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ABSTRACT
Low birth weight (LBW) is influenced by various factors, such as maternal education, gestational
age, maternal nutritional status, and economic level. The high pregnancy rate in adolescent mothers
is in line with pregnancy complications experienced, one of which is giving birth to LBW babies. The
aim of this study was to analyze the risk factors most associated with the incidence of LBW babies in
mothers aged less than 20 years old in Wagir District, Malang Regency. The data collection method
was used cross-sectional. The inclusion criteria in this study were mothers who were less than 20
years old, had given birth to a baby with LBW, and were domiciled in Wagir District. The data was
analysed by logistic regression test. A total of 106 respondents participated in this study. The results
showed that the factors that were significantly related were nutritional status (p-value 0.012),
economic level (p-value 0.030), and gestational age (p-value 0.046). The dominant factor was
nutritional status (p-value 0,012; OR 0,666). Nutritional status is the most influential thing for the
health of both mother and baby, so the role of health workers in educating women during the
preconception period regarding nutrition and the risk of pregnancy is essential.
Keywords: Low Birth Weight (LBW), nutritional status, adolescent’s pregnancy
ABSTRAK
Berat badan lahir rendah (BBLR) banyak dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, seperti
pendidikan ibu, usia kehamilan, status gizi ibu, dan tingkat ekonomi. Tingginya kehamilan pada ibu
dengan usia remaja sejalan dengan komplikasi kehamilan yang dialami salah satunya adalah
melahirkan bayi BBLR. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor resiko yang
paling berhubungan dengan kejadian bayi berat badan lahir rendah (BBLR) pada ibu usia kurang dari
20 tahun di Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Metode pengambilan data yang digunakan adalah
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DOI: https://doi.org/10.21776./ub.ijhn.2022.009.01.6

62 Indonesian of Journal Human Nutrition, Vol. 9, No.1 , Juli 2022,hlm. 61-69

cross sectional. Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah ibu yang berusia kurang dari 20 tahun,
telah melahirkan bayi dengan BBLR, dan domisili di Kecamatan Wagir. Analisa data menggunakan
uji regresi logistik. Sejumlah 106 responden ikut serta dalam penelitian ini. Hasil penelitian
menunjukkan faktor yang berhubungan signifikan adalah status gizi (p-value 0.012), tingkat ekonomi
(p-value 0.030), dan usia kehamilan (p-value 0.046). Faktor yang paling dominan adalah status gizi
(p-value 0,012; OR 0,666). Status gizi merupakan hal paling berpengaruh bagi kesehatan ibu dan
janin, sehingga peran tenaga kesehatan dalam mengedukasi calon ibu dimasa prakonsepsi terkait gizi
dan risiko kehamilan sangat diperlukan.
Kata kunci: BBLR, status gizi, kehamilan remaja

