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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam menilai derajat kesehatan masyarakat, terdapat beberapa 

indikator yang dapat digunakan. Indikator-indikator tersebut pada 

umumnya tercermin dalam kondisi angka kematian, angka kesakitan dan 

status gizi. Pada bagian ini, derajat kesehatan masyarakat di Provinsi 

Jawa Tengah digambarkan melalui Angka Kematian Bayi (AKB), Angka 

Kematian balita (AKABA), Angka Kematian Ibu (AKI), angka morbiditas 

beberapa penyakit dan status gizi. Derajat kesehatan masyarakat juga 

dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor - faktor tersebut tidak hanya 

berasal dari sektor kesehatan seperti pelayanan kesehatan dan 

ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, melainkan juga 

dipengaruhi faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, keturunan dan 

faktor lainnya. 

Angka kematian dari waktu ke waktu menggambarkan status 

kesehatan masyarakat secara kasar, kondisi atau tingkat permasalahan 

kesehatan, kondisi lingkungan fisik dan biologik secara tidak langsung. 

Angka tersebut dapat digunakan sebagai indikator dalam penilaian 

keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan 

kesehatan. 

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan jumlah kematian bayi (0-

11 bulan) per 1000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKB 
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menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang 

berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan 

antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, 

serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Apabila AKB di suatu 

wilayah tinggi, berarti status kesehatan di wilayah tersebut rendah. AKB di 

Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 sebesar 10,75/1.000 kelahiran hidup, 

meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 10,34/1.000 

Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 10 10 kelahiran 

hidup. Dibandingkan dengan target Millenium Development Goals 

(MDGs) ke-4 tahun 2015 sebesar 17/1.000 kelahiran hidup maka AKB di 

Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 sudah cukup baik karena telah 

melampaui target. AKB di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2008-2012. 

Angka kematian bayi tertinggi adalah Kabupaten Banjarnegara sebesar 

18,16/1.000 kelahiran hidup, sedangkan terendah adalah Kota Surakarta 

sebesar 5,33/1.000 kelahiran hidup.(Depkes.prof Jateng,2012) 

Penyebab utama kematian neonatal adalah bayi berat lahir rendah 

(BBLR).Definisi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) adalah bila berat 

badannya kurang dari 2500 gram. Sejak tahun 1961 WHO telah 

mengganti (premature baby) dengan (low birth weight baby). Hal ini 

dilakukan karena tidak semua bayi dengan berat badan kurang dari 2500 

gram pada waktu lahir bayi premature. BBLR dibedakan dalam 2 kategori 

yaitu BBLR karena premature (usia kandungan kurang dari 37 minggu) 

atau BBLR karena Intrauterine Growth Retardation (IUGR) yaitu bayi 

cukup bulan tetapi berat kurang untuk usianya. (Winkjosastro,2007). 
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Berdasarkan data dari WHO dan UNICEF pada tahun 2004, lebih 

dari 20 juta bayi (15,5% dari seluruh kelahiran bayi di dunia) setiap tahun 

merupakan bayi BBLR dan 95,6% diantaranya lahir di negara 

berkembang. Kejadian BBLR di negara berkembang adalah 16,5% atau 2 

kali lebih besar dibandingkan dengan di negara maju (7%). Insidensi 

BBLR di Indonesia pada tahun 2005 diperkirakan 7–14%, yaitu sekitar 

459.200-900.000 bayi.  

AKB menjadi indikator pertama dalam menentukan derajat 

kesehatan anak, karena merupakan cerminan dari status kesehatan anak 

saat ini. Secara statistik, angka kesakitan dan kematian pada nenonatus 

di negara berkembang adalah tinggi, dengan penyebab utama adalah 

berkaitan dengan BBLR (Puspitasari, 2011).  

Ada beberapa faktor risiko yang mempengaruhi BBLR ditinjau dari 

faktor ibu, faktor janin.Faktor ibu meliputi gizi saat hamil kurang, umur ibu 

(<20 tahun dan > 35 tahun), jarak kehamilan terlalu dekat, dan penyakit 

menahun. faktor kehamilan seperti hidramnion dan kehamilan ganda. 

Faktor janin yang mempengaruhi BBLR seperti cacat bawaan dan infeksi 

dalam rahim. Faktor-faktor resiko lainnya yang mempengaruhi kejadian 

BBLR antara lain paritas, status ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan ibu 

(Sistriani, 2008). 

