
BAB 6 

PEMBAHASAN

Berat lahir, panjang lahir, lingkar kepala pada penelitian ini tidak berbeda 

bermakna. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Euser dkk 

2008 yang menyatakan bahwa beberapa faktor-faktor risiko yang menyebabkan 

kelahiran prematur atau BBLR adalah kehamilan kembar, status ekonomi, jumlah 

paritas. Sekitar 14% variasi dari usia kehamilan disebabkan oleh faktor genetic 

ibu dan 11% dari faktor genetik bayi.48 

Jenis kelamin bayi pada penelitian ini tidak berbeda bermakna pada 

kedua kelompok hal ini tidak sesuai dengan penelitian prospekstif yang dilakukan 

oleh Dey dkk (2010) menyatakan bahwa ada perbedaan bermakna pada jenis 

kelamin bayi KMK laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan.49  

Sosial ekonomi, nutrisi pada penelitian ini tidak berbeda bermakna pada 

kedua kelompok hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Zambonato dkk (2004)  bahwa sosial ekonomi dan pemberian nutrisi yang rendah 

dapat mempengaruhi pertumbuhan intra uterin sehingga mengakibatkan kelahiran 

bayi KMK. 8 

Pendidikan ibu tidak berbeda bermakna terhadap tumbuh kejar bayi 

BBLR. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Boo dkk (2008) yang 

menyatakan bahwa  pendidikan ibu tidak berbeda bermakna terhadap kelahiran 

bayi KMK, hal ini dikarenakan sampel pada penelitian dalam  jumlah yang kecil 

dan kultur yang ada di daerah penelitian tidak memperbolehkan status wanita 

tidak menikah dan akses pendidikan tidak mudah dijangkau oleh populasi. 50 
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 Jumlah paritas pada penelitian ini berbeda bermakna hasil ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Negi dkk 2006 bahwa jumlah paritas 

berbeda bermakna pada ibu yang melahirkan dengan jarak persalinan kurang dari 

12 bulan.51 

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan pernyataan Saenger dkk (2007) 

bahwa paritas sangat berhubungan dengan berat lahir. Pada kehamilan pertama 

pertumbuhan janin cenderung lebih kecil daripada kehamilan berikutnya 

meskipun dengan panjang badan dan lingkar kepala yang sama.13  Frisbie dkk 

pada penelitian kohort menyatakan bahwa ada perbedaan bermakna jumlah paritas 

antara RAS dan etnik yang mempengaruhi meningkatnya kelahiran BBLR pada 

wanita primipara dan multipara (OR 1.7, 95% CI 1.4, 1.9).52  

Penelitian ini dilakukan pemeriksaan anthropometri BB/PB terhadap 

tumbuh kejar BBLR  KMK  maupun SMK tidak berbeda bermakna, sedangkan 

PB/U didapatkan tidak ada perbedaan pada kelompok KMK namun pada 

kelompok SMK berbeda bermakna secara statistik didapatkan perawakan normal 

lebih banyak dibanding perawakan pendek dengan nilai p=0,001 (p<0,05) dan 

LK/U didapatkan p=0,005 (p<0,05) pada bayi KMK dan p=0,003 (p<0,05) pada 

bayi SMK berbeda bermakna antara kedua kelompok hal tersebut berdasarkan 

penelitian Darendeliler dkk (2008) menyatakan bahwa 9% anak preterm KMK 

perwakan pendek (<-2SD) dan 16,5% > 1 SD yang memenuhi target tinggi, 14 % 

BMI  < -2 SD dan hanya 3% >2 SD. 53 

Faktor yang berpengaruh terhadap tumbuh kejar pada bayi KMK yaitu 

usia kehamilan pada penelitian ini tidak berbeda bermakna hal ini tidak sesuai 
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dengan Kosinska (2004) bahwa usia kehamilan mungkin berhubungan dengan 

tumbuh kejar KMK, probabilitas tumbuh kejar yang paling rendah terdapat pada 

bayi yang lahir sebelum minggu ke 29 kehamilan, tetapi peningkatan maturitas 

tidak sama dengan peningkatan kemungkinan terjadinya tumbuh kejar. Awal 

terjadinya pertambahan berat badan diamati pada kelompok usia kehamilan 33 � 

35, hal tersebut mungkin disebabkan oleh terjadinya hambatan pertumbuhan 

dalam kandungan pada seluruh kelompok bayi yang lahir setelah minggu ke-36 

kehamilan. Kesimpulan dari penelitian Kosinska dinyatakan bahwa kelahiran 

prematur memberikan dampak terhadap tumbuh kejar bayi KMK. 54 

Pemberian nutrisi (ASI/PASI) yang diteliti pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa faktor tersebut bukan merupakan faktor risiko untuk tumbuh 

kejar pada bayi KMK hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Agrasada GV dkk pada tahun 2011 menunjukkan bahwa peningkatan berat badan, 

panjang badan dan lingkar kepala pada kelompok ibu yang menyusui ASI secara 

eksklusif, kelompok ibu yang menyusui ASI secara parsial dan kelompok ibu 

yang tidak menyusui dengan ASI yang diamati selama enam bulan pertama 

kehidupan tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna.55  

Penelitian yang dilakukan oleh Singh (2009) bahwa pemberian ASI dapat 

mendukung pola pertumbuhan yang optimal tidak hanya pada bayi berat lahir 

normal, tetapi juga pada bayi prematur dan BBLR, dan pemberian ASI pada bayi 

KMK menunjukkan terjadinya tumbuh kejar pada 4 � 5 bulan postnatal namun 

pemberian ASI maupun formula tidak ada perbedaan bermakna untuk tumbuh 

kejar bayi preterm dan KMK dengan menganalisa kecepatan pertumbuhan berat 
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badan, panjang badan dan lingkar kepala yang sama antara dua kelompok 

disebabkan juga oleh karena jumlah sampel yang kecil. 56

Jenis kelamin yang mempengaruhi tumbuh kejar pada kedua kelompok 

berbeda tapi tidak bermakna hal ini sesuai dengan penelitian Hernandez dkk yang 

menyatakan bahwa jenis kelamin perempuan dan laki-laki tidak bermakna 

terhadap tumbuh kejar bayi preterm KMK maupun SMK, bayi KMK 3% berat 

badan (<2SD), 3,9% panjang badan (<2SD) dan 1,5% untuk panjang dan berat 

badan.57 Bjerre dkk (2011) bahwa bayi laki-laki yang lahir dengan KMK 

meningkatnya metilasi DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) sebagai kunci pengatur 

metabolik peroxisome proliferator-activated receptor gamma, coactivator 1 

alpha (PPARGC1A) mempengaruhi aksi insulin didalam otot.11 

Faktor risiko status sosial ekonomi terhadap tumbuh kejar BBLR pada 

penelitian ini tidak bermakna dan menurut Batista dkk (2012) menyatakan bahwa 

status sosial ekonomi mempengaruhi tumbuh kejar KMK terutama status ekonomi 

menengah juga tergantung dari faktor lingkungan dan genetik.58 

Pendidikan ibu pada penelitian ini tidak bermakna terhadap tumbuh kejar 

pada kedua kelompok hal ini sesuai dengan peneltian Fewtrell dkk (2001) bahwa 

pendidikan ibu tidak bermakna terhadap tumbuh kejar KMK baik berat badan, 

panjang badan dan lingkar kepala.59  

Keterbatasan penelitian ini adalah jumlah sampel yang sedikit dan 

lamanya pemantauan sehingga sangat mempengaruhi hasil penelitian dan juga 

tidak dapat mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tumbuh kejar 

bayi BBLR secara optimal. 
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