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ABSTRACT
Introduction: Maternal and child health has become a
primary health focus in Indonesia and the maternal and
child mortality rate in Indonesia is higher than those in
South-East Asia countries. The incidence of Low Birth
Weight (LBW) contributes to more than 50% of all
neonatal mortality of all births in Indonesia. Therefore,
identification of the risk factors that contributes to the
incidence of LBW is important.
Method: This retrospective case-control study
involved 50 cases of LBW and 50 controls (baby with
normal birth-weight), The data were analyzed using
SPSS version 22.
Result: The results of multivariate analysis showed that

the factors significantly associated with LBW incidence
were maternal blood pressure (p=0.000), history of
giving birth to LBW babies (p=0.000), and the mode
of current labor (p=0.034). The maternal age, maternal
education level, maternal occupation, maternal
anemia, parity, history of smoking, history of alcohol
consumption, history of abortion, parity distance, and
maternal BMI had no significant association (p>0.005).
Conclusion: Thus, the incidence of LBW can be
prevented through maternal blood control during the
pregnancy. Careful history taking of past history of
giving birth to LBW babies and the mode of delivery
must be done to reduce the incidence of LBW.
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Pendahuluan: Kesehatan ibu dan anak merupakan
salah satu fokus utama kesehatan di Indonesia.
Kasus kematian ibu dan anak di Indonesia lebih
tinggi dibandingkan dengan negara-negara di Asia
Tenggara. Kejadian bayi berat lahir rendah (BBLR)
berkontribusi terhadap lebih dari 50% total kematian
neonatal di seluruh kelahiran di Indonesia. Oleh karena
itu, identifikasi faktor-faktor risiko yang mendasari
kejadian BBLR menjadi penting untuk dilakukan.
Metode: Penelitian kasus kontrol retrospektif ini
melibatkan 50 kasus (BBLR) dan 50 kontrol (bayi lahir
dengan berat badan normal. Data yang diperoleh
kemudian dianalisis menggunakan perangkat SPSS
versi 22.
Hasil: Hasil analisis multivariat didapatkan faktor-
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PENDAHULUAN
Angka kematian ibu dan anak masih
menjadi perhatian utama di Indonesia
dengan kasus yang cukup tinggi,

faktor yang memiliki hubungan signifikan dengan
kejadian BBLR adalah tekanan darah ibu (p=0,000),
riwayat melahirkan bayi BBLR (p=0,000), dan tipe
persalinan bayi saat ini (p=0,034). Sebaliknya, faktor
usia ibu, tingkat pendidikan ibu, pekerjaan ibu, anemia
pada ibu, jumlah paritas, riwayat merokok, riwayat
konsumsi alkohol, riwayat abortus, jarak paritas, dan
IMT ibu tidak memiliki hubungan yang signifikan
(p>0,005).
Simpulan: Pencegahan kejadian BBLR dapat dilakukan
dengan mengontrol tekanan darah ibu selama
kehamilan. Penggalian riwayat melahirkan bayi BBLR
sebelumnya dan pemilihan metode persalinan juga
harus dilakukan dengan seksama untuk mengurangi
kejadian BBLR.

