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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) 

2.1.1 Definisi Bayi Berat Lahir Rendah 

 Berat bayi lahir yang normal pada umumnya adalah antara 2500 gram 

sampai 4000 gram. BBLR ialah bayi baru lahir yang berat badannya saat lahir 

kurang dari 2500 gram (sampai dengan 2499 gram).4  

 Bayi yang lahir dengan berat di bawah 2500 gram adalah bayi premature, 

tetapi sejak tahun 1961 WHO telah mengganti istilah prematuritas dengan low 

birth weight infant atau BBLR. Hal ini dilakukan karena tidak semua bayi yang 

berat kurang dari 2500 gram pada waktu lahir bayi prematur.24  

2.1.2 Klasifikasi Bayi Berat Lahir Rendah 

 Berkaitan dengan penanganan dan harapan hidupnya, BBLR dibedakan 

dalam:  

(1) Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR), berat lahir 1500 – 2500 gram;  

(2) Berat Badan Lahir Sangat Rendah (BBLSR), berat lahir < 1500 gram ;  

(3) Berat Badan Lahir Ekstrim Rendah (BBLER) berat lahir < 1000 gram. 

 Bayi yang lahir dengan berat rendah merupakan masalah yang serius 

dalam pengelolaannya karena mempunyai kecenderungan ke arah peningkatan 

terjadinya infeksi, kesukaran mengatur nafas tubuh sehingga mudah untuk 
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menderita hipotermia. Selain itu bayi dengan BBLR mudah terserang komplikasi 

tertentu seperti ikterus, hipoglikemi yang dapat menyebabkan kematian. 

Kelompok bayi dengan BBLR termasuk dalam kelompok risiko tinggi, karena 

menunjukkan morbiditas dan mortalitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

bayi yang lahir dengan berat cukup atau normal.  

2.1.3 Masalah pada Bayi Berat Lahir Rendah 

 Menurut Maryunani dkk, masalah yang terjadi pada BBLR terutama pada 

prematur terjadi karena ketidakmatangan sistem organ pada bayi tersebut. 

Masalah pada BBLR yang sering terjadi adalah gangguan pada sistem pernafasan, 

susunan saraf pusat, kardiovaskular, hematologi, gastro interstinal, ginjal, 

termoregulasi.25  

1. Sistem Pernafasan 

 Bayi dengan BBLR umumnya mengalami kesulitan untuk bernafas 

segera setelah lahir oleh karena jumlah alveoli yang berfungsi masih 

sedikit, kekurangan surfaktan (zat di dalam paru dan yang diproduksi 

dalam paru serta melapisi bagian alveoli, sehingga alveoli tidak kolaps 

pada saat ekspirasi).  

2. Sistem Neurologi (Susunan Saraf Pusat)  

 Bayi lahir dengan BBLR umumnya mudah sekali terjadi trauma 

susunan saraf pusat. Hal ini disebabkan antara lain: perdarahan intrakranial 

karena pembuluh darah yang rapuh, trauma lahir, perubahan proses 

koagulasi, hipoksia dan hipoglikemia. Sementara itu asfiksia berat yang 

terjadi pada BBLR juga sangat berpengaruh pada sistem susunan saraf 
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pusat (SSP) yang diakibatkan karena kekurangan oksigen dan kekurangan 

perfusi.  

3. Sistem Kardiovaskuler 

 Bayi dengan BBLR paling sering mengalami gangguan/ kelainan 

janin, yaitu paten ductus arteriosus, yang merupakan akibat intra uterine ke 

kehidupan ekstra uterine berupa keterlambatan penutupan ductus 

arteriosus.  

4. Sistem Gastrointestinal  

 Bayi dengan BBLR saluran pencernaannya belum berfungsi seperti 

bayi yang cukup bulan, hal ini disebabkan antara lain karena tidak adanya 

koordinasi mengisap dan menelan sampai usia gestasi 33–34 minggu 

sehingga kurangnya cadangan nutrisi seperti kurang dapat menyerap 

lemak dan mencerna protein. 