PENDAHULUAN
Angka kehamilan pada ibu remaja
di dunia berdasarkan data yang disebutkan
World Health Statistic (WHO) adalah 49
per 1000 perempuan (1). Menurut survei
tahun 2017, sebanyak 7% wanita umur 15
– 19 tahun sudah menjadi ibu, sebanyak
5% sudah pernah melahirkan, sedangkan
2% lainnya sedang hamil anak pertama.
Paling banyak yaitu remaja wanita yang
tinggal di pedesaan sebanyak 10 % dan
remaja wanita yang di perkotaan lebih
sedikit yaitu sebanyak 5 % (2).
Kehamilan usia remaja terjadi
karena berbagai macam alasan seperti
hamil di luar nikah, ingin memiliki anak,
dan keinginan untuk meniru saudara yang
hamil di usia remaja (3). Hasil penelitian
yang dilaksanakan
di
Kabupaten
Probolinggo
menjelaskan
pemicu
kehamilan di usia remaja adalah tingkat
pendidikan yang rendah, kondisi ekonomi,
kondisi budaya, dan kondisi sosial
lingkungan tempat tinggal (4). Selain itu,
riwayat kehamilan remaja pada keluarga,
usia menikah muda, perilaku seksual
pranikah yang beresiko, pengetahuan yang
kurang tentang kesehatan reproduksi dan
seksualitas, sikap remaja terhadap
seksualitas yang permisif, akses media
informasi tentang pornografi, sikap orang
tua, dan perilaku teman dekat merupakan
faktor yang mempengaruhi kehamilan di
usia remaja (5).
Kehamilan usia remaja dapat
menyebabkan beberapa permasalahan,
salah satunya yaitu berat badan lahir bayi.
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Remaja yang melahirkan di usia muda
mempunyai risiko 1,8 kali
melahirkan Bayi Berat Badan Lahir
rendah (BBLR) (6). Berat badan lahir
merupakan indikator penting kesehatan
bayi, faktor determinan kelangsungan
hidup dan faktor untuk pertumbuhan fisik
dan mental bayi di masa yang akan datang
(4). Menurut United Nations Emergency
Children’s Fund (UNICEF) dan World
Health Organization (WHO), penurunan
kejadian BBLR merupakan salah satu
kontribusi penting dalam Sustainable
Development Goals (SDGs) untuk
menurunkan kematian anak. Hal tersebut
sesuai dengan hasil penelitian yang
dilakukan Kusumawati & Yunadi (2020)
yang menyebutkan bahwa bayi dengan
BBLR memiliki risiko lebih besar 0,26
kali lebih besar mengalami kematian
neonatal dini dibandingkan bayi dengan
berat badan lahir normal (7).
Berat badan lahir rendah (BBLR)
banyak dipengaruhi oleh berbagai macam
faktor. Faktor tersebut yaitu pendidikan,
usia kehamilan, status
ekonomi,
pekerjaan ibu, keadaan medis ibu sebelum
hamil, jarak kehamilan, status gizi ibu,
jumlah kehamilan dan tipe keluarga (8).
Menurut studi pendahuluan yang
didapatkan dari data Dinas Kesehatan
Kabupaten Malang tahun 2019, di
Kabupaten Malang angka BBLR pada
tahun 2018 sebanyak 1.261 bayi. Data
angka BBLR pada bulan Januari sampai
dengan Agustus 2019 sebanyak 325 bayi.
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Data BBLR di Puskesmas Wagir selama
bulan Januari sampai Agustus 2019
sebanyak 106 bayi dan ibu usia remaja
sebanyak 174. Pemegang program
Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di
Puskesmas Wagir menyebutkan jika
kejadian BBLR selalu ada setiap
bulannya, tetapi belum ada penelitian
yang meneliti kejadian BBLR di wilayah
kerja Puskesmas Wagir.
Berdasarkan data yang ada tentang
kejadian BBLR yang mencapai 106 dari
325 kejadian di Kecamatan Wagir dan
pernyataan dari pemegang program KIA,
maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian
faktor-faktor
yang
mempengaruhi kejadian bayi berat badan
lahir rendah (BBLR) pada ibu usia kurang
dari 20 tahun di Kecamatan Wagir yang
menjadi wilayah kerja Puskesmas Wagir.
METODE PENELITIAN
Rancangan/Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan desain
observasional analitik dengan pendekatan
cross sectional yaitu penelitian yang
mencari hubungan antara variabel
independen yaitu faktor resiko yang
mempengaruhi kejadian berat badan lahir
rendah (status gizi ibu, pendidikan ibu,
usia kehamilan, dan tingkat ekonomi)
dengan variabel dependen yaitu kejadian
bayi berat badan lahir rendah dalam satu
waktu tertentu.
Sumber Data
Data yang digunakan dalam
penelitian ini meliputi data karakteristik
subjek untuk mengidentifikasi faktor
resiko (pendidikan ibu, usia kehamilan,
status gizi, dan tingkat ekonomi) yang
berhubungan dengan kejadian berat badan
lahir rendah di Kecamatan Wagir
Kabupaten
Malang.
Penelitian
dilaksanakan selama bulan Desember
2019. Pengumpulan data ini dilakukan
dengan teknik wawancara langsung
menggunakan
kuesioner
dengan
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melakukan kunjungan rumah (home visit)
berdasarkan data yang didapatkan di
Puskesmas Wagir.
Sasaran Penelitian
Sampel dalam penelitian ini adalah
ibu kurang dari 20 tahun yang melahirkan
bayi dengan berat badan lahir rendah yang
berada di Kecamatan Wagir. Pengambilan
responden total sampling. Berdasarkan
studi pendahuluan, dari bulan Januari
sampai dengan bulan Agustus tahun 2019
kejadian berat badan lahir rendah di
Kecamatan Wagir sebanyak 106 orang.
Pengembangan Instrumen dan Teknik
Pengumpulan Data
Instrumen yang digunakan pada
penelitian ini berdasarkan penelitian yang
telah dilakukan oleh Nursaputri tahun
2015 dan telah dimodifikasi oleh peneliti
berupa
identitas
reponden,
sosiodemografi, data kehamilan, dan data
persalinan (9). Data sosiodemografi terdiri
dari status pernikahan, pendidikan ibu,
pekerjaan ibu dan suami dan tingkat
ekonomi. Data kehamilan dan persalinan
terdiri dari status gizi, usia kehamilan dan
derajat berat badan lahir rendah.
Status gizi ibu dihitung dengan
menggunakan selisih atau peningkatan
berat badan sebelum hamil dan saat hamil
dengan nilai IMT sebelum kehamilan
normal (19,8-26). Status gizi kurang jika
peningkatan berat badan ibu <11,5 kg,
status gizi cukup jika peningkatan berat
badan ibu 11,5 – 16 kg dan status gizi lebih
jika peningkatan berat badan ibu >16 kg
(10). Usia kehamilan dihitung dari hari
pertama haid terakhir sampai dengan
melahirkan. Usia kehamilan prematur jika
bayi lahir di usia <37 minggu dan aterm
jika bayi lahir di usia kehamilan ≥37
minggu (11). Derajat berat badan lahir
rendah didapatkan dari bayi dengan berat
badan lahir kurang dari 2500 gram ketika
ditimbang sesaat setelah lahir pada ibu
dengan usia ketika melahirkan kurang dari
20 tahun dengan klasifikasi BBLSR (berat
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badan lahir antara <1000 – 1500 gram)
dan BBLR (berat badan lahir antara >1500
– <2500 gram (12).

