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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Berat badan lahir anak adalah salah satu indikator dalam tumbuh kembang 

anak hingga masa dewasanya, dan menggambarkan status gizi yang diperoleh 

selama dalam kandungan.1 Berat badan lahir anak ditimbang dalam waktu satu jam 

pertama saat lahir.2 Bayi lahir cukup bulan dan normal (BBLN) pada umumnya 

memiliki berat badan 2,5 kg sampai 3,9 kg.2 Berat badan lahir kurang dari 2,5 kg 

dapat dikatakan sebagai berat badan lahir rendah (BBLR), dan yang lebih dari 4 kg 

adalah berat badan lahir tinggi (BBLT).3 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berat badan lahir adalah faktor 

lingkungan internal (usia ibu saat mengandung, jumlah anak dalam kandungan, 

jarak kelahiran, kadar hemoglobin, status gizi ibu hamil, pemeriksaan kehamilan, 

dan penyakit pada saat kehamilan), faktor lingkungan eksternal (lingkungan sekitar, 

asupan gizi, dan tingkat sosio-ekonomi ibu saat hamil).4 

Anak dengan BBLT atau BBLR memiliki banyak risiko kesehatan yang 

dapat berhubungan dengan kematian akibat dari komplikasi seperti aspirasi, 

pendarahan intrakranial, sepsis, pneumonia, hipoglikemi,1 morbiditas, mortalitas 

dan peningkatan risiko kelainan dalam fungsi kognitif.5 

Penelitian yang dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa faktor yang 

berhubungan dengan BBLR atau BBLT adalah usia ibu saat hamil,3,6 jarak waktu 

kelahiran, kenaikan berat badan selama hamil, riwayat hipertensi saat hamil,4 

perawatan pre-natal yang tidak teratur, kurangnya akses terhadap fasilitas 

kesehatan,3 meningkatnya tekanan darah sistolik dan riwayat kebiasaan merokok 

pada saat mengandung.6 

BBLR merupakan salah satu masalah kesehatan di negara berkembang atau 

negara dengan sosio-ekonomi rendah dengan jumlah 95,6%.7 Sebanyak 60-80% 

dari Angka Kematian Bayi (AKB) disebabkan karena BBLR.7 Di Indonesia, 

penelitian mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan berat badan lahir anak 

dilakukan pada tahun 2012-2016 di provinsi Jawa Timur, yang menunjukan bahwa 
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BBLR dijadikan indikator untuk kehidupan anak di masa depan karena terdapat 

populasi dengan BBLR sebesar 10,1%.8 

Menurut WHO (2010), sebanyak 27% ibu hamil merokok dan 78,4% ibu 

hamil terpapar asap rokok.9 Penelitian yang dilakukan di Padang, Indonesia (2019) 

menunjukkan bahwa kelahiran dengan BBLR dipengaruhi oleh usia ibu saat hamil 

mencapai 32,4%, penyakit ibu selama hamil 41,7%, kelahiran prematur sebesar 

51,4%, jumlah pemeriksaan kehamilan 55,1%, dan kenaikan berat badan yang tidak 

cukup mencapai 51,5%.10 Data ini menunjukkan bahwa  faktor-faktor berupa: 

paparan terhadap rokok, usia, penyakit ibu selama hamil termasuk hipertensi, 

jumlah kunjungan antenatal dan kenaikan berat badan, merupakan faktor yang 

mempengaruhi berat badan lahir anak. Penelitian mengenai hal ini yang dilakukan 

di Indonesia masih kurang sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk 

memperkaya data mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan berat badan 

lahir anak di Indonesia. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan penelitian yang telah dijelaskan di atas, 

telah ditunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi berat badan 

lahir anak. 

Di Indonesia, penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi berat 

badan lahir anak masih kurang. Penelitian yang pernah dilakukan di Jawa Timur, 

diantaranya kota Madiun, kabupaten Situbondo dan kabupaten Bondowoso pada 

tahun 2012-2016 menunjukkan bahwa BBLR dapat disebabkan oleh penyakit yang 

menyertai ibu hamil seperti anemia dan preeklamsia.8 Penelitian lain yang 

dilakukan di kota Makassar pada tahun 2018 menyatakan bahwa BBLR dapat 

dipengaruhi oleh keadaan gizi ibu, berat badan ibu sebelum hamil, pekerjaan, 

kebiasaan merokok dan jarak kelahiran.11 

Penelitian yang masih kurang di Indonesia menunjukkan bahwa diperlukan 

penelitian tambahan untuk memperkaya data mengenai faktor-faktor yang 

berhubungan dengan berat badan lahir anak. 
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1.3. Pertanyaan Penelitian 

- Apakah riwayat hipertensi ibu saat hamil berhubungan dengan berat badan 

lahir anak? 

- Apakah riwayat merokok ibu saat hamil berhubungan dengan berat badan 

lahir anak? 

- Apakah usia ibu saat hamil berhubungan dengan berat badan lahir anak? 

- Apakah jumlah kunjungan pemeriksaan kehamilan berhubungan dengan 

berat badan lahir anak? 

- Apakah kenaikan berat badan ibu selama hamil berhubungan dengan berat 

badan lahir anak? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

1.4.1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan berat badan lahir 

anak. 

1.4.2. Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui  

- Apakah riwayat hipertensi ibu saat hamil berhubungan dengan berat 

badan lahir anak? 

- Apakah riwayat merokok ibu saat hamil berhubungan dengan berat 

badan lahir anak? 

- Apakah usia ibu saat hamil berhubungan dengan berat badan lahir 

anak? 

- Apakah jumlah kunjungan pemeriksaan kehamilan berhubungan 

dengan berat badan lahir anak? 

- Apakah kenaikan berat badan ibu selama hamil berhubungan dengan 

berat badan lahir anak? 
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1.5.Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat Akademik 

- Penelitian ini dapat memberikan dan menjelaskan faktor-faktor yang 

mempengaruhi berat badan lahir anak 

- Penelitian dapat digunakan sebagai indikator untuk meningkatkan 

pelayanan kesehatan dan mencegah BBLR atau BBLT 

- Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan mengenai 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berat badan lahir anak 

1.5.2. Manfaat Praktis 

- Diharapkan bahwa penelitian yang dilakukan ini dapat menjadi 

pengetahuan dan masukkan bagi ibu-ibu yang akan mengandung atau 

sedang mengandung 

- Dapat memberikan informasi tambahan dan sebagai penunjang untuk 

penelitian selanjutnya dalam pembahasan yang serupa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


