjaan fisik, asupan pangan, dan pernah tidaknya terjangkit penyakit 

infeksi (Arisman, 2010). 
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Usia diperlukan untuk menentukan besaran kalori serta zat gizi yang akan 

diberikan. Status ekonomi, terlebih jika yang bersangkutan hidup di bawah garis 

kemiskinan, bergunan untuk memastikan apakah ibu berkemampuan membeli dan 

memilih makanan yang bernilai gizi tinggi. manfaat riwayat obstetri ialah 

membantu menentukan besaran kebutuhan akan zat gizi karena terlalu sering 

hamil dapat menguras cadangan zat gizi tubuh (Arisman, 2010). 

Kecukupan zat gizi selama hamil baru dapat dipantau melalui parameter 

keadaan kesehatan ibu dan berat lahir janiin. Berat badan rendah sebelum 

konsepsi, serta pertambahan berat yang tidak adekuat merupakan penilaian 

langsung yang dapat digunakan untuk memperkirakan laju pertumbuhan janin. 

Berat lahir berkorelasi positif dengan pertambahan berat total selama hamil. Berat 

sebelum hamil berguna untuk penentuan prognosis serta keputusan perlu tidaknya 

dilakukan terapi gizi secara intensif (Arisman, 2010). 

2.2.3 Kebutuhan Gizi Ibu Hamil 

 Kehamilan menyebabkan meningkatnya metabolisme energi, sehingga 

kebutuhan energi dan zat gizi lainnya meningkat selama kehamilan (Waryana, 

2010). Tujuan penataan gizi pada ibu hamil adalah menyiapkan: 1) cukup kalori, 

protein yang bernilai biologi tinggi, vitamin, mineral, dan cairan untuk memenuhi 

kebutuhan zat gizi ibu, janin, serta plasenta; 2) makanan padat kalori dapat 

membentuk lebih banyak jaringan tubuh bukan lemak; 3) cukup kalori dan zat gizi 

untuk memenuhi pertambahan berat baku selama hamil; 4) perencanaan 

perawatan gizi yang memungkinkan ibu hamil untuk memperoleh dan 

mempertahankan status gizi optimal sehingga dapat menjalani kehamilan dengan 

aman dan berhasil, melahirkan bayi dengan potensi fisik dan mental yang baik, 
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dan memperoleh cukup energi untuk menyusui serta merawat bayi kelak; 5) 

perawatan gizi yang dapat mengurangi atau menghilangkan reaksi yang tidak 

diinginkan, seperti mual dan muntah; 6) perawatan gizi yang dapat membantu 

pengobatan penyulit yang terjadi selama kehamilan (diabetes kehamilan); dan 7) 

mendorong ibu hamil sepanjang waktu untuk mengembangkan kebiasaan makan 

yang baik yang dpat diajarkan anaknya selama hidup (Arisman, 2010). 

 Kebutuhan ibu hamil akan protein meningkat sampai 68%, asam folat 

100%, kalsium 50%, dan zat besi 200-300%. Bahan pangan yang digunakan harus 

meliputi enam kelompok, yaitu 1) makanan yang mengandung protein (hewani 

dan nabati), 2) susu dan olahannya, 3) roti dan biji-bijian, 4) buah dan sayur yang 

kaya akan vitamin C, 5) sayuran berwarna hijau tuah, 6) buah dan sayur lain, 

seluruh zat gizi yang dibutuhkan oleh ibu hamil akan terpenuhi, jika keenam 

bahan makanan tersebut digunakan, kecuali zat besi dan asam folat, itulah 

sebabnya mengapa suplementasi kedua zat ini tetap diperlukan meskipun status 

gizi ibu hamil itu terposisi pada jalur hijau KMS ibu hamil (Arisman, 2010). 

2.3 Penambahan Berat Badan Hamil 

Peningkatan berat badan yang tepat bagi setiap ibu hamil saat ini 

didasarkan pada indeks massa tubuh pra kehamilan (body mass index/ BMI), atau 

dikenal dengan istilah IMT (indeks massa tubuh) yang menggambarkan 

perbandingan antara berat badan dengan tinggi badan ibu (Fraser, 2009) 

 Berat badan ibu sebelum hamil dan penambahan berat badan selama hamil 

merupakan penentu utama berat bayi saat lahir. Wanita dengan berat badan rendah 

(misalnya <55 kg) sebelum hamil yang mencapai sedikiti kenaikan berat badan 

(<4.500 gram) selama hamil mempunyai insiden lebih tinggi untuk melahirkan 
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bayi dengan berat badan lahir rendah dibandingkan ibu-ibu dengan berat badan 

lahir besar yang mencapai lebih banyak kenaikan berat badan selama hamil 

(Rayburn, 2001). 

Penambahan berat badan hamil memiliki tiga definisi: 

a.  Total weight gain 

Yaitu berat sesaat setelah melahirkan atau pada akhir kehamilan dikurangi 

dengan berat sebelum hamil (final weight minus initial weight). Berat badan awal 

dapat diketahui melalui dua cara yaitu pengukuran BB sebelum hamil dan 

pengukuran BB saat pemeriksaan pertama. Berat badan akhir dapat diketahui 

melalui dua cara yaitu pengukuran saat melahirkan dan pengukuran saat 

pengukuran terakhir. 

b.  Net weight gain 

Yaitu berat total dikurangi berat bayi lahir 

c. Rate per week 

Yaitu kenaikan berat pada periode tertentu dibagi dengan durasi periode 

tersebut dalam minggu (IOM, 2009). 

2.3.1 Indeks Massa Tubuh (IMT) pra Hamil 

World Health Organisation (2006), IMT (Indeks Massa Tubuh) atau BMI 

(Body Mass Index) adalah petunjuk sederhana dari berat dan tinggi badan yang 

biasanya digunakan untuk mengklarifikasikan status berat badan kurang, berat 

badan berlebih, dan obesitas pada orang dewasa, yaitu dengan membagi berat 

badan dalam kilogram dengan tinggi badan dalam meter persegi. Indeks massa 

tubuh mengidentifikasi jumlah jaringan adiposa berdasarkan hubungan tinggi 
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badan terhadap berat badan dan digunakan untuk menentukan kesesuaian berat 

badan wanita (Sinclair, 2009). 

Kenaikan berat badan wanita hamil berbeda, tergantung dari tinggi badan 

dan berat badan pra hamil, ukuran bayi dan plasenta, kualitas diet makan sebelum 

dan selama kehamilan. Perhitungan BMI juga dapat untuk menilai adanya risiko 

penyakit jantung, diabetes, dan penyakit lainnya secara umum (Suririnah, 2008). 

Walsh (2001) menyebutkan bahwa pada kunjungan pertama ibu hamil 

harus diperoleh tinggi dan berat badan pra hamil. Tinggi dan berat badan dapat 

digunakan untuk menentukan indeks massa tubuh, apabila tidak dapat diperoleh 

maka dapat digantikan dengan berat saat kunjungan dalam trimester pertama 

karena kehamilan trimester I pertumbuhan janin masih berlangsung lambat dan 

kebutuhan gizi ibu masih sama dengan kebutuhan gizi wanita sebelum hamil. 

Alasan lain belum terjadi peningkatan berat badan yang cukup berarti pada masa 

ini, yaitu diperkirakan sekitar 0,7 kg hingga 1 kg saja. 

Rumus perhitungan IMT adalah sebagai berikut: 

IMT=
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 (𝐵𝐵)

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑔𝑖 (𝑇𝐵2)
 

Contoh: Untuk seseorang yang berat badannya 60 kg dan tinggi 165 cm, 

BMI/IMT dihitung sebagai berikut: 

BMI= 60

(1,65 𝑥 1,65)
= 22,06 𝑘𝑔/𝑚² 

Klasifikasi indeks massa tubuh dibagi menjadi 4 kategori dengan rentang 

tertentu (WHO). Keempat kategori tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 
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Tabel 2.1 Klasifikasi IMT Pra Hamil 

 

2.3.2 Berat Badan pra Hamil 

Berat badan pra hamil merupakan faktor yang mempengaruhi berat lahir. 

Hubungan antara berat badan sebelum hamil yang kurang dengan BBLR telah 

diketahui sejak tahun 1950 dan telah dikonfirmasikan dalam beberapa penelitian 

akhir-akhir ini (Kusharidupeni & Achadi, 2000). 