Teknik Analisis Data
Data
dalam
penelitian ini
dianalisis menggunakan uji univariat,

bivariat dan multivariat. Analisa
univariat bertujuan untuk menjelaskan
atau
mendeskripsikan
karakteristik
variabel penelitian untuk mengidentifikasi
faktor resiko (pendidikan ibu, usia
kehamilan, status gizi, dan tingkat
ekonomi) yang berhubungan dengan
kejadian berat badan lahir rendah di
Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.
Analisa bivariat digunakan untuk
menjelaskan dan menganalisis hubungan
antara variabel independen dengan
variable dependen. Dalam penelitian ini
analisis bivariat yang dilakukan adalah
menganalisis faktor resiko (pendidikan
ibu, usia kehamilan, status gizi, dan
tingkat ekonomi) 43 dengan kejadian berat
badan lahir rendah di Kecamatan Wagir
Kabupaten Malang dengan menggunakan
jenis analisis koefisien kontigensi lambda.

Analisis multivariat digunakan untuk
mengetahui faktor resiko yang paling
berhubungan dengan kejadian berat badan
lahir rendah diantara pendidikan ibu, usia
kehamilan, status gizi, dan tingkat
ekonomi. Analisis multivariat dihitung
dengan menggunakan aplikasi komputer
menggunakan SPSS untuk menghitung
dan menganalisis metode statistik sesuai
data
yang
didapatkan
dengan
menggunakan penghitungan analisis
regresi logistik. Penelitian ini telah
mendapatkan persetujuan penelitian dari
Komisi
Etik
Kesehatan
Fakultas
Kedokteran Universitas Brawijaya dengan
Nomor:
329/EC/KEPK-S1PSIK/12/2019.

HASIL PENELITIAN
Karakteristik Responden
Tabel 5.1 Karakteristik responden berdasarkan sosiodemografi
Karakteristik
Status Pernikahan
Menikah
Tidak Menikah
Pendidikan Ibu
Rendah
Menengah
Tinggi
Pekerjaan Ibu
Tidak Bekerja
Bekerja
Pekerjaan Suami
Buruh
Karyawan Swasta
Wiraswasta
Petani
PNS
Tingkat Ekonomi
Kurang
Cukup
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Frekuensi

%

106
0

100%
0%

59
47
0

55,7%
44,3%
0%

81
25

76,4%
23,6%

36
49
10
11
0

34%
46,2%
9,4%
10,4%
0%

74
32

69,8%
30,2%
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Berdasarkan tabel 1, semua
responden ibu berstatus menikah,
pendidikan ibu sebagian besar menempuh
pendidikan rendah yaitu (Tidak Sekolah
dan Sekolah Dasar) sebanyak 59
responden (55,7%), pekerjaan ibu
sebagian besar adalah tidak bekerja

sebanyak 81 ibu (76,4%), untuk pekerjaan
suami
terbanyak
bekerja
sebagai
karyawan swasta dengan jumlah 49 orang
(46,2%), dan untuk pendapatan keluarga
47 dalam satu bulan memiliki kategori
kurang yaitu sebanyak 74 responden
(69,8%).

