
 9 

BAB II 

TINJAUAN PUATAKA 

 

A. Tinjauan teori 

1. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) 

a. Definisi 

Berat lahir adalah berat badan neonatus pada saat kelahiran 

yang ditimbang dalam waktu satu jam sesudah lahir.berat badan 

merupakan ukuran antropometri yang terpenting dan paling sering 

digunakan pada bayi baru lahir (neonatus). Berat badan digunakan 

untuk mendiagnosis bayi normal atau BBLR (WHO, 2010).  

BBLR adalah bayi baru lahir yang berat badan lahirnya pada 

saat kelahiran kurang dari 2.500 gram (Hasan et al, 1997). Menurut 

Norwitz et al (2006), BBLR adalah bayi dengan berat lahir absolut 

<2.500 gram tanpa memandang usia gestasi. Sedangkan menurut 

Prawirohardjo (2007), sejak tahun 1961, WHO telah mengganti istilah 

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

dilakukan karena tidak semua bayi dengan berat kurang dari 2.500 

gram pada waktu lahir merupakan bayi prematur.Keadaan ini dapat 

disebabkan oleh masa kehamilan kurang dari 37 minggu dengan 

berat badan yang sesuai, atau bayi yang beratnya kurang dari berat 

semestinya menurut masa kehamilannya/kecil untuk masa kehamilan 

(KMK).  

Bayi berat badan lahir rendah adalah bayi dengan berat 

badan lahir kurang dari 2500 gram (Arief,2009). Dahulu bayi baru 
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lahir yang berat badan lahir kurang atau sama dengan 2500 gram 

disebut premature. Untuk mendapatkan keseragaman pada kongres 

European perinatal medicine II di London (1970), telah di susun 

definisi berikut. 

1) Preterm infant (premature) atau bayi kurang bulan: bayi masa 

kehamilan kurang dari 37 minggu (259) hari. 

2) Term infant atau bayi cukup bulan : bayi dengan masa 

kehamilan mulai 37 minggu sampai dengan 42 minggu (259-

293) hari. 

3) Post term atau bayi lebih bulan : bayi dengan masa kehamilan 

mulai 42 minggu atau lebih (294 hari atau lebih). 

World health organization (WHO) pada tahun 1961 

menyatakan bahwa semua bayi baru lahir yang berat badanya 

kurang atau sama dengan 2500 gram disebut low birth weight infant 

(bayi berat badan lahir rendah / BBLR), karena morbiditas dan 

mortalitas neonatus tidak hanya bergantung pada berat badannya 

tetapi juga pada tingkat kematangan (maturitas) bayi tersebut. 

Definisi WHO tersebut dapat disimpulkan  secara ringkas bahwa bayi 

berat badan lahir rendah adalah bayi yang lahir dengan berat badan 

kurang atau sama dengan 2500 gram. 

Peneliti menyimpulkan definisi dari BBLR yaitu bayi baru lahir 

yang berat badanya kurang atau sama dengan 2500 gram tidak 

tergantung dari umur gestasinya. 
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b. Patofisiologi 

Semakin kecilnya semakin prematur bayi itu maka semakin 

tinggi risiko gizinya. Beberapa faktor yang memberikan efek pada 

masalah gizinya : 

1) Menurunya simpanan zat gizi. Hampir sermua lemak, glikogen 

dan mineral, seperti zat besi, kalsium fosfor dan seng dideposit 

selama 8 minggu terakhir kehamila. Dengan demikian bayi 

pretrm mempunyai peningkatan potensi terhadap hipoglikemia, 

ritek dan anemia. 

2) Meningkatnya kkal untuk bertumbuh. BBLR memerlukan sekitar 

120 kkl/kg/hari, dibandingkan neonatus aterm sekitar 108 

kkl/kg/hari 

3) Belum matangnya fungsi mekanis dari saluran pencernaan 

koordinasi antara isap dan menelan, dengan penutupan 

epiglotis untuk mencegah aspirasi pnemonia, belum 

berkembang dengan baik sampai kehamilan 32 – 42 minggu. 

Penundaan pengosongan lambung dan buruknya mortilitas 

usus sering terjadi pada bayi pretrm. 

4) Kurangnya kemampuan untuk mencerna makanan. Bayi pretrm 

mempunyai lebih sedikit simpanan garam empedu, yang 

diperlukan untuk mencerna dan mengobsorbsi lemak, 

dibandingkan bayi aterm. Produksi amilase pankreas dan 

lipase, yaitu enzim yang terlibat dalam perencanaan lemak dan 

karbohidrat juga menurun. Kadar laktase juga rendah sampai 

sekitar kehamilan 34 minggu. 
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5) Paru – paru yang belum matang dengan peningkatan kerja 

bernafas dan kebutuhan kalori yang meningkat. Masalah 

pernafasan juga akan mengganggu makanan secara oral. 

6) Potensi untuk kehilangan panas akibat luasnya permukaan 

tubuh dibandingkan dengan berat badan, dan sedikitnya lemak 

pada jaringan bawah kulit memberikan insulansi, kehilangan 

panas ini meningkatkan keperluan kalori. (Moore, 1997) 

 

c. Epidemiologi 

Prevalensi bayi berat lahir rendah (BBLR) diperkirakan 15% 

dari seluruh kelahiran di dunia dengan batasan 3,3% - 38% dan lebih 

sering terjadi di negara – negara berkembang atau sosio – ekonomi 

rendah. Secara statistik menunjukan 90% kejadian BBLR didapatkan 

di negara berkembang dengan dan angka kematianya 35 kali lebih 

tinggi dibandingkan pada bayi dengan berat lahir lebih dari 2500 

gram. BBLR termasuk faktor utama dalam peningkatan mortalitas, 

morbiditas dan disabilitas neonatus, bayi dan anak serta memberikan 

dampak jangka panjang terhadap kehidupanya dimasa depan. Angka 

kejadian di indonesia sangat bervariasi antara satu daerah dengan 

daerah lain, yaitu berkisar antara 9% - 30%, hasil studi di 7 daerah 

multicenter diperoleh angka BBLR dengan rentang 2,1% - 17,2%. 