Kata kunci: berat badan lahir rendah, faktor risiko, risiko maternal..
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khususnya untuk mencapai target
Millenium Development Goals (MDGs).
Angka kematian ibu (AKI) di Indonesia
sendiri sebesar 307 per 100.000 kelahiran
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hidup, sedangkan angka kematian bayi
(AKB) mencapai 35 per 1.000 kelahiran
hidup.1 Kasus kematian ibu dan anak
di Indonesia tergolong tinggi, bahkan
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lebih tinggi jika dibandingkan dengan
jumlah kasus di negara-negara ASEAN.
Hingga saat ini Indonesia belum mampu
mencapai target MDGs. Berbagai
penyebab kematian bayi telah dilaporkan
oleh Riset Kesehatan Dasar di tahun 2007,
seperti sepsis (20,5%), kelainan kongenital
(18,1%), pneumonia (15,4%), prematuritas
dan bayi dengan berat badan lahir rendah
(BBLR) (12,8%). Dari berbagai penyebab
tersebut, BBLR sendiri berkontribusi
terhadap lebih dari 50% total kematian
neonatal di seluruh kelahiran.2
World Health Organization (WHO)
mengklasifikasikan BBLR sebagai kondisi
berat badan lahir bayi kurang dari
2500 gram yang diukur dalam satu jam
setelah kelahiran bayi. Selanjutnya, BBLR
dikategorikan menjadi bayi dengan berat
badan lahir sangat rendah (BBLSR< 1500
gram), dan bayi dengan berat badan lahir
sangat amat rendah (BBLSAR< 1000
gram).1 Secara global, kejadian BBLR
diestimasikan mencapai 15-20% dari
keseluruhan persentase kelahiran atau
dapat dikatakan bahwa > 20 juta bayi
baru lahir akan mengalami BBLR.1 Sekitar
90% kasus BBLR terjadi di negara dengan
pendapatan rendah dan BBLR sendiri
berasosiasi erat dengan faktor – faktor
yang ditemukan pada negara berkembang,
seperti faktor sosioekonomi.3
Selain menjadi indikator status
kesehatan, status gizi, dan status
sosioekonomi suatu negara, kejadian
BBLR dapat mempengaruhi aspek kognitif
dan perkembangan perilaku dalam tahun
pertama kehidupan, Oleh sebab itu,
identifikasi faktor yang mempengaruhi
kejadian BBLR sangatlah penting.4 Faktorfaktor yang telah dilaporkan berbagai
studi dapat berasosiasi dan memengaruhi
kejadian BBLR antara lain adalah kadar
hemoglobin ibu, usia ibu saat melahirkan,
tipe persalinan, tingkat pendidikan ibu,
pekerjaan/mata pencaharian ibu, jumlah
paritas, alamat tinggal ibu, riwayat
merokok, riwayat konsumsi alkohol,
riwayat abortus, tekanan darah ibu,
riwayat penyakit sistemik pada ibu, usia
kandungan saat kelahiran bayi, berat
bayi saat lahir, indeks massa tubuh ibu
sebelum melahirkan, lingkar lengan atas
ibu, usia kehamilan saat persalinan, tinggi
badan, dan berat badan ibu.5 Namun,
hingga saat ini belum banyak penelitian
428

yang memberikan data ilmiah mengenai
faktor-faktor atau determinan yang
mendasari kejadian BBLR. Oleh karena
itu, penelitian yang secara khusus berfokus
pada identifikasi faktor yang memiliki
asosiasi positif atau negatif signifikan
secara statistik terhadap kecenderungan
terjadinya BBLR ini dilakukan. Penelitian
ini dilakukan di RSUP Sanglah sebagai
tempat pelayanan kesehatan tersier di Bali.

METODE
Rancangan penelitian dan populasi
Penelitian
ini
adalah
penelitian
observasional dengan desain studi
case-control menggunakan pendekatan
retropektif. Penelitian dilakukan di
Instalasi Rekam Medis RSUP Sanglah
Denpasar, Bali pada periode April –
November 2020. Pengambilan sampel
menggunakan consecutive sampling sesuai
kriteria penelitian. Seluruh bayi yang lahir
hidup dengan berat badan lahir normal
dan bayi yang terdiagnosis dengan berat
lahir rendah (<2.500 gram) di RSUP
Sanglah Denpasar pada tahun 2019 –
2020 yang teregister di Instalasi Rekam
Medis Sanglah pada periode penelitian
diambil sebagai subjek penelitian. Bayi
dengan berat badan lahir normal menjadi
kelompok kontrol, sedangkan bayi dengan
berat lahir rendah menjadi sebagai
kelompok kasus. Bayi yang memiliki
kelainan kongenital, lahir mati pada
periode 2019-2020, dan memiliki data
rekam medis yang tidak lengkap dieksklusi
dari penelitian.
Faktor risiko terhadap BBLR yang
diteliti pada penelitian ini adalah usia
ibu, tingkat Pendidikan ibu, pekerjaan
ibu, jarak paritas, kadar hemoglobin,
tiper persalinan, jumlah paritas, riwayat
merokok, riwayat konsumsi alkohol,
usia kehamilan, riwayat abortus, tekanan
darah, dan indeks massa tubuh (IMT).
Analisis data
Data
yang
diperoleh
dianalisis
menggunakan program SPSS versi 22.
Analisis univariat dilakukan untuk
mengetahui distribusi dan karakteristik
variable sampel penelitian. Analisis bivariat
digunakan untnuk mencari hubungan
tiap variable faktor risiko dengan BBLR.
Apabila hasil yang ditemukan signifikan,
dilanjutkan analisis odd ratio (OR) untuk

