
 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 

Berat lahir seorang bayi merupakan faktor penentu penting kesehatan bayi 

dalam kelangsungan hidup, pertumbuhan yang sehat dan perkembangan di masa 

yang akan datang. Sebagian besar hal mengenai pertumbuhan dan perkembangan 

yang normal dan abnormal sebenarnya didasarkan pada standar berat badan lahir, 

yang merupakan titik akhir pertumbuhan janin (Cunningham et al., 2014, hlm. 

890). 

Bayi berat badan lahir rendah (BBLR) didefinisikan sebagai bayi yang baru 

lahir dengan berat badankurang dari 2.500 gram tanpa melihat masa gestasinya. 

Bayi dengan BBLR terjadi akibat kelahiran prematur (usia kehamilan kurang dari 

37 minggu) atau karena adanya pertumbuhan janin terhambat. BBLR berkaitan 

erat dengan morbiditas dan mortalitas neonatus, hambatan pertumbuhan dan 

perkembangan kognitif, serta penyakit kronis di masa yang akan datang 

(Organization for Economic Co-operation and Development, 2011, p. 38). 

Angka kejadian BBLR makin meningkat setiap tahunnya, baik di negara 

berkembang maupun di negara maju (Soetjiningsih & Ranuh, 2015, hlm. 83). 

World Health Organization (2014) menyatakan bahwa secara keseluruhan 

diperkirakan terdapat 15%-20% kelahiran di seluruh dunia lahir dengan berat lahir 

rendah, yang mewakili lebih dari 20 juta kelahiran per tahun dan 95,6%-nya 

terjadi di negara-negara berkembang. Hal ini terjadi karena asupan nutrisi ibu 

yang kurang akibat keadaan sosial ekonomi yang rendah (Soetjiningsih & Ranuh, 

2015, hlm. 81). 

Tahun 2010 angka kejadian BBLR di Indonesia sebesar 11,1% yakni masih 

berada diatas angka rata-rata (United Nations Children’s Fund, 2011). Angka 

kejadian BBLR di Indonesia tahun 2013 cenderung menurun dari tahun 2010 

tetapi masih terdapat 10,2% bayi dengan berat badan lahir rendah. Prevalensi 

BBLR di Jakarta pada tahun 2010 sebesar 9,1% dan angka tersebut konstan 

sampai tahun 2013 disaat provinsi lain di Indonesia mengalami penurunan 
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(Riskesdas, 2013). Di Jakarta Selatan sendiri, berdasarkan data yang diperoleh 

dari Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan pada tahun 2015 terdapat 752 bayilahir 

dengan BBLR dan jumlah tertinggi terdapat di Puskesmas Kecamatan Jagakarsa 

yaitu sebanyak 393 bayi. 

BBLR merupakan salah satu penyebab masalah keterlambatan 

perkembangan pada masa perinatal. Diperkirakan terdapat 5%-10% anak di dunia 

mengalami masalah keterlambatan perkembangan (Schwab et al., 2013). 

Prevalens keterlambatan perkembangan pada bayi dengan masalah perinatal di 

Indonesia antara 17,1%-26% (Purwanti, 2012, hlm. 24). Bayi yang dilahirkan 

dengan BBLR berarti sudah mengalami kekurangan gizi sejak didalam kandungan 

dan menyebabkan hambatan pertumbuhan otak janin. Otak mempunyai pengaruh 

yang sangat menentukan bagi aspek-aspek perkembangan individu, baik 

keterampilan motorik, intelektual, emosional, sosial maupun kepribadian. 

Pertumbuhan otak yang normal berpengaruh positif bagi perkembangan, 

sedangkan pertumbuhan yang tidak normal cenderung akan menghambat 

perkembangan (Fauziah, 2014, hlm 8). 

BBLR yang tidak ditangani dengan baik dapat mengakibatkan timbulnya 

gangguan pada sistem persarafan, sehingga menimbulkan masalah jangka panjang 

seperti cerebral palsy, defisit visual, keterlambatan kognitif, bicara, dan motorik, 

gangguan psikososial dan perilaku, serta gangguan belajar/masalah pendidikan 

(Fauziah, 2014, hlm. 8). Gangguan ini dapat terjadi bersama-sama atau secara 

terpisah selama periode perkembangan dan gejala-gejala tersebut biasanya muncul 

dalam dua tahun pertama kehidupan dengan derajat keparahan yang bervariasi 

(Soleimani et al., 2014). 

Wulandary (2012) dalam penelitiannya terhadap anak usia balita 

menyimpulkan bahwa bayi dengan BBLR memiliki faktor risiko lebih besar 

mengalami keterlambatan motorik baik motorik kasar maupun motorik halus. 

Penelitian Alam et. al. (2008, hlm. 1) terhadap bayi usia 7-10 bulan dengan studi 

kohort retrospektif,  hasil penelitian ini menunjukkan presentase keterlambatan 

perkembangan bayi dengan BBLR lebih tinggi dibanding bayi yang tidak BBLR 

(17,11% dan 1,6%). Sedangkan penelitian Peryoga et al. (2005, hlm. 1) terhadap 
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112 bayi usia 3 bulanmenunjukkan  bahwa  BBLR  tidak berpengaruh terhadap 

terjadinya gangguan perkembangan pada usia 3 bulan. 