Secara nasional berdasarkan analisa lanjut SDKI, angka BBLR 

sekitar 7,5%. Angka ini lebih besar dari target BBLR yang ditetapkan 

pada sasaran program perbaikan gizi menuju Indonesia Sehat 2010 

yakni maksimal 7%. 
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d. Klasifikasi 

Klasifikasi Ada beberapa cara dalam mengelompokkan BBLR (Proverawati 

dan Ismawati, 2010) : 

1) Menurut harapan hidupnya 

a) Bayi berat lahir rendah (BBLR) dengan berat lahir 1500-2500 gram. 

b) Bayi berat lahir sangat rendah (BBLSR) dengan berat lahir 1000- 

1500 gram. 

c) Bayi berat lahir ekstrim rendah (BBLER) dengan berat lahir kurang 

dari 1000 gram. 

2) Menurut masa gestasinya 

a) Prematuritas murni yaitu masa gestasinya kurang dari 37 minggu 

dan berat badannya sesuai dengan berat badan untuk masa 

gestasi atau biasa disebut neonatus kurang bulan sesuai untuk 

masa kehamilan (NKB-SMK). 

b) Dismaturitas yaitu bayi lahir dengan berat badan kurang dari berat 

badan seharusnya untuk masa gestasi itu. Bayi mengalami 

retardasi pertumbuhan intrauterin dan merupakan bayi kecil 

untuk masa kehamilannya (KMK). 

e. Ciri-Ciri Bayi Berat lahir Rendah  

1) Prematuritas murni 

a) Berat badan kurang dari 2500 gram, PB 45 cm, lingkar 

kepala kurang dari 33 cm, lingkar dada kurang dari 30 cm. 

b) Masa gestasi kurang dari 37 minggu. 

c) Kulit tipis dan trasparan, tampak mengkilat dan licin. 
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d) Kepala lebih besar dari badan. 

e) Lanugo banyak terutama pada dahi, pelipis, telinga dan 

lengan. 

f) Lemak subkutan kurang 

g) Ubun – ubun dan sutura lebar 

h) Rambut tipis, halus 

i) Tulang rawat dan daun telinga immature. 

j) Puting susu belum terbentuk dengan baik 

k) Pembuluh darah kulit banyak terlihat peristaltic usus dapat 

terlihat 

l) Genetalia belum sempurna, labia, minora belum tertutup 

oleh labia mayora ( pada laki-laki). 

m) Bayi masih posisi fetal 

n) Pergerakan kurang dan lemah 

o) Otot masih hipotonik 

p) Banyak tidur, tangis lemah, pernafasan belum teratur dan 

sering mengalami serangan apnoe. 

q) Reflek tonic neck lemah. 

r) Reflek menghisap dan menelan belum sempurna 

2) Dismatur 

Pre term : sama dengan bayi premature murni 

Post term : 

a) Kulit pucat/bernod, mekonium kering keriput, tipis. 

b) Vernix caseosa tipis/ tak ada. 

c) Jaringan lemak di bawah kulit tipis. 
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d) Bayi tampak gesit, aktif dan kuat. 

e) Tali pusat berwarna kuning kehijauan. 

3) Penilaian umur kehamilan pada waktu bayi dilahirkan  

Penentuan umur kehamilan sangat penting karena 

angka kematian dan kesakitan menurun dengan meningkatnya 

umur kehamilan. Selain itu, ada hubungan antara umur 

kehamilan dan tingkat maturnitas fisiologis neonatus. 

Menurut Dubowitz taksiran maturnitas neonatus di 

tetapkan melalui penilaian 11 tanda fisik luar dan 10 tanda 

neurologik 

Penilaian cara Dubowitz 

a) Karateristik fisik eksternal dinilai, kemudian diberi nilai 

sesuai dengan panduan, lalu nilai yang diperoleh dijumlah, 

hasil penjumlahan ini disebut nilai E. 

b) Karakteristik neurologis dinilai, kemudian diberi nilai sesuai 

dengan panduan, lalu nilai yang diperoleh dijumlah, hasil 

penjumlahan ini disebut juga nilai N. 

c) Jumlah karakteristik eksternal ditambah dengan jumlah 

nilai karakteristik neorologik (jumlah E + jumlah N), hasil 

penjumlahan ini disebut angka perhitungan total. 

d) Angka penghitungan total, dimasukan dalam grafikumur 

kehamilan bayi menurut Dubowitz, lalu ditarik garis lurus ke 

atas sampai garis miring yang terdapat ditengah-tengah 

grafik, kemudian ditarik garis ke samping kiri ke arh 

patokanumur kehamilan dalam minggu, maka angka yang 
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terdapat pada garis menunjukkan kehamilan bayi waktu 

dilahirkan menurut nilai Dubowitz. 

 

f.  Faktor – faktor Penyebab kelahiran prematur 

1) Faktor ibu 

a) Toksemia gravidarum, yaitu preeklamsi dan eklamsi. 

b) Kelainan bentuk uterus ( misalnya uterus bikornis, 

inkopeten serviks). 

c) Tumor (misalnya mioma uteri, sistoma) 

d) Ibu yang menderita penyakit antara lain 

(1) Akut dengan gejala panas tinggi (misalnya tifus 

abdominalis, malaria). 

(2) Kronis (misalnya TBC, ppenyakit jantung, 

glomerulonefritis kronis). 

e) Trauma pada masa kehamilan antara lain: 

(1) Fisik (misalnya jatuh). 