Penelitian di Tanah Sareal, Bogor pada tahun 2005-2006, berat badan pra 

hamil memiliki hubungan positif nyata (p<0,01) dengan berat bayi lahir 

(Chairunita dkk, 2006). Kurang gizi yang diwujudkan dalam tinggi badan 

(stunting), berat badan sebelum hamil yang kurang, dan pertambahan berat badan 

prenatal yang kurang dari normal merupakan faktor terkuat yang menyebabkan 

lahirnya BBLR (Podja & Laura, 2000). 

2.3.3 Komponen Penambahan Berat Badan Hamil 

Komponen kenaikan BB mencakup produk konsepsi (janin, plasenta, dan 

cairan amniotik), dan hipertrofi beberapa jaringan ibu hamil (uterus, payudara, 

darah, cadangan lemak, cairan ekstraseluler dan ekstravaskuler). Sebagian besar 

protein terdapat pada janin tetapi terdapat juga pada uterus, darah, plasenta, dan 

payudara. Sebagian besar deposit lemak terdapat pada jaringan adiposa maternal, 

terutama regio gluteal dan paha atas, dan juga janin yang merupakan satu-satunya 

hal penting utama lainnya (Prentice et al, 1996 dalam Fraser, 2009). Secara rinci 

dapat dilihat pada tabel 2.2. 

Prepregnancy BMI BMI (kg/m²) (WHO) 
Underweight/berat badan kurang <18,50 
Normal range/berat badan normal 18,50-24,99 
Overweight/berat badan berlebih 25,00-29,99 
Obese/obesitas ≥30,00 
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Tabel 2.2 Distribusi peningkatan rata-rata berat badan pada kehamilan, 
menunjukkan proporsi relatif protein dan lemak 

 
Tempat Berat (kg) Protein (%) Lemak (%) 
Janin 3,2 44 15 
Plasenta 0,6 10  
Cairan amniotik 0,8   
Uterus 0,9 17  
Payudara 0,4 8  
Darah 1,5 14  
Air 2,6   
Jaringan adipose 2,5  85 
Total1 12,5   

 

 Prentice et al (1996) dalam Fraser (2009) menyatakan peningkatan berat 

badan janin terjadi dengan lambat pada pertengahan pertama kehamilan dan 

meningkat lebih cepat pada 20 minggu kedua. Peningkatan berat plasenta terjadi 

berlawanan, lebih cepat pada pertengahan pertama kehamilan. Cairan amniotik 

meningkat dengan cepat sejak minggu ke-10, dari 300 ml pada 20 minggu, hingga 

puncaknya 1.000 ml pada 35 minggu, kemudian mengalami sedikit penurunan. 

Berat uterus bertambah lebih cepat pada 20 minggu pertama. Berat payudara dan 

volume darah meningkat secara stabil selama kehamilan. Sebagian besar lemak 

yang diperoleh disimpan pada 30 minggu pertama, tetapi meskipun tidak terjadi 

edema klinis 2 hingga 3 liter, cairan ekstraseluler mengalami retensi pada 10 

minggu terakhir. 

 Banyak faktor yang mempengaruhi peningkatan berat badan ibu hamil. 

Tingkat edema, laju merabolik, asupan diet, muntah atau diare, merokok, jumlah 

cairan amniotik, dan ukuran janin, semuanya harus diperhitungkan. Usia maternal, 

ukuran tubuh prakehamilan, paritas, rasetnisitas, hipertensi, dan diabetes juga 

mempengaruhi pola peningkatan berat badan ibu hamil (Abrams et al, 1995 dalam 

Fraser, 2009). 
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2.3.4 Pola Penambahan Berat Badan Hamil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1 Pola Penambahan Berat Badan Hamil (WHO, 1999 dalam 

IOM, 2009) 
 

2.3.5 Rekomendasi Penambahan Berat Badan Hamil 

Beberapa ahli berpendapat tidak ada anjuran umum untuk kenaikan berat 

selama kehamilan karena kenaikan berat ideal akan bervariasi menurut berat 

badan sebelum hamil. Seberapa kenaikan berat yang diperlukan bergantung pada 

berat sebelum hamil (Francis Cheung, 2008). Penelitian terdahulu menunjukkan 

bahwa kenaikan berat yang terlalu sedikit atau terlalu banyak bisa berbahaya bagi 

ibu dan calon bayi (Francis, 2008). Berdasarkan rekomendasi dari Institute of 

Medicine (IOM) 2009, penambahan berat badan hamil pada kehamilan tunggal 

berdasarkan IMT prahamil adalah sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel 2.3. 

berikut: 
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Tabel 2.3 Penambahan berat badan hamil berdasarkan IMT pra-hamil 

menurut rekomendasi IOM 

Kategori BBpH 
Berdasarkan IMT 

Total PBBH (kg) Rata-rata PBBH 
trimester 1 & 2 

(kg/minggu) 
Rendah (IMT < 18,5) 12,5-18 0,51 (0,44-0,58) 
Sedang (IMT 18,5-24,9) 11,5-16 0,42 (0,35-0,50) 
Tinggi (IMT 25,0-29,9) 
Obesitas (IMT ≥30,0) 

7-11,5 
5-9 

0,28 (0,23-0,33) 
0,22 (0,17-0,27) 

  

 Berat badan ideal calon ibu di Indonesia saat mulai kehamilan adalah 

antara 45-65 kg. Jika kurang dari 45 kg, sebaiknya berat badan dinaikkan lebih 

dahulu hingga mencapai 45 kg sebelum hamil. Bila berat badan berlebih 

diturunkan sampai di bawah 65 kg sebelum hamil (Siregar, 2005 dalam Waryana, 

2010). Berat badan ideal akan mempermudah berjalannya kelahiran tanpa 

komplikasi, kalaupun ada, hanya sedikit (Waryana, 2010). 

 Penimbangan berkala di layanan kesehatan akan menjaga berat badan 

yang seharusnya selama hamil. Ada beberapa hal yang perlu diwaspadai saat 

hamil, yaitu ketika berat badan naik lebih dari 3,5 kg dalam satu bulan, kenaikan 

berat badan kurang dari 500 gram dalam satu  bulan setelah trimester pertama, 

berat badan tidak naik dalam dua minggu atau lebih selama bulan keempat sampai 

kedelapan, berat naik lebih dari 1 kg dalam satu minggu pada trimester ke-tiga, 

dan berat tidak naik selama dua minggu berturut-turut. Salah satu dari hal tersebut 

bisa menunjukkan bahwa perkembangan janin tidak berjalan dengan kecepatan 

yang normal dan keseharan calon bayi serta ibu berada dalam risiko (Francis 

Cheung, 2008). 
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2.3.6 Metode dalam Menentukan Penambahan Berat Badan Hamil 

Untuk analisa PBBH kita harus menghitung estimasi jumlah penambahan 

berat badan dengan menggunakan formula yang dikembangkan oleh Achadi, et al 

(1995). Untuk dapat menggunakan formula harus ada minimal dua kali 

pengukuran berat badan ibu selama kehamilan. Pengukuran pertama dilakukan 

pada usia kehamilan 6 bulan pertama, dan pengukuran kedua selama usia 

kehamilan bulan ke-7 sampai bulan ke-9 dan interval antara pengukuran pertama 

dengan pengukuran kedua minimal 11 minggu. Dari formula yang dikembangkan 

oleh Achadi, et al (1995) tersebut kita dapat menghitung: 

6.1 Estimasi Berat Badan praHamil (BBpH) 

6.2 Estimasi IMT praHamil 

6.3 Estimasi Penambahan Berat Badan Hamil (PBBH) 

1) Penambahan berat badan ideal ibu hamil pada pengukuran berat badan 

pertama dan pengukuran terakhir dengan menggunakan referensi dari “Healthy 

British Primaparas” yaitu: 

a) 0-10 minggu : 0,065 kg/minggu 

b) 10-20 minggu : 0,335 kg/minggu 

c) 20-30 minggu : 0,450 kg/minggu 

d) 30-40 minggu : 0,335 kg/minggu 

Total PBBH selama 40 minggu: 11,85 kg 

Ini perlu diketahui untuk menghitung IG (ideal weight gain up to X weeks of 

gestation) berdasarkan referensi di atas. 