5. Sistem Termoregulasi 

 Bayi dengan BBLR sering mengalami temperatur yang tidak stabil, 

yang disebabkan antara lain:  

a. Kehilangan panas karena perbandingan luas permukaan kulit 

dengan berat badan lebih besar (permukaan tubuh bayi relatif luas) 

b. Kurangnya lemak subkutan (brown fat / lemak cokelat )  

c. Jaringan lemak di bawah kulit lebih sedikit.  

d. Tidak adanya refleks kontrol dari pembuluh darah kapiler kulit.  
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6. Sistem Hematologi  

 Bayi dengan BBLR lebih cenderung mengalami masalah 

hematologi bila dibandingkan dengan bayi yang cukup bulan. 

Penyebabnya antara lain adalah:  

a. Usia sel darah merahnya lebih pendek  

b. Pembuluh darah kapilernya mudah rapuh  

c. Hemolisis dan berkurangnya darah akibat dari pemeriksaan 

laboratorium yang sering.  

7. Sistem Imunologi 

  Bayi dengan BBLR mempunyai sistem kekebalan tubuh yang 

terbatas, sering kali memungkinkan bayi tersebut lebih rentan terhadap 

infeksi.  

8. Sistem Perkemihan  

  Bayi dengan BBLR mempunyai masalah pada sistem 

perkemihannya, di mana ginjal bayi tersebut karena belum matang maka 

tidak mampu untuk menggelola air, elektrolit, asam – basa, tidak mampu 

mengeluarkan hasil metabolisme dan obat – obatan dengan memadai serta 

tidak mampu memekatkan urin.  

9. Sistem Integument  

  Bayi dengan BBLR mempunyai struktur kulit yang sangat tipis dan 

transparan sehingga mudah terjadi gangguan integritas kulit.  
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2.2 Faktor yang Mempengaruhi Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) 

 Berat badan lahir merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor melalui 

suatu proses yang berlangsung selama berada dalam kandungan. Faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi berat badan bayi lahir dikelompokan menjadi faktor 

lingkungan internal dan faktor lingkungan eksternal. 

2.2.1 Faktor Lingkungan Internal  

1. Faktor Genetik 

 Seorang anak yang memiliki ibu dengan struktur genetik tebal lemak lebih 

besar maka anak juga akan memiliki genetik yang sama sehingga apabila ada 

orang tua yang gemuk maka keturunannya juga gemuk.26 

 Hal ini tentunya berbeda dengan anak yang memiliki orang tua dengan 

berat badan kurus atau normal. Anak dengan orang tua kurus maka akan 

memiliki berat badan rendah. Hal inilah yang memberikan pemikiran bahwa 

kebutuhan gizi janin pada masing-masing janin berbeda. 

2. Umur Ibu 

 Umur ibu erat kaitannya dengan berat bayi saat lahir. Kehamilan di bawah 

umur 20 tahun merupakan kehamilan berisiko tinggi, 2-4 kali lebih tinggi 

dibandingkan dengan kehamilan pad wanita yang cukup umur. Pada umur yang 

masih muda, perkembangan organ-organ reproduksi dan fungsi fisiologisnya 

belum optimal, sehingga pada saat kehamilan ibu tersebut belum dapat 

menanggapi kehamilannya secara sempurna dan sering terjadi komplikasi. 

 Meskipun kehamilan di bawah umur sangat berisiko tetapi kehamilan di 

atas usia 35 tahun juga tidak dianjurkan karena sangat berbahaya. Mengingat 
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mulai usia ini sering muncul penyakit seperti hipertensi, tumor jinak 

peranakan, atau penyakit degenerative pada persendian tulang belakang dan 

panggul. Dalam proses persalinan, kehamilan di usia lebih ini akan 

menghadapi kesulitan akibat lemahnya kontraksi rahim serta sering timbul 

kelainan pada tulang panggul tengah. Padahal tulang panggul merupakan salah 

satu organ yang sangat penting dalam proses kehamilan dan persalinan. 

 Mengingat bahwa faktor umur memegang peranan penting terhadap 

derajat kesehatan dan kesejahteraan ibu hamil serta bayi, maka sebaiknya 

merencanakan kehamilan pada usia antara 25-35 tahun. 

