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ABSTRAK 
Latar Belakang. Ibu hamil merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap 
masalah gizi. Proses kehamilan ditandai dengan terjadinya pertambahan berat 
badan digunakan sebagai indeks untuk menilai status gizi kehamilan. 
Pertambahan berat badan kehamilan yang kurang atau berlebih menunjukan ibu 
hamil menderita malnutrisi. Pertambahan berat badan ibu hamil trimester I adalah 
masa yang penting dimana terjadi proses pembentukan organ (organogenesis) 
yang memiliki pengaruh terhadap berat lahir. Berat lahir merupakan indikator 
yang penting dalam kehidupan neonatus dan bayi. 
Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pertambahan berat 
badan ibu hamil trimester I dengan berat bayi lahir di Kabupaten Semarang. 
Metode. Jenis penelitian yang digunakan ialah analitik observasi dengan 
pendekatan Cross Sectional. Besar sampel yang digunakan adalah sebanyak 86 
sampel dengan teknik simple random sampling. Data diperoleh dari rekam medis. 
Hasil. Penelitian dilakukan di Kabupaten Semarang meliputi Puskesmas Bancak, 
Tuntang, Pringapus, dan Sumowono pada tanggal 13 – 16 Desember 2013 dengan 
sampel penelitian sejumlah 86 orang. Semua sampel merupakan ibu yang 
melahirkan pada tahun 2012. Rentang usia terbanyak pada 20 – 34 tahun 
berjumlah 66 orang (76,7%), pertambahan berat badan kehamilan trimester I ≥ 1 
kilogram ada 35 orang (40,7%),  dan kurang ada 51 orang (59,3%), dan berat bayi 
lahir terbanyak pada 2500 – 3999 gram berjumlah 78 bayi (90,6%). Dari uji 
Pearson, didapatkan nilai r = 0,124 dan nilai p = 0,254 yang berarti korelasi antar 
variabel sangat lemah dengan arah korelasi terbalik yang tidak signifikan. 
Kesimpulan. Tidak ada hubungan pertambahan berat badan ibu hamil trimester I 
dengan berat bayi lahir di Kabupaten Semarang. 
 
Kata kunci: Pertambahan berat badan, Kehamilan trimester I, Berat bayi lahir 
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ABSTRACT 
Background. Pregnant women are one of the groups that are vulnerable to 
nutritional problems . The process is characterized by the occurrence of pregnancy 
weight gain is used as an index to assess the nutritional status of the pregnancy . 
Weight gain or excessive adverse pregnancy shows pregnant women suffer from 
malnutrition . Maternal weight gain first trimester is a critical period in which a 
process of formation of organs (organogenesis) which have an influence on birth 
weight . Birth weight is an important indicator in the lives of neonates and infants. 
Objective. This study aims to analyze the relationship between weight gain in 
first trimester of pregnancy and baby’s birth weight in Semarang 
Method. This type of research is observational analytic cross sectional approach. 
The sample size used was as much as 86 samples with simple random sampling 
technique. Data were obtained from medical records. 
Result. The study was conducted in Semarang includes Puskesmas Bancak, 
Tuntang, Pringapus, and Sumowono on December 13 to 16 December 2013, with 
a sample of 86 people. All samples are mothers who has labour in 2012. The age 
range most at 20-34 years old about 66 people ( 76.74 % ), weight gain ≥ 1 
kilogram the first trimester of pregnancy there are 35 people ( 40,7 % ), and < 1 
kilogram, there are 51 people ( 59,3 % ), and the birth weight at 2500-3999 gram 
totaled 78 infants ( 90,6 % ). From the pearson test, a score of r = 0.124 and p = 
0.254, which means the correlation between variables is very weak and it has 
inverse correlation, it means the result is not significant. 
Conclusion. There was no relationship between weight gain in first trimester of 
pregnancy and baby’s birth weight in Semarang. 
 
Keyword: Weight Gain, first trimester of pregnancy, birth weight 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

PENDAHULUAN 

Perubahan gaya hidup dan pola makan, menjadi masalah gizi di Indonesia. 

Masalah gizi ditandai dengan gizi kurang dan gizi lebih (kegemukan). Masalah 

gizi kurang yaitu gizi buruk, anemia, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY) 

dan kurang vitamin A. Masalah gizi lebih merupakan salah satu faktor risiko 

terjadinya penyakit kardiovaskuler seperti dislipidemia, diabetes mellitus, 

hipertensi, dan penyakit jantung koroner (Azwar, 2004). 

