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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

  Masa hamil adalah masa dimana seorang wanita memerlukan berbagai 

unsur giziyang jauh lebih banyak daripada yang diperlukan dalam keadaan 

biasa (Moehji, 2003).Ibusehat akan melahirkan bayi yang sehat. Status gizi 

ibu hamil sebelum dan selama hamildapat mempengaruhi pertumbuhan janin 

yang sedang dikandung. Bila status gizi normal pada masa sebelum dan 

selama hamil kemungkinan besar akan melahirkan bayi yang sehat cukup 

bulan dengan berat badan normal dan apabila ibu hamil mengalami kurang 

gizi maka akibat yang akan di timbulkan keguguran, bayi lahir mati cacat 

bawaan, anemia, dan bayi berat lahir rendah (BBLR) (Achadi, 2004). 

 Peningkatan berat badan ibu selama hamil menandakan adanya adaptasi  

ibu terhadap pertumbuhan janin. “Pada wanita dengan berat badan rata-rata 

atau rendah, kurangnya pertambahan berat badan selama kehamilan dapat 

menimbulkan pertumbuhan janin terhambat” penelitian ini didapatkan bahwa 

makin berat badan ibu hamil, makin bertambah juga berat badan lahir bayi, hal 

ini ditunjukkan dengan hasil uji statistik dengan tingkat kemaknaan sebesar 

p<0,01 dengan kekuatan korelasi sedang (Menurut Budiman, C., 2011) 

  Kenaikan berat badan yang kurang dari 7 kg tetapi melahirkan bayi 

yang normal yaitu lebih dari 2500 gram, dan ibu yang KEK tidak selalu 

melahirkan bayi dengan BBLR. Hal tersebut dikarenakan berat bayi lahir tidak 
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hanya di pengaruhi oleh kenaikan berat badan ibu selama kehamilan ataupun 

status gizi yang ditandai dengan pengukuran LILA 23,5 cm. Hal ini dikerena 

peningkatan berat badan ibu hamil ada faktor lain yang dapat mempengaruhi 

berat badan bayi baru lahir antara lain genetik yang normal dan patologis, 

penyakit ibu, obstetrik dan lingkungan (Puspitasari, C., et all, 2010). Untuk 

batas kenormalan kenaikan berat badan ibuhamil sendiri tergantung dari indeks 

masa tubuh(IMT) wanita sebelum hamil (Paath, 2009). IMT adalah berat badan 

dalam kilogram dibagi dengan kuadrat tinggi dalam meter (Hunter, 2010). 

  Berdasarkan data dari World Health Organization (WHO), 

diperkirakan 9,6% dari semua kelahiran di dunia pada tahun 2005 adalah 

prematur, yaitu sekitar 12,9 juta kelahiran. Sekitar 85% terkonsentrasi di 

Afrika dan Asia, dimana terdapat 10,9 juta kelahiran prematur. Sekitar 0,5 juta 

kelahiran prematur terjadi di Eropa dan jumlah yang sama terjadi di Amerika 

Utara, sementara 0,9 juta kasus terjadi di Amerika Latin dan Carribean 

(Depkes, 2012).  

 Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Departemen 

kesehatan di Indonesia sendiri angka kejadian prematur belum dapat 

dipastikan jumlahnya, namun berdasarkan data Riskerdas Departemen 

Kesehatan tahun 2007, proporsi Bayi lahir rendah (BBLR) mencapai 11,5%, 

meskipun angka BBLR tidak mutlak mewakili angka kejadian persalinan 

prematur (Riwidikdo. H, 2010).  

Salah satu penyebab bayi berat badan lahir rendah (BBLR) adalah lahir 

kurang bulan (prematur). Jumlah bayi berat lahir rendah (BBLR) di Jawa 
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Tengah pada tahun 2011 sebanyak 21.184 meningkat banyak apabila 

dibandingkan tahun 2010 yang sebanyak 15.631. Adapun persentase BBLR 

tahun 2011 sebesar 3,73%, meningkat bila dibandingkan tahun 2010 sebesar 

2,69% (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2012). Kenaikan berat badan 

dapat dipakai sebagai indeks untuk menentukan status gizi wanita hamil 

(Lubis, 2006).  

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya oleh Astrid Purna Dewi 

Fakultas ilmu kedokteran dengan judul Hubungan kenaikan berat badan ibu 

hamil dengan berat bayi lahir di RSUD Dr. Moewardi pada tahun 2009 

mengatakan bahwa berdasarkan 85 responden terdapat kenaikan berat badan 

ibu hamil normal sebanyak 52 responden (61%) dan terdapat peningkatan berat 

badan tidak normal sebanyak 33 responden (38.8%) dari  hasil berat badan bayi 

lahir bahwa sebagian besar  ibu melahirkan bayi normal (> 2500 gr) sebanyak 

72 responden (84.7%) sedangkan ibu yang melahirkan bayi BBRL (>2500) 

sebanyak 13 responden (15.3%). Hasil dalam penelitian ini adanya hubungan 

antara pertambahan berat badan ibu dengan berat badan bayi baru lahir. Dari 

latarbelakang di atas maka yang jadi rumus masalah dalam penelitian ini 

adalah di RSUD Dr. Moewardi diketahui angka prevalensi berat badan bayi 

lahir rendah cukup tinggi dan salah satu faktor yang mempengeruhi yaitu 

kenaikan berat badan ibu selama hamil, sehingga penulis ingin meneliti 

“apakah ada hubungan antara berubahan berat badan ibu selama hamil dengan 

berat badan bayi lahir di RSUD Dr. Moewardi?.   
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Berdasarkan latarbelakang diatas maka peneliti tertarik untuk 

mengetahui hubungan perubahan berat badan ibu selama hamil dengan berat 

badan lahir bayi di RSUD Dr. Moewardi. 