3. Jarak Persalinan 

 Salah satu penelitian menyimpulkan bahwa ada pengaruh jarak persalinan 

dengan kejadian berat bayi lahir rendah dengan nilai p = 0,032.27 Badan 

Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) menganjurkan jarak persalinan 

yang ideal adalah 2 tahun atau lebih, karena ibu membutuhkan waktu untuk 

pemulihan kondisi tubuhnya setelah melahirkan sebelumnya. Jarak kelahiran 

yang pendek merupakan salah satu faktor penyebab kelemahan dan kematian 

ibu serta bayi yang dilahirkan. 

 Jarak kelahiran mempunyai hubungan dengan terjadinya BBLR, yaitu 

jarak kelahiran semakin pendek, maka kemungkinan untuk melahirkan BBLR 

akan semakin besar pula 

4. Paritas 

 Paritas atau jumlah kelahiran merupakan faktor penting dalam menentukan 

nasib ibu serta bayi yang dikandungnya selama kehamilan dan persalinan. 
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Menurut Depkes (2004) ibu hamil yang telah memiliki anak lebih dari empat 

orang perlu diwaspadai, karena semakin banyak anak, rahim ibu pun semakin 

lemah.   

 Ibu hamil dengan paritas lebih dari tiga kali, umumnya akan mengalami 

gangguan dan komplikasi dalam masa kehamilannya. Komplikasi yang sering 

terjadi adalah gangguan pada plasenta, yaitu abruptio plasenta (plasenta tidak 

seluruhnya melekat pada dinding uterus), plasenta letak rendah dan solutio 

plasenta. Komplikasi ini mempunyai dampak terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan janin, yang selanjutnya akan menyebabkan kejadian BBLR. 

5. Status Gizi Ibu Hamil 

 Asupan gizi sangat menentukan kesehatan ibu hamil dan janin yang 

dikandungnya. Kebutuhan gizi pada masa kehamilan akan meningkat sebesar 

15% dibandingkan dengan kebutuhan wanita normal. Peningkatan gizi ini 

dibutuhkan untuk pertumbuhan rahim (uterus), payudara (mammae), volume 

darah, plasenta, air ketuban dan pertumbuhan janin. Makanan yang dikonsumsi 

oleh ibu hamil akan digunakan untuk pertumbuhan janin sebesar 40% dan 

sisanya 60% digunakan untuk pertumbuhan ibunya. Gizi yang perlu 

diperhatikan yaitu asupan gizi berupa karbohidrat, protein, vitamin, lemak,  

mineral (fosfor, zat besi, dll). 

7. Penyakit Pada Saat Kehamilan 

 Penyakit pada saat kehamilan yang dapat mempengaruhi berat bayi lahir di 

antaranya adalah diabetes mellitus (DM), cacar air, dan penyakit infeksi 

TORCH. Penyakit DM adalah suatu penyakit di mana badan tidak sanggup 
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menggunakan gula sebagaimana mestinya. Akibat dari DM meliputi infeksi 

saluran kemih, hidramnion dan hipertensi, dan komplikasi fetal intra uterin, 

seperti abortus spontan, kelainan kongenital, insufisiensi plasenta, kematian 

intra uterin, makrosomia, organomegali, dan giant baby. 

 Penyakit infeksi TORCH adalah suatu istilah jenis penyakit infeksi yaitu 

Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus dan Herpes. Keempat jenis penyakit 

ini sama bahayanya bagi ibu hamil yaitu dapat mengganggu janin yang 

dikandungnya. 

2.2.2 Faktor Lingkungan Eksternal 

1. Kondisi Lingkungan 

 Lingkungan di luar ibu dengan keanekaragaman bahan makanan yang 

berbeda akan mempengaruhi kebutuhan gizi janinnya juga. Kebutuhan janin 

yang tidak tercukupi akan menghambat perkembangan janin. 

2. Asupan Gizi 

 Asupan zat gizi yang dikonsumsi ibu hamil sangat mempengaruhi 

pertumbuhan janin. Pertumbuhan sel dalam menyusun berbagai organ janin 

sangat tergantung pada ketersediaan zat nutrisi pembangun yang dikonsumsi 

ibu hamil. Apabila terjadi gangguan dalam asupan zat gizi maka peluang 

timbulnya kelainan organ sangat mungkin terjadi. 