memperoleh nilai risiko. Analisis bivariat
yang digunakan dalam penelitian ini
adalah uji Pearson Chi-Square, Fisher
Exact, dan Kruskal wallis. Uji Fisher’s
exact digunakan dalam analisis jumlah
paritas karena tidak memenuhi kriteria
chi-square (terdapat 1 sel dengan jumlah
sampel <5). Analisis Multivariat berupa
uji regresi multinominal dilakukan untuk
mengetahui faktor risiko manakah yang
paling berpengaruh terhadap kejadian
BBLR dan mengontrol variable faktor
risiko satu dengan yang lain agar tidak
menjadi perancu dalam hubungan
independent antar masing – masing faktor
risiko dan kejadian BBLR yang diteliti.
Penelitian ini telah mendapatkan
izin epenlitian dari institusi terkait dan
kerahasiaan pasien dijaga dengan tidak
mencantumkan identitas dan hal-hal yang
bersifat privasi pada hasil penelitian.

HASIL
Penelitian ini melibatkan 100 bayi baru
lahir yang kemudian dibagi menjadi dua
kelompok, yakni kelompok kasus (bayi
BBLR) sebanyak 50 bayi dan kelompok
kontrol (bayi dengan berat badan lahir
normal) sebanyak 50 bayi. Dari total 100
sampel yang terlibat, usia ibu termuda
yang melahirkan bayi dengan berat lahir
rendah adalah 16 tahun dan paling tua
adalah 41 tahun. Sementara itu usia ibu
termuda yang melahirkan bayi dengan
berat badan normal adalah 17 tahun dan
usia ibu tertua yaitu 41 tahun. Sebanyak
20% dari keseluruhan subjek dalam studi
ini merupakan ibu yang tergolong dalam
kelompok usia berisiko yaitu dengan
usia kurang dari 20 tahun atau lebih dari
35 tahun. Sebagian besar sampel ibu
memiliki tingkat pendidikan tamatan
SMA (80%). Hanya sebagian kecil ibu dari
total sampel memiliki riwayat hipertensi
(19%). Sementara itu 40% dari total
sampel merupakan ibu dengan riwayat
anemia dengan rincian 26% memiliki
anemia derajat sedang, diikuti dengan
12% memiliki anemia ringan dan hanya
2% memiliki anemia berat. 5% dari total
sampel termasuk berisiko berdasarkan
jumlah anak yang dimiliki sebelumnya,
dimana mereka yang berisiko memiliki 4-5
anak (data tidak diperlihatkan). Sebanyak
13% memiliki riwayat melahirkan bayi
dengan BBLR sebelumnya. Tidak ada
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ibu yang memiliki riwayat merokok
dan konsumsi alkohol. Sebanyak 17%
sampel ibu pernah mengalami abortus
Tabel 1.

sebelumnya dan hanya 19% dari total
sampel memiliki risiko dalam hal jarak
melahirkan anak saat ini dengan kelahiran

Distribusi Karakteristik Sampel dan Hasil Analisis Bivariat Faktor
Risiko Kejadian BBLR
Variabel

Usia Ibu
Berisiko
Tidak berisiko
Tingkat Pendidikan Ibu
Tamat SD
Tamat SMP
Tamat SMA
Tamat S1/D4/D3/D2/D1
Pekerjaan Ibu
Ibu Rumah Tangga
Pelajar
Petani/Nelayan
Wiraswasta
Pegawai (Swasta ataupun PNS)
Manajerial (Swasta ataupun PNS)
Tekanan Darah Ibu
Hipertensi
Normal
Status Anemia Ibu
Anemia Ringan
Anemia Sedang
Anemia Berat
Tidak Anemia
Risiko Jumlah Paritas
Berisiko
Tidak Berisiko
Riwayat Melahirkan Bayi BBLR
Ya
Tidak
Riwayat Merokok
Ya
Tidak
Riwayat Konsumsi Alkohol
Ya
Tidak
Riwayat Abortus
Ya
Tidak
Risiko Jarak Paritas
Berisiko
Tidak Berisiko
IMT Ibu
Berat Badan Kurang
Normal
Berat Badan Berlebih
Obesitas
*signifikan secara statistik (p<0,01)

Jumlah Sampel (%)

Nilai
OR

Nilai p

–

0,317

2 (2%)
4 (4%)
36 (36%)
8 (8%)