(2) Pisikologis (misalnya stress). 

f) Usia ibu pada waktu hamil kurang dari 20 tahun atau lebih 

dari 35 tahun. 

  WHO merekomendasikan bahwa usia yang 

dianggap paling aman menjalani kehamilan dan persalinan 

adalah 20 hingga 35 tahun. Persentase tertinggi bayi 

dengan berat badan lahir rendah terdapat pada kelompok 

remaja dan wanita berusia lebih dari 40 tahun. Ibu yang 

terlalu muda seringkali secara emosional dan fisik belum 
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matang. Sedangkan pada ibu yang sudah tua meskipun 

mereka berpengalaman, tetapi kondisi tubuh dan 

kesehatannya sudah mulai menurun sehingga dapat 

mempengaruhi janin intra uteri dan dapat menyebabkan 

kelahiran BBLR (Himawan, 2006). Menurut Sistriani (2008). 

  umur yang baik bagi ibu untuk hamil adalah 20-35 

tahun. Kehamilan di bawah umur 20 tahun atau lebih 30 

tahun merupakan kehamilan yang beresiko tinggi. 

Kehamilan pada usia muda merupakan faktor resiko 

karena pada umur < 20 tahun kondisi ibu masih dalam 

pertumbuhan sehingga asupan makanan lebih banyak 

digunakan untuk mencukupi kebutuhan ibu. Sedangkan 

kehamilan lebih dari 35 tahun organ reproduksi kurang 

subur serta memperbesar resiko kelahiran dengan kelainan 

kongenital dan beresiko untuk mengalami kelahiran 

prematur. Secara umum seorang perempuan disebut siap 

secara fisik jika ia telah menyelesaikan pertumbuhan 

tubuhnya, yaitu sekitar usia 20 tahun ketika tubuhnya 

berhenti tumbuh. Hambatan yang akan terjadi pada 

kehamilan dengan usia kurang dari 20 tahun yaitu pada 

saat hamil kurang memperhatikan kehamilannya termasuk 

kontrol kehamilan yang akan berdampak pada 

meningkatnya resiko komplikasi kehamilan (Sastrawinata, 

2004). 
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  Pada wanita yang hamil pada umur lebih dari 35 

tahun juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya 

komplikasi kehamilan, terutama meningkatnya kasus 

melahirkan bayi dengan BBLR. Hal ini disebabkan karena 

resiko munculnya masalah kesehatan kronis. Anatomi 

tubuhnya mulai mengalami degenerasi sehingga 

kemungkinan terjadi komplikasi pada saat kehamilan dan 

persalinan, akibatnya akan terjadi kematian perinatal 

(Saimin, 2008).  

2) Faktor janin 

a) Kehamilan ganda. 

b) Hidramnion. 

c) Ketuban pecah dini 

d) Cacat bawaan. 

e) Infeksi (misalnya rubella, sifilis, tokso plasmosis) 

f) Insufiensi plasenta 

g) Inkompatibilitas darah ibu dan janin (faktor rhesus, 

golongan darah ABO) 

3) Faktor plasenta 

a) Plasenta previa 

b) Solusio plasenta 

 

g. Komplikasi 

Menurut Hasan, et al (1997) ika pancawati (2010), penyakit-penyakit 

yang ada hubungannya dengan BBLR yaitu:  
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1) Sindrom gangguan pernafasan idiopatik  

Disebut juga penyakit membrane hialin karena pada stadium 

terakhir akan terbentuk mem bran hialin yang melapisi alveolus 

paru.  

2) Pneumonia aspirasi  

Sering ditemukan pada bayi premature karena reflex menelan dan 

batuk belum sempurna.  

3) Perdarahan intraventrikular  

Perdarahan spontan di ventrikel otak lateral biasanya disebabkan 

oleh karena anoksia otak.  

4) Hipotermia 

Dalam kandungan, bayi berada dalam suhu lingkungan yang 

normal dan stabil yaitu 36° sampai dengan 37° C. Segera setelah 

lahir bayi dihadapkan pada suhu lingkungan yang umumnya lebih 

rendah. Perbedaan suhu ini memberi pengaruh pada kehilangan 

panas tubuh bayi. Selain itu, hipotermi dapat terjadi karena 

kemampuan untuk mempertahankan panas dan kesanggupan 

menambah produksi panas sangat terbatas karenapertumbuhan 

otot – otot yang belum cukup memadai, lemak subkutan yang 

sedikit, belum matangnya sistem syaraf pengatur suhu tubuh, luas 

permukaan tubuh relatif lebih besar dibandingkan dengan berat 

badan sehingga mudah kehilangan panas. 

Tanda klinis hipotermia: 

a) Suhu tubuh dibawah normal 

b) Kulit dingin 
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c) Akral dingin 

d) Sianosis 

5) Hipoglikemia 

Penyelidikan kadar gula darah pada 12 jam pertama 

menunjukan bahwa hipoglikemia dapat tejadi sebanyak 50% pada 

bayi matur. Glukosa merupakan sumber utama energi selama 

masa janin. Kecepatan glukosa yang diambil janin tergantung dari 

kadar guladarah ibu karena terputusnya hubungan plasenta dan 

janin menyebabkan tehentinya pemberian glukosa. Bayi aterem 

dapat mempertahankan kadar gula darah 50-60 mg/dL selama 72 

jam pertama, sedangkan bayi berat badan lahir rendah dalam 

kadar 40mg/dL. Hal ini disebabkan cadangan glikogen yang belum 

tentu mencukupi. Hipoglikemia bila kadar gula darah sama dengan 

atau kurang dari 20 mg/dL. 