Angka kejadian BBLR tertinggi ialah pada usia ibu dibawah 20 

tahun dan multi gravida yang jarak kelahirannya terlalu dekat dan 

keadaan sosial ekonomi, keadaan ini sangat berpengaruh terhadap 

timbulnya prematuritas, kejadian yang tinggi terdapat pada golongan 
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sosial ekonomi yang rendah. Hal ini disebabkan oleh keadaan gizi yang 

kurang baik dan pengawasan antenatal yang kurang (Mitayani, 2009). 

Menurut penelitian yang diklakukan oleh Dewi Endriana Dkk tahun 

2012 hasil penelitian tersebut juga berdasarkan teori (Cunningham, 2005, 

p.225) bahwa wanita berumur antara 15 sampai 19 tahun memiliki 

kemungkinan lebih besar mengalami anemia, dan beresiko lebih tinggi 

memiliki janin yang pertumbuhannya terhambat. Pada umur yang masih 

muda, perkembangan organorgan reproduksi dan fungsi fisiologisnya 

belum optimal. Selain itu emosi dan kejiwaannya belum cukup matang, 

sehingga pada saat kehamilan ibu tersebut belum dapat menanggapi 

kehamilannya secara sempurna dan sering terjadi komplikasi. Selain itu 

semakin muda usia ibu hamil, maka anak yang dilahirkan akan semakin 

ringan.  

Meski kehamilan dibawah umur sangat beresiko tetapi kehamilan 

diatas umur 35 tahun juga tidak dianjurkan, sangat berbahaya. Mengingat 

mulai usia ini sering muncul penyakit seperti hipertensi, tumor jinak 

peranakan, atau penyakit degenerative pada persendian tulang belakang 

dan panggul. Kesulitan lain kehamilan diatas umur 35 tahun ini yaitu bila 

ibu ternyata mengidap penyakit seperti diatas yang ditakutkan bayi lahir 

dengan membawa kelainan (Sitorus, 1999, p.15 dalam Setyaningrum, 

2005).  

Sedangkan dalam kurun reproduksi sehat dikenal bahwa usia 

aman untuk kehamilan dan persalinan adalah 20-30 tahun. Pada usia 

reproduktif (20-30 tahun) terjadi kesiapan respon maksimal baik dalam 

hal mempelajari sesuatu atau dalam menyesuaikan hal-hal tertentu dan 
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setelah itu sedikit demi sedikit menurun seiring dengan bertambahnya 

umur. Selain itu pada usia reproduktif mereka lebih terbuka terhadap 

orang lain dan biasanya mereka akan saling bertukar pengalaman 

tentang hal yang sama yang pernah mereka alami (Hurlock, E.B, 2002). 

Menurut penelitian Lutfatul Dkk menunjukan bahwa hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna 

antara kehamilan remaja dengan kejadian prematuritas dan BBLR 

dimana nilai p untuk kehamilan remaja dnegan prematuritas adalah 0,012 

dan untuk BBLR 0,001. Berkaitan dengan hasil penelitian ini, terdapat 

beberapa penelitian lain yang menunjang hasil penelitian ini. Hasil 

penelitian terhadap 900 remaja di Camden, New Jersey, tahun 1992 

didapatkan pada primi muda terjadi peningkatan BBLR. Hal ini terjadi 

karena umur remaja yang relatif muda berkontribusi terhadap kejadian 

BBLR sebagai akibat dari penurunan usia menarkhe yang terjadi pada 

setiap tahun (Departement of Obstetrics and Gynecology, 1992), 

sedangkan data survei pendeahuluan atas kejadian ibu bersalin dengan 

BBLR yang di dsapatkan di RSUD dr. R. Goeteng Tarunadibrata 

Purbalingga pada tahun 2013  

Dengan mengetahui faktor ibu yang berhubungan dengan berat 

bayi lahir, maka jumlah bayi dengan berat badan lahir rendah akan dapat 

dicegah dan diperkecil angka kejadiannya. Berdasarkan uraian diatas 

maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui “ Hubungan 

antara usia nonreproduktif ibudengan kejadian BBLR (Berat Badan Lahir 

Rendah) Di RSUD dr R Goeteng Tarunadibrata Purbalingga”. 

 

Hubungan Antara Usia..., Rizka Febrianti, Kebidanan DIII UMP, 2015



 
 

 
 

6 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan 

masalah yang akan diteliti adalah “ apakah ada hubungan antara usia non 

reproduktif ibu dengan kejadian BBLR (berat badan lahir rendah) di 

RSUD Goeteng Tarunadibrata Purbalingga?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui gambaran usia non reproduktif ibu yang bersalin di RSUD 

Goeteng Tarunadibrata. 