–

0,258

21 (21%)
2 (2%)
1 (1%)
7 (7%)
18 (18%)
1 (1%)

21 (21%)
1 (1%)
1 (1%)
7 (7%)
20 (20%)
0 (0%)

–

0,923

17 (17%)
33 (33%)

2 (2%)
48 (48%)

18,03

0,002*

5 (5%)
14 (14%)
1 (1%)
30 (30%)

7 (7%)
12 (12%)
1 (1%)
30 (30%)

–

0,923

4 (4%)
46 (46%)

1 (1%)
49 (49%)

–

0,362

13 (13%)
37 (37%)

0 (0%)
50 (50%)

1,02

0,000*

0 (0%)
50 (50%)

0 (0%)
50 (50%)

–

–

0 (0%)
50 (50%)

0 (0%)
50 (50%)

–

–

7 (7%)
43 (43%)

10 (10%)
40 (40%)

–

0,424

12 (12%)
38 (38%)

7 (7%)
43 (43%)

–

0,202

3 (3%)
32 (32%)
12 (12%)
3 (3%)

1 (1%)
37 (37%)
12 (12%)
0 (0%)

–

0,229

BBLR

Normal

16-41 tahun
12 (12%)
38 (38%)

17-41 tahun
8 (8%)
42 (42%)

1 (1%)
2 (2%)
44 (44%)
3 (3%)
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anak sebelumnya. Terakhir, sebagian
besar sampel ibu memiliki IMT normal
(69%) diikuti dengan berat badan berlebih
sebanyak 24%, berat badan kurang 4% dan
ibu dengan obesitas sebanyak 3% (Tabel
1).
Setiap variabel kemudian dilakukan
analisis bivariat untuk mengetahui
pegnaruhnya terhadap kejadian BBLR.
Khusus untuk variabel riwayat merokok
dan konsumsi alkohol yang tidak dapat
dianalisis lebih lanjut karena tidak ada
sampel pada kedua kelompok. Distribusi
variabel penelitian berdasarkan kelompk
kasus dan kontrol serta hasil analisis
bivariat disajikan pada Tabel 1. Hanya
variabel tekanan darah ibu dan riwayat
melahirkan bayi BBLR yang terbukti
signifikan secara statistik (p<0,01),
sedangkan variabel lainnya yakni usia ibu,
tingkat pendidikan ibu, pekerjaan ibu,
status anemia ibu, risiko jumlah paritas,
riwayat abortus, risiko jarak paritas, dan
IMT ibu ditemukan tidak signifikan secara
statistik (p>0,01). Terlihat bahwa ibu yang
memiliki riwayat hipertensi memiliki
risiko 18 kali lebih tinggi (OR=18,03;
p<0,01) untuk melahirkan BBLR
dibandingkan dengan ibu tanpa riwayat
hipertensi. Hal ini juga berlaku untuk
faktor risiko riwayat melahirkan bayi
BBLR sebelumnya, dimana dalam studi
ini para ibu yang pernah melahirkan bayi
BBLR berisiko melahirkan BBLR kembali
sebanyak 1,02 kali dibandingkan dengan
mereka yang tidak pernah sebelumnya.
Variabel yang ditemukan bermakna
secara statistik yakni tekanan darah
ibu dan riwayat melahirkan dilakukan
analisis multivariat yang disajikan pada
Tabel 2. Berdasarkan hasil analisis
ditemukan bahwa tekanan darah dan
riwayat melahirkan bayi BBLR memang
berhubungan secara signifikan dengan
kejadian BBLR dengan masing-masing
nilai p yang sama (p=0,000). Dengan
peningkatan satu unit tekanan darah
ibu, maka akan mengalikan risiko BBLR
sebanyak 11,52. Begitu pula dengan
peningkatan satu unit riwayat melahirkan
BBLR akan mengalikan risiko BBLR
selanjutnya sebanyak 1,03. Dari hasil
temuan ini maka dapat disimpulkan
bahwa dari seluruh dua belas faktor risiko
yang diteliti, terdapat dua faktor risiko
yang berhubungan signifikan dengan
429
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Tabel 2.

