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Pendahuluan 

Masalah gizi dapat terjadi pada setiap siklus kehidupan manusia dimulai dari janin 
dalam kandungan, bayi, anak balita, remaja dan dewasa dan bahkan orang tua. Berbagai 
penelitian menunjukan bahwa kekurangan gizi pada salah satu siklus akan mempengaruhi 
kejadian kekurangan gizi pada siklus berikutnya. Kekurangan zat gizi pada janin diberbagai 
usia kehamilan dapat dihubungkan dengan pola tertentu pada masa pertumbuhan. Adaptasi 
janin terhadap keadaan kekurangan gizi berhubungan dengan pertumbuban konsentrasi 
hormon janin plasenta, perubahan kadar sekresi hormon dan am bang rangsang jaringan 
terhadap perubahan tersebut yang sifatnya menetap. Keadaan tersebut kemungkinan · 
merupakan penghubung antara kekurangan zat gjzj pada janin dengan terjadinya struktur fungsi 
dan penyakit yang abnormal setelah dewasa. 

Seorang bayi yang sehat dan cukup bulan, pada umumnya mempunyai berat badan 
lahir 3.000 gram. Seorang bayi dikatakan mempunyai berat bayi lahir rendah (BBLR) 
apabila berat lahimya kurang dari 2.500 gram. Kelompok BBLR ini menunjukkan angka 
kematian dan kesakitan yang. Bayi dengan BBLR mempunyai daya tahan tubuh yang 
rendah, sehingga mudah terkena infeksi. Risiko meninggal sebelum usia 1 tahun adalah 17 
kali lebih tinggi dibandingkan dengan bayi normal. Bayi dengan BBLR cenderung 
mempunyai pertumbuhan fisik yang terhambat. Beberapa penelitian menunjukan bahwa 
risiko untuk menjadi gizi kurang 8 - 10 kali lebih besar dari anak normal. Tingkat kecerdasan 
rendah karena adanya gangguan pada tumbuh kembang otak sejak dalam kandungan. 

Dalam makalah berikut akan diulas tentang kejadian BBLR dan faktor-faktor yang 
menyebabkan kejadian BBLR. 

Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah 

Berdasarkan hasil Riskesdas 2007, di Indonesia secara keseluruhan, prevalensi bayi 
berat lahir rendah (BBLR) sebesar 11 ,5%. Lima provinsi yang mempunyai prevalensi BBLR 
tertinggi adalah Provinsi Papua (27%), Papua Barat (23,8%), NIT (20,3%), Sumatera Selatan 
(19,5%) dan Kalimantan Barat (16,6%). Sedangkan lima provinsi dengan prevalensi BBLR 
terendah adalah Bali (5,8%), Sulawesi Barat (7,2%), lambi (7,5%), Riau (7,6%) dan Sulawesi 
Utara (7,9%). Prevalensi BBLR di Indonesia pada kisaran 17% (Depkes RI 2008). 

Angka kejadian BBLR dianggap sebagai indikator kesehatan masyarakat karena erat 
hubungannya dengan angka kematian, kesakitan dan kejadian gizi kurang di kemudian hari. 
Bayi yang lahir BBLR tergolong kelompok bayi yang mempunyai risiko tinggi untuk 
mengalami sakit bahkan meninggal karena itu faktor-faktor yang berpengaruh perlu 
diperhatikan. Pertumbuhan dan pematangan (maturasi) organ dan alat-alat tubuh bayi yang 
BBLR belum sempuma, akibatnya bayi yang BBLR sering mengalami komplikasi yang 
berakhir dengan kematian. 

Secara fisiologis anatomis, ada dua keadaan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) yaitu : 



a. Bayi lahir kecil karena kurang bulan (premature) yaitu bayi baru lahir pada umur 
kehamilan antara 28 - 36 minggu. Bayi lahir kurang bulan ini mempunyai organ dan 
alat-alat tubuh yang belum berfungsi normal untuk bertahan hidup di luar rahim. Makin 
muda umur kehamilan, fungsi organ tubuh bayi makin kurang sempurna, prognosisnya 
juga memburuk. 

b. Bayi lahir kecil untuk masa kehamilan yaitu bayi lahir kecil akibat retardasi 
pertumbuhan janin dalam rahim. Organ dan alat-alat tubuh bayi kecil masa kehamilan 

cukup sudah matang (mature) dan berfungsi lebih baik dibanding dengan bayi lahir 
kurang bulan, walaupun berat badannya sarna. Bayi kecil umur kehamilan cukup bulan, . 

umumnya adalah bayi dengan berat lahir kurang dari 2.500 gram dan umur kehamilan ~ 
37 minggu dan berat lahir kurang dari standar deviasi dibawah rata-rata untuk umur 
kehamilan. 