Tanda klinis hipoglikemia: 

a) Gemetar atau tremor 

b) Sianosis 

c) Apatis 

d) Kejang 

e) Apnea intermiten 

f) Tangisan lemah atau melengking 

g) Kelumpuhan atau melengking 

h) Kelumpuhan atau latergi 

i) Kesulitan minum 

j) Terdapat gerakan putar mata 
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k) Keringat dingin 

l) Hipotermia 

m) Gagal jantung dan henti jantung ( sering berbagai gejala 

muncul bersama – sama) 

6) Perdarahan intracranial 

Perdarahan intracranial dapat terjadi karena trauma lahir, 

disseminated intravascular coagulopathy atau trombositopenia 

idiopatik. Matriks germinal epidimal yang kaya pembuluh darah 

merupakan wilayah yang sangan rentan terhadap perdarahan 

selama minggu pertama kehamilan. 

Tanda klinis perdarahan intracranial: 

a) Kegagalan umum untuk bergerak normal 

b) Refleks moro menurun atau tidak ada 

c) Tonus otot menurun 

d) Letargi 

e) Pucat dan sianosis 

f) Apnea 

g) Kegagalan menetek dengan baik 

h) Muntah yang kuat 

i) Tangisan bernada tinggi dan tajam 

j) Kejang 

k) Kelumpuhan 

l) Fontanela mayor mungkin tegang dan cembung 

m) Pada sebagian kecil penderita mungkin tidak ditemukan 

manifestasi klinik satu pun. 
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h. Diagnosis 

Menegakkan diagnosis BBLR adalah dengan mengukur berat lahir 

bayi dalam jangka waktu 1 jam setelah lahir, dapat diketahui dengan 

dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. 

1) Anamnesis 

Riwayat yang perlu ditanyakan pada ibu dalam anamnesis untuk 

menegakan mencari etiologi dan faktor – faktor yang berpengaruh 

terhadap terjadinya BBLR: 

a) Umur ibu 

b) Riwayat hari pertama haid terakhir 

c) Riwayat persalinan sebelumnya 

d) Paritas, jarak kelahiran sebelumnya 

e) Kenaikan berat badan selama hamil 

f) Aktivitas 

g) Penyakit yang diderita selama hamil 

h) Obat – obatan yang diminim selama hamil 

2) Pemeriksaan penunjang 

Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan antara lain: 

a) Pemeriksaan skor ballard 

b) Test kocok (shake test), dianjur untuk bayi kurang bulan 

c) Darah rutin, glukosa darah, kalau perlu dan tersedia 

fasilitas diperiksa kadar elektrolit dan analisa gas darah 

d) Foto dada ataupun babygram diperlukan pada bayi baru 

lahir dengan umur kehamilan kurang bulan dimulai pada 
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umur 8 jam atau didapat/ diperkirakan akan terjadi sindrom 

gawat nafas. 

e) USG kepala terutama pada bayi dengan umur kehamilan 

 

i. Penatalaksanaan 

Konsekuensi dari anatomi dan fisiologi yang belum matang menyebabkan 

bayi BBLR cenderung mengalami masalah yang bervariasi. Hal ini harus 

diantisipasi dan dikelola pada masa neonatal. Penatalaksanaan yang 

dilakukan bertujuan untuk mengurangi stress fisik maupun psikologis. 

Adapun penatalaksanaan BBLR meliputi (Wong, 2008; Pillitteri, 2003) : 

1) Dukungan respirasi  

Tujuan primer dalam asuhan bayi resiko tinggi adalah 

mencapai dan mempertahankan respirasi. Banyak bayi memerlukan 

oksigen suplemen dan bantuan ventilasi. Bayi dengan atau tanpa 

penanganan suportif ini diposisikan untuk memaksimalkan 

oksigenasi karena pada BBLR beresiko mengalami defisiensi 

surfaktan dan periadik apneu. Dalam kondisi seperti ini diperlukan 

pembersihan jalan nafas, merangsang pernafasan, diposisikan 

miring untuk mencegah aspirasi, posisikan tertelungkup jika 

mungkin karena posisi ini menghasilkan oksigenasi yang lebih baik, 

terapi oksigen diberikan berdasarkan kebutuhan dan penyakit bayi. 

Pemberian oksigen 100% dapat memberikan efek edema paru dan 

retinopathy of prematurity. 
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2) Termoregulasi  

Kebutuhan yang paling krusial pada BBLR setelah 

tercapainya respirasi adalah pemberian kehangatan eksternal. 

Pencegahan kehilangan panas pada bayi distress sangat dibutuhkan 

karena produksi panas merupakan proses kompleks yang 

melibatkan sistem kardiovaskular, neurologis, dan metabolik. Bayi 

harus dirawat dalam suhu lingkungan yang netral yaitu suhu yang 

diperlukan untuk konsumsi oksigen dan pengeluaran kalori minimal. 

Menurut Thomas (1994) suhu aksilar optimal bagi bayi dalam 

kisaran 36,5°C – 37,5°C, sedangkan menurut Sauer dan Visser 

(1984) suhu netral bagi bayi adalah 36,7°C – 37,3°C. 

Menghangatkan dan mempertahankan suhu tubuh bayi 

dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu (Kosim Sholeh, 2005) : 

a) Kangaroo Mother Care atau kontak kulit dengan kulit antara 

bayi dengan ibunya. Jika ibu tidak ada dapat dilakukan oleh 

orang lain sebagai penggantinya. 

b) Pemancar pemanas 

c) Ruangan yang hangat  

d) Inkubator  

3) Perlindungan terhadap infeksi Perlindungan terhadap infeksi 

merupakan bagian integral asuhan semua bayi baru lahir terutama 

pada bayi preterm dan sakit. Pada bayi BBLR imunitas seluler dan 

humoral masih kurang sehingga sangat rentan denan penyakit. 
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Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mencegah infeksi antara 

lain : 

a) Semua orang yang akan mengadakan kontak dengan bayi 

harus melakukan cuci tangan terlebih dahulu. 

b) Peralatan yang digunakan dalam asuhan bayi harus 

dibersihkan secara teratur. Ruang perawatan bayi juga harus 

dijaga kebersihannya. 

c) Petugas dan orang tua yang berpenyakit infeksi tidak boleh 

memasuki ruang perawatan bayi sampai mereka dinyatakan 

sembuh atau disyaratkan untuk memakai alat pelindung 

seperti masker ataupun sarung tangan untuk mencegah 

penularan. 