Hasil Analisis Multivariat Faktor Risiko Kejadian BBLR
Variabel

Adjusted OR

Nilai p

IK95%

Tekanan Darah Ibu

11,520

0,000**

0,009-0,351

Riwayat Melahirkan BBLR

1,027

0,000**

0,005-0,426

Konstanta BBLR

22,283

*signifikan secara statistik (p<0,01)

kejadian BBLR dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN
BBLR merupakan masalah kesehatan
masyarakat yang penting, karena
berhubungan dengan morbiditas dan
mortalitas neonatus. Berat badan lahir
bergantung pada interaksi yang rumit
antara genotipe ibu dan janin, fungsi
plasenta, serta pengaruh faktor maternal
terhadap regulator epigenetik aktivitas
gen.6 Namun terdapat faktor ekstrinsik
lain terkait dengan berat badan lahir yang
dapat memengaruhi luaran kesehatan
neonatus.7 Faktor-faktor ekstrinsik yang
umumnya dapat dimodifikasi tersebut
selayaknya menjadi fokus dalam penelitian
untuk mengupayakan pemenuhan target
kesehatan negara-negara di dunia.8
Hanya sebagian kecil ibu (20%) yang
termasuk dalam kelompok usia berisiko
dalam penelitian ini. Proporsi ini tepat
mewakili hasil studi epidemiologi di
Amerika Serikat yang melaporkan bahwa
sebanyak 5% persalinan berasal dari
ibu yang berusia kurang dari 20 tahun
dan hampir 18% persalinan berasal dari
ibu yang berusia 35 tahun atau lebih.9
Demografi yang serupa dapat diamati
terlepas dari perbedaan minor pada batas
bawah kelompok usia lanjut yang berisiko.
Distribusi tingkat pendidikan ibu
pada penelitian ini menunjukkan bahwa
sebagian besar ibu (80%) telah memenuhi
program wajib belajar 12 tahun yang
ditetapkan dalam program pemerintah
yang diatur dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2003. Disparitas status sosioekonomi ibu
memiliki pengaruh yang besar terhadap
kesehatan anak, terutama pada negara
dengan pendapatan rendah hingga
menengah. Ibu dengan tingkat pendidikan
yang tinggi memiliki risiko yang lebih
rendah untuk mengalami persalinan
preterm, BBLR, kecil untuk usia kehamilan,
dan distres napas pada bayi.10 Penurunan
430

risiko ini kemungkinan disebabkan oleh
perbedaan dalam kecenderungan orang
tua dalam memprioritaskan kesehatan
anak.11
Mayoritas ibu (42%) yang terlibat
dalam penelitian ini berfokus dalam
perannya sebagai ibu rumah tangga.
Terdapat inkonsistensi pada hubungan
status pekerjaan ibu dengan luaran pada
kesehatan anak. Studi berbasis populasi
di Eropa menunjukkan bahwa ibu yang
bekerja pada sebagian besar sektor
pekerjaan memiliki risiko yang lebih
rendah untuk mengalami persalinan
preterm.12 Namun hasil penelitian
terdahulu didominasi oleh dampak
buruk yang disebabkan oleh pekerjaan
ibu, seperti persalinan preterm dan bayi
kecil untuk usia kehamilan, serta BBLR,
oligohidramnion, dan abrupsio plasenta.13
Faktor-faktor yang berkontribusi dalam
luaran yang buruk pada lingkungan
pekerjaan meliputi aktivitas mengangkat
beban berat, lingkungan yang lembab,
kontak dengan deterjen, dan harus berada
dalam posisi berdiri atau duduk dalam
jangka waktu yang lama.11,13
Pada penelitian ini ditemukan bahwa
hipertensi dalam kehamilan merupakan
faktor risiko kejadian BBLR yang signifikan
(p<0,01). Penelitian-penelitian serupa
sebelumnya menunjukan hubungan
yang tidak konsisten. Hasil yang sejalan
dilaporkan pada penelitian oleh Adane
dan Dachew pada tahun 2018 (odds ratio
[OR] 6,5; 95% Interval Kepercayaan [IK]
3,06-14,0) dan penelitian oleh Valadbeigi
dkk pada tahun 2019 (OR 1,91, 95%IK
1,44-2,54) yang menemukan hipertensi
dalam kehamilan sebagai faktor yang
berkaitan dengan BBLR. Tinjauan
sistematik dan meta-analisis oleh Getaneh
dkk.14 kemudian mengonfirmasi asosiasi
tersebut (pooled OR 3,89; 95%IK 2,665,69).
Terdapat perkembangan bukti ilmiah
terkini mengenai hubungan riwayat BBLR