Faktor Penyebab BBLR 

Penilaian terhadap BBLR dilakukan dengan cara menimbang bayi pada saat lahir atau 
dalam 24 jam pertama. Dalam beberapa hari pertama, berat bayi akan turun kemudian akan 
naik sesuai dengan umur bayi. Pada bayi BBLR, penurunan berat badan dapat terjadi pada 
setiap saat, biasanya disebabkan karen a ada masalah dalam pemberian Air Susu Ibu (ASI), 
bayi menderita penyakit seperti infeksi bakteri, diare, kelainan bawaan dan lain-lain (Barker 

1998). 

Pada banyak kasus, kejadian BBLR merupakan hasil interaksi berbagai faktor antara 
sosio-demografi, status gizi ibu hamil, status obstetrik, so sial ekonomi keluarga dan faktor 
intriksi janin. Secara garis besar kejadian BBLR dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor 
maternal dan faktor janin. Faktor maternal yang mempengaruhi kejadian BBLR adalah : usia 
ibu, paritas, status sosial ekonomi yang rendah, penyakit kronik atau akut ibu hamil, 

perdarahan antepartum, serviks yang tidak kompeten, kelainan bentuk uterus, kelainan 
placenta, jarak kehamilan, aktifitas fisik ibu, kebiasaan buruk ibu (merokok dan konsumsi 
narkoba), status gizi ibu hamil yang kurang, pendidikan ibu yang rendah dan akses terhadap 
pelayanan kesehatan kurang. Sedangkan faktor janin yang berperan pada kejadian BBLR 

adalah jenis kelamin, etniklras dan kelainan kongenital (Ebrahim 1985). 

Penelitian Singh et al (2007) di AS, melaporkan bahwa IMT sebelum hamil < 20, 
periksaan kehamilan < 3 kali, pre eklampsia dan riwayat kehamilan yang buruk merupakan 
maternal faktors yang signifikan menyebabkan BBLR, sedangkan kadar Hb, umur ibu dan 

paritas tidak berhubungan dengan BBLR. Ada juga penelitian di India yang melaporkan 
bahwa kunjungan antenata care (ANC) yang kurang, rendah memberikan dampak yang 

besar terhadap bayi lahir dengan BBLR (Velankar 2008). 

Pemeriksaan kehamilan (ANC) merupakan pemeriksaan yang diberikan kepada ibu 

hamil oleh tenaga kesehatan selama kehamilannya, dengan jumlah standar kunjungan selama 
hamil minimal 4 kali. Adapun jenis pemeriksaan kehamilan yaitu pemeriksaan kehamilan 
yang diperoleh oleh ibu hamil dari tenaga kesehatan meliputi ; pengukuran tinggi badan. 
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pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan tinggi fundus, pemberian tablet Fe, pemberian 
Imunisasi IT, penimbangan berat badan, pemeriksaan Hb dan pemeriksaan urine 
(Depkes RI 1999). 

Salah satu jenis pelayanan dalam pemeriksaan kehamilan adalah memperoleh tablet 
tam bah darah (tablet Fe). Ibu hamil memerlukan zat besi lebih ban yak dibandingkan ibu yang 
tidak hamil sehingga harus mendapatkan tambahan berupa suplemen tablet Fe berhubungan 
dengan peningkatan kadar haemoglobin dalam darah yang berfungsi mengikat dan 

mendistribusikan oksigen ke sel-sel jaringan tubuh, termasuk ke dalam sel jaringan janin. 
Apabila kadar Hb < 11 gr% (anemia) pada saat hamil, maka distribusi oksigen ke jaringan ' 

akan berkurang sehingga metabolisme jaringan menu run, termasuk pada janin pertumbuhan 
akan terhambat dan berakibat berat badan bayi rendah (Depkes Rl 1999). 

Faktor usia yang muda cenderung menjadikan seorang ibu akan lebih memperhatikan 
kepentingannya sendiri daripada kepentingan anaknya sehingga kualitas dan kuantitas 
pengasuhan anak kurang terpenuhi. Sebaliknya ibu yang lebih berumur cenderung menerima 
perannya dengan sepenuh hati. Kehamilan di bawah umur 20 tahun merupakan kehamilan 
berisiko tinggi. Masa reproduksi wanita pada dasamya dibagi dalam 3 periode yaitu kurun 
reproduksi muda (15-19 tahun), kurun reproduksi sehat (20-35 tahun) dan reproduksi tua (36-
45 tahun). Pembagian ini didasarkan atas data epidemiologi bahwa risiko kehamilan rendah 
pada kurun reproduksi sehat dan meningkat lagi secara tajam pada kurun reproduksi tua 

(Depkes Rl 1999). 