4) Hidrasi  

Bayi resiko tinggi sering mendapat cairan parenteral untuk 

asupan tambahan kalori, elektrolit, dan air. Hidrasi yang adekuat 

sangat penting pada bayi preterm karena kandungan air 

ekstraselulernya lebih tinggi (70% pada bayi cukup bulan dan 

sampai 90% pada bayi preterm). Hal ini dikarenakan permukaan 

tubuhnya lebih luas dan kapasitas osmotik diuresis terbatas pada 

ginjal bayi preterm yang belum berkembang sempurna sehingga 

bayi tersebut sangat peka terhadap kehilangan cairan. 

5) Nutrisi  

Nutrisi yang optimal sangat kritis dalam manajemen bayi 

BBLR tetapi terdapat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan nutrisi 
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mereka karena berbagai mekanisme ingesti dan digesti makanan 

belum sepenuhnya berkembang. Jumlah, jadwal, dan metode 

pemberian nutrisi ditentukan oleh ukuran dan kondisi bayi. Nutrisi 

dapat diberikan melalui parenteral ataupun enteral atau dengan 

kombinasi keduanya.  

Bayi preterm menuntut waktu yang lebih lama dan 

kesabaran dalam pemberian makan dibandingkan bayi cukup bulan. 

Mekanisme oral-faring dapat terganggu oleh usaha memberi makan 

yang terlalu cepat. Penting untuk tidak membuat bayi kelelahan 

atau melebihi kapasitas mereka dalam menerima makanan. 

Toleransi yang berhubungan dengan kemampuan bayi menyusu 

harus didasarkan pada evaluasi status respirasi, denyut jantung, 

saturasi oksigen, dan variasi dari kondisi normal dapat 

menunjukkan stress dan keletihan. 

 Bayi akan mengalami kesulitan dalam koordinasi mengisap, 

menelan, dan bernapas sehingga berakibat apnea, bradikardi, dan 

penurunan saturasi oksigen. Pada bayi dengan reflek menghisap 

dan menelan yang kurang, nutrisi dapat diberikan melalui sonde ke 

lambung. Kapasitas lambung bayi prematur sangat terbatas dan 

mudah mengalami distensi abdomen yang dapat mempengaruhi 

pernafasan. Kapasitas lambung berdasarkan umur dapat diukur 

sebagai berikut (Jones, dkk., 2005) 
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Tabel  Kapasitas lambung berdasarkan umur 

umur Kapasitas (ml) 

Bayi baru lahir 10 – 20 

1 minggu 30 - 90 

2 – 3 minggu 75 - 100 

1 bulan 90 - 150 

3 bulan 150 -  200 

1 tahun 210 - 360 

 

6) Penghematan energi 

Salah satu tujuan utama perawatan bayi resiko tinggi 

adalah menghemat energi, Oleh karena itu BBLR ditangani 

seminimal mungkin. Bayi yang dirawat di dalam inkubator tidak 

membutuhkan pakaian , tetapi hanya membutuhkan popok atau 

alas. Dengan demikian kegiatan melepas dan memakaikan pakaian 

tidak perlu dilakukan. Selain itu, observasi dapat dilakukan tanpa 

harus membuka pakaian.  

Bayi yang tidak menggunakan energi tambahan untuk 

aktivitas bernafas, minum, dan pengaturan suhu tubuh, energi 

tersebut dapat digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan. 

Mengurangi tingkat kebisingan lingkungan dan cahaya yang tidak 
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terlalu terang meningkatkan kenyamanan dan ketenangan sehingga 

bayi dapat beristirahat lebih banyak.  

Posisi telungkup merupakan posisi terbaik bagi bayi 

preterm dan menghasilkan oksigenasi yang lebih baik, lebih 

menoleransi makanan, pola tidur-istirahatnya lebih teratur. Bayi 

memperlihatkan aktivitas fisik dan penggunaan energi lebih sedikit 

bila diposisikan telungkup.  

PMK akan memberikan rasa nyaman pada bayi sehingga 

waktu tidur bayi akan lebih lama dan mengurangi stress pada bayi 

sehingga mengurangi penggunaan energi oleh bayi. 

7) Stimulasi Sensori  

Bayi baru lahir memiliki kebutuhan stimulasi sensori yang 

khusus. Mainan gantung yang dapat bergerak dan mainan- mainan 

yang diletakkan dalam unit perawatan dapat memberikan stimulasi 

visual. Suara radio dengan volume rendah, suara kaset, atau mainan 

yang bersuara dapat memberikan stimulasi pendengaran. 

Rangsangan suara yang paling baik adalah suara dari orang tua atau 

keluarga, suara dokter, perawat yang berbicara atau bernyanyi. 

Memandikan, menggendong, atau membelai memberikan rangsang 

sentuhan.  

Rangsangan suara dan sentuhan juga dapat diberikan 

selama PMK karena selama pelaksanaan PMK ibu dianjurkan untuk 

mengusap dengan lembut punggung bayi dan mengajak bayi 

berbicara atau dengan memperdengarkan suara musik untuk 
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memberikan stimulasi sensori motorik, pendengaran, dan 

mencegah periodik apnea. 

