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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Konsepsi menandai terjadinya proses kehamilan. Bersatunya sel 

telur (ovum) dan sperma disebut dengan konsepsi. Terhitung dari hari 

pertama menstruasi terakhir selama 280 hari(40 minggu) adalah proses 

kehamilan (gestasi) berlangsung. Selama 38 minggu adalah usia 

kehamilan, karena perhitungan dimulai dari tanggal konsepsi yang terjadi 

dua minggu setelahnya (Kamariyah dan Anggasari, 2014). Pada tahun 

2017 di Indonesia terdapat 5.354.594 jiwa ibu hamil. Pulau jawa termasuk 

dari beberapa pulau di Indonesia yang padat penduduk, jika dilihat dari 

jumlah ibu hamil, maka di jawa tengah sendiri adalah 596.722 jiwa. 

Termasuk daerah terbanyak kedua yang mempunyai ibu hamil setelah 

daerah jawa barat yaitu sebanyak 975.780 jiwa ibu hamil (Kemenkes RI, 

2017). 

Kesuksesan usaha kesehatan ibu dapat dilihat dari beberapa faktor, 

salah satunya adalah adanya indicator AKI atau Angka Kematian Ibu. 

Banyaknya kematian ibu yang disebabkan oleh kehamilan, nifas serta 

persalinan tetapi tidak disebabkan hal lain seperti terjatuh dan kecelakaan 

setiap 100.000 kelahiran hidup disebut dengan angka kematian ibu (AKI) 

(Kemenkes RI, 2017). Telah dicatat oleh Organisasi Kesehatan Dunia  
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sebanyak 830 perempuan meninggal setiap harinya akibat komplikasi yang 

berkaitan dengan persalinan maupun kehamilan. Organisasi Kesehatan 

Dunia juga mencatat di Indonesia Angka Kematian Ibu (AKI) sebanyak 

126 per 100.000 kelahiran hidup (WHO, 2018). 

Komplikasi yang berkaitan dengan kehamilan yaitu umur, 

preeklamsia, kehamilan ganda, ketuban pecah dini, plasenta previa dan 

penyakit penyerta yang dialami ibu hamil dapat menyebabkan bayi yang 

dilahirkan mengalami resiko Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) (Triana, 

2014). Berdasarkan penelitian berat badan ibu hamil yang bertambah tidak 

berhubungan dengan berat badan bayi saat lahir (Candrasari dkk, 2012). 

Wanita hamil berusia 45 tahun dan lebih tua mengalami komplikasi medis 

dan kebidanan yang jauh lebih besar dan lebih mungkin meninggal pada 

saat melahirkan dibandingkan wanita di bawah usia 35 tahun, meskipun 

risiko absolutnya rendah dan kejadian ini jarang terjadi (Grotegut et all, 

2014). 

Angka kematian ibu sebanyak 8,5% yang disebabkan oleh 

komplikasi penyakit penyerta pada ibu hamil yaitu penyakit jantung dan 

didapatkan 24 bayi perinatal prematur dari ibu dengan penyakit penyerta 

jantung (Wibowo dan Wiyati, 2013). Selain ibu yang memiliki penyakit 

penyerta pada saat kehamilan, ibu yang mempunyai riwayat preeklampsi 

berat beresiko 86,7 kali lebih besar dibandingkan ibu yang tidak 

mempunyai riwayat preeklampsi berat dalam melahirkan bayi dengan 

BBLR (Nurliawati, 2014). 



3 
 

 
 

Berat badan lahir rendah (BBLR) diartikan oleh organisasi 

kesehatan dunia berupa, berat badan saat lahir kurang dari 2500 gram. 

Berat badan lahir rendah merupakan masalah signifikan yang sering terjadi 

di masyarakat dan berhubungan dengan banyak konsekuensi baik jangka 

panjang maupun jangka pendek. Dari seluruh kelahiran di dunia 

diperkirakan 15% - 20% dari 20 juta kelahiran per tahun mengalami bayi 

dengan berat badan lahir rendah (WHO, 2014). Kelahiran prematur (lahir 

sebelum 37 minggu kehamilan) dan menjadi kecil untuk usia kehamilan, 

merupakan alasan untuk berat badan lahir rendah (BBLR), hal ini juga 

merupakan penyebab tidak langsung yang penting dari kematian neonatal. 