maternal dengan terjadinya hipertensi
dalam kehamilan.2,15 Kemungkinan akan
adanya hubungan bidireksional dapat
membawa implikasi yang besar yang
membutuhkan perhatian lebih untuk
memutus lingkaran setan tersebut.
Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa
riwayat melahirkan BBLR merupakan
salah satu faktor risiko yang berhubungan
dengan kejadian BBLR (p value=0.000).
Beberapa studi sebelumnya menunjukkan
bahwa prematur dan BBLR cenderung
berulang dalam keluarga. Akan terjadi
peningkatan risiko kelahiran prematur
dan BBLR pada wanita dengan riwayat
melahirkan prematur maupun BBLR.16
Wanita dengan riwayat BBLR sebelumnya
merupakan potential carriers untuk risiko
rekurensi BBLR yang lebih tinggi pada
kehamilan berikutnya dibandingkan
dengan wanita yang memiliki bayi dengan
berat lahir normal sebelumnya.17 Menurut
salah satu studi cohort, bahwa ibu dengan
riwayat melahirkan BBLR sebelumnya
memiliki risiko 1,5 kali lebih tinggi untuk
melahirkan bayi BBLR pada kehamilan
selanjutnya. Adanya rekurensi BBLR ini
juga dikaitkan dengan tingginya jumlah
paritas, kondisi sosial ekonomi yang lebih
rendah, riwayat ibu melahirkan prematur,
kualitas perawatan antenatal yang rendah,
dan kenaikan berat badan ibu yang tidak
adekuat selama kehamilan.18 Studi lainnya
menunjukkan bahwa rekurensi BBLR
berkaitan dengan ibu yang merokok, jarak
paritas yang lebih pendek dan usia ibu
lebih dari 30 tahun.19
Studi oleh Sclowitz dkk.20 menemukan
bahwa ibu dengan riwayat melahirkan
BBLR sebelumnya memiliki risiko empat
kali lipat lebih tinggi untuk mengalami
rekurensi BBLR. Studi oleh Mvunta dkk.17
menunjukkan bahwa riwayat melahirkan
BBLR pada kehamilan pertama akan
meningkatkan risiko BBLR pada kehamilan
berikutnya (RR=5,08, IK95%= 4,01-6,45).
Penelitian lainnya menunjukkan bahwa
ibu dengan riwayat melahirkan BBLR
memiliki risiko 3.74 kali lebih tinggi untuk
mengalami rekurensi melahirkan BBLR
(Adjusted OR=3,74; IK95%=1.03-13.58;
p=0.045).21 Rekurensi BBLR disebutkan
tidak terkait dengan ketepatan ibu dalam
melakukan kunjungan ANC, namun
berkaitan dengan kenaikan berat badan
yang tidak adekuat selama kehamilan.
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Kenaikan berat badan di atas 10 kg
selama kehamilan dapat menjadi faktor
protektif terhadap rekurensi BBLR, dan
semakin tinggi kenaikan berat badan pada
kehamilan selanjutnya akan menurunkan
risiko rekurensi BBLR.20
Salah satu global survey dengan
populasi penelitian pada 23 negara
berkembang di benua Asia, Afrika dan
Amerika menunjukkan bahwa BBLR
dikaitkan dengan kematian perinatal, dan
berhubungan dengan peningkatan risiko
BBLR pada kehamilan berikutnya. Berat
badan lahir rendah dapat menggambarkan
kondisi janin yang kurang optimal dalam
kandungan dan/atau short pregnancies.
Bahkan pada wanita dengan anak
pertama yang memiliki berat lahir rendah
dan bertahan hidup selama 28 hari
pascapartum, terdapat hubungan yang
kuat antara BBLR pada kehamilan pertama
dan risiko lahir mati pada kehamilan
berikutnya. Kondisi ini menunjukkan
bahwa penyebab kematian perinatal
sangat berhubungan dengan BBLR.22
Rekurensi
BBLR
dapat
pula
disebabkan oleh adanya polimorfisme
methylenetetrahydrofolate
reductase
(MTHFR)
C677T
genotip
TT
pada
ras
Asia
dan
Kaukasian.
Methylenetetrahydrofolate
reductase
(MTHFR) memiliki peran penting dalam
metabolisme folat yaitu mengubah
5,10-methylenetetrahydrofolate menjadi
5-methyltetrahydrofolate dan berperan
dalam proses enzimatik penting dalam
remetilasi homosistein (Hcy) menjadi
metionin.23
Singkatnya,
MTHFR
menggunakan folat untuk metabolisme
sehingga akan terjadi peningkatan
konsentrasi plasma homosistein ketika
aktivitas enzim berkurang. Kondisi
tersebut akan menyebabkan stres oksidatif,
penyempitan arteriol, kerusakan endotel,
dan trombosis plasenta.24 Selanjutnya
akan terjadi gangguan aliran darah dan
perubahan prothrombotik pada dinding
pembuluh darah, invasi trofoblas yang
tidak adekuat ke dalam pembuluh darah
uterus, dan hipoperfusi plasenta yang
kemudian menyebabkan janin kekurangan
nutrisi sehingga dapat menimbulkan
perburukan kondisi janin seperti BBLR
dan kelahiran preterm. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa kesehatan janin tidak
hanya bergantung pada invasi trofoblas ke