IG: PBBH ideal sampai X minggu kehamilan berdasarkan referensi di atas 
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IG1 (ideal weight gain first 10 weeks of gestation): PBBH ideal 10 minggu 

pertama kehamilan = (minggu kehamilan) (0,065 kg) 

IG2 (ideal weight gain first 20 weeks of gestation): PBBH ideal 20 minggu 

pertama kehamilan= (minggu kehamilan-10) (0,335 kg) + 0,65 kg 

IG3 (ideal weight gain first 30 weeks of gestation): PBBH ideal 30 minggu 

pertama kehamilan = (minggu kehamilan-20) (0,450 kg) + 3,35 kg + 0,65 kg 

IG4 (ideal weight gain first 40 weeks of gestation): PBBH ideal 40 minggu 

pertama kehamilan = (minggu kehamilan- 30) (0,335 kg) + 4,5 kg + 3,35 kg + 

0,65 kg 

2)Recorded Gain: Recorded weight gain = Last weight (berat badan ibu 

terakhir berdasarkan pengukuran) – First weight (berat badan ibu pada saat 

pertama kali diukur) 

3) IGF (ideal weight gain at first measurementduring pregnancy) = PBBH 

ideal pada pengukuran pertama (IG 1-3, tergantung usia kehamilan waktu 

pengukuran pertama) 

4) IGL (ideal weight gain at last measurement during pregnancy) = PBBH 

ideal pada pengukuran terakhir (IG 3-4, tergantung usia kehamilan waktu 

pengukuran terakhir) 

5) PIGF (percent of ideal weight gain by first measurement) = persen PBBH 

ideal pada pengukuran pertama = (IGF / 11,85 kg) x 100% 

6) PIGL (percent of ideal weight gain by last measurement) = persen PBBH 

ideal pada pengukuran terakhir = (IGL / 11,85 kg) x 100% 

7) RG (Record gain) = Penambahan Berat Badan antara pengukuran pertama 

dan terakhir = IGL – IGF 
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8) PG (percentage of total pregnancy weight gain expected between first and 

last measurement) = persentase total PBBH yang diharapkan antara 

pengukuran pertama dan terakhir) = (IGL-IGF/ 11,85 kg) x 100% 

9) EPG (Estimated Pregnancy Gain) = Estimasi total PBBH = RG/PG 

10) GF (estimated weight gain to first measurement during pregnancy) = 

Estimasi PBBH pada pengukuran pertama = (PIGF) (EPG) 

11) EPPW (estimated pre pregnancy weight) = Estimasi BB pH = First weight 

- GF 

2.4 Penambahan Berat Badan Hamil dan Berat Lahir Bayi 

 Penambahan berat badan ibu hamil adalah jumlah berat yang bertambah 

selama kehamilan. Berat badan ibu hamil dapat dipantau dari pemeriksaan 

kehamilan atau Antenatal Care(ANC) yang dilakukan ibu pada tiap trimester. 

Pada setiap kunjungan, dilakukan penimbangan berat badan ibu untuk diketahui 

pertambahan berat badan dari sebelum hamil. Semakin sering ibu hamil 

melakukan ANC pada tenaga kesehatan, maka kenaikan berat badan saat hamil 

senantiasa mudah diawasi (Yongki, 2009). Penelitian oleh Gulardi (2003), 

menunjukkan bahwa pertambahan berat badan saat hamil sangat berpengaruh 

terhadap berat bayi yang dilahirkan. 

 Penambahan berat badan pada kehamilan meliputi tiga komponen yaitu: 1) 

Hasil dari konsepsi: janin, plasenta, cairan ketuban. 2) Jaringan dalam tubuh ibu: 

uterus, buah dada dan volume darah meningkat. 3) Cadangan lemak ibu rerata 

sebanyak 30% dari total penambahan berat badan (National Academy of Science, 

2007). 
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 Penambahan berat badan hamil sangat bervariasi pada ibu karena adanya 

perbedaan karakteristik ibu seperti berat badan pra hamil menurut umur, umur 

ibu, paritas, ethnic, status sosial-ekonomi dan aktivitas fisik. Pada studi mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi penambahan berat badan hamil, Caulfield, et al 

(1996) menemukan ibu dengan sedikit penambahan berat badan adalah mereka 

yang usia muda, pendek, kurus, pendidikan kurang, perokok, kulit hitam, 

sedangkan ibu dengan penambahan berat badan yang berlebihan adalah mereka 

yang tinggi, badan besar, primipara, hipertensi dan kulit putih (Abrams, et al, 

2000). 

 Penambahan berat badan selama hamil berhubungan terbalik dengan berat 

badan sebelum kehamilan, semakin rendah berat badan sebelum hamil pada 

primipara maka semakin besar penambahan berat badan. Penambahan berat badan 

selama kehamilan merupakan indikator untuk menentukan status gizi ibu. Bila 

berat badan ibu pada kunjungan antenatal pertama kurang dari 47 kg maka 

kemungkinan melahirkan BBLR 1,37 kali lebih besar dibandingkan dengan ibu 

yang berat badannya ≥ 47kg (Butte, 2003). Kelebihan berat badan ibu yang tidak 

terlalu parah pun menjadi faktor resiko terjadinya diabetes gestasional dan 

gangguan hipertensif pada kehamilan, sedangkan obesitas yang nyata berisiko 

lebih tinggi mengalami insiden kelahiran sesar, nilai apgar rendah, makrosomia 

janin, defek tuba neuralis, dan kematian janin di akhir kehamilan (Fraser, 2009). 

 Kenaikan berat badan ibu selama kehamilan berhubungan langsung 

dengan berat badan bayinya dan risiko melahirkan BBLR meningkat dengan 

kurangnya kenaikan berat badan selama kehamilan. Hal ini menunjukkan adanya 
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hubungan yang dignifikan antara kenaikan berat badan ibu hamil dengan berat 

bayi lahir (Courtney, 2002 dalam Mardiah, 2011). 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

   Diteliti 

Tidak diteliti 

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Perbedaan Berat Bayi Lahir Berdasarkan 
Penambahan Berat Badan Hamil 

- Asupan Energi 
  dan Zat Gizi 
  selama Kehamilan 
- Status Gizi Ibu 
  hamil 

Penambahan Berat 
Badan Hamil 

BBLR 

Faktor Ibu 
1. Sosio-demografi & 
    ekonomi 
2. Obstetrik 
3. Morbiditas 
4. Gizi Prahamil 
 - Berat Badan 
      Prahamil 
 - Tinggi Badan 
 - IMT Prahamil 
 - Lila 
 - Status Anemia 
5. Prilaku 
6. Lingkungan 

Faktor Janin 
1. Genetik 
2. Kelainan Kromosom 
3. Infeksi 
4. Jenis Kelamin 
5. Gestasi Multipel 

Gizi Janin 

Pertumbuhan 
Janin 
 

Berat Bayi 

Normal Makrosomi 
 

 

 

Faktor Plasenta 
1. Invasi Trofoblas 
2. Infark plasenta 

Multipel 
3. Anomali 

Vaskularisasi 
umbilikus plasenta 

4. Insersi Tali Pusat 
Abnormal 

5. Plasenta Previa 
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Dari gambar 3.1 di atas, dapat dilihat bahwa berat bayi lahir dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan di dalam 

3 faktor utama, yakni dari faktor ibu (sosio-demografi-ekonomi, obstetrik, 

morbiditas, gizi prahamil, prilaku, lingkungan), faktor janin (genetik, kelainan 

kromosom, infeksi, jenis kelamin, kembar) dan dari faktor plasenta. Dari faktor 

ibu, yakni gizi pra hamil dihubungkan dengan asupan energi dan zat gizi selama 

kehamilan sehingga didapatkan penambahan berat badan hamil. Total 

penambahan berat badan hamil sangat bervariasi, mulai dari kehilangan berat 

badan sampai kenaikan lebih dari 30 kg (Butte, 2003). Penambahan berat badan 

hamil dapat digolongkan berdasarkan IMT pra hamil yaitu kurang, normal, 

berlebih dan obesitas, penggolongan tersebut dibagi menjadi 2 yaitu sesuai 

dengan rekomendasi dan tidak sesuai dengan rekomendasi (IOM, 2009). Dari 

penambahan berat badan hamil, bisa dinilai bagaimana status gizi ibu hamil yang 

sangat erat hubungannya dengan gizi janin yang akan direfleksikan melalui 

pertumbuhan janin intrauterine dan akan dinilai kualitasnya melalui pengukuran 

berat bayi saat lahir. 

