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ABSTRAK 

 

Prevalensi dan kematian karena bayi berat lahir rendah (BBLR) masih tinggi di 

kota Kupang. Penyebab BBLR multifaktorial, dapat dikelompokkan menjadi 

faktor: lingkungan fisik maupun sosial, ibu, janin, plasenta dan tali pusat, serta 

pelayanan kesehatan. Dari faktor ibu, terdapat subfaktor karakteristik ibu, 

pengetahuan kehamilan, status kesehatan ibu hamil, dan perilaku perawatan 

kehamilannya. Perilaku perawatan kehamilan dapat berupa kepatuhan pada 

perawatan kehamilan tradisional, yang mungkin menyebabkan BBLR. Sebagian 

besar penelitian tentang faktor risiko BBLR berkaitan dengan faktor klinis medis. 

Tujuan penelitian ini untuk membuktikan variabel  fetal health locus of control 

dan  kepatuhan pada perawatan kehamilan tradisional, merupakan mediator untuk 

terjadinya BBLR. Penelitian ini bersifat observasional analitik dengan rancangan 

kasus-kontrol, pada 50 ibu melahirkan BBLR dan 50 ibu melahirkan bayi normal, 

melalui wawancara dan penelusuran rekam medis ibu serta bayi. Lokasi penelitian 

di RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes, RSIA Dedari dan 2 Puskesmas PONED di 

Kupang. Analisis data menggunakan SmartPLS 3.2.6. Hasil penelitian 

membuktikan, variabel kepatuhan pada perawatan kehamilan tradisional 

merupakan mediator kejadian BBLR, sedangkan fetal health locus of control 

tidak. Kepatuhan pada perawatan kehamilan tradisional berupa pemeriksaan 

kehamilan di bawah standar dan tetap kerja berat selama hamil terbukti 

menyebabkan BBLR. Penelitian ini juga menemukan 2 model jalur terjadinya 

BBLR yaitu: 1) Karakteristik ibu (tingkat pendidikan, penghasilan ibu, jumlah 

penghasilan keluarga) berpengaruh terhadap kejadian BBLR melalui variabel: 

pengetahuan tentang kehamilan, persepsi pengendalian perilaku, dan kepatuhan 

pada budaya perawatan kehamilan tradisional. 2) Karakteristik ibu berpengaruh 

terhadap kejadian BBLR melalui kepatuhan pada budaya perawatan kehamilan 

tradisional. 

 

Kata kunci: fetal health locus of control, kepatuhan pada budaya perawatan 

kehamilan tradisional, bayi berat lahir rendah (BBLR)  
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