
1 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kehamilan merupakan suatu keadaan fisiologis yang menjadi dambaan 

setiap pasangan suami istri. Dari setiap kehamilan yang diharapkan adalah 

lahirnya bayi yang sehat dan sempurna secara jasmaniah dengan berat badan 

yang cukup. Masa kehamilan adalah salah satu fase penting dalam 

pertumbuhan anak karena calon ibu dan bayi yang dikandungnya 

membutuhkan gizi yang cukup banyak (Depkes RI, 2004). 

Kehamilan merupakan masa yang sangat  penting, sehingga pada masa 

ini kualitas seorang anak akan ditentukan. Salah satu factor penting dalam 

kehamilan adalah status gizi ibu. Masukan gizi pada ibu hamil sangat 

menentukan kesehatan dan janin yang dikandungnya. Janin sangat tergantung 

kepada ibunya untuk pernapasan, pertumbuhan, dan melindunginya dari 

penyakit (Paath, 2005). 

Gizi yang baik mempunyai andil yang cukup besar pada pembentukan 

kualitas sel darah merah, karena kekurangan gizi berdampak negatif pada 

kesehatan dan dapat menghambat kualitas sel darah merah seperti yang 

diharapkan. Bila kekurangan gizi terjadi pada ibu hamil maka akan berakibat 

buruk baik bagi ibu itu sendiri maupun anak yang dilahirkannya. Status gizi 

ibu juga dapat diketahui dengan pengukuran secara laboratorium terhadap 
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kadar hemoglobin, bila kurang dari 11 gr % maka ibu hamil tersebut 

menderita anemia (Sorharyo, 2007). 

 Beberapa akibat anemia pada wanita hamil dapat terjadi pada ibu dan 

janin yang dikandungnya. Anemia pada ibu hamil akan menyebabkan 

gangguan nutrisi dan oksigenasi utero plasenta. Hal ini jelas menimbulkan 

gangguan pertumbuhan hasil konsepsi, sering terjadi immaturitas, 

prematuritas, cacat bawaan, atau janin lahir dengan berat badan yang rendah 

(Soeharyo, 2007).  

Anemia merupakan masalah kesehatan lain yang paling banyak 

ditemukan pada ibu hamil (Bumil). Kurang lebih 50% atau 1 diantara 2 ibu 

hamil di Indonesia menderita anemia yang sebagian besar karena kekurangan 

zat besi. Di beberapa daerah tertentu seperti Nusa Tenggara Timur dan 

Papua, prevalensi anemia ibu hamil justru mencapai lebih dari 80% (Hadi, 

2005). Anemia pada ibu hamil dapat menganggu pertumbuhan janin dalam 

kandungan. Ibu hamil dengan anemia bisa melahirkan bayi prematur dan 

berat bayi lahir rendah (BBLR). Anemia berhubungan secara signifikan 

terhadap meningkatnya kejadian BBLR (Bondevik, 2001). 

 Kebutuhan zat besi pada wanita hamil yaitu rata-rata mendekati 800 

mg.  Kebutuhan ini terdiri dari, sekitar 300 mg diperlukan untuk janin dan 

plasenta serta 500 mg lagi digunakan untuk meningkatkan massa 

haemoglobin maternal.  Kurang lebih 200 mg lebih akan dieksresikan lewat 

usus, urin dan kulit.  Makanan ibu hamil setiap 100 kalori akan menghasilkan 

sekitar 8–10 mg zat besi.  Perhitungan makan 3 kali dengan 2500 kalori akan 
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menghasilkan sekitar 20–25 mg zat besi perhari.  Selama kehamilan dengan 

perhitungan 288 hari, ibu hamil akan menghasilkan zat besi sebanyak 100 mg 

sehingga kebutuhan zat besi masih kekurangan untuk wanita hamil 

(Manuaba, 2001). 

Kekurangan zat besi juga mengakibatkan kekurangan hemoglobin 

dimana zat besi sebagai salah satu unsur pembentukannya. Keadaan anemia 

dalam kehamilan terjadi pada keadaan kekurangan nutrisi besi, asam folat, 

dan perdarahan akibat hemorrhoid atau perdarahan saluran pencernaan. 

Kekurangan nutrisi dalam kehamilan menyebabkan hambatan dalam sintesis 

hemoglobin. Sehingga jumlah hemoglobin tidak bisa mengimbangi kenaikan 

volume plasma. Anemia dalam kehamilan menyebabkan pengangkutan 

oksigen ke jaringan dan janin terganggu. Hemoglobin berfungsi sebagai 

pengikat oksigen yang sangat di butuhkan untuk metabolisme sel, hal ini 

dapat menyebabkan anak lahir dengan berat badan rendah, keguguran dan 

juga menyebabkan anemia pada bayinya (Amiruddin, 2006). 