Usia ibu menentukan efisiensi reproduksinya, ibu yang terlalu muda mungkin tidak 
memiliki kematangan fisiologis untuk menanggung tambahan beban saat hamil. Secara 
psikologis sikap perasaan ambivalen remaja usia kurang dari 16 tahun tentang kehamilan 
membuat ibu tidak memperhatikan pentingnya perawatan kehamilan selama trimester 

pertama dan kurang memungkinkan untuk menerima perawatan kehamilan yang memadai . 
Diidentifikasikan bahwa mendapatkan perawatan kehamilan sejak dini berhubungan dengan 
hasil yang lebih baik pada wanita yang melahirkan pada minggu ke 37 sampai 42 masa 
kehamilannya (Worthinghton et aI2000). 

Risiko melahirkan bayi pada usia kehamilan kurang, dihubungkan dengan beberapa 
faktor yang berhubungan dengan kehamilan remaja, yaitu perawatan kehamilan yang tidak 
memadai dan pertambahan berat badan yang tidak cukup. lbu remaja muda (usia < 16 tahun) 
berisiko tinggi melahirkan dengan usia kehamilan kurang dibandingkan ibu lebih tua. 
Sebaliknya wan ita yang lebih tua mulai menunjukkan pengaruh proses penuaannya dan 
menentukan outcome. Kejadian BBLR dan kematian neonatal meningkat pada ibu usia 

kurang dari 15 tahun dan lebih dari 35 tahun. Ibu yang berusia antara 25 sampai 35 tahun 
mengalami kehamilan yang terbaik (Worthinghton et al 2000). 

Berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko BBLR, seperti 
penelitian yang dilakukan oleh Lee, et al (2007) menjelaskan bahwa program kunjungan 
rumah dengan fokus pada dukungan sosial, pendidikan kesehatan dan akses terhadap pemberi 
layanan promosi dapat menurunkan risiko bayi lahir dengan BBLR. 
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Faktor - Faktor yang Berhubungan dengan Status Gizi 

Menurut teori Blum (1981), status kesehatan masyarakat dipengaruhi secara simultan 
oleh empat faktor penentu yang saling berinteraksi satu sarna lain. Keempat faktor penentu 
tersebut adalah: lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan dan keturunan. Konsep itu 
menunjukan bahwa status kesehatan termasuk status gizi dipengaruhi oleh faktor lingkungan, 
perilaku , pelayanan kesehatan dan faktor keturunan. Faktor lingkungan antara lain 
lingkungan fisik, boilogis dan sosial memegang peranan yang terbesar dalam menentukan 
status kesehatan dan gizi. Selanjutnya faktor yang cukup berpengaruh adalah faktor perilaku 
yang berkaitan dengan pengetahuan dan pendidikan yang menentukan perilaku seseorang . 
atau kelompok untuk berperilaku sehat atau tidak sehat. Faktor pelayanan kesehatan 
memegang peranan yang lebih kecil dalam menentukan status kesehatan dan gizi 
dibandingkan dengan kedua faktor tersebut, sedangkan faktor keturunan mempunyai 
pengaruh yang lebih kecil dibandingkan faktor lingkungan, perilaku dan pelayanan 
kesahatan. 

Berdasarkan model penyebab kurang gizi yang dikembangkan UNICEF 1998, gizi 
salah (malnutrition) disebabkan oleh banyak faktor yang saling terkait baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Secara langsung dipengaruhi oleh penyakit infeksi dan tidak 
cukupnya asupan gizi secara kuantitas maupun kualitas; sedangkan secara tidak langsung 
dipengaruhi oleh jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan, pola asuh anak yang kurang 
memadai, kurang baiknya kondisi sanitasi lingkungan serta rendahnya ketahanan pangan di 
tingkat rumah tangga (Azwar 2004). Apabila gizi kurang dan gizi buruk terus terjadi dapat 
menjadi faktor penghambat dalam pembangunan nasional. Secara perlahan kekurangan gizi 
akan berdampak pada tingginya angka kematian ibu, bayi dan balita, serta rendahnya umur 
harapan hidup. Selain itu, dampak kekurangan gizi terlihat juga pada rendahnya partisipasi 
sekolah, rendahnya pendidikan, serta lambatnya pertumbuhan ekonomi (BAPPENAS 2007). 