Karakteristik Responden Berdasarkan Data Kehamilan dan Persalinan
Tabel 5.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Data Kehamilan dan Persalinan
Karakteristik
Status Gizi
(Peningkatan BB
selama Hamil)
Kurang
Cukup
Lebih
Usia Kehamilan
Prematur
Aterm
Derajat Berat
Badan Lahir
Rendah
BBLR
BBLSR

Frekuensi

%

74
32
0

69,8%
30,2%
0

36
70

34%
66%

104
2

98,1%
1,9%

Berdasarkan tabel 2, usia ibu saat
hamil seluruhnya adalah usia kurang dari
20 tahun dan untuk status gizi berdasarkan
peningkatan berat badan selama hamil
sebagian besar ibu memiliki status gizi
kurang sebanyak 74 ibu (69,8%). Data
yang didapatkan pada usia kehamilan ibu

sebagian besar adalah aterm atau lebih
dari 9 bulan sebanyak 70 ibu (66%) dan
untuk seluruh bayi yang dilahirkan
merupakan bayi dengan berat badan lahir
rendah dengan kategori terbanyak berat
badan lahir rendah sebanyak 104 orang
(98,1%).

Hubungan Faktor Resiko dengan Kejadian BBLR
Tabel 5.3 Analis Bivariat Faktor resiko Kejadian BBLR
Variabel
Pendidikan
Rendah
Menengah
Tinggi
Status Gizi
Kurang
Cukup
Lebih
Usia Kehamilan
Prematur
Aterm

Berat Badan Lahir Rendah
BBLSR
BBLR

p*
0,871

1(50%)
1(50%)
0

58(55,7%)
46(44,3%)
0

0
2(100%)
0

80(76,9%)
24(23,1)
0

0,012

0,046
2(100%)
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34(32,7%)
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0
Tingkat Ekonomi
Kurang
Cukup

70(67,3%)
0,030

0
2(100%)
* Analisis Koefisien Kontigensi Lambda

Berdasarkan pengujian yang telah
dilakukan didapatkan data bahwa
pendidikan ibu tidak berhubungan dengan
kejadian BBLR dengan p-value 0,871.
Hasil pengujian usia kehamilan memiliki
hubungan dengan kejadian BBLR dengan

74(71,1%)
30(28,9%)

p-value 0,046. Status gizi juga dapat
memiliki hubungan dengan kejadian
BBLR dengan p-value 0,012 serta tingkat
ekonomi memiliki hubungan dengan
kejadian BBLR dengan p-value 0,030.

Analisis Faktor yang Paling Berpengaruh dengan Kejadian BBLR
Tabel 5.4 Faktor yang Paling Berpengaruh dengan Kejadian BBLR*
Variabel
Status Gizi
Usia Kehamilan
Tingkat Ekonomi

p-value
0,012
0,046
0,030

OR
0,666
0,658
0,657

CI (95%)

* Analisis Regresi Logistik
Berdasarkan tabel 5.4 di atas dapat diketahui bahwa ibu dengan status gizi kurang cenderung mengalami
kejadian BBLR (p-value 0,012; OR 0,666).

