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Di Indonesia kejadian BBLR merupakan salah satu masalah yang serius, karena mempengaruhi 
tingginya angka kesakitan dan kematian bayi. Selain itu bayi BBLR juga akan mengalami 
hambatan dalam tumbuh kembangnya. Tujuan en ini adalah untuk mengetahui hubungan 
beberapa factor maternal, social ekonomi, danpgt serta praktek tntang ANC dengan kejadian 
BBLR.  
 
Jenis penelitian ini adalah explanatory survei dengan desain case control study dan menggunakan 
pendekatan retrospektif. Sampel terdiridari kasus dan kontrol. Sampel kontrol diambil dengan 
cara simple random sampling. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan 
sekunder.  
 
Variabel yang mempunyai hubungan secara bermakna dengan kejadian BBLR adalah: umur 
(p=0,010) &OR; 5,09 (Cl ; 0,981-26,430); paritas (p=0,006) dan OR: 12,429 (Cl: 1,461-
105,737); status gizi (p=0,002) & OR: 6,0 (Cl: 1,89-19043); anemi (p=0,002) & OR7,875 (Cl: 
1,985-31,675); riwayat penyakit (p:0,015) & OR 5,211 (Cl: 1,278-21,237); pendidikan (p=0,017) 
& OR :3,755 (Cl 1,239-11,385); pengetahuan ibu tentang ANC (p=0,002) & OR :4,750 (Cl: 
1,584-14,245); praktek ibu untuk ANC (p=0,020) & OR : 4,333 (Cl: 1,230-15,705).  
 
Variabel yad ominan dalam mempengaruhi kejadian BBLR adalah paritas, status gizi dan anemi 
ketika hamil dan membentuk model regresi logistik dengan probabilitas 0,43225 terhadap BBLR 
.  
 
Untuk itu perlu ditingkatkan kegiatan pemantauan terhadap ibu hamil melalui posyandu dan 
kegiatan KIA di Puskesmas, sebagai tindakan preventif dan perlu ditingkatkan pula kegiatan 
penyuluhan tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan sedini mungkin, danperlunya 
mengkonsumsi makanan bergizi dan TTD, serta sosialisasi factor risiko BBLR dan akibat yang 
ditimbulkannya kepada ibu hamil sebagai tindakan promotif, dalam rangka menurunkan 
prevalensi BBLR di wilayah kerja Puskesmas kota Mungkid.  
AR(0302104)  

 

Kata Kunci: BBLR, FAKTOR MATERNAL, SOSIAL EKONOMI DAN PENGETAHUAN 
SERTA PRAKTEK TENTANG ANC  
 