8) Dukungan dan Keterlibatan Keluarga  

Kelahiran bayi preterm merupakan kejadian yang tidak 

diharapkan dan membuat stress bila keluarga tidak siap secara 

emosi. Orang tua biasanya memiliki kecemasan terhadap kondisi 

bayinya, apalagi perawatan bayi di unit perawatan khusus 

mengharuskan bayi dirawat terpisah dari ibunya. Selain cemas, 

orang tua mungkin juga merasa bersalah terhadap kondisi bayinya, 

takut, depresi, dan bahkan marah. Perasaan tersebut wajar, tetapi 

memerlukan dukungan dari perawat.  

Perawat dapat membantu keluarga dengan bayi BBLR 

dalam menghadapi krisis emosional, antara lain dengan memberi 

kesempatan pada orang tua untuk melihat, menyentuh, dan terlibat 

dalam perawatan bayi. Hal ini dapat dilakukan melalui metode 

kanguru karena melalui kontak kulit antara bayi dengan ibu akan 

membuat ibu merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam 

merawat bayinya. Dukungan lain yang dapat diberikan perawat 

adalah dengan menginformasikan kepada orang tua mengenai 

kondisi bayi secara rutin untuk meyakinkan orang tua bahwa 

bayinya memperoleh perawatan yang terbaik dan orang tua selalu 

mendapat informasi yang tepat mengenai kondisi bayinya. 

j. Pencegahan BBLR 
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Pada kasus BBLR pencegahan/ preventif adalah langkah yang 

penting. Hal – hal yang dapat dilakukan: 

1) Meningkatkan pemeriksaan kehamilan secara berkala minimal 

4 kali selama kurun kehamilan dan dimulai sejak umur 

kehamilan muda. Ibu hamil yang diduga berisiko, terutama 

faktor risiko yang mengarah melahirkan bayi BBLR harus cepat 

dilaporkan, dipantau dan dan dirujuk pada institusi pelayanan 

kesehatan yang lebih mampu 

2) Penyuluhan kesehatan tentang pertumbuhan dan 

perkembangan janin dalam rahim, tanda tanda bahaya selama 

kehamilan dan perawatan diri selama kehamilan agar mereka 

dapat menjaga kesehatannya dan janin yang dikandung 

dengan baik 

3) Hendaknya ibu dapat merencanakan persalinannya pada kurun 

umur reproduksi sehat (20 – 34 tahun) 

4) Perlu dukungan sektor lain yang terkait untuk turut berperan 

dalam meningkatkan pendidikan ibu dan status ekonomi 

keluarga agar mereka dapat meningkatkan akses terhadap 

pemanfaatan pelayanan antenatal dan status gizi ibu selama 

hamil. 

2. Usia  

a. Definisi usia 

Istilah usia diartikan dengan lamanya keberadaan seseorang 

diukur dalam satuan waktu di pandang dari segi kronologik, individu 

normal yang memperlihatkan drajat perkembangan anatomis dan 
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fisiologik sama (Nuswantari, 1998). Usia adalah lama waktu hidup 

atau ada ( sejak dilahirkan atau diadaan) (Hoetomo, 2005) 

 

b. Pengelompokan usia  

1) Tahap intra utero (1983) 

a) Masa mudigah  :konsepsi sampai 9 minggu 

b) Masa janin  :9 minggu sampai lahir 

2) Tahap setelah lahir 

a) Masa neonatus :0 - 28 hari 

b) Masa bayi  :1 bulan – 12 bulan 

3) Masa anak – anak  

a) Pra skolah  :1 – 6 tahun 

b) Sekolah  :6 – 10 tahun 

4) Masa remaja (pubertas / akil balig) 

a) Perempuaan  :8 -10 -18 tahun 

b) Laki – laki  :10 – 12 -20 tahun 

5) Masa dewasa 

a) Dewasa awal  :19 – 30 tahun 

b) Dewasa akhir  :31 – 39 tahun 

6) Masa tua   :40 – 59 tahun  

7) Masa manula  :60 tahun keatas 

 

c. Usia reproduktif 

Menurut Depkes RI (2004), Wanita Usia reproduktif adalah 

wanita yang masih dalam usia reproduktif, yaitu antara usia 15 – 49 
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tahun, dengan status belum menikah, menikah, atau janda. Wanita 

Usia Subur ini mempunyai Organ Reproduksi yang masih berfungsi 

dengan baik, sehingga lebih mudah untuk mendapatkan kehamilan, 

yaitu antara umur 20 sampai dengan 35 tahun. Usia subur Wanita 

berlangsung lebih cepat apabila dibandingkan dengan pria. Adapun 

puncak kesuburan adalah usia 20 – 29 tahun yang memiliki 

kesempatan 95 % untuk terjadinya kehamilan. Saat wanita berusia 

sekita 30 tahun presentase untuk menyebabkan kehamilan menurun 

hingga 90%. Sedangkan saat berusia 40 tahun kesempatan untuk 

terjadinya kehamilan menurun menjadi 40%. Sedangkan setelah 

mendekati usia 50 tahun, wanita hanya mempunyai kesempatan hamil 

dengan prosentase 10%. 

Masa reproduksi sehat wanita dibagi menjadi 3 periode yaitu 

kurun reproduksi muda (15-19 tahun) merupakan tahap menunda 

kehamilan, kurun reproduksi sehat (20-35 tahun) merupakan tahap 

untuk menjarangkan kehamilan, dan kurun reproduksi tua (36-45 

tahun) merupakan tahap untuk mengakhiri kehamilan. 

 

d. Usia Non reproduktif 

1) Usia ibu kurang dari 20 tahun 

Remaja adalah individu antara umur 10-19 tahun. 

Penyebab utama kematian pada perempuan berumur 15-19 

tahun adalah komplikasi kehamilan persalinan, dan komplikasi 

keguguran. Kehamilan dini mungkin akan menyebabkan para 
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remaja muda yang sudah menikah merupakan keharusan 

sosial (karena mereka diharapkan untuk membuktikan 

kesuburan mereka), tetapi remaja tetap menghadapi risiko-

risiko kesehatan sehubungan dengan kehamilan dini dengan 

tidak memandang status perkawinan mereka. 