3.2 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada hubungan berat lahir bayi 

berdasarkan penambahan berat badan hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Kendal 

Kerep Malang. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

4.1  Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan 

menggunakan design cross sectional study. Peneliti ingin mengetahui hubungan 

berat lahir bayi berdasarkan penambahan berat badan hamil dengan melakukan 

pencatatan pada variabel dependen terlebih dahulu yakni berat lahir bayi, 

sedangkan variabel independen yakni penambahan berat badan hamil ditelusuri 

secara retrospektif. 

4.2 Populasi, Sampel, dan Sampling 

4.2.1 Populasi Penelitian 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bayi yang dilahirkan di 

Wilayah Kerja Puskesmas Kendal Kerep Malang bulan Januari sampai dengan 

Desember tahun 2015. 

4.2.2 Sampel Penelitian 

 Sampel dalam penelitian ini adalah bayi yang dilahirkan tahun 2015 dan 

memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi yang telah ditetapkan oleh peneliti.  

1) Kriteria Inklusi 

a. Bayi yang dilahirkan di Wilayah Kerja Puskesmas Kendal Kerep 

Malang 

b. Bayi hidup dan ditimbang setelah lahir 

c. Bayi yang dilahirkan dari ibu usia 20-35 tahun 

d. Bayi yang dilahirkan dari ibu yang jarak kehamilannya ≥ 2 tahun 

e. Bayi yang dilahirkan dari ibu jumlah paritasnya 1-3 
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f. Bayi yang dilahirkan adalah bayi aterm 

g. Bayi yang dilahirkan dengan kehamilan tunggal 

2) Kriteria Ekslusi 

a.  Ibu yang tidak ada data/ informasi penambahan berat badan hamil. 

b. Ada penyakit dalam kehamilan seperti anemia, hipertensi, 

preeclampsia, diabetes, hiperemesis gravidarum, tuberkulosis, asthma 

bronchial dan jantung. 

4.2.3 Sampling  

 Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Consecutive 

Sampling. Jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 93 responden. 

4.3  Lokasi dan Waktu Penelitian 

4.3.1 Lokasi Penelitian 

 Penelitian dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas Kendal Kerep Malang 

4.3.2 Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakukan pada bulan Maret 2016 

4.4 Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

4.4.1 Variabel Penelitian 

 Variabel dalam penelitian ini antara lain: variabel independen dan variabel 

dependen. Penambahan berat badan hamil adalah variabel independen. Berat lahir 

bayi adalah variabel dependen.  

4.4.2 Definisi Operasional Variabel 

 Variabel dan definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:
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Tabel 4.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

No Variabel 
Definisi 

Operasional 
Cara Ukur 

Alat  
Ukur 

Hasil Ukur 
Skala 
Ukur 

1 Dependen: 
Berat badan 
lahir bayi 

Berat bayi yang ditimbang setelah 
lahir dinyatakan dalam gram. 

Melihat data 
rekam 
medis 
pasien 

Lembar 
Pengumpulan 
data 

Berat badan bayi yang ditimbang 
setelah lahir (gram) 

Rasio 

2 Independen: 
Penambahan 
berat badan 
hamil 

Total penambahan berat badan ibu 
selama kehamilan (dalam kg) yang 
merupakan selisih dari berat badan 
yang diukur terakhir sebelum 
persalinan (trimester ke-3) 
dikurangi berat badan pra hamil. 

Melihat data 
rekam 
medis 
pasien 

Lembar 
Pengumpulan 
data 

1. Penambahan Berat Badan 
Hamil Sesuai Rekomendasi 
(Jika IMT rendah: Terdapat 
PBBH sebesar 12,5-18 kg,  
jika IMT normal: Terdapat 
PBBH sebesar 11,5-16 kg,  
jika IMT tinggi: Terdapat 
PBBH sebesar 7-11,5 kg,  
jika IMT obesitas:  Terdapat 
PBBH sebesar 5-9 kg) 

2. Penambahan Berat Badan 
Hamil Tidak Sesuai 
Rekomendasi 
(Jika IMT rendah: Terdapat 
PBBH sebesar <12,5 kg 
atau>18 kg, 
jika IMT normal:  Terdapat 

Nominal 
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PBBH sebesar  <11,5 kg 
atau>16kg, 
jika IMT tinggi:  Terdapat 
PBBH sebesar <7kg atau>11,5 
kg, 
jika IMT obesitas:  Terdapat 
PBBH sebesar <5kg atau >9kg) 

34 
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4.5 Teknik Pengumpulan Data 

4.5.1 Bahan Penelitian 

 Jenis data yang diambil adalah data sekunder dengan teknik dokumentasi 

yaitu pengumpulan data yang sudah jadi dan sudah diolah oleh orang lain. 

4.5.2 Instrumen Penelitian 

 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah rekam medik 

kelahiran bayi dan rekam medik ibu 

4.5.3 Proses Pengumpulan Data 

 Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan mengajukan permohonan 

izin kepada pembimbing penelitian, pihak pendidikan Program Studi Pendidikan 

Bidan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, kemudian ke Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan 

izin penelitian di Kota Malang, kemudian ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kota Malang untuk mendapatkan pengantar ke Dinas Kesehatan Kota Malang. 

Dari Dinas Kesehatan Kota Malang mendapatkan surat izin penelitian di Wilayah 

Kerja Puskesmas Kendal Kerep Malang  kemudian melakukan pengumpulan data 

dari register atau rekam medik pasien, selanjutnya mengolah data dan mencatat 

hasil penelitian setelah semua data terkumpul. 

4.6 Analisa Data 

4.1.1 Teknik Pengolahan  

Pengolahan data dimulai dari proses editing dengan melakukan 

pemeriksaan terhadap kelengkapan, kejelasan dan penyesuaian data yang 

diperoleh dengan kebutuhan penelitian. Hal ini dilakukan di Wilayah Kerja 
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Puskesmas Kendal Kerep sehingga jika ada data yang kurang dapat dilengkapi 

dengan bertanya pada petugas. 

Proses selanjutnya adalah proses coding  atau mengkode data merupakan 

kegiatan mengklarifikasi data, memberi kode untuk masing-masing kelas terhadap 

data yang diperoleh dari sumber data yang telah diperiksa kelengkapannya. 

Proses terakhir adalah proses tabulating, yaitu proses penyusunan data ke 

dalam bentuk tabel. Pada tahap ini data dianggap selesai diproses sehingga harus 

disusun ke dalam suatu format yang telah dirancang, kemudian data ditabulasi dan 

dibuat tabel distribusi frekuensi kemudian ditulis dalam bentuk narasi dan 

persentase. 

4.1.2 Analisis Data 

Analisis data bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen. Data yang telah terkumpul, diteliti dan 

dianalisis secara komputerisasi dengan program SPSS untuk windows 7. Dalam 

penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah uji korelasi Pearson Product 

Moment. 

4.7 Ethical Clearance 

4.7.1 Surat Persetujuan 

Peneliti tidak menggunakan persetujuan menjadi responden karena hanya 

menggunakan data sekunder dari rekam medik. Peneliti menggunakan surat 

persetujuan dari Komite Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran 

Universitas Airlangga yang menyatakan bahwa penelitian ini dinyatakan laik etik. 
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Pengolahan Data 
Editing, Coding, Tabulating 

Pengumpulan Data 
Observasi Rekam Medis 

Sampel 
Semua Bayi yang dilahirkan yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi bulan 

januari sampai desember 2015 di Wilayah Kerja Puskesmas Kendal Kerep 
Malang 

Sampling 
Consecutive Sampling 

Populasi 
Semua bayi yang dilahirkan dan tercatat di rekam medis selama bulan januari 
sampai desember 2015 di Wilayah Kerja Puskesmas Kendal Kerep Malang 

Analisis Data 
Analisis data dengan Pearson Product Moment 

Penyajian Hasil 

Variabel Independen: 
Penambahan Berat Badan Hamil 

 

Variabel Dependen: 
Berat Lahir Bayi  

Penarikan Kesimpulan 

4.8 Kerangka Kerja 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gambar 4.1 Kerangka Kerja Penelitian Analisis Hubungan Berat Lahir Bayi 

Berdasarkan Penambahan Berat Badan Hamil Di Wilayah Kerja 
Puskesmas Kendal Kerep Malang 
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BAB 5 

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas Kendal Kerep Malang. 