2. Mengetahui gambaran kejadian BBLR di RSUD Goeteng Tarunadibrata. 

3. Mengetahui hubungan antara usia non reproduktif ibu dengan kejadian 

BBLR di RSUD Goeteng Tarunadibrata Purbalingga. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti 

Sebagai pengalaman baru peneliti dalam melakukan penelitian dan 

dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang di peroleh dari 

kampus dengan keadaan di masyarakat. 

b. Bagi rumah sakit 

Memberikan pelayanan yang tepat sesuai dengan protap rumah 

sakit, sehingga angka kematian dan kesakitan bayi dapat menurun. 

c. Bagi institusi pendidikan 

Hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai masukan untuk 

pembuatan karya tulis ilmiah lebih lanjut dan dapat digunakan 
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sebagai masukan bagi rekan-rekan dan penelitian berikutnya untuk 

melakukan penelitian berikutnya. 

 

2. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini sebagai dokumen dan bahan bacaan serta bahan 

referensi untuk menambah wawasan mahasiswa program Diploma Dlll 

Kebidanan. 

E. Keaslian peneliti 

Tabel 1.1 Penelitian yang terkait 

NO NAMA JUDUL PENELITI HASIL 

1 Dian alya faktor – faktor yang 
berhubungan 
dengan bayi berat 
lahir rendah di 
rumah sakit ibu 
dan anak banda 
aceh tahun 2013. 
 
 

Umumnya ibu yang melahirkan di Rumah 
Sakit Ibu dan Anak Banda Aceh 
mempunyai umur yang tidak beresiko 
untuk melahirkan yaitu sebanyak 81 orang 
(68,6%), 23 ibu (19,5%) dengan 
grandemultipara, dan 27 bayi kembar 
(22,9%) yang lahir di Rumah Sakit Ibu dan 
Anak Banda Aceh. 

 

 

2. Budiman, 
AgusRiyanto, 
Juju 
Juhaeriah 
dan Gina H 

Faktor ibu yang 
berhubungan 
dengan BBLR lahir 
di puskesmas 
Garuda Tahun 
2010 

Hasil penelitian menunjukan rata – rata 
umur ibu (27-28), paritas ibu(1-2), 
frekuensi ANC (2-3), tinggi fundus uteri 
(30-31), proposi ibu yang tidak bekerja 
sebanyak 90 (22,1%), ibu yang memiliki 
riwayat penyakit sebanyak 25(6,1%), dan 
ibu yang memiliki gizi yang kurang 
sebanyak 34(8,3%). Dari uji statistik 
disimpulkan ada hubungan yang 
signifikan antara paritas ibu dengan 
berat badan bayi lahir (p value= 

0,042)(R²=0,010 r= -0,101), riwayat 
penyakit dengan berat bayi lahir (p 

value= 0,042), tinggi fundus uteri dengan 
berat bayi lahir (p value = 0,010) (R² = 
0,016 r = 0,128), dan umur ibu, 
pekerjaan, status gizi dan ANC tidak 
mempunyai hubungan yang signifikan 
dengan berat bayi lahir. 
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3. Siti dewi 
Endriana, 
Nuke devi 
Indrawati, 
Agustin 
Rahmawati 

Hubungan umur 
ibu dan paritas ibu 
dengan berat bayi 
lahir di RB Citra 
Insani Semarang 
tahun 2012 

Dari uji hipotesis nilai p = 0,008 (p<0,05) 
sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 
hubungan antara usia dan paritas 
dengan Berat Bayi Lahir. 
 

4. primadona Hubungan antara 
usia ibu hamil 
dengan kejadian 
BBLR di rumah 
bersalin amanda 
lembang bandung 

Hasil penelitian menunjukan bahwa hasil 
uji chi-square diperoleh x² hitung sebesar 
5,26 dan x² tabel dengan tingkat 
signifikan 0,05 sebesar 5,991, sehingga 
dapat disimpulkan tidak ada hubungan 
antara usia ibu hamil dengan kejadian 
BBLR di Rumah Bersalin Amanda 
Lembang Bandung 
 

5 Lutfah Latifa 
dan Mekar 
Dwi 
Anggraeni 

Hubungan 
kehamilan pada 
usia remaja 
dengan kejadian 
prematuritas, 
BBLR, dan asfiksia 

Terdapat hubungan antara kehamilan 
remaja dengan prematuritas dimana nilai 
p = 0,012 dengan OR 3,58 dan terdapat 
hubungan antara kehamilan remaja 
dengan kejadian BBLR dimana nilai p = 
0,001 dengan OR 7. Dan tidak ada 
hubungan antara kehamilan remaja 
dengan asfiksia dimana nilai p > 0,05. 
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