3. Tingkat Sosial Ekonomi Ibu Hamil 

 Status ekonomi ibu hamil mempengaruhi dalam pemilihan makanan yang 

akan dikonsumsi sehari-harinya. Seorang dengan status sosial ekonomi yang 

baik kemungkinan besar gizi yang dibutuhkan tercukupi untuk kehamilannya.26 
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2.3 Hemoglobin  

2.3.1 Pengertian Hemoglobin 

 Hemoglobin merupakan pigmen merah yang membawa oksigen dalam sel 

darah merah, merupakan metalprotein yang mempunyai berat molekul 64.450. 

Berbentuk bulat yang terdiri dari 4 sub unit mengandung heme (suatu derivat 

porfirin yang mengandung besi) yang berkonjugasi dengan suatu polipeptida yang 

secara kolektif disebut globin.11,12  

2.3.2 Kadar Hemoglobin 

 Kadar hemoglobin ialah ukuran pigmen respiratorik dalam butiran-butiran 

darah merah. Jumlah hemoglobin dalam darah normal adalah kira-kira 15 gram 

setiap 100 ml darah dan jumlah ini biasanya disebut “100 persen”. Batas normal 

nilai hemoglobin untuk seseorang sukar ditentukan karena kadar hemoglobin 

bervariasi di antara setiap suku bangsa. Namun WHO telah menetapkan batas 

kadar hemoglobin normal berdasarkan umur dan jenis kelamin. 

 

Tabel 2. Batas Kadar Hemoglobin 

Kelompok Umur Batas Nilai Hemoglobin (gr/dl) 

Anak 6 bulan - 6 tahun  11,0 

Anak 6 tahun - 14 tahun 12,0 

Pria dewasa 13,0 

Ibu hamil 11,0 

Wanita dewasa  12,0 

Sumber : WHO dalam arisman 2002 
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2.3.3 Faktor-Faktor Mempengaruhi Kadar Hemoglobin  

 Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kadar hemoglobin adalah :  

1. Kecukupan Besi dan Metabolisme Besi dalam Tubuh  

 Besi dibutuhkan untuk produksi hemoglobin, sehingga anemia gizi besi 

akan menyebabkan terbentuknya sel darah merah yang lebih kecil dan 

kandungan hemoglobin yang rendah. Besi juga merupakan mikronutrien 

esensial dalam memproduksi hemoglobin yang berfungsi mengantar oksigen 

dari paru-paru ke jaringan tubuh.41  

 Kecukupan besi yang direkomendasikan adalah jumlah minimum besi 

yang berasal dari makanan yang dapat menyediakan cukup besi untuk setiap 

individu yang sehat pada 95% populasi, sehingga dapat terhindar 

kemungkinan anemia kekurangan besi.42 

 Besi yang terdapat di dalam tubuh orang dewasa sehat berjumlah lebih 

dari 4 gram. Besi tersebut berada di dalam sel-sel darah merah atau 

hemoglobin (lebih dari 2,5 g), myoglobin (150 mg), phorphyrin cytochrome, 

hati, limpa sumsum tulang (> 200-1500 mg). Ferritin dan hemosiderin adalah 

bentuk besi cadangan yang biasanya terdapat dalam hati, limpa dan sumsum 

tulang. Metabolisme besi dalam tubuh terdiri dari proses absorpsi, 

pengangkutan, pemanfaatan, penyimpanan dan pengeluaran.41,43 

2. Vitamin C 

 Penyerapan zat besi di usus dibantu oleh vitamin C, terutama zat besi yang 

berasal dari tumbuhan. Sebaliknya, teh, kopi, dan kalsium dianggap dapat 
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mengurangi penyerapan zat besi jika dikonsumsi dalam dua jam setelah 

makan makanan kaya zat besi.   

3. Pola makan 

 Di bebrapa daerah pedesaan di Aaia Tenggara umumnya makan satu atau 

dua kali sehari. Cara penyiapan pangan secara tradisional, biasanya tidak 

menggunakan bahan bakar dan cenderung mempertahankan zat gizi yang 

terdapat dalam pangan. Jenis makanan yang dikonsumsi hendaknya 

mempunyai proporsi yang seimbang antara karbohidrat, protein dan 

lemaknya. komposisi yang disarankan adalah 55-65% karbohidrat, 10-15% 

protein, 25-35% lemak. Golongan makanan karbohidrat yang biasanya 

dikonsumsi antara lain nasi, roti, kentang, mie, bihun. Sedangkan dalam 

golongan protein, dibagi dua macam, yaitu hewani dan nabati. Protein hewani 

contohnya daging, telur, susu sedangkan yang nabati contohnya tahu, tempe, 

kacang-kacangan. Lemak dari makanan ada yang bentuk lemak jenuh 

maupun tak jenuh. 