Puskesmas Kendal Kerep merupakan salah satu puskesmas yang berada di 

wilayah kerja Pemerintah Kota Malang. Puskesmas Kendal Kerep terletak di Jalan 

Sulfat No.100 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang dengan 

luas wilayah 559 ha. Puskesmas yang telah berdiri sejak tahun 1982 ini memiliki 

motto “Kepuasan Masyarakat Adalah Semangat Kerja Kami”. 

 Puskesmas Kendal Kerep menaungi 4 kelurahan yakni Kelurahan Bunul 

Rejo, Kelurahan Ksatrian, Kelurahan Jodipan, dan Kelurahan Polehan yang 

jumlah penduduk berdasarkan angka proyeksi Tahun 2015 mencapai 66.518 jiwa.  

 Unit kerja yang ada di Puskesmas Kendal Kerep antara lain rawat jalan, 

rawat inap, UGD, rekam medik dan farmasi. Pelayanan kesehatan dasar yang 

dilaksanakan yaitu terdiri dari pelayanan KIA, pelayanan antenatal, pertolongan 

persalinan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan, penanganan 

resiko tinggi dan komplikasi, kunjungan neonatus, pelayanan KB, pelayanan 

imunisasi, dan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin. Selain pelayanan 

kesehatan dasar juga terdapat pelayanan kesehatan rujukan, pencegahan dan 

pemberantasan penyakit, perbaikan gizi masyarakat yang termasuk di dalamnya 

pemberian kapsul vitamin A pada bayi, balita, dan ibu nifas serta pemberian tablet 

besi pada ibu hamil. 
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 Ketenagaan bidang kesehatan yang ada di Puskesmas Kendal Kerep terdiri 

dari tenaga medis dan paramedis, yaitu 188 dokter spesialis, 166 dokter umum, 61 

dokter gigi, 422 bidan, 1907 perawat yang tersebar di seluruh pelayanan 

kesehatan yang ada di Puskesmas Kendal Kerep, seperti puskesmas, rumah sakit 

dan kantor dinkes. 

 Pengambilan data dan penelitian ini dilakukan di Puskesmas Kendal Kerep 

khususnya di Kelurahan Bunul Rejo. Semua data bayi yang dilahirkan di Wilayah 

Kerja Puskesmas Kendal Kerep serta ibu yang melahirkan bayi tersebut diambil 

dari catatan yang disimpan di buku register puskesmas serta buku KIA masing-

masing ibu. 

5.1.2 Karakteristik Sampel 

Dalam penelitian ini terdapat 138 orang ibu melahirkan yang masuk dalam 

kriteria inklusi di Puskesmas Kendal Kerep Malang Tahun 2015. Namun, 45 

orang dieksklusikan sehingga jumlah akhir sampel dalam penelitian ini sebanyak 

93 orang. Eksklusi pada responden dilakukan karena: 2 orang responden dengan 

riwayat asma, 3 orang responden dengan riwayat preeklampsia, 3 orang responden 

dengan riwayat hiperemesis  gravidarum, 6 orang responden dengan riwayat 

hipertensi, 7 orang responden dengan riwayat diabetes, 9 orang responden dengan 

riwayat anemia, 15 orang responden tidak ada data/informasi penambahan berat 

badan hamil. 

5.1.3 Karakteristik Data Umum 

Data umum diperoleh berdasarkan lembar pengumpulan data dan data 

rekam medis. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2016. Adapun 

karakteristik responden dalam penelitian ini adalah: 
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a. Karakteristik Usia, Pekerjaan, dan Paritas 

Tabel 5.1 Karakteristik Usia, Pekerjaan, dan Paritas Ibu yang Melahirkan di 
Wilayah Kerja Puskesmas Kendal Kerep Malang Tahun 2015 

 
Karakteristik Jumlah Persentase (%) 

Umur Ibu 
20 – 25 tahun 
26 – 30 tahun 
31 – 35 tahun 
     Ʃ 

 
19 
30 
44 
93 

 
20,5 
32,2 
47,3 
100 

Pekerjaan Ibu 
Tidak bekerja 
Swasta 
Wiraswasta 
Guru 
     Ʃ 

 
67 
24 
1 
1 
93 

 
72 

25,8 
1,1 
1,1 
100 

Paritas 
Primipara 
Multipara 
     Ʃ 

 
33 
63 
93 

 
35,5 
64,5 
100 

Hasil analisis didapatkan kelompok umur terbanyak adalah kelompok ibu 

berumur 31 sampai dengan 35 tahun yaitu 44 orang (47,3%), sedangkan masing-

masing kelompok umur 20-25 tahun dan 26-30 tahun yaitu 19 orang (20,5%) dan 

30 orang (32,2%) 

Distribusi responden berdasarkan kategori pekerjaan ibu, menunjukkan 

sebagian besar responden tidak bekerja yaitu 67 orang (72%), 24 orang ibu 

bekerja di sektor swasta (25,8%), 1 orang wiraswasta (1,1%), dan sisanya 1 orang 

bekerja sebagai guru atau PNS (1,1%). 

Kategori ibu berdasarkan paritas menunjukkan sebagian besar paritas 

responden yaitu 60 orang (64,5%) merupakan multipara dengan paritas antara 2 

sampai 3 dan sisanya yaitu 33 orang (35,5%) merupakan primipara. 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ANALISIS HUBUNGAN BERAT ...SKRIPSI RAHMA ANUGERAH OKSALINA



41 
 

 
 

b. Karakteristik responden berdasarkan IMT Pra Hamil 

Tabel 5.2 Indeks Massa Tubuh (IMT) Pra Hamil Ibu yang melahirkan di 
Wilayah Kerja Puskesmas Kendal Kerep Malang tahun 2015 

 
Indeks Massa Tubuh 

(IMT) F % Mean±SD 
PBBH(kg) 

Mean±SD Berat 
Lahir Bayi (gr) 

Rendah (IMT<18,5) 10 10,7 13,5±4,3 2915±584,1 
Sedang (IMT 18,5-
24,9) 51 54,9 11±5,7 2999±534,4 

Tinggi (IMT 25-29,9) 22 23,7 9±3,6 2904,5±660,7 
Obesitas (IMT≥30) 10 10,7 7,3±3,9 3390±759,3 

Ʃ 93 100 10,2±4,4 3052,1±634,6 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan sebagian besar IMT responden yaitu 

51 orang (54,9%) sedang/normal. 

5.1.4 Karakteristik Data Khusus 

a. Berat Lahir Bayi 

Tabel 5.3 Berat Lahir Bayi di Wilayah Kerja Puskesmas Kendal Kerep Malang 
tahun 2015 

 
Berat Lahir Bayi 

Mean (gr)±SD F % Mean±SD 
PBBH(kg) 

2247,5±153,4 20 21,5 9,4±4,7 
3110,3±395,7 66 71 10,3±5,2 
4235,7±102,9 7 7,5 15,4±3,6 
3197,8±217,4 93 100 11,7±4,5 

 
 Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sebagian besar bayi yaitu  66 bayi 

(71%) mempunyai berat lahir normal. 
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b. Penambahan Berat Badan Hamil 

Tabel 5.4 Penambahan Berat Badan Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Kendal 
Kerep Malang tahun 2015 

 

Penambahan Berat Badan Hamil F % Mean±SD Berat 
Lahir Bayi (gr) 

PBBH sesuai Rekomendasi 
Jika IMT rendah: Terdapat PBBH sebesar 
12,5-18 kg,  
Jika IMT normal: Terdapat PBBH 
sebesar 11,5-16 kg,  
Jika IMT tinggi: Terdapat PBBH sebesar 
7-11,5 kg,  
Jika IMT obesitas:  Terdapat PBBH 
sebesar 5-9 kg 
Ʃ 

 
3 
 

16 
 
4 
 
7 
 

30 

 
3,23 

 
17,20 

 
4,30 

 
7,53 

 
32,26 

3116±591 

PBBH tidak Sesuai Rekomendasi 
Jika IMT rendah: Terdapat PBBH sebesar 
<12,5 kg atau>18 kg, 
Jika IMT normal:  Terdapat PBBH 
sebesar  <11,5 kg atau>16kg, 
Jika IMT tinggi:  Terdapat PBBH sebesar 
<7kg atau>11,5 kg, 
Jika IMT obesitas:  Terdapat PBBH 
sebesar <5kg atau >9kg) 
Ʃ 

 
7 
 

35 
 

18 
 
3 
 

63 

 
7,53 

 
37,63 

 
19,35 

 
3,23 

 
67,74 

2936,9±610,4 

Ʃ 93 100 3026,4±600,7 
 
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa PBBH sebagian besar ibu yaitu 63 

orang (67,7%) tidak sesuai rekomendasi berdasarkan IMT. 