PEMBAHASAN
Faktor Resiko Kejadian BBLR pada Ibu
Usia Kurang dari 20 Tahun
Pada penelitian ini didapatkan
bahwa kejadian BBLR pada ibu usia
kurang dari 20 tahun berhubungan
signifikan dengan usia kehamilan, status
gizi, dan tingkat ekonomi, hal ini sesuai
dengan penelitian sebelumnya baik yang
dilakukan di dalam maupun di luar negeri
(13)(14)(15)(16). Analisa lebih lanjut,
faktor status gizi memiliki hubungan yang
paling signifikan dalam kejadian BBLR
pada ibu usia kurang dari 20 tahun. Gizi
berupa makro dan mikronutrien sangat
dibutuhkan dalam perkembangan janin
yang sehat. Tercukupinya kebutuhan gizi
tersebut terukur melalui status gizi yang
adekuat atau tidak. Status gizi yang
adekuat menyediakan kebutuhan ibu dan
janin sehingga menurunkan kejadian
BBLR maupun Kecil Masa Kehamilan
(KMK)(17).
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Usia kurang dari 20 tahun
merupakan usia dalam tahap masa remaja
yang memiliki kecenderungan yaitu
kurang memperhatikan kondisi makanan
dan gizi yang dikonsumsi. Berdasarkan
hasil penelitian ini, sebagian besar ibu usia
kurang dari 20 tahun memiliki status gizi
yang kurang. Hal ini dapat disebabkan
oleh berbagai macam macam faktor yaitu
lingkungan keluarga yang kurang
mendukung untuk pemenuhan status gizi
yang baik, tingkat ekonomi yang kurang,
dan dari faktor diri sendiri yang kurang
memperhatikan nilai gizi dari makanan
yang dikonsumsi.
Kebutuhan gizi saat kehamilan
sangat penting bahkan perbaikan gizi
dapat dimulai saat sebelum kehamilan
terjadi (masa prakonsepsi). Ibu yang
mengalami kekurangan gizi akan
berimbas pada kondisi BBLR. Bayi
dengan BBLR sangat berisiko terjadi
gagal pertumbuhan/stunting, yang dapat
mengancam kualitas masa depan anak
bangsa (18). Oleh karena itu, pemerintah
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berupaya memberikan program-program
untuk perbaikan gizi dimulai sejak masa
prakonsepsi dengan memberikan tablet

tambah darah pada remaja perempuan,
dilanjutkan dengan pemberian zat besi dan
asam folat sebanyak 90 tablet selama

kehamilan (19)(20). Hal ini
dilakukan
sebagai
upaya
untuk
mengurangi anemia pada ibu hamil dan
resiko kejadian BBLR dan resiko
kematian ibu dan bayi. Ibu hamil dengan
anemia erat kaitannya dengan melahirkan
bayi BBLR, dan prevalensi ibu hamil
dengan anemia di Indonesia sangat tinggi
(21)(22).
Selain penambahan tablet besi,
kebutuhan mengonsumsi protein dan
asupan energi dalam jumlah yang adekuat
diperlukan ibu hamil. Selama kehamilan
terjadi peningkatan kebutuhan protein
yang signifikan. Sebanyak 68% peran
protein dalam kehamilan dibutuhkan
untuk pertumbuhan dan perkembangan
janin untuk pembentukan plasenta dan
cairan amnion, pertumbuhan jaringan
maternal seperti mamae ibu, dan jarigan
uterus serta penambahan volume darah.
Ibu hamil
usia
remaja
dengan
pertambahan berat badan yang kurang
selama kehamilan, asupan energi, protein,
asam folat dan zat besi yang rendah
berisiko melahirkan BBLR (23)(24)(25).
Responden dari penelitian ini
memiliki usia kehamilan yang sebagian
besar adalah aterm atau cukup bulan.
Meskipun
usia
kehamilan
dalam
penelitian ini merupakan aterm, tetapi
masih bisa terjadi kejadian BBLR
dikarenakan terdapat berbagai macam
faktor lain yang mendukung. Kondisi ini
disebut dengan KMK dimana berat lahir
bayi tidak sesuai dengan usia kehamilan.
KMK erat hubungannya dengan status
nutrisi ibu selama hamil yang tidak
adekuat (23).
Selain itu status gizi juga dapat
dipengaruhi oleh tingkat ekonomi dari
keluarga. Pada penelitian ini didapatkan
data bahwa tingkat ekonomi pada keluarga
mayoritas adalah kurang. Hal tersebut
memungkinkan
adanya
pemenuhan

kebutuhan status gizi bagi keluarga
khususnya ibu hamil menjadi berkurang
dan menjadi kurang diperhatikan.
Berdasarkan data yang diperoleh dari
penelitian sebagian besar ibu bekerja di
rumah dan suami bekerja sebagai
karyawan swasta. Tingkat ekonomi yang
rendah juga menjadikan risiko tinggi ibu
melahirkan bayi dengan BBLR (26).
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SIMPULAN
Status gizi merupakan faktor yang paling
berpengaruh terhadap kejadian BBLR
pada ibu dengan usia kurang dari 20 tahun.
Status gizi sebaiknya tidak hanya
diperbaiki selama masa kehamilan tetapi
sejak sebelum hamil. Sehingga peran
tenaga kesehatan dalam mengedukasi
calon ibu dimasa prakonsepsi terkait gizi
dan risiko kehamilan sangat diperlukan.
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