Ibu hamil merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap masalah 

gizi. Proses kehamilan ditandai dengan terjadinya pertambahan berat badan 

digunakan sebagai indeks untuk menilai status gizi kehamilan. Pertambahan berat 

badan kehamilan yang kurang atau berlebih menunjukan ibu hamil menderita 

malnutrisi. Ibu hamil dengan pertambahan berat badan kurang memiliki 

kecenderungan kekurangan energi dan protein (KEP). Ibu hamil yang menderita 

KEP dan defisiensi gizi lain, menyebabkan berat badan lahir rendah (BBLR) yang 

menjadi faktor risiko terjadinya kematian bayi lahir. Pertambahan berat badan 

kehamilan berlebih, berisiko bayi mengalami intoleransi glukosa, gangguan fungsi 

kognitif, dan penyakit kronis lain (Soetjiningsih, 2012). 

Trimester pertama kehamilan merupakan saat yang penting karena terjadi 

pembentukan dan pertumbuhan otak, jantung dan organ reproduksi. Pertambahan 

berat digunakan sebagai indeks untuk menentukan status gizi kehamilan. 

Pertambahan berat badan selama kehamilan berpengaruh terhadap proses 

pertumbuhan janin dan berat bayi yang dilahirkan. Proses perkembangan janin 

yang terganggu berakibat pada risiko terjadi keguguran, bayi lahir mati, dan 

BBLR (Soetjiningsih, 2012). 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pertambahan berat badan kehamilan pada umumnya memiliki kesamaan 

dan digunakan sebagai indeks untuk menentukan status gizi kehamilan. Status gizi 

ibu pada kehamilan berpengaruh pada status gizi janin. Asupan gizi janin melalui 

plasenta yang terhubung dengan tubuh ibu. Pertambahan berat badan kehamilan 

trimester pertama mempengaruhi perkembangan janin dan plasenta. Ibu yang 



 

 

 

 

 

 
 

mengalami kegagalan pertambahan berat badan pada kehamilan trimester pertama 

meningkatkan risiko terjadinya BBLR. Pertambahan berat badan kehamilan 

kurang, ditandai dengan adanya kekurangan energi dan protein (KEP) selama 

kehamilan. Hal ini menyebabkan ukuran plasenta kecil dan kurangnya suplai zat – 

zat makanan ke janin (Soetjiningsih, 2012). 

Pertambahan berat badan kehamilan pada ibu adalah 10 – 12,5 kg yaitu 

satu kg pada trimester pertama dan selebihnya pada trimester II dan III. 

Pertambahan berat badan kehamilan trimester pertama, terjadi kenaikan minimal. 

Bagian dari janin, plasenta, cairan amnion tidak mengalami kenaikan berat yang 

berarti. Bagian dari ibu seperti uterus, payudara, volume darah berperan dalam 

kenaikan berat badan kehamilan trimester pertama, dengan pertambahan berat rata 

– rata 0,7 kg (Ebrahim GJ, 1983 dalam Soetjiningsih, 2012). 

Metabolisme nutrisi ibu yang didapat dari asupan makanan, sebanyak 90% 

kebutuhan energi janin berasal dari glukosa. Kelebihan glukosa akan disimpan 

sebagai glikogen dan lemak. Glikogen disimpan di hati, otot, dan plasenta. Kadar 

glukosa janin berkaitan dengan kadar glukosa ibu dan tidak dipengaruhi oleh 

hormon. Plasenta memiliki peranan penting dalam mengatur penggunaan glukosa, 

membuat cadangan separuh dari kebutuhan janin, pertukaran oksigen dan 

karbondioksida (Prawirohardjo, 2008). 

Selama kehamilan pada trimester I, terjadi proses pembelahan sel, 

pertumbuhan sel dan pembentukan organ (organonogenesis). Aktivitas sel ini 

memerlukan senyawa energi berupa adenosin trifosfat (ATP) yang terbentuk dari 

proses oksidasi karbohidrat (glukosa), protein dan lemak. ATP ini digunakan 

untuk pertumbuhan dan pembelahan sel janin (Guyton, 2008). 

Pertambahan berat badan kehamilan berlebih, dipengaruhi tingkat sosial, 

ekonomi, dan gaya hidup. Tingkat ekonomi yang baik membuat keseterdiaan 

makanan tercukupi. Perubahan gaya hidup berpengaruh terhadap pola makan ibu 

hamil. Asupan zat – zat makanan yang berlebih menyebabkan pertambahan berat 

badan kehamilan berlebih dan asupan gizi janin melalui plasenta meningkat. 