5.2 Analisis Hasil Penelitian 

Tabel 5.5 Hasil Analisis Hubungan Berat Lahir Bayi Berdasarkan 
Penambahan Berat Badan Hamil 

 

Variabel N Mean ± SD Nilai 
r 

Nilai  
p 

Berat Lahir 
Bayi 93 3009,46 gr ± 

603,41 
+0,146 0,164 Penambahan 

Berat Badan 
Hamil 

93 10,55 kg ± 
5,23 
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 Pengujian hubungan antara berat lahir bayi dengan penambahan berat badan 

hamil ini dilakukan dengan menggunakan uji statistik korelasi Pearson. Dari hasil 

uji statistik korelasi Pearson didapatkan r = +0,146 dan nilai p  = 0,164 hal ini 

menunjukkan bahwa p > 0,05 maka tidak ada hubungan antara berat bayi lahir 

dengan penambahan berat badan ibu hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Kendal 

Kerep Malang. 
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BAB 6 

PEMBAHASAN 

6.1 Berat Lahir Bayi 

Data diambil dari data sekunder berupa rekam medik pasien persalinan yang 

memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi di Wilayah Kerja Puskesmas Kendal 

Kerep Malang tahun 2015. Tabel 5.3 menunjukkan, dari 93 sampel data tersebut, 

sebanyak 20 bayi (21,5%) masuk dalam kategori berat lahir rendah dengan berat 

rata-rata 2247,5 gram, 66 bayi (71%) masuk dalam kategori berat lahir normal 

dengan berat rata-rata 3110,3 gram, dan sisanya yakni 7 bayi (7,5%) masuk dalam 

kategori berat lahir lebih dengan berat lahir rata-rata 4235,7 gram. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar berat lahir bayi di Wilayah Kerja Puskesmas 

Kendal Kerep tahun 2015 adalah normal (71%) dengan rata-rata berat lahir bayi 

keseluruhan 3009,46 gram. 

Dari tabel 5.3 pun didapatkan data bahwa semakin tinggi berat lahir bayi 

maka pertambahan berat badan hamil pun semakin tinggi. Berat lahir bayi <2500 

gram mempunyai rata-rata penambahan berat badan hamil sebesar 9,4 kg, berat 

lahir bayi 2500-4000 gram mempunyai rata-rata penambahan berat badan hamil 

10,3 kg, dan berat bayi lahir >4000 gram mempunyai rata-rata penambahan berat 

badan hamil sebesar 15,4 kg.  

Berat lahir bayi didefinisikan sebagai berat bayi yang ditimbang dalam waktu 

satu jam pertama setelah lahir dan pengukurannya dilakukan di fasilitas 

kesehatan, sedangkan dalam waktu 24 jam bila bayi dilahirkan di rumah. 

Kategorisasi yang ditetapkan untuk berat lahir bayi dibagi menjadi tiga yakni 

BBLR atau bayi berat lahir rendah dimana berat lahir kurang dari 2500 gram, 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ANALISIS HUBUNGAN BERAT ...SKRIPSI RAHMA ANUGERAH OKSALINA



45 
 

 
 

berat lahir normal dimana berat lahir antara 2500 sampai dengan 4000 gram, dan 

makrosomia atau berat lahir lebih dari 4000 gram (Kosim, dkk. 2012). Berat bayi 

lahir dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah umur ibu, umur 

kehamilan, status gizi ibu, jarak kehamilan/kelahiran, paritas, penyakit saat 

kehamilan, pemeriksaan kehamilan, dan kehamilan ganda (Nurhadi, 2008). 

Umur ibu yang paling baik untuk hamil dan melahirkan adalah umur antara 

20 sampai dengan 35 tahun (Nurhadi, 2008).  Pada umur <20 tahun dan >35 tahun 

memiliki kecenderungan dalam masalah kehamilan dan bayinya. Kramer dalam 

Institute of Medicine menyebutkan bahwa mereka pada umur ini juga 

berkesempatan lebih besar melahirkan bayi dengan berat lahir yang rendah.  

Faktor berikutnya adalah umur kehamilan, Wiknjosastro (2009) menyebutkan 

bahwa umur kehamilan dapat menentukan berat badan janin. Kehamilan preterm 

maupun posterm mempengaruhi berat badan lahir bayi, pada kehamilan ini besar 

kemungkinan bayi yang akan dilahirkan mengalami kekurangan nutrisi dan 

gangguan kronis, sehingga umur kehamilan janin yang baik untuk dilahirkan 

adalah saat dia aterm (Cunningham, 2008).  

Jarak kehamilan/kelahiran yang baik adalah 2 tahun atau lebih. Karena bila 

jarak kelahiran yang pendek akan menyebabkan seorang ibu belum cukup untuk 

memulihkan kondisi tubuhnya setelah melahirkan dan cadangan zat gizi ibu juga 

akan terkuras, sehingga gizi untuk janin juga berkurang yang akan mempengaruhi 

berat bayi lahir. Begitu pula dengan paritas. Ibu yang terlau sering hamil dapat 

menguras cadangan zat gizi tubuh ibu, sehingga gizi untuk janin juga berkurang 

dan mempengaruhi berat bayi lahir sehingga paritas yang baik adalah antara 1 

sampai dengan 3 (Arisman, 2007). Pada kehamilan ganda dengan distensi uterus 
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yang berlebihan dapat menyebabkan persalinan prematur dengan BBLR. 

Sehingga jenis kehamilan tunggal dan tidak ada masalah kesehatan adalah yang 

terbaik (Nurhadi, 2008). 

Pada kehamilan, penyakit akan mempengaruhi berat bayi yang dilahirkan. Ibu 

yang mempunyai penyakit tertentu, seperti anemia akan mempengaruhi kesehatan, 

yang juga berdampak pada status gizi ibu dan janin, dan akhirnya pada berat bayi 

lahir yang kurang Begitu pula ibu yang memiliki penyakit diabetes akan 

melahirkan bayi dengan berat badan yang lebih (Arisman, 2007). 

Karena dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah dari ibu yang umur 

20-35, umur kehamilan aterm, jarak kehamilan >2 tahun, paritas 1-3, jenis 

kehamilan tunggal serta keadaan ibu yang sehat tanpa penyakit penyerta, maka 

persentase beratbayi yang dilahirkan diharapkan murni didapat dari variabel bebas 

yakni penambahan berat badan hamil ibu. Sesuai dengan penelitian oleh Nurhadi 

(2008) tentang analisis multivariat faktor-faktor yang mempengaruhi BBLR, bila 

ibu dalam kondisi yang normal di atas, maka persentase BBLR menjadi kecil 

yakni rata-rata < 10%. 

6.2 Penambahan Berat Badan Hamil 

Hasil penelitian terhadap penambahan berat badan hamil yang ditunjukkan 

pada tabel 5.4, menunjukkan ibu dengan penambahan berat badan hamil yang 

tidak sesuai dengan rekomendasi lebih banyak yakni 63 orang (67,7%) daripada 

ibu dengan penambahan berat badan hamil yang sesuai dengan rekomendasi yakni 

30 orang (32,3%).  

Berdasarkan rekomendasi dari Institute of Medicine (IOM) 2009, 

penambahan berat badan hamil pada kehamilan tunggal berdasarkan IMT 
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prahamil dapat dibagi menjadi 4 kategori yakni kategori IMT rendah (IMT<18,5) 

dengan kenaikan yang direkomendasikan sebanyak 12,5-18 kg, kategori IMT 

sedang (IMT 18,5-24,9) dengan kenaikan yang direkomendasikan sebesar 11,5-16 

kg, kategori IMT tinggi (IMT 25,0-29,9) dengan kenaikan yang direkomendasikan 

sebesar 7-11,5 kg, dan yang terakhir kategori IMT obesitas (IMT ≥30,0) dengan 

kenaikan yang direkomendasikan sebesar 5-9 kg. 