4. Asam folat dan vitamin B 12 

 Dari semua anemia pada ibu hamil, sekitar 29% merupakan anemia 

megaloblastik yang diakibatkan karena kekurangan asam folat dan vitamin B 

12 (kobalamin). Asam folat yang dikonsumsi sejak masa awal kehamilan 

mampu mencegah cacat lahir pada otak dan tulang belakang. Kekurangan 

asam folat  yang berat akan mengakibatkan anemia yang ditandai dengan 

penampakan kelelahan dan depresi.  
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  Vitamin B12 sangat penting dalam pembentukan sel darah merah. 

Anemia karena kekurangan vitamin B12 adalah anemia pernisiosa. Anemia 

pernisiosa biasanya tidak disebabkan oleh kekurangan vitamin B12 dalam 

makanan, melainkan oleh karena ketiadaan faktor intrinsik yaitu sekresi 

gaster.  

5. Merokok 

 Merokok mengurangi kelembaban hemoglobin membawa oksigen dari 

darah. Juga pengaliran darah ke organ-organ vital dan jaringan-jaringan 

(seperti jantung, otak dan otot) akan berkurang. Secara keseluruhan pengaruh 

rokok adalah berkurangnya kemampuan fisik dan timbulnya stres terhadap 

organ-organ vital, seperti jantung.  

 Dalam tubuh seorang perokok terdapat karbon monoksida yang memiliki 

kecenderungan yang kuat untuk berikatan dengan hemoglobin dalam sel-sel 

darah merah. Seharusnya, hemoglobin ini berikatan dengan oksigen yang 

sangat penting untuk pernafasan sel-sel tubuh, tetapi karena gas CO lebih 

kuat daripada oksigen, maka gas CO ini merebut tempat di sisi hemoglobin. 

Jadi, hemoglobin bergandengan dengan gas CO. Sehingga ini membuat kadar 

hemoglobin dalam tubuh seorang perokok cenderung lebih rendah dari pada 

orang yang tidak merokok. 

2.4 Anemia pada Kehamilan  

 Anemia pada kehamilan merupakan masalah nasional karena 

mencerminkan nilai kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, dan pengaruhnya 

sangat besar terhadap kualitas sumber daya manusia. Anemia saat hamil sering 



19 
 

 
 

diistilahkan sebagai “Potential danger to mother and child” , oleh karena itulah 

anemia memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dalam 

pelayanan kesehatan pada lini terdepan. 

2.4.1 Pengertian Anemia pada Kehamilan 

 Anemia adalah penurunan jumlah sel darah merah atau penurunan 

konsentrasi hemoglobin di dalam sirkulasi darah. Kadar hemoglobin kurang dari 

12 gram/dl untuk wanita tidak hamil dan kurang dari 11 gram/dl untuk wanita 

hamil.13 

  Anemia pada kehamilan adalah suatu keadaan dimana terjadi kekurangan 

darah merah dan menurunnya hemoglobin kurang dari 11 gr/dl. Pada trimester I 

dan III kadar Hemoglobin kurang dari 11 gr/dl, pada trimester II kadar 

hemoglobin kurang dari 10,5 gr/dl. Pada ibu hamil, anemia yang sering terjadi 

yaitu anemia defisiensi besi dan defisiensi asam folat. Di Indonesia, anemia pada 

kehamilan umumnya anemia defisiensi besi, yaitu anemia yang disebabkan oleh 

kurangnya zat besi dalam tubuh.14 

2.4.2 Patofisiologi Anemia 

 Selama kehamilan kebutuhan tubuh akan zat besi meningkat sekitar 800-

1000 mg untuk mencukupi kebutuhan, seperti terjadi peningkatan sel darah merah 

membutuhkan 300-400 mg zat besi dan mencapai puncak pada usia kehamilan 32 

minggu, janin membutuhkan zat besi sekitar 100-200 mg dan sekitar 190 mg 

terbuang selama melahirkan. Dengan demikian jika cadangan zat besi sebelum 

kehamilan berkurang maka pada saat hamil pasien dengan mudah mengalami 

kekurangan zat besi.16 
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 Anemia defisiensi besi merupakan manifestasi dari gangguan 