BBLR berkontribusi 60% hingga 80% dari seluruh kematian neonatal. 

Jumlah keseluruhan kasus BBLR di dunia adalah 15,5%, yang berarti 

sekitar 20 juta bayi BBLR lahir setiap tahun, 96,5% dari mereka di negara 

berkembang (WHO, 2017). 

Persentase bayi berat badan lahir rendah di Jawa Tengah 

mengalami peningkatan pada tahun 2012 hingga 2015. Pada tahun 2015 

persentase bayi berat badan lahir rendah sebanyak 5,1%. Pada tahun 2016 

Persentase bayi berat lahir rendah (BBLR) di Jawa Tengah mengalami 

penurunan dari tahun sebelumnya yaitu hanya sebanyak 4,4 %. Menurut 

catatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengan di kabupaten sukoharjo 

terdapat 4.24 persen BBLR (Dinkes Jawa Tengah, 2016). 

Dari latar belakang diatas, masih banyaknya angka kematian bayi 

di dunia maupun di Indonesia serta masih banyak pula bayi, terutama di 
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Indonesia yang mengalami BBLR maka peneliti tertarik untuk meneliti 

Identifikasi penyakit penyerta pada ibu hamil dengan status berat badan 

bayi  lahir di Rumah Sakit PKU Delanggu. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan data yang ada pada latar belakang diatas, peneliti 

membuat rumusan masalah yaitu “Identifikasi penyakit penyerta pada ibu 

hamil dengan status berat badan bayi lahir di Rumah Sakit PKU 

Delanggu” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Menurut latar belakang dan perumusan masalah tersebut diatas, 

maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengidentifikasi penyakit penyerta pada ibu hamil dengan status 

berat badan lahir bayi rendah. 

 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengidentifikasi rentan umur ibu hamil disertai penyakit 

penyerta dengan status berat badan bayi lahir di Rumah Sakit PKU 

Muhammidayh Delanggu. 
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b. Untuk mengidentifikasi ibu hamil disertai penyakit penyerta 

terbanyak di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delanggu. 

c. Untuk mengidentifikasi rentan berat badan lahir bayi dari ibu hamil 

disertai penyakit penyerta di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 

Delanggu. 

d. Untuk mengidentifikasi cara melahirkan ibu hamil disertai penyakit 

penyerta di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delanggu. 

e. Untuk mengidentifikasi ibu hamil disertai penyakit penyerta dengan 

status gravida di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delanggu. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Peneliti dapat mengetahui serta meningkatkan pengetahuan, 

bagaimana cara mengumpulkan data serta menganalisa dan 

menginformasikan yang telah ditemukan tentang kejadian identifikasi 

penyakit penyerta pada ibu hamil dengan status berat badan bayi lahir. 

2. Bagi Tenaga Kesehatan 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai ilmu  pengetahuan untuk 

membuat intervensi penatalaksanaan pada penyakit penyerta ibu hamil 

dengan status berat badan bayi lahir. 

3. Bagi Institusi Kesehatan 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan 

peneliti selanjutnya. 
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4. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian dapat sebagai bahan pertimbangan masyarakat. 

 

E. Keaslian Penelitian 

 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

 

No Nama Tahun Judul Analisis Hasil 

1 Ani 

Triana 

2014 Pengaruh 

penyakit 

penyerta 

kehamilan 

dan 

kehamilan 

ganda 

dengan 

kejadian 

bayi berat 

lahir rendah 

di RSUD 

provinsi 

Riau 

Jenis penelitian 

yang digunakan 

adalah studi 

kasus kontrol. 

Pengumpulan 

data 

menggunakan 

data sekunder 

yaitu data kasus 

dan bukan kasus 

kejadian  BBLR 

dari tahun 2011-

2013. 