dalam pembuluh darah uterus, tetapi juga
bergantung pada sirkulasi uteroplasenta
yang adekuat pada ibu.25
Faktor-faktor sosiodemografi maternal
berupa usia, tingkat pendidikan, dan
pekerjaan tidak memiliki hubungan yang
signifikan dengan BBLR pada penelitian
ini. Hal ini terkait dengan distribusi
sampel dalam kaitannya dengan luaran
berat badan lahir normal atau rendah.
Jumlah sampel berdasarkan masingmasing luaran tersebut relatif seimbang
sehingga tidak menghasilkan hubungan
yang signifikan secara statistik.
Hubungan antara anemia maternal
dengan BBLR telah diamati pada
penelitian-penelitian sebelumnya.26 Akan
tetapi, penelitian-penelitian tersebut
mendapatkan adanya heterogenitas yang
disebabkan oleh perbedaan dalam besar
sampel, metodologi penelitian, serta
tingkat status ekonomi negara dari sampel
penelitian. Perbedaan dalam aspek-aspek
tersebut dapat membantu menjelaskan
hubungan yang tidak signifikan dalam
penelitian ini. Selain itu, studi lain
menyatakan bahwa risiko dapat bervariasi
berdasarkan
trimester
kehamilan,
dimana variabel trimester kehamilan saat
terjadinya anemia tidak ditelaah lebih
lanjut pada penelitian ini.27
Jumlah paritas dilaporkan sebagai
faktor risiko BBLR dalam penelitian
terdahulu.28 Namun pada penelitian
tersebut paritas dikategorikan sebagai
primipara dan multipara, sedangkan
pada penelitian ini jumlah paritas
dikatakan berisiko bila bernilai empat
ke atas mengacu pada definisi grande
multi.28 Hasil penelitian ini sejalan dengan
penelitian oleh Syahraeni dan Achmad
(2013) dengan proporsi ibu dengan paritas
tinggi (4,5%) serupa dengan penelitian ini
(5%).
Tinjauan sistematik dan meta-analisis
sebelumnya
menemukan
hubungan
antara status ibu sebagai perokok aktif
dengan kejadian BBLR, namun tidak
pada hubungan konsumsi alkohol dengan
kejadian BBLR. Pada penelitian ini
hubungan tersebut tidak dapat dianalisis
lebih lanjut karena tidak ada sampel yang
memiliki faktor risiko tersebut.29 Penting
untuk diingat bahwa data terkait variabel
perilaku merokok dan konsumsi alkohol
bersifat subjektif dan berkaitan dengan
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keterbukaan individu.30

SIMPULAN
Tekanan darah ibu dan riwayat melahirkan
bayi
BBLR
sebelumnya
terbukti
merupakan faktor risiko kejadian BBLR
pada penelitian ini. Ibu dengan hipertensi
memiliki risiko 11,52 kali lebih tinggi
melahirkan bayi BBLR dan ibu dengan
riwayat melahirkan bayi BBLR sebelumnya
memiliki risiko 1,03 kali lebih tinggi
melahirkan bayi BBLR. Indeks massa
tubuh, usia ibu hamil, tingkat pendidikan,
pekerjaan ibu hamil, tingkat pendidikan,
pekerjaan ibu hamil, jarak paritas, kadar
haemoglobin, jumlah parita, riwayat
merokok, usia kehamilan saat persalinan,
riwayat konsumsi alkohol dan riwayat
abortus tidak terbukti sebagai faktor risiko
kejadian BBLR pada penelitian ini.
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