Dari 63 orang ibu dengan penambahan berat badan hamil yang tidak sesuai 

rekomendasi, rata-rata berat bayi lahir yang didapatkan  yaitu 2936,9 gram, lebih 

rendah daripada ibu dengan penambahan berat badan hamil yang sesuai dengan 

rekomendasdi berdasarkan IMT yaitu 3116 gram. Penambahan berat badan hamil 

merupakan penentu utama berat bayi lahir, penambahan berat badan hamil yang 

tepat bagi setiap ibu hamil didasarkan pada indeks massa tubuh pra hamil (Fraser, 

2009). Penambahan berat badan hamil yang direkomendasikan setiap wanita 

hamil berbeda, tergantung dari tinggi badan dan berat badan pra hamil (IMT), 

ukuran bayi dan plasenta, kualitas diet makan sebelum dan selama kehamilan 

(Suririnah, 2008). 

Pada tabel 5.2, karakteristik ibu berdasarkan IMT pra hamil didapatkan data 

bahwa ibu yang mempunyai IMT pra hamil kategori rendah, sedang, maupun 

tinggi memiliki rata-rata berat lahir bayi yang hampir sama yakni ±2900 gram. 

Rata-rata berat lahir bayi yang paling besar didapatkan pada IMT pra hamil 

kategori obesitas yakni 3052,1 gram. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan Mei-Yueh Chang (2010) bahwa ibu dengan IMT pra hamil 24-27 

melahirkan bayi dengan berat lahir lebih tinggi daripada ibu yang memiliki 
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IMT>27 dan <18,5 yang menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara 

IMT pra hamil dengan berat lahir bayi. 

Data yang didapat pada tabel 5.2 juga tidak sesuai dengan penelitian lain 

yang dilakukan Gadis Sativa (2011), menunjukkan bahwa IMT ibu pada saat 

persalinan berpengaruh terhadap hasil output maternal di RSUP dr Karyadi 

Semarang dengan p = 0,039 (p <0,05).  

Penambahan berat badan hamil dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tingkat 

edema, laju merabolik, asupan diet, muntah atau diare, merokok, jumlah cairan 

amniotik, dan ukuran janin, semua aspek harus diperhitungkan. Usia maternal, 

ukuran tubuh prakehamilan, paritas, ras-etnisitas, hipertensi, dan diabetes juga 

mempengaruhi pola peningkatan berat badan ibu hamil (Abrams et al, 1995 dalam 

Fraser, 2009). 

Penambahan berat badan hamil berbeda-beda pada berbagai studi. Mitchell 

dan Lerner (1989) menemukan bahwa penambahan berat badan hamil pada 

perempuan dengan IMT rendah dan sangat rendah secara signifikan lebih besar 

daripada wanita dengan perempuan IMT normal yaitu 9,3 kg dibandingkan 8,5 kg. 

Studi tersebut sesuai dengan data yang didapatkan pada penelitian ini yang dapat 

dilihat pada tabel 5.2 bahwa semakin rendah IMT pra hamil ibu, maka semakin 

besar penambahan berat badan hamil. 

6.3 Analisis Hubungan Berat Lahir Bayi Berdasarkan Penambahan Berat 

Badan Hamil 

Uji statistik korelasi pearson menunjukkan tidak terdapat hubungan yang 

bermakna antara berat lahir bayi terhadap penambahan berat badan hamil ibu, 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ANALISIS HUBUNGAN BERAT ...SKRIPSI RAHMA ANUGERAH OKSALINA



49 
 

 
 

dimana didapatkan nilai koefisien Pearson (r) sebesar +0,146 dengan nilai 

signifikansi p = 0,164 (p > 0,05).  

Hubungan berat lahir bayi dengan PBBH (Penambahan Berat Badan Hamil) 

memang telah banyak dilaporkan pada beberapa penelitian, misalnya pada 

penelitian Adiba di Rumah Bersalin Lestari Ciampea Bogor pada tahun 2010 yang 

menghasilkan nilai p = 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara 

penambahan berat badan hamil ibu dengan berat lahir bayi. Penelitian lain yang 

sejalan dengan hasil penelitian ini terdapat di Kota Pariaman oleh Akbar Shiddiq 

pada tahun 2014 yang menghasilkan nilai p = 0,323 (p > 0,05) yang menunjukkan 

bahwa tidak ada hubungan signifikan antara pertambahan berat badan hamil 

terhadap berat bayi lahir. 

Pada penelitian ini belum bisa menemukan hubungan antara berat lahir bayi 

dengan penambahan berat badan hamil. Menurut asumsi, hal ini terjadi karena 

masih adanya faktor-faktor lain yang belum diketahui secara pasti dimana faktor 

tersebut yang mempengaruhi berat lahir bayi. 

Berat lahir bayi memang tidak hanya dipengaruhi oleh penambahan berat 

badan hamil. Berat lahir bayi merupakan interaksi dari berbagai faktor melalui 

suatu proses yang berlangsung selama berada dalam kandungan. Dari hasil 

penelitian inidapat dikatakan bahwa hubungan antara berat lahir bayi dengan 

penambahan berat badan hamil baru bermakna jika ada faktor-faktor latar 

belakang lain yang mempengaruhinya.  

Berat lahir bayi dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu dari faktor maternal, 

faktor janin dan dari faktor plasenta. Selain dari faktor maternal yang menjadi 

variabel bebas dalam penelitian ini yaitu penambahan berat badan hamil ibu, 
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terdapat juga faktor maternal lain yaitu penyakit penyerta kehamilan seperti 

hipertensi, preeklampsia, jantung, TBC, diabetes melitus dan anemia yang sangat 

berpengaruh terhadap hasil keluaran maternal. Penelitian oleh Colti Sistiarani 

(2008) di RSUD Banyumas menunjukkan hasi uji statistik dengan nilai p = 0,03 

(p < 0,05) yang berarti ada perbedaan berat lahir bayi yang signifikan antara ibu 

yang mempunyai penyakit selama kehamilan dengan ibu yang tidak mempunyai 

penyakit selama kehamilan. 

Dari faktor janin, yaitu faktor genetik, diperkirakan 40% dari seluruh variasi 

berat lahir bayi berkaitan dengan kontribusi genetik ibu dan janin . Wanita normal 

tertentu memiliki kecenderungan untuk berulangkali melahirkan bayi KMK (Kecil 

Masa Kehamilan) (tingkat pengulangan 25%-50%), dan kebanyakan wanita 

tersebut dilahirkan sebagai BBL KMK. Demikian juga, wanita yang pernah 

melahirkan bayi besar memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk kembali 

melahirkan bayi besar, dan mereka sendiri cenderung berukuran besar pada saat 

lahir. Hubungan yang berarti antara berat lahir ibu dan janin berlaku pada semua 

ras (Kosim, 2012). 

Tidak terdapatnya hubungan antara berat lahir terhadap penambahan berat  

badan hamil ibu di Wilayah Kerja Puskesmas Kendal Kerep Malang tahun 2015 

bisa dikarenakan penelitian ini tidak memperhatikan pola penambahan berat 

badan hamil pada sampel. Manurut Klaus HM dan Fanaroff A (1998), selama 

embriogenesis status nutrisi ibu memiliki efek kecil terhadap pertumbuhan janin. 

Hal ini karena kebanyakan wanita memiliki cukup simpanan nutrisi untuk embrio 

yang tumbuh lambat. Meskipun demikian, fase pertumbuhan trimester ketiga saat 

hipertrofi seluler janin dimulai, kebutuhan nutrisi janin dapat melebihi persediaan 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ANALISIS HUBUNGAN BERAT ...SKRIPSI RAHMA ANUGERAH OKSALINA



51 
 

 
 

ibu jika masukan nutrisi ibu rendah. Penelitian Hickey et al (2000) dan 

Carmichael et al (1997) menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pola 

penambahan berat badan hamil dengan outcomes bayi. Penelitian tersebut 

menemukan bahwa terdapat hubungan yang positif antara PBBH trimester II atau 

PBBH trimester III dan berat lahir bayi serta lamanya kehamilan. 