Variabel 

independen yang 

memiliki 

hubungan sebab 

akibat dengan 

kejadian BBLR 

adalah umur, 

penyakit penyerta 

kehamilan, 

preeklampsia/ekla

mpsia, kehamilan 

ganda, KPD, 

hidramnion dan 

plasenta previa. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiyati 

& 

Wibo

wo 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luaran 

Maternal 

dan 

Perinatal 

pada Hamil 

dengan 

Penyakit 

Jantung di  

RSUP Dr. 

Kariadi 

Semarang 

 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

observasional, 

potong lintang 

pada hamil 

dengan penyakit 

jantung di RSUP 

Dr.kariadi 

Semarang. 

Sampel 

penelitian  

Hasil penelitian 

menunjukkan 

terdapat 59 kasus 

(66%) hamil 

dengan penyakit 

jantung yang 

disertai gagal 

jantung. Sebanyak 

35,6% terjadi 

komplikasi 

kardiovaskuler 

maternal. Angka 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adalah 

persalinan ibu 

hamil dengan 

penyakit jantung 

di RSUP Dr. 

Kariadi 

Semarang mulai 

1 Januari 2005. 

    

kematian ibu 

sebanyak 8,5%. 

Luaran perinatal 

meliputi 57 bayi 

lahir hidup 

(90,5%); 

komplikasi 

perinatal 

premature         
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No Nama Tahun Judul      Analisis          Hasil 

    hingga 31 

Desember 2009. 

adalah 

persalinan ibu 

hamil dengan    

24 bayi (38,1), 

sisanya masa 

kehamilan 16 bayi 

(25,4%) dan 

IUGR 7 bayi 

 

         

    penyakit jantung 

di RSUP Dr. 

Kariadi 

Semarang mulai 

1 Januari 2005 

hingga 31 

Desember 2009 

(11,1), IUFD 6 

kasus (9,5%) dan 

kematian dalam 7 

hari 5 kasus 

(7,9%). 

3 Tigor, 

Yuhan

a, 

Afrina

, Sukri 

2016 Faktor - 

faktor yang 

berhubunga

n dengan 

kejadian 

preeklampsi

a pada ibu 

hamil di 

poli KIA 

RSU 

Anutapura  

Penelitian ini 

menggunakan 

jenis penelitian 

analitik, yaitu 

suatu metode 

penelitian yang 

diarahkan untuk 

menjelaskan 

suatu kadaan 

atau situasi 

dengan  

Ada hubungan 

antara Umur 

dengan Kejadian 

Preeklampsia. 

Tidak ada 

hubungan antara 

Paritas dengan 

Kejadian 

Preeklampsia Ada 

hubungan antara 

Pengetahuan  

   Palu menggunakan 

pendekatan 

“Cross 

sectional”. objek 

penelitian 

diukur dan 

dikumpulkan 

secara simultan, 

sesaat atau satu 

kali saja dalam 

satu kali waktu 

(dalam waktu 

yang 

bersamaan). 

dengan Kejadian 

Preeklampsia. 

Tidak ada 

hubungan antara 

Riwayat 

Hipertensi dengan 

Kejadian 

Preeklampsia 

4 

 

Sumy 

Dwi 

Anton

o &  

 

 

Hubungan 

Keteraturan 

Ibu Hamil 

Dalam  

Desain 

penelitian 

adalah analitik 

korelasi dengan  

Hampir 

keseluruhan ibu 

hamil risiko tinggi 

tidak teratur  
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No Nama Tahun Judul Analisis Hasil 

 Dwi 

Estuni 

ng 

Rahay

u 

 

2014 

 

Melaksanak

an 

Kunjungan 

Antenatal 

Care (ANC) 

Terhadap      

Hasil 

Deteksi 

Dini Risiko 

Tinggi Ibu 

Hamil di 

Poli KIA 

RSUD 

Gambiran 

Kota Kediri 

menggunakan 

pendekatan 

retrospective. 