keseimbangan zat besi yang negatif, jumlah zat besi yang diabsorbsi tidak 

mencukupi kebutuhan tubuh. Pertama-tama untuk mengatasi keseimbangan yang 

negatif ini tubuh menggunakan cadangan besi dalam jaringan cadangan. Pada saat 

cadangan besi itu habis barulah terlihat tanda dan gejala anemia defisiensi.15 

2.4.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Anemia Pada Kehamilan  

 Anemia pada kehamilan yang terjadi pada trimester pertama sampai ketiga 

dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:  

 Status gizi ibu pada saat hamil yang mempengaruhi berat badan janin 

dalam kandungan, apabila status gizi buruk, baik sebelum kehamilan dan selama 

kehamilan akan menyebabkan berat bayi lahir rendah (BBLR), di samping itu 

akan mengakibatkan terhambatnya otak janin dan kejadian anemia pada bayi baru 

lahir. Bayi baru lahir akan mudah terkena infeksi.17  

 Asupan gizi sangat menentukan kesehatan ibu dan janin yang 

dikandungnya. Kebutuhan gizi pada masa kehamilan akan meningkat sebesar 15 

% dibandingkan dengan kebutuhan wanita normal. Makanan yang dikomsumsi 

ibu hamil akan digunakan untuk pertumbuhan janin sebesar 40% dan sisanya 60% 

digunakan untuk pertumbuhan ibunya.18  

 Faktor umur ibu hamil juga berkontribusi terhadap kejadian anemia 

selama hamil. Ibu hamil yang berusia kurang dari 20 tahun masih membutuhkan 

zat besi lebih untuk keperluan kebutuhan pertumbuhan diri sendiri dan juga untuk 

janinnya. Oleh karena itu, hamil di usia 20 tahun dengan asupan gizi yang tidak 

adekuat memiliki risiko anemia defisiensi besi penelitian menemukan bahwa ibu 
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hamil yang menderita anemia paling bayak pada usia risiko yaitu kurang dari 20 

tahun sebesar 58%.19 

 Mengenai persentase pendidikan ibu hamil, ada kecenderungan bahwa ibu 

hamil yang berpendidikan dasar lebih banyak yang mengalami anemia 

dibandingkan ibu hamil yang berpendidikan menengah dan ibu hamil yang 

berpendidikan menengah lebih banyak yang mengalami anemia dibandingkan 

dengan ibu hamil yang berpendidikan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi tingkat pendidikan ibu hamil maka semakin sedikit jumlah ibu 

hamil yang menderita anemia. Melalui pendidikan, setiap ibu hamil dapat melatih 

daya pikir sehingga memudahkan dalam memecahkan masalah yang dihadapi.32 

2.4.4 Pengaruh Anemia Dalam Kehamilan  

 Pengaruh anemia kehamilan pada ibu dapat menyebabkan risiko dan 

komplikasi antara lain: anemia, pendarahan, berat badan ibu tidak bertambah 

secara normal, dan terkena penyakit infeksi.2 Risiko meninggal dalam proses 

persalinan 3,6 kali lebih besar dibanding ibu hamil yang tidak anemia terutama 

karena pendarahan dan atau sepsis.16 Dari beberapa penelitian di Asia 

disimpulkan bahwa anemia memberikan kontribusi minimal 23% dari total 

kematian ibu di Asia. Pada saat proses persalinan, masalah yang timbul adalah 

persalinan sebelum waktunya (prematur), pendarahan setelah persalinan dengan 

operasi cenderung meningkat.2  

 Anemia pada ibu hamil juga mempengaruhi proses pertumbuhan janin. 