Kehamilan yang terjadi pada sebelum remaja 

berkembang secara penuh, juga dapat memberikan risiko 

bermakna pada bayi termasuk cedera pada saat persalinan, 

berat badan lahir rendah, dan kemungkinan bertahan hidup 

yang lebih rendah untuk bayi tersebut. 

Wanita hamil kurang dari 20 tahun dapat merugikan 

kesehatan ibu maupun pertumbuhan dan perkembangan janin 

karena belum matangnya alat reproduksi untuk hamil. Penyulit 

pada kehamilan remaja (<20 tahun) lebih tinggi dibandingkan 

kurun waktu reproduksi sehat antara 20-30 tahun. Keadaan 

tersebut akan makin menyulitkan bila ditambah dengan tekanan 

(stress) psikologi, sosial, ekonomi, sehingga memudahkan 

terjadinya keguguran (Manuaba, 1998). 

Manuaba (2007), menambahkan bahwa kehamilan 

remaja dengan usia di bawah 20 tahun mempunyai risiko: 

a) Sering mengalami anemia. 

b) Gangguan tumbuh kembang janin. 

c) Keguguran, prematuritas, atau BBLR. 

d) Gangguan persalinan. 

e) Preeklampsi. 
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f) Perdarahan antepartum. 

Para remaja yang hamil di negara-negara berkembang 

seringkali mencari cara untuk melakukan aborsi. Di negara-

negara di mana aborsi adalah ilegal atau dibatasi oleh 

ketentuan usia, para remaja ini mungkin akan mencari 

penolong ilegal yang mungkin tidak terampil atau berpraktik di 

bawah kondisi-kondisi yang tidak bersih. Aborsi yang tidak 

aman menempati proporsi tinggi dalam kematian ibu di antara 

para remaja. 

 

2) Usia ibu lebih dari 35 tahun  

Risiko keguguran spontan tampak meningkat dengan 

bertambahnya usia terutama setelah usia 30 tahun, baik 

kromosom janin itu normal atau tidak, wanita dengan usia lebih 

tua, lebih besar kemungkinan keguguran baik janinnya normal 

atau abnormal (Murphy, 2000). 

Semakin lanjut usia wanita, semakin tipis cadangan telur 

yang ada, indung telur juga semakin kurang peka terhadap 

rangsangan gonadotropin. Makin lanjut usia wanita, maka risiko 

terjadi abortus, makin meningkat karena menurunnya kualitas 

sel telur atau ovum dan meningkatnya risiko kejadian kelainan 

kromosom (Samsulhadi, 2003). 

Pada gravida tua terjadi abnormalitas kromosom janin 

sebagai salah satu faktor etiologi abortus (Friedman, 1998). 

Sebagian besar wanita yang berusia di atas 35 tahun 
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mengalami kehamilan yang sehat dan dapat melahirkan bayi 

yang sehat pula. Tetapi beberapa penelitian menyatakan 

semakin matang usia ibu dihadapkan pada kemungkinan 

terjadinya beberapa risiko tertentu, termasuk risiko kehamilan. 

Para tenaga ahli kesehatan sekarang membantu para wanita 

hamil yang berusia 30 dan 40an tahun untuk menuju ke 

kehamilan yang lebih aman. Ada beberapa teori mengenai 

risiko kehamilan di usia 35 tahun atau lebih, di antaranya:  

a) Wanita pada umumnya memiliki beberapa penurunan 

dalam hal kesuburan mulai pada awal usia 30 tahun. Hal ini 

belum tentu berarti pada wanita yang berusia 30 tahunan 

atau lebih memerlukan waktu lebih lama untuk hamil 

dibandingkan wanita yang lebih muda usianya. Pengaruh 

usia terhadap penurunan tingkat kesuburan mungkin saja 

memang ada hubungan, misalnya mengenai berkurangnya 

frekuensi ovulasi atau mengarah ke masalah seperti 

adanya penyakit endometriosis, yang menghambat uterus 

untuk menangkap sel telur melalui tuba fallopii yang 

berpengaruh terhadap proses konsepsi. 

b) Masalah kesehatan yang kemungkinan dapat terjadi dan 

berakibat terhadap kehamilan di atas 35 tahun adalah 

munculnya masalah kesehatan yang kronis. Usia berapa 

pun seorang wanita harus mengkonsultasikan diri 

mengenai kesehatannya ke dokter sebelum berencana 

untuk hamil. Kunjungan rutin ke dokter sebelum masa 
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kehamilan dapat membantu memastikan apakah seorang 

wanita berada dalam kondisi fisik yang baik dan 

memungkinkan sebelum terjadi kehamilan. 

Kontrol ini merupakan cara yang tepat untuk 

membicarakan apa saja yang perludiperhatikan baik pada 

istri maupun suami termasuk mengenai kehamilan. 

Kunjungan ini menjadi sangat penting jika seorang wanita 

memiliki masalah kesehatan yang kronis, seperti menderita 

penyakit diabetes mellitus atau tekanandarah tinggi. 

Kondisi ini, merupakan penyebab penting yang biasanya 

terjadi pada wanita hamil berusia 30-40an tahun 

dibandingkan pada wanita yang lebih muda, karena dapat 

membahayakan kehamilan dan pertumbuhan bayinya. 

Pengawasan kesehatan dengan baik dan penggunaan 

obat-obatan yang tepat mulai dilakukansebelum kehamilan 

dan dilanjutkan selama kehamilan dapat mengurangi 

risikokehamilan di usia lebih dari 35 tahun, dan pada 

sebagian besar kasus dapatmenghasilkan kehamilan yang 

sehat. 