yaitu case 

contro. Populasi 

dalam penelitian  

ini adalah ibu 

hamil Trimester 

III dengan risiko 

tinggi  di Poli 

KIA RSUD 

Gambiran Kota 

Kediri. teknik 

sampling yang 

digunakan 

adalah teknik 

simple random 

sampling 

Dalam 

Melaksanakan 

Kunjungan 

Antenatal care, 

sebagian besar 

responden tidak di  

deteksi dengan 

kehamilan risiko 

sangat tinggi, dan 

ada hubungan 

Keteraturan Ibu 

Hamil Dalam 

Melaksanakan 

Kunjungan 

Antenatal Care 

(ANC) Terhadap 

Hasil Deteksi 

Dini Risiko 

Tinggi Ibu Hamil 

di RSUD 

Gambiran Kota 

Kediri 

5 Enok 

Nurlia

wati 

2014 Hubungan 

antara 

preeklampsi

a berat 

dengan 

Bayi Berat 

Lahir 

Rendah 

(BBLR) di 

rsu dr. 

Soekardjo 

kota 

Tasikmalay

a tahun 

2013 

Jenis penelitian 

ini adalah 

kuantitatif. 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

deskriptif 

korelasi dengan 

menggunakan 

pendekatan 

cross sectional. 

Pengambilan 

sampel dalam 

penelitian ini 

dengan cara 

simpel random 

sampling. 

Jumlah sampel 

dalam penelitian 

ini adalah 304. 

Ada hubungan 

yang signifikan 

anatara  riwayat 

kehamilan ibu 

dengan PEB 

dengan BBLR. 

Dari hasil analisis 

menunjukan nilai 

OR= 86.778 yang 

berarti bahwa ibu 

dengan riwayat 

kehamilan PEB 

mempunyai risiko 

86.7 kali lebih 

besar untuk 

melahirkan bayi  

BBLR 

dibandingkan 

dengan ibu yang 

tidak mempunyai 

riwayat PEB. 
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 Perbedaan yang terdapat pada peenelitian yang dilakukan oleh 

peneliti dengan jurnal keaslian diatas adalah : 

1. Perbedaan penelitian dengan yang dilakukan oleh Ana Triana, 2014 

adalah jenis penelitian yang dilakukan yaitu deskriptif kuantitatif, 

tekhnik pengambilan data berupa total sampling, populasinya adalah 

ibu hamil, sampel penelitian ibu dengan penyakit penyerta, jumlah 

populasi dan sampel, tempat penelitian beserta waktu penelitian. 

2. Perbedaan penelitian dengan yang dilakukan oleh Wiyati dan Wibowo, 

2013 adalah jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif 

kuantitatif, tekhnik pengambilan data berupa total sampling, 

populasinya adalah ibu hamil, sampel penelitian ibu dengan penyakit 

penyerta, jumlah populasi dan sampel, tempat penelitian beserta waktu 

penelitian. 

3. Perbedaan penelitian dengan yang dilakukan oleh Tigor Yuhan A, 

Afrina dan Sukri, 2016 adalah jenis penelitian yang dilakukan adalah 

deskriptif kuantitatif, tekhnik pengambilan data berupa total sampling, 

populasinya adalah ibu hamil, sampel penelitian ibu dengan penyakit 

penyerta, jumlah populasi dan sampel, tempat penelitian beserta waktu 

penelitian. 

4. Perbedaan penelitian dengan yang dilakukan oleh Sumy Dwi Antono 

dan Dwi Estuning Rahayu, 2014 adalah jenis penelitian yang dilakukan 

adalah deskriptif kuantitatif, tekhnik pengambilan data berupa total 

sampling, populasinya adalah ibu hamil, sampel penelitian ibu dengan 
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penyakit penyerta, jumlah populasi dan sampel, tempat penelitian 

beserta waktu penelitian. 

5. Perbedaan penelitian dengan yang dilakukan oleh Enok Nurliawati, 

2014 adalah tekhnik pengambilan data berupa total sampling, 

populasinya adalah ibu hamil, sampel penelitian ibu dengan penyakit 

penyerta, jumlah populasi dan sampel, tempat penelitian beserta waktu 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