Pertambahan berat badan kehamilan berlebih ini menyebabkan bayi lahir besar 

(Costa et al., 2011). 



 

 

 

 

 

 
 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan 

pendekatan cross sectional. Dilakukan di Puskesmas-puskesmas dalam wilayah 

kerja Kabupaten Semarang pada bulan Desember. Populasi target pada penelitian 

ini yaitu ibu yang melahirkan anak dan mempunyai kartu menuju sehat atau 

rekam medis (lengkap). Sedangkan populasi aktualnya adalah  yaitu ibu yang 

melahirkan  anak dan mempunyai kartu menuju sehat dan rekam medis (lengkap) 

dan termasuk dalam cakupan puskesmas-puskesmas di Kabupaten Semarang pada 

tahun 2012 

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah empat kecamatan di 

kabupaten Semarang yang mencerminkan daerah kota dan desa. Selanjutnya 

dilakukan pemilihan puskesmas setiap kecamatan yang dipilih dengan 

menggunakan metode purposive sampling, dan dilakukan teknik random 

sampling dalam mendapatkan data rekam medis. 

Kriteria Inklusi dalam penelitian ini adalah  Ibu yang melahirkan di 

kabupaten Semarang pada tahun 2012, persalinan normal dan aterm, dan ibu yang 

rutin periksa ANC (Antenatal Care). Sedangkan kriteria eksklusinya adalah ibu 

melahirkan dengan data pemeriksaan  kehamilan di KMS yang tidak lengkap dan 

penyakit penyerta yang dimiliki ibu semasa hamil. Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah pertambahan berat badan ibu pada kehamilan trimester I. Dan 

variabel terikatnya adalah berat bayi baru lahir. 

Instrumen pada penelitian ini adalah rekam medis selama kehamilan. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data dengan 

menggunakan program SPSS 17.0. Desain penelitian berupa korelasi dengan data 

variabel numerik maka digunakan rancangan uji statistik pearson. 

 

HASIL  

Penelitian dilakukan di Kabupaten Semarang meliputi Puskesmas Bancak, 

Puskesmas Tuntang, Puskesmas Pringapus, dan Puskesmas Sumowono pada 

tanggal 13 – 16 Desember 2013 dengan sampel penelitian sejumlah 86 orang. 

Semua sampel merupakan ibu yang melahirkan pada tahun 2012. 



 

 

 

 

 

 
 

Dari penelitian tersebut didapatkan data sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Distribusi sampel berdasarkan usia 

Usia (tahun) Frekuensi (n=86) Presentase (%) 
< 20 16 18,6 
20 – 34 66 76,7 
≥ 35 4 4,7 
Total  86 100 

Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui bahwa dari 86 sampel, didapatkan 

terbanyak pada rentang usia 20 – 34 ada 66 orang (76,7%). 

 

Tabel 2. Distribusi sampel berdasarkan pertambahan berat badan 

Pertambahan Berat (gram) Frekuensi (n=86) Presentase (%) 
≥1000 35 40,7 
<1000 51 59,3 
Total 86 100 

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pertambahan berat kehamilan 

trimester I ≥ 1 kilogram ada 35 orang (40,7%),  dan kurang ada 51 orang (59,3%). 

 

Tabel 3. Distribusi sampel berdasarkan berat bayi lahir 

Berat Bayi Lahir (gram) Frekuensi (n=86) Presentase (%) 
<2500  4 4,7 
2500 – 3999 78 90,6 
≥4000 4 4,7 
Total 86 100 

Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa berat bayi lahir terbanyak adalah 

berat bayi lahir 2500 – 3999 gram ada 78 bayi (90,6%). 

 
Tabel 4. Analisis Data Uji Bivariat 

Variabel Frekuensi 
(n=86) 

Rata – rata Nilai r Nilai p 

Pertambahan Berat 
Badan Trimester I 

    

≥1000 35 244,19   
<1000 51    

Berat bayi lahir   0,124 0,254 
<2500 4    

2500 – 3999 78 3206,40   
≥4000 4    



 

 

 

 

 

 
 

Hasil yang dapat dilihat dari tabel diatas diketahui bahwa hipotesis nol 

(H0) ditolak dan hipotesis kerja (H1) diterima yang berarti tidak ada hubungan 

antara pertambahan berat badan ibu hamil trimester I dengan berat bayi lahir di 

Kabupaten Semarang. 