Para peneliti mengatakan wanita di atas 35 tahun 

dua kali lebih rawandibandingkan wanita berusia 20 tahun 

untuk menderita tekanan darah tinggi dandiabetes pada 

saat pertama kali kehamilan. Wanita yang hamil pertama 

kali pada usia di atas 40 tahun memiliki kemungkinan 

sebanyak 60% menderita takanan darah tinggi dan 4 kali 
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lebih rawan terkena penyakit diabetes selama kehamilan 

dibandingkan wanita yang berusia 20 tahun pada penelitian 

serupa di University of California pada tahun 1999. Hal ini 

membuat pemikiran sangatlah penting ibu yang berusia 35 

tahun ke atas mendapatkan perawatan selama kehamilan 

lebih dini dan lebih teratur. Dengan diagnosis awal dan 

terapi yang tepat, kelainan-kelainan tersebut tidak 

menyebabkan risiko besar baik terhadap ibu maupun 

bayinya. 

c) Risiko terhadap bayi yang lahir pada ibu yang berusia di 

atas 35 tahun meningkat, yaitu bisa berupa kelainan 

kromosom pada anak. Kelainan yang paling banyak 

muncul berupa kelainan Down Syndrome, yaitu sebuah 

kelainan kombinasi dari retardasi mental dan abnormalitas 

bentuk fisik yang disebabkan oleh kelainan kromosom. 

d) Risiko lainnya terjadi keguguran pada ibu hamil berusia 35 

tahun atau lebih. Kemungkinan kejadian pada wanita di 

usia 35 tahun ke atas lebih banyak dibandingkan pada 

wanita muda. Pada penelitian tahun 2000 ditemukan 9% 

pada kehamilan wanita usia 20-24 tahun. Namun risiko 

meningkat menjadi 20% pada usia 35-39 tahun dan 50% 

pada wanita usia 42 tahun. Peningkatan insiden pada 

kasus abnormalitas kromosom bisa sama kemungkinannya 

seperti risiko keguguran.Yang bisa dilakukan untuk 

mengurangi risiko tersebut sebaiknya wanita berusia 30 
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atau 40 tahun yang merencanakan untuk hamil harus 

konsultasikan diri dulu ke dokter. Bagaimanapun, berikan 

konsentrasi penuh mengenai kehamilan di atas usia 35 

tahun, diantaranya: 

(1) Rencanakan kehamilan dengan konsultasi ke dokter 

sebelum pasti untuk kehamilan tersebut. Kondisi 

kesehatan, obat-obatan dan imunisasi dapat diketahui 

melalui langkah ini. 

(2) Konsumsi multivitamin yang mengandung 400 

mikrogram asam folat setiap hari sebelum hamil dan 

selama bulan pertama kehamilan untuk membantu 

mencegah gangguan pada saluran tuba. 

(3) Konsumsi makanan-makanan yang bernutrisi secara 

bervariasi, termasuk makanan yang mengandung 

asam folat, seperti sereal, produk dari padi, sayuran 

hijau daun, buah jeruk, dan kacang-kacangan.  

(4) Mulai kehamilan pada berat badan yang normal atau 

sehat (tidak terlalu kurus atau terlalu gemuk). Berhenti 

minum alkohol sebelum dan selama kehamilan.  

(5) Jangan gunakan obat-obatan, kecuali obat anjuran dari 

dokter yang mengetahui bahwa si ibu sedang hamil 

(Saleh, 2003). 
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3. Hubungan usia ibu dengan BBLR 

Menurut Anwar (2003) usia ibu<20 tahun dan > 35 

tahuntermasuk dalam rawan hamil dengan kehamilan berisiko tinggi. 

Usia ibu hamil di bawah 20 tahun berisiko melahirkan bayi dengan 

BBLR. Disebabkan karena organ reproduksi di usia tersebut seperti 

rahim belum cukup matang untuk menanggung beban kehamilan dan 

kemungkinan komplikasi seperti terjadinya keracunan kehamilan atau 

preeklamsia dan plasenta previa yang dapat menyebabkan perdarahan 

selama persalinan selain itu pada usia ini biasanya karena belum siap 

ibu secara psikis maupun fisik. 

Risiko kehamilan pada usia >35 tahun disebabkan pada usia 

tersebut menurunya kemampuan organ reproduksi sehingga bisa 

mengakibatkan perdarahan pada proses persalinan dan preeklamsi. 

Pengaruh usia terhadap penurunan tingkat kesuburan memang ada 

hubungan misalnya berkurangnya frekuensi ovulasi atau mengarah ke 

masalah seperti adanya penyakit endometriosis yang menghambat 

uterus untuk mengangkat sel telur melalui tuba fallopi yang berpengaruh 

terhadap proses konsepsi. 

Menurut penelitian primadona (2012), usia ibu dengan < 20 

tahun mempunyai peluang 1,958 kali untuk mempunyai anak dengan 

BBLR di bandingkan ibu dengan >20 tahun dan pada ibu dengan > 35 

tahun mempunyai peluang 1,720 kali untuk mempunyai anak dengan 

BBLR dibandingan ibu berusia < 35 tahun. Dan pada usia ibu 20 – 35 

tahun tidak berisiko terhadap kejadian BBLR. 
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B. Kerangka teori 

Menurut Sistriani (2008), faktor ibu meliputi gizi saat hamil, usia 

non reproduktif ibu (<20 tahun dan >35 tahun), jarak kehamilan terlalu 

dekat. Faktor kehamilan seperti hidramnion dan kehamilan ganda. Faktor 

janin yang mempengaruhi BBLR seperti cacat bawaan dan infeksi dalam 

rahim. Faktor – faktor risiko lainya yang mempengaruhi kejadian BBLR 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka teori menurut Sistriani, 2010
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