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ABSTRAK 

BBLR merupakan salah satu faktor penyebab kematian bayi. Di negara 

berkembang, berat bayi lahir rendah (BBLR) merupakan masalah kesehatan 

masyarakat yang belum dapat diatasi. Dua faktor utama penyebab BBLR adalah 
Intra uterine growth retardation (IUGR) dan kelahiran prematur. Selama hamil ibu 

harus mendapat asupan makanan yang bergizi. Makanan yang dikonsumsi oleh ibu 

hamil akan digunakan untuk pertumbuhan janin sebesar 40 % dan sisanya 60 % 

digunakan untuk cadangan energi dan nutrisi ibunya. Asupan makanan juga 

mempengaruhi berat badan ibu. Apabila selama kehamilan ibu mendapat asupan 

makanan dan zat gizi yang adekuat, maka gangguan dan resiko kehamilan dapat 

diminimalisir. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis hubungan pola 

konsumsi dan peningkatan berat badan ibu hamil terhadap kejadian BBLR di wilayah 

kerja Puskesmas Gading Surabaya. 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan desain case control. Sampel 

penelitian sebesar 54 orang yang terdriri dari 18 ibu yang melahirkan BBLR dan 36 

ibu yang melahirkan dengan berat bayi lahir normal. Pengumpulan data dilakukan 

dengan kuesioner Food Frequency Questionnaire Semi Quantitative dan Kuesioner 

Food History. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik 

chi square dan regresi logistik. 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara pola konsumsi 

makanan sumber vitamin A (p=0,034), pola konsumsi makanan sumber zat besi 

(p=0,036) dan konsumsi tablet besi (p=0,020) dengan kejadian BBLR. Sedangkan 

pola konsumsi makanan sumber karbohidrat (p=0,335), pola konsumsi makanan 

sumber protein (p=0,847), pola konsumsi makanan sumber lemak (p=0,441), pola 

konsumsi makanan sumber yodium (p=0,245), pola konsumsi makanan sumber asam 

folat (p=0,554) dan peningkatan berat badan pada ibu hamil (p=0,221) tidak 

berhubungan dengan kejadian BBLR. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pola konsumsi makanan sumber 

vitamin A, pola konsumsi makanan sumber zat besi dan konsumsi tablet besi yang 

teratur memperkecil resiko terjadinya BBLR. Oleh karena itu, ibu hamil sebaiknya 

mengonsumsi makanan yang bervariasi serta memperbanyak mengonsumsi makanan 

yang mengandung zat besi dan vitamin A yang tinggi. Selain itu, ibu hamil 

hendaknya mengonsumsi tablet besi secara rutin dan teratur. 
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