BBLR adalah bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2500 

gram. Penyebab terjadinya BBLR bisa karena ibu hamil anemia, kurang 

suplai gizi waktu dalam kandungan, ataupun lahir kurang bulan. Bayi yang 

lahir dengan berat badan rendah perlu penanganan yang serius, karena pada 

kondisi tersebut bayi mudah sekali mengalami hipotermi yang biasanya akan 

menjadi penyebab kematian. Persentase bayi dengan BBLR di Provinsi Jawa 

Tengah tahun 2008 sebesar 1,74% (Dinkes Jateng, 2008). Bayi BBLR juga 

dapat mengalami gangguan mental dan fisik pada usia tumbuh kembang 
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selanjutnya sehingga membutuhkan biaya perawatan yang tinggi (Setyowati, 

2004). 

Kelahiran  BBLR di Indonesia Menurut Survei Demografi dan 

Kesehatan Indonesia 2007, angka kematian neonatal sebesar 19 per 1.000 

kelahiran hidup. Dalam 1 tahun, sekitar 86.000 bayi usia 1 bulan meninggal. 

Artinya setiap 6 menit ada 1 (satu) neonatus meninggal. Di rumah sakit pusat 

rujukan sekitar 15-20% (UKK Perinatologi 2003) bayi dilahirkan dengan  

berat lahir rendah sedangkan jumlah kelahiran BBLR secara nasional adalah 

11,5% (Riskesdas 2007). 

Studi pendahuluan yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Dr. Moewardi Surakarta, pada tahun 2010 terdapat 254 ibu anemia 

dan 168 bayi BBLR dari 1736 bayi lahir. Sehingga dapat disimpulkan 9,7% 

bayi terlahir kurang dari berat normal, dari jumlah kelahiran di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah 

dalam penelitian ini yaitu adakah Hubungan Kadar hemoglobin dengan 

kejadian BBLR. 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan kadar hemoglobin dengan kejadian BBLR. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui Kadar hemoglobin ibu yang akan melahirkan di RSUD 

Dr. Moewardi Surakarta. 

b. Mengetahui kejadian BBLR di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

c. Menganalisa hubungan kadar hemoglobin ibu hamil dengan kejadian 

BBLR di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

 

D. Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada berbagai pihak 

antara lain: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan penelitian selanjutnya. 

2. Secara Aplikatif 

a. Bagi Institusi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan 

mahasiswa mengenai kadar hemoglobin ibu hamil dan BBLR. 

b. Bagi Profesi 

Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan pelayanan pemeriksaan 

kehamilan, khususnya melakukan pemeriksaan rutin kadar hemoglobin 

ibu hamil. 

 

 



6 

 

 

c. Bagi Masyarakat 

Meningkatkan pengetahuan khususnya tentang kadar hemoglobin ibu 

hamil dengan BBLR, sehingga diharapkan dapat meningkatkan 

kesadaran pentingnya asupan nutrisi yang cukup pada ibu hamil. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian yang berhubungan dengan hubungan kadar hemoglobin pada 

ibu hamil dengan kejadian BBLR: 

1. Hatmoko, B (2008) dengan judul Hubungan pemeriksaan Antenatal Care 

dengan angka kejadian BBLR di RSUD Sragen. Penelitian ini 

menggunakan desain penelitian cross sectional dengan pengumpulan data 

secara restrospektif. Data yang digunakan merupakan data skunder yang 

diperoleh dari catatan medic pasien dan register ibu bersalin. Selama 

periode penelitian tercatat 824 persalinan dengan 246 persalinan yang 

memenuhi criteria subyek sampel dan subyek control dalm penelitian. 

2. Puspitasari, C (2010) dengan judul Hubungan karakteristik ibu bersalin 

dengan kejadian BBLR di Rumah Sakit Umum Dr. Soediran Wonogiri. 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian analitik dengan pendekatan 

cross sectional. Sampel penelitian sebanyak 40 responden menggunakan 

metode scuere sampling . 

3. Uinaya, R (2009) dengan judul Hubungan kadar hemoglobin dengan 

penyembuhan luka post section caesarea (SC) di Ruang Mawar I RSUD 

Dr. Moewardi Surakarta. Penelitian ini menggunakan desain penelitian 

deskriptif kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Sampel diambil 
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sebanyak 96 responden dengan cara alami dan seadanya, dengan syarat 

inklusi dan eksklusi. 

Perbedaan dan persamaan dengan penelitian sebelumnya dengan  

hubungan kadar hemoglobin pada ibu hamil dengan kejadian BBLR adalah: 

1. Perbedaan dan persamaan dengan penelitian (Hatmoko, 2008). 

Perbedaan penelitian ini adalah responden, waktu dan tempat penelitian 

variable bebas yang dianalisis dengan chi-square. Sedangkan 

persamaannya adalah menggunakan pendekatan cross sectional dan 

pengumpulan data secara restrospektif. 

2. Perbedaan dan persamaan dengan penelitian (Puspitasari, 2010). 

Perbedaan penelitian ini adalah responden, waktu dan tempat penelitian 

dan cara pengambilan data. Sedangkan persamaannya adalah 

menggunakan pendekatan cross sectional. 

3. Perbedaan dan persamaan dengan penelitian (Uinaya,2009). 

Perbedaan penelitian ini adalah responden, waktu dan tempat penelitian 

dan cara pengambilan data yang dianalisis dengan chi-square. Sedangkan 

persamaannya adalah menggunakan pendekatan cross sectional. 

 