B. Rumusan masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut “Apakah Ada Hubungan Perubahan Berat Badan Ibu Selama 

Hamil Dengan Berat Badan Lahir Bayi di RSUD Dr.Moewardi ?” 

C. Tujuan penelitian 

1. Tujuan Umum 

  Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan 

perubahan berat badan ibu selama hamil dengan berat badan lahir bayi di 

RSDU Dr.Moewardi. 

2. Tujuan khusus 

 Tujuan khusus ini adalah :  

a. Mengetahui perubahan berat badan ibu hamil di RSUD Dr.Moewardi  

b. Mengetahui berat badan lahir bayi di RSUD Dr.Moewardi  

c. Mengetahui hubungan perubahan berat badan ibu selama hamil dengan 

berat badan lahir bayi di RSUD Dr.Moewardi  
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C. Manfaat penelitian  

1. Manfaat teoritis 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, menambah 

wawasan keilmuan dan menambah pengalaman dalam memberikan 

informasi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya keperawatan agar 

dijadikan bahan masukan penelitian yang akan datang. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi institusi, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang kesehatan, disamping 

itu hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan bagi penelitian 

selanjutnya.  

b. Bagi ibu hamil di harapkan bisa memberikan informasi kepada ibu 

hamil untuk lebih meningkatkan gizi agar tidak mengalami gizi kurang 

saat hamil, sehingga tidak akan membahayakan dirinya dan 

kandungannya. 

c. Bagi peneliti, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 

informasi tentang hubungan perubahan berat badan ibu hamil dengan 

berat badan bayi lahir. 

d. Bagi RSUD Dr. Moewardi, hasil penelitian ini diharapkan bisa 

memberikan informasi sebagai masukan dan tambahan acuan untuk 

membuat kebijakan-kebijakan dalam rangka meningkatkanpelayanan 
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kepada pasien terutama tentang masalahibu hamil agar lebih 

meningkatkan pengawasan terhadap kesehatan ibuhamil terutama . 

E. Keaslian Penelitian 

1. Lancet (2010) : The association between pregnancy weight gain and 

birthweight: a within-family comparison.(Hubungan antara berat badan ibu 

hamil dan berat lahir: perbandingan dalam keluarga) hasil 

penelitianmenyimpulkan Kenaikan BB ibu saat kehamilan akan 

mempengaruhi BB bayi saat lahir yang dipengaruhi oleh faktor genetik, tapi 

pencegahan obesitas pada ibu hamil diperlukan untuk stabilnya BB bayi saat 

lahir 

2. Ihunnaya O. Frederick, Michelle A. Williams, Anne E. Sales, Diane P.   

Martin, Marcia Killien (2008) : Pre- Pregnancy Body Mass 

IndexGestational Weight Gain, and Other Maternal Characteristics in      

Relation to Infant Birth Weight. (Pra-Kehamilan Body Mass Index, 

Gestational Berat Badan, dan Karakteristik ibu lainnya dalam Kaitannya 

dengan Berat bayi Lahir. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa ibu 

pra-kehamilan BMI secara positif terkait dengan berat badan lahir bayi , 

setelah penyesuaian untuk karakteristik ibu lainnya. Pengaruh pra-

kehamilan BMI pada berat lahir bayi terbesar terjadi diantara ramping untuk 

wanita rata-rata berat badan relatif rendah dibandingkan dengan wanita 

kelebihan berat badan atau obesitas dengan berat badan kehamilan yang 

tinggi. Studi kami menemukan bukti independen serta efek gabungan dari 
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pra-kehamilan BMI dan berat badan kehamilan pada berat bayi lahir. Selain 

itu, hasil penelitian kami menunjukkan bahwa kenaikan berat 

badankehamilan dalam pedoman IOM dikaitkan dengan penurunan risiko 

memberikan bayi BBLR dan dengan penurunan risiko makrosomia. Kami 

membandingkan hasil dari menggunakan tiga kategori ( tingkat kepatuhan 

dengan pedoman IOM ) pendekatan terhadap orang orang dari dua kategori 

( atas atau di bawah berat badan kehamilan median ) pendekatan dalam 

menilai risiko BBLR atau makrosomia.  

3. Muazizah, Herryanto Adi Nugroho, Agustin Rahmawati (2009). Hubungan 

kadar hemoglobin ibu hamil dengan berat bayi lahir. hasil penelitian 

menyimpulkan Hasil Penelitian:Hasil analisis didapatkan rata – rata kadar 

Hb ibu hamil adalah 11,05 gr/dl.rata – rata berat bayi lahir adalah 2873,3 gr. 

Hasil nilai koefisien determinasi persamaan garis regresi dapat 

menerangkan 95,3 % variasi berat bayi lahir dengan persamaan berat bayi 

lahir = (-7515,96) + 940,07  Hb ibu hamil. Artinya  berat bayi lahir dapat 

diperkirakan jika diketahui kadar hb ibu hamil. Nilai p value = 0,000 artinya 

alpha 5% bahwa regresi sederhana cocok dengan data yang ada dan 

menolak hipotesis nol, berarti ada hubungan linier antara hb ibu hamil 

dengan berat bayi lahir. Dari nilai b=940,07 berarti bahwa setiap satu 

gram/dl Hb ibu hamil   variabel berat bayi lahir akan bertambah sebesar 

940,07 

 