Faktor ibu yang berperan nyata terhadap risiko kurang gizi adalah berat badan yang 
lebih rendah, tinggi badan lebih rendah dan index masa tubuh yang kurang, sedangkan yang 
tidak berperan nyata adalah haemoglobin. Pengetahuan ibu tentang kesehatan dan gizi kurang 
berperan nyata dalam risiko gizi kurang. Pengetahuan yang berperan nyata hanya 
pengetahuan tentang sumber vitamin dan mineral, sedangkan yang tidak berperan nyata 
adalah tentang manfaat oral it, larutan gula garam, pengetahuan tentang sanitasi lingkungan, 
pengetahuan gizi tentang sumber zat tenaga dan pembangun, pengetahuan komposit tentang 
kesehatan (Sandjaja 2001). 

Hubungan Berat Lahir dengan Status Gizi 

Berat bayi lahir merupakan faktor penentu pertumbuhan selanjutnya, perbedaan yang 
tampak pada waktu lahir akan tetap bertahan kalau pad a masa bayi (masa perinatal, neonatal 
dan postneonatal) tidak mampu mencapai percepatan tumbuh yang baik sesuai dengan 
standar pertumbuhan. Keadaan gizi bayi tidak dapat dipertahankan atau ditingkatkan karena 
pemberian makanan bayi yang tidak memenuhi syarat-syarat gizi dan adanya pengaruh 
lingkungan yang miskin. Faktor faktor yang secara langsung mempengaruhi keadaan gizi 
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anak adalah konsumsi makanan dan ada atau tidak adanya pen yak it infeksi (Worthinghton et 
aI2000). 

Bayi yang lahir dengan BBLR mempunyai cadangan zat besi lebih rendah dari bayi 
yang normal yang lahir dengan berat badan cukup, tetapi rasio zat besi terhadap berat badan 
adalah sarna. Bayi ini lebih cepat tumbuhnya dari pada bayi normal, sehingga reserva zat besi 
lebih cepat bisa habis. Oleh sebab itu kebutuhan zat besi pada bayi ini lebih besar dari pada 
bayi normal. lika bayi BBLR mendapat makanan yang cukup mengandung zat besi, maka 

pada usia 9 bulan, kadar Hb akan dapat menyamai bayi yang normal (Hussaini, dkk 1997). 

Anak saat lahir dengan BBLR, pertumbuhan dan perkembangannya lebih lambat. 
Keadaan ini lebih buruk lagi j ika bayi BBLR kurang mendapat asupan energi dan zat gizi, 
pola asuh yang kurang baik dan sering menderita penyakit infeksi. Pada akhimya bayi BBLR 

cenderung mempunyai status gizi kurang dan gizi buruk. Bayi yang dilahirkan dengan berat 
badan lahir kurang dari 2.500 gram, pertumbuhan dan faal (function) dari seluruh anggota 

badannya belum sempuma dan daya tahan tubuh terhadap bermacam-macam ransangan 
(iklim, kuman) di sekitar masih rendah (Worthinghton et aI2000). 

Asupan Zat Gizi 

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk peningkatan kualitas fisik, mental 
dan kecerdasan. Oleh karena itu asupan pangan masih perlu dipelajari sebab berhubungan 
dengan keadaan kesehatan dan gizi masyarakat atau individu di suatu wilayah (Prihatini et 

al., 2005). Status gizi buruk pada anak balita akibat dari asupan gizi yang jelek, cenderung 
meningkat seiring dengan menurunnya kemampuan masyarakat memperoleh pangan. 

Asupan yang kurang disebabkan oleh banyak faktor antara lain : 

1. Tidak tersedianya makanan secara adekuat, Tidak tersedianya makanan yang adekuat 
terkait langsung dengan kondisi sosial ekonomi. Kadang kadang bencana alam, perang, 
maupun kebijaksanaan politik maupun ekonomi yang memberatkan rakyat akan 
menyebabkan hal ini. Kemiskinan sangat identik dengan tidak tersedianya makan yang 
adekuat. Data penelitian di Indonesia dan negara lain menunjukkan bahwa adanya 
hubungan timbal balik antara kurang gizi dan kemiskinan. Kemiskinan merupakan 

penyebab pokok atau akar masalah kurang gizi. Proporsi anak malnutrisi berbanding 
terbalik dengan pendapatan. Makin kecil pendapatan penduduk, makin tinggi persentasi 
anak yang kekurangan gizi. 