Pertambahan berat badan ibu hamil trimester I dipakai sebagai variabel 

bebas dan berat bayi lahir sebagai variabel terikat, maka diketahui dari hasil uji 

korelasi Pearson mempunyai nilai korelasi (r) sebesar 0,124 yang menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan sangat lemah dengan arah hubungan searah antara 

kedua variabel (positif), setiap kenaikan berat badan ibu hamil diikuti dengan 

kenaikan berat bayi lahir dengan nilai kemaknaan 0,254, hal ini menunjukkan 

bahwa korelasi antara pertambahan berat badan ibu hamil trimester I dengan berat 

bayi lahir secara statistika tidak bermakna karena nilai p>0,05. 

 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan 

pertambahan berat badan ibu hamil trimester I dengan berat bayi lahir di 

Kabupaten Semarang. Pada trimester I merupakan massa perkembangan janin 

yang sangat penting. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh costa 

et.al dimana pertambahan berat badan selama kehamilan memiliki pengaruh 

terhadap berat bayi yang dilahirkan. Masalah yang sering terjadi di trimester I 

adalah rasa mual yang menyebabkan berkurangnya nafsu makan. Rasa mual ini 

disebut dengan gejala morning sickness yang ditimbulkan pengaruh perubahan 

hormon selama kehamilan. Gejala ini muncul di usia kehamilan 4 – 6 minggu, 

puncaknya di usia kehamilan 8 – 12 minggu, dan terus mengalami penurunan 

sampai usia kehamilan 20 minggu. Gejala ini berakibat pada penurunan berat 

badan ibu, terutama di usia kehamilan trimester I (Einarson, 2013). 

Dari hasil penelitian didapatkan tidak adanya hubungan antara kedua 

variabel. Hal ini dapat disebabkan oleh pertambahan berat badan kehamilan 

trimester I terjadi kenaikan yang minimal dan hampir seluruh bagian dari ibu yang 

menyebabkan kenaikan berat badan yaitu sebesar 1 kilogram menurut Ebrahim GJ 

dikutip dari (Soetjiningsih, 2012) dan faktor lain yang mempengaruhi hasil 



 

 

 

 

 

 
 

penelitian meliputi usia ibu, paritas, status sosial ekonomi, gaya hidup, usia 

kehamilan, tekanan darah, pendidikan ibu, riwayat keguguran, dan jarak 

kehamilan. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Usia ibu secara statistik tidak memiliki hubungan yang bermakna 

dengan kejadian BBLR. Hal ini mungkin disebabkan usia ibu 

terdistribusi paling banyak melahirkan adalah pada umur 20-34 tahun, 

sedangkan pada umur < 20 tahun atau > 35 tahun hanya sebagian kecil. 

Usia ibu diprediksi berpengaruh terhadap kematangan rahim untuk 

proses tumbuh kembang janin terutama pada usia < 20 tahun. Pada 

usia >35 tahun, ibu berisiko mengalami penurunan sistim vaskuler, 

gangguan endokrin, dan terjadi hipertensi lebih tinggi. Sehingga pada 

usia < 20 tahun dan > 35 tahun berisiko melahirkan BBLR (Rajaee et 

al., 2010). 

b. Mekanisme pengaruh paritas terhadap BBLR sampai saat ini belum 

jelas. Namun, dapat dijelaskan bahwa pada paritas tinggi dapat 

menyebabkan tempat implantasi plasenta pada dinding rahim tidak 

sempurna lagi, sehingga pertumbuhan plasenta dan janin akan 

terganggu (Yuliva et al., 2009) 

c. Status sosial ekonomi dan gaya hidup dapat mempengaruhi 

pemenuhan kebutuhan nutrisi selama kehamilan, sehingga akan 

mempengaruhi pertambahan berat badan ibu selama kehamilan dan 

berat lahir bayi yang dilahirkan (Yuliva et al., 2009). 

d. Hubungan antara umur kehamilan dengan berat lahir bayi 

mencerminkan kecukupan pertumbuhan janin pada intrauterin. 