Selain pola penambahan berat badan hamil, komposisi PBBH juga 

mempengaruhi outcome kehamilan (Butte et al, 2003), dan perbedaan komponen 

PBBH seharusnya diperhatikan. Komposisi PBBH berdasarkan peristiwa 

fisiologis selama kehamilan menunjukkan bahwa produk kehamilan yang terbesar 

adalah janin yang direfleksikan melalui kenaikan berat badan kumulatif ibu 

sampai 40 minggu sebesar 3400 gram, disusul urutan ke-dua yaitu cadangan 

maternal (lemak) dengan berat 3345 gram, dan urutan ke-tiga adalah cairan 

ekstravaskuler (Cunningham, 2001).  

Ibu dengan PBBH yang tinggi namun melahirkan bayi dengan berat lahir 

yang rendah bisa disebabkan karena komposisi cadangan maternal (lemak) ibu 

lebih tinggi daripada berat janin itu sendiri. Tingginya PBBH menunjukkan 

tingginya massa lemak atau retensi cairan yang berlebihan. Akumulasi lemak 

pada ibu selama kehamilan sebagai cadangan untuk melindungi janin dari 

kekurangan gizi dan untuk persediaan laktasi setelah melahirkan. Penambahan 

berat badan lahir yang berlebihan, atau dalam penelitian ini bisa disebut dengan 

penambahan berat badan hamil yang tidak sesuai rekomendasi, sebagian besar 

tidak menambah ukuran janin dan lamanya kehamilan. Bahkan, PBBH 

berkontribusi terhadap retensi jaringan lemak selama postpartum (Lawrence et al, 

1991; Scholl et al, 1995). Sama halnya dengan ibu yang mempunyai penambahan 
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berat badan hamil sedikit namun dapat melahirkan bayi dengan berat lahir yang 

normal, bisa disebabkan karena komposisi janin memang lebih besar daripada 

cadangan maternal (lemak) itu sendiri sesuai dengan proporsi normal setiap 

komposisi produk kehamilan. 

Selain itu, tidak terdapatnya hubungan antar dua variable dalam penelitian 

ini juga bisa disebabkan karena tidak adanya perbedaan berat lahir bayi antara ibu 

yang memiliki IMT pra hamil rendah, sedang, tinggi maupun obesitas. Hal ini 

sesuai dengan teori yang diungkapkan Brown, et al (1981). Penelitian yang 

dilakukan di St. Paul, Minnesota menunjukkan  bahwa tidak ada perbedaan PBBH 

antara wanita yang mempunyai berat badan pra hamil underwight dengan wanita 

yang mempunyai berat badan pra hamil normal dengan nilai p yang non signifikan 

(p>0,05), serta penelitian Abrams dan Laros (1986) yang menunjukkan tidak ada 

perbedaan signifikan rerata PBBH pada wanita dengan IMT rendah, normal, 

tinggi dan obestitas. Tidak adanya perbedaan diantara 4 kelompok IMT tersebut, 

memungkinkan tidak adanya pula perbedaan berat lahir bayi berdasarkan PBBH. 

Penelitian hubungan berat lahir bayi berdasarkan penambahan berat badan 

hami ibu ini pun juga kurang memperhitungkan faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi pertambahan berat badan hamil, seperti riwayat pemeriksaan 

ANC, stress ibu dan tingkat sosial ekonomi. Menurut hasil penelitian Alif (2013), 

menunjukkan terdapat perbedaan berat bayi lahir berdasarkan frekuensi ANC. 

Analisis ini didukung oleh hasil analisis oleh Fitrah Ernawati, dkk (2011) yang 

menunjukkan adanya hubungan antara kunjungan ANC dengan berat lahir bayi 

dimana ibu yang melakukan kunjungan ANC minimal 4 kali selama kehamilan 
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mempunyai peluang untuk tidak melahirkan anak dengan BBLR sebesar 1,8 kali 

dibanding yang ANC kurang dari 4 kali 

Sependapat dengan penelitian oleh Colti Sistiarani, dalam penelitiannya di 

RSUD Banyumas pada tahun 2008, yang menunjukkan bahwa ada perbedaan 

berat lahir bayi yang signifikan antara ibu yang memiliki kualitas pelayanan 

antenatal yang baik dengan ibu yang memiliki kualitas pelayanan antenatal yang 

kurang. 

Di Wilayah Kerja Puskesmas Kendal Kerep Malang tahun 2015, didapatkan 

masih banyak ibu hamil yang penambahan berat badan hamil tidak sesuai 

rekomendasi (67,7%). Ini menunjukkan masih banyak ibu hamil yang 

mendapatkan kualitas pelayanan antenatal yang kurang.  

Dari penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa selain penting untuk 

mengetahui nominal penambahan berat badan hamil dan pola penambahan berat 

badan hamil, namun juga perlu untuk diteliti faktor-faktor lain yang berperan 

dalam penambahan berat badan hamil dapat mempengaruhi outcome kehamilan 

atau berat lahir bayi. 
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BAB 7 

PENUTUP 

7.1 Kesimpulan 

1. Sebagian besar yaitu 66 bayi (71,6%) yang dilahirkan di wilayah kerja 

Puskesmas Kendal Kerep Malang tahun 2015 lahir dengan berat lahir 

normal dengan rata-rata berat lahir bayi 3009,46 gram. 

2. Sebagian besar ibu yaitu 63 orang (67,7%) memiliki penambahan berat 

badan hamil yang tidak sesuai dengan rekomendasi berdasarkan IMT pra 

hamil. 

3. Tidak terdapat hubungan signifikan antara berat lahir bayi dengan 

penambahan berat badan hamil, menurut asumsi dikarenakan sebagian 

besar sampel memiliki komposisi penambahan berat badan hamil yang 

tidak sesuai proporsi berdasarkan peristiwa fisiologis selama kehamilan. 

7.2 Saran 

1. Melalui program KIA di puskesmas, kepada ibu hamil perlu dianjurkan 

untuk meningkatkan asupan makanan selama hamil agar penambahan 

berat badan hamil (PBBH) tercapai sesuai rekomendasi berdasarkan IMT 

pra hamil. 

2. Melakukan penelitian lanjutan mengenai berat lahir bayi dengan 

menggunakan variabel lain seperti riwayat kehamilan sebelumnya, jarak 

kelahiran, biaya berobat pasien dan pola kunjungan antenatal agar lebih 

diketahui variabel mana yang mempunyai hubungan kuat yang dapat 

digunakan untuk mencegah terjadinya BBLR maupun makrosomi.
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Lampiran 6. Pengolahan Data dan Uji Statistik 

 
Uji Normalitas Data 
NPar Tests 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 PBBH BBL 

N 93 93 

Normal Parametersa,b Mean 10,55 3009,4

6 

Std. Deviation 5,231 603,41

5 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,123 ,118 

Positive ,123 ,118 

Negative -,090 -,079 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,184 1,138 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,121 ,150 

a. Test distribution is Normal. 

Interpretasi data: Distribusi data normal 
 

Uji Korelasi Product Moment 

 
Correlations 

 

 
 

Interpretasi data: dalam α = 0,05 

Nilai p = 0,164 (p > α) dapat disimpulkan tidak ada hubungan signifikan  

antara berat lahir bayi terhadap penambahan berat badan hamil 

 

 

 

Corre lations

1 ,146

,164

93 93

,146 1

,164

93 93

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

PBBH

BBL

PBBH BBL

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ANALISIS HUBUNGAN BERAT ...SKRIPSI RAHMA ANUGERAH OKSALINA



 
 

 
 

Uji Beda Independent T-Test 
 

Group Statistics 

 Penambahan Berat 

Badan Hamil N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Berat Bayi 

Lahir 

Sesuai Rekomendasi 30 3116,0

0 

590,812 107,867 

Tidak Sesuai 

Rekomendasi 

63 2958,7

3 

607,383 76,523 

 

 
 
Interpretasi data: 
Dalam α = 0,05, nilai p = 0,242 (p > α), dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan Berat 
Lahir Bayi antara penambahan berat badan hamil sesuai rekomendasi dan tidak sesuai 
rekomendasi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ranks

20 55,03

66 45,09

7 42,07

93

BBL

BBLR

BBLN

Makrosomi

Total

PBBH

N Mean Rank
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2. Mencari data populasi 
dalam penelitian yakni 
seluruh bayi yang 
dilahirkan di Wilayah 
Kerja Puskesmas Kendal 
Kerep Malang 
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3. Mencari data populasi 
yang memenuhi kriteria 
inklusi dan ekslusi 

 

4. Mencatat sample di 
lembar pengumpulan 
data sesuai perhitungan 
jumlah sampel minimal 
yang diperlukan 
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