Akibat yang ditimbulkan seperti keguguran, abortus, bayi lahir mati, kematian 

neonatal, cacat bawaan, anemia pada bayi asfiksia intrapartum (mati dalam 
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kandungan), lahir dengan berat badan rendah (BBLR). Pada penelitian pada tahun 

2003 pada analisa bivariat anemia batas 9 gr/dl dan anemia berat secara statistik 

tidak ditemukan nyata melahirkan bayi BBLR. Namun untuk melahirkan bayi 

mempunyai risiko 3,081 kali. Sedangkan dari hasil analisa multivariate dengan 

memperhatikan masalah riwayat kehamilan sebelumnya menunjukkan bahwa ibu 

hamil penderita anemia berat memperoleh risiko untuk melahirkan BBLR 4,2 kali 

lebih tinggi dibanding dengan yang tidak penderita anemia berat.2 

2.4.5 Diagnosis Anemia Pada Kehamilan  

2.4.5.1 Pemeriksaan Fisik  

 Manifestasi klinis dari anemia pada kehamilan yang disebabkan karena 

kekurangan zat besi sangat bervariasi walaupun tanpa gejala, anemia dapat 

menyebabkan tanda gejala seperti letih, sering mengantuk, malaise, pusing, 

lemah, nyeri kepala, luka pada lidah, kulit pucat, konjungtiva, bantalan kuku 

pucat, tidak ada nafsu makan, mual dan muntah.13   

2.4.5.2 Pemeriksaan Laboratorium  

1. Hemoglobin (Hb)  

 Hemoglobin adalah parameter yang digunakan secara luas untuk 

menetapkan prevalensi anemia.20 Keuntungan metode pemeriksaan Hb adalah 

mudah, sederhana dan penting bila kekurangan besi tinggi, seperti pada kehamilan 

sedangkan keterbatasan pemeriksaan Hb adalah spesifitasnya kurang yaitu sekitar 

65- 99% dan sensifitasnya 80-90%.16  

 Metode yang paling sering digunakan di laboratorium dan paling 

sederhana adalah metode Sahli dan sampai saat ini baik di Puskesmas maupun di 
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beberapa Rumah sakit. Pada metode sahli, hemoglobin dihidrolisis dibentuk 

dengan HCl menjadi forroheme oleh oksigen yang ada di udara dioksidasi 

menjadi ferriheme yang segera bereaksi dengan ion Cl membentuk 

Ferrihemechlorid yang juga disebut hematin atau hemin yang berwarna coklat. 

Warna yang terbentuk ini dibandingkan dengan warna standard, karena 

membandingkan pengamatan dengan mata secara langsung tanpa menggunakan 

alat, maka subjektivitas hasil pemeriksaan sangat berpengaruh hasil pembacaan.17 

2.5 Hubungan antara kadar hemoglobin dengan kejadian bayi berat lahir 

rendah 

 Anemia pada saat hamil dapat mengakibatkan efek buruk baik pada ibu 

maupun kepada bayi yang akan dilahirkannya. Anemia dapat mengurangi suplai 

oksigen pada metabolisme ibu karena kekurangan kadar hemoglobin untuk 

mengikat oksigen yang dapat mengakibatkan efek tidak langsung pada ibu dan 

bayi antara lain kematian bayi, bertambahnya kerentanan ibu terhadap infeksi dan 

kemungkinan bayi lahir prematur. 

 Pada anemia ringan mengakibatkan terjadinya kelahiran prematur dan 

BBLR. Sedangkan pada anemia berat selama kehamilan dapat mengakibatkan 

risiko morbiditas dan mortalitas pada ibu maupun bayi yang dilahirkan. Selain itu 

anemia juga dapat mengakibatkan hambatan tumbuh kembang janin dalam rahim, 

ketuban pecah dini (KPD). 
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2.6. Kerangka Teori

Internal  

- Genetik 

- Umur ibu 

- Jarak persalinan 

- Paritas  

- Status gizi 

- Penyakit saat 

kehamilan  

Eksternal 

- Kondisi 

lingkungan 

- Asupan gizi  

- Sosio-

ekonomi 

 

Anemia 

 

Hemoglobin   

Kejadian 

BBLR 

-Kecukupan dan 

metabolisme besi 

-Vitamin C 

-Pola makan 

-Asam folat dan 

vitamin B12 

-Merokok 
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2.7. Kerangka Konsep 

       

 

 

 

2.8 Hipotesis 

Terdapat hubungan antara status anemia ibu hamil terhadap berat bayi lahir di 

Puskesmas Halmahera, Semarang. 
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