Semakin tua umur kehamilan maka semakin berat bayi yang dilahirkan 

dan apabila semakin muda umur kehamilan maka menyebabkan 

kurang sempurna pertumbuhan dan perkembangan dari organ-organ 

tubuh janin didalam kandungan yang berakibat berat bayi yang 

dilahirkan akan berkurang (Yuliva et al., 2009). 

e. Ibu hamil dengan hipertensi merupakan salah satu faktor yang 

berhubungan dengan pertumbuhan janin dalam kandungan. Ibu yang 



 

 

 

 

 

 
 

mengalami hipertensi akan mempengaruhi sirkulasi darah ibu ke janin 

yang menyebabkan kurangnya suplai darah ke plasenta, 

mengakibatkan timbulnya iskemia plasenta yang berakibat pada ibu 

dan janin sehingga suplai makanan ke janin berkurang dan 

terganggunya pertumbuhan janin dalam kandungan serta menyebabkan 

terjadinya penurunan fungsi dari sejumlah organ di dalam tubuh akibat 

terjadinya vasospasme, meliputi pada sistim kardiovaskuler, 

hematologi, endokrin dan metabolisme (Hapisah et al., 2010).  

f. Ibu yang berpendidikan rendah memiliki rata-rata berat lahir bayi lebih 

rendah daripada ibu yang berpendidikan tinggi, dalam hal ini 

pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap pengetahuan ibu yang 

berkaitan dengan perawatan selama hamil, melahirkan dan perawatan 

setelah melahirkan. Tinggi-rendahnya taraf pendidikan seseorang akan 

mendukung dan memberi peluang terhadap daya serap ilmu 

pengetahuan dan keinginan serta kemauan untuk mengetahui setiap hal 

yang berkaitan dengan kehamilan (Yuliva et al., 2009). 

g. Riwayat keguguran akan menyebabkan terganggunya proses 

implantasi akibat perlukaan lapisan endometrium. Proses implantasi ini 

sangat penting dalam plasentasi janin yang mempengaruhi suplai 

nutrisi janin untuk berkembang. Terganggunya proses suplai nutrisi 

janin ini dapat menimbulkan BBLR (Fajrina, 2012). 

h. jarak kehamilan berpengaruh terhadap kondisi ibu terutama faktor 

psikis, nutrisi ibu, dan kesiapan rahim untuk implantasi. Jarak 

kehamilan yang dekat berpotensi menyebabkan stres yang secara tidak 

langsung mempengaruhi perilaku ibu terhadap kehamilannya. Keadaan 

stress akan mempengaruhi perilaku dalam hal pemenuhan intake 

nutrisi untuk diri dan janin yang dikandungnya. Nafsu makan yang 

kurang menyebabkan intake nutrisi juga berkurang, sehingga terjadi 

gangguan pada sirkulasi darah dari ibu ke janin melalui plasenta dan 

dipengaruhi juga oleh kesiapan rahim untuk proses implantasi. Hal ini 



 

 

 

 

 

 
 

akan dapat mempengaruhi berat lahir bayi yang akan dilahirkan 

(Budiman et al., 2010). 

Desain penelitian yang digunakan dalam menilai hubungan antara 

pertambahan berat badan ibu hamil trimester I dan berat bayi lahir adalah cross 

sectinal dimana variabel bebas dan terikat diukur dalam satu waktu sehingga 

terdapat beberapa kelemahan dalam penelitian ini. Kelemahan dalam penelian ini 

disebabkan oleh keterbatasan waktu dan teknik pengumpulan data dengan melihat 

data rekam medis pasien yang kurang lengkap mengenai berat badan sebelum 

hamil, jarak kehamilan, paritas, dan ibu hamil yang mengalami penyakit saat 

kehamilan. Sedangkan kelebihannya membutuhkan waktu yang singkat dalam 

melakukan penelitian. 

 

KESIMPULAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara 

pertambahan berat badan ibu hamil trimester I dengan berat bayi lahir.  

 

SARAN 

1. Walaupun pada penelitian ini tidak didapatkan hubungan yang signifikan 

antara pertambahan berat badan ibu hamil trimester I dan berat bayi lahir. 

Sebaiknya juga perlu diperhatikan pemenuhan kebutuhan nutrisi pada 

trimester I, karena pada trimester I adalah masa yang penting dimana terjadi 

proses pembentukan organ (organogenesis). 

2. Perlu diadakan penelitian lanjutan dengan memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Jumlah sampel lebih besar dengan memperhatikan kriteria sampel ibu hamil, 

meliputi berat ibu sebelum hamil, pertambahan berat trimester I, riwayat 

paritas, jarak kehamilan, penyakit sitemik, dan kondisi sosial ekonomi 

keluarga serta mencakup lingkungan perkotaan dan pedesaan, agar lebih 

terlihat nilai korelasi antara pertambahan berat badan ibu hamil trimester I 

dengan berat bayi lahir. 



 

 

 

 

 

 
 

b. Rancangan studi kohort prospektif, sehingga pertambahan berat badan ibu 

hamil trimester I dapat diukur selama kehamilan dan dapat diketahui besar 

risiko terhadap berat bayi lahir. 
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