Sampai saat ini angka kejadian BBLR di Indonesia masih cukup tinggi, 

padahal tahap awal kehidupan dari seorang bayi akan menentukan kualitas 

hidupnya sampai dewasa. Berbagai penelitian mengenai perkembangan bayi 

dengan BBLR telah dilakukan, namun menyimpulkan hasil yang berbeda dan 

penelitian di Jakarta Selatan belum pernah dilakukan padahal kasus BBLR cukup 

tinggi.Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang 

berat badan lahir rendah sebagai faktor risiko gangguan perkembangan bayi pada 

usia 6 bulan di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Jagakarsa. 

 

I.2 Rumusan Masalah  

Pertumbuhan dan perkembangan yang normal dan abnormal didasarkan 

pada standar berat badan lahir, yang merupakan titik akhir pertumbuhan janin. 

Bayi yang dilahirkan dengan BBLR mengalami kekurangan gizi sejak didalam 

kandungan dan menyebabkan hambatan pertumbuhan otak janin yang pada 

akhirnya timbul masalah perkembangan jangka panjang.Angka kejadian BBLR 

makin meningkat setiap tahunnya dan di Indonesia masih cukup tinggi, padahal 

tahap awal kehidupan dari seorang bayi akan menentukan kualitas hidupnya 

sampai dewasa. Berbagai penelitian mengenai perkembangan bayi dengan BBLR 

telah dilakukan, namun menyimpulkan hasil yang berbeda dan penelitian di 

Jakarta Selatan belum pernah dilakukan padahal kasus BBLR cukup tinggi. 

Sehingga dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu apakah berat badan lahir 

rendah menjadi faktor risiko gangguan perkembangan pada bayi usia 6 bulan di 

wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Jagakarsa?  

 

I.3 Tujuan Penelitian  

I.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui berat badan lahir rendah sebagai faktor risiko gangguan 

perkembangan pada bayi usia 6 bulan di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan 

Jagakarsa. 
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I.3.2 Tujuan Khusus 

Penelitian ini memiliki tujuan khusus sebagai berikut: 

a. Mengetahui gambaran perkembangan bayi usia 6 bulan di wilayah kerja 

Puskesmas Kecamatan Jagakarsa. 

b. Mengetahui gambaran bayi usia 6 bulan yang memiliki riwayat BBLR di 

wilayah kerja Puskesmas KecamatanJagakarsa. 

c. Mengetahui proporsi bayi usia 6 bulan yang perkembangannya normal 

dengan riwayat BBLR dan BBLN di wilayah kerja Puskesmas 

Kecamatan Jagakarsa.  

d. Mengetahui proporsi bayi usia 6 bulan yang mengalami gangguan 

perkembangan dengan riwayat BBLR dan BBLN di wilayah kerja 

Puskesmas Kecamatan Jagakarsa. 

e. Mengetahui BBLR sebagai faktor risiko gangguan perkembangan pada 

bayi usia 6 bulan di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Jagakarsa. 

 

I.4 Manfaat Penelitian  

I.4.1 Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjang teori yang ada bahwa salah 

satu faktor risiko gangguan perkembangan adalah riwayat bayi lahir dengan berat 

badan lahir rendah. 

 

I.4.2  Manfaat praktis 

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak yang terlibat 

dan bagi peneliti sendiri. 

a. Masyarakat Umum 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi 

masyarakat umum, terutama orang tua yang memiliki bayi dengan berat 

badan lahir rendah agar mereka mengetahui bagaimana prognosisnya 

khususnya dalam hal tumbuh kembang sehingga diharapkan dapat 

ditangani sedini mungkin. 
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b. Pemerintah dan Praktisi Kesehatan 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi 

acuan bagi instansi pelayanan kesehatan supaya meningkatkan cakupan 

penanganan kasus berat badan lahir rendah. 

c. Puskesmas 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tentang angka 

kejadian BBLR dan pengaruhnya terhadap perkembangan bayi, sehingga 

diharapkan pihak puskesmas dapat meningkatkan tindakan preventif dan 

kuratif pada bayi dengan BBLR terhadap perkembangannya dengan 

meningkatkan pelaksanaan program Stimulasi Deteksi dan Intervensi 

Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK). 

d. Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat  menambah kepustakaan penelitian 

dan menjadi bahan diskusi dalam hal pendidikan serta menjadi inspirasi 

bagi peneliti selanjutnya. 

e. Subjek Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

perkembangan bayi dengan riwayat BBLR sehingga kualitas hidup dapat 

ditingkatkan dengan menangani faktor risiko tersebut sedini mungkin. 

f. Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengalaman, wawasan dan 

pengetahuan dalam usaha penelitian serta memberikan informasi dalam 

perkembangan penelitian selanjutnya. 
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