2. Anak tidak cukup mendapat makanan bergizi seimbang, Makanan alamiah terbaik bagi 

bayi yaitu Air Susu Ibu, dan sesudah usia 6 bulan anak tidak mendapat Makanan 
Pendamping ASI (MP-ASI) yang tepat, baik jumlah dan kualitasnya akan 

berkonsekuensi terhadap status gizi bayi. MP-ASI yang baik tidak hanya cukup 
mengandung energi dan protein, tetapi juga mengandung zat besi, vitamin A, asam 
folat, vitamin B serta vitamin dan mineral lainnya. MP-ASI yang tepat dan baik dapat 
disiapkan sendiri di rumah. Pada keluarga dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan 
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yang rendah seringkali anaknya harus puas dengan makanan seadanya yang tidak 
memenuhi kebutuhan gizi balita karena ketidaktahuan. 

3. Pola makan yang salah, pola pengasuhan anak berpengaruh pada timbuinya kurang gizi. 

Anak yang diasuh ibunya sendiri dengan kasih sayang, apalagi ibunya berpendidikan, 

mengerti soal pentingnya ASI, manfaat pelayanan kesehatan dan sanitasi lingkungan 

yang bersih, meskipun sarna-sarna miskin, ternyata anaknya Iebih sehat. Unsur 

pendidikan perempuan berpengaruh pada kualitas pengasuhan anak. Sebaliknya 

sebagian anak yang gizi kurang ternyata diasuh oleh nenek atau pengasuh yang juga 

miskin dan tidak berpendidikan. Banyaknya perempuan yang meninggalkan desa untuk 

mencari kerja di kota bahkan menjadi TKI, kemungkinan juga dapat menyebabkan anak 

menderita gizi kurang. Kebiasaan, mitos ataupun kepercayaan / adat istiadat masyarakat 

tertentu yang tidak benar dalam pemberian makan akan sangat merugikan anak . 

Misalnya kebiasaan memberi minum bayi hanya dengan air putih, memberikan 
makanan padat terlalu dini, berpantang pada makanan tertentu (misalnya tidak 

memberikan anak anak daging, telur, santan dll), hal ini menghilangkan kesempatan 

anak untuk mendapat asupan Iemak, protein maupun kalori yang cukup. 

4. Penyakit infeksi (frequent infection) 

Menjadi penyebab terpenting kedua kekurangan gizi, apalagi di negara negara 

terbelakang dan yang sedang berkembang seperti Indonesia, dimana kesadaran akan 

kebersihan / personal hygiene yang masih kurang, serta ancaman endemisitas penyakit 

tertentu, khususnya infeksi kronik seperti misalnya Infeksi Saluran Pemafasan Akut 

. (ISPA), Diare, Tuberculosis (TBC) masih sangat tinggi. Kaitan infeksi dan kurang gizi 

seperti layaknya lingkaran setan yang sukar diputuskan, karena keduanya saling terkait 
dan saling memperberat. 

Upaya Penanggulangan BBLR 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi dan mengurangi 
kejadian BBLR. Dari berbagai hal yang telah dilakukan tersebut beberapa catatan evaluasi 

pelaksanaan program dapat dirangkum sebagai berikut: 

1. Periu ditingkatkan kepedulian dan investasi dalam upaya pencegahan masalah berat bayi 

lahir rendah karena akan berpengaruh terhadap status gizi anak ketika berusia 6 - 11 
bulan. 

2. Meningkatkan motivasi dan kesadaran ibu hamil agar pemeriksaan kehamilan, 

merencanakan kehamilan pada saat berumur 20 - 35 tahun dan mengikuti program 

keluarga berencana (KB) yaitu mempunyai anak tidak lebih dari 3 orang agar dapat 

melahirkan anak yang tidak BBLR. 

3. Meningkatkan motivasi dan kesadaran masyarakat agar memantau pertumbuhan anak 

secara rutin dengan melakukan revitalisasi posyandu, meningkatkan akses dan 
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pemanfaatkan pelayanan kesehatan, perbaikan sanitasi lingkungan agar dapat mencegah 
masalah gizi pada anak. 

4. BBLR diberikan perhatian dan pelayanan yang khusus untuk memperbaiki status gizi 
anak selanjutnya. 

5. Meningkatkan berbagat u~a'Ya keberhas\\an ))rogram A'31 Eksk)usW sampai usia 6 bulan 
dan pemberian MP ASl pada saat anak berumur 6 bulan sesuai dengan kebutuhan anak, 
dan 

6. Diperlukan keterlibatan dan kerjasama semua pihak dalam mengatasi masalah BBLR dan 
kurang gizi pada anak balita. 
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