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PETUNJUK BAGI PENYUMBANG KARANGAN 

 

 

1. JURNAL KESEHATAN MATERNITAS BINA HUSADA, terbit dua kali setahun, 

mempublikasi makalah asli laporan penelitian, tinjauan pustaka, laporan kasus, abstrak, dan 

resensi buku dalam bidang ilmu-ilmu kesehatan. 

2. Karangan yang dikirim pada redaksi haruslah yang belum pernah dan tidak akan pernah 

dipublikasikan di tempat lain secara utuh maupun sebagian, dalam bentuk cetakan. 

3. Semua karangan, kecuali resensi buku, harus disertai abstrak(dengan judul dan kata-kata 

kunci), karangan dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris harus disertai dengan abstrak 

dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maksimal 250 kata. 

4. Setiap makalah harus dilengkapi dengan: 

a. Judul karangan singkat tetapi jelas, maksimal 3 baris ketik atau 90 huruf. 

b. Nama penulis lengkap, tidak disingkat. 

c. Nama dan alamat lengkap instansi tempat belajar/bekerja penulis. 

d. Untuk keseragaman format penulisan, 

i. Bentuk laporan penelitian meliputi: pendahuluan(tercakup latar belakang, tujuan 

penelitian dan manfaat penelitian), metodologi penelitian, hasil penelitian dan 

pembahasan, kesimpulan dan saran, dan daftar pustaka.   

ii. Bentuk tinjauan pustaka meliputi: pendahuluan(termasuk masalah yang akan dibahas), 

landasan teori, pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka. 

5. Dalam penggunaan istilah-istilah anatomi, biologi dan kedokteran pada umumnya pengarang 

diharapkan mengikuti nomina anatomica(1975), International Code of Botanical 

Nomenclature. The Classification of Nomenclature of Virus(Fenner dan Index Medicus dan 

Index of Indonesia Learned Periodicals(PDIN 1974)). 

6. Tabel, ilustrasi, gambar, dan bagan harus diberi judul dan keterangan lengkap. 

7. Makalah yang pernah diajukan dalam pertemuan ilmiah harus diberi catatan kaki mengenai 

pertemuan tersebut. 

8. Karangan harus diketik pada satu sisi kertas A4 dengan 1 spasi.  

9. Karangan/naskah yang sudah diedit redaksi masih mungkin dikembalikan kepada penulis bila 

dipandang naskah untuk koreksi dan agar dikembalikan segera kepada redaksi. 

10. Bagi penulis yang mengirimkan tulisan dengan hardcopy dan softcopy(email dan CD), harap 

memenuhi hal-hal berikut: 

a. Memakai program pengolah kata microsoft word dengan jenis huruf Times New Roman. 

b. Tata letak kertas adalah: pinggir kiri 3 cm, kanan, atas dan bawah 2 cm. 

c. Judul dengan besar huruf 12, huruf besar, tebal(bold), posisi ditengah (center). 

d. Pengarang dan alamat dengan besar huruf 10, tebal(bold), memakai huruf kecil, posisi 

ditengah. 

e. Kolom abstrak diketik dengan satu kolom dengan besar huruf 9 miring(italic) dan 1 spasi. 

f. Subjudul berukuran 10 dengan huruf kecil tebal(bold), posisi rata kiri(left), pakai nomor, 

jarak atas dan bawah 1,5 spasi.   

g. Sub-subjudul berukuran 10 dengan huruf kecil tebal(bold), posisi rata kiri (left), pakai 

nomor atau huruf, jarak atas dan bawah subjudul 1,5 spasi. 

h. Materi diketik dengan 2 kolom, jarak antar kolom 0,5 cm dengan besar huruf 10 dengan 

rata kiri-kanan (justify), awal alenia masuk 1 cm dengan 1 spasi.  

i. Daftar pustaka berukuran 10 dengan 1 spasi, jarak antar pustaka 1,5 spasi.  
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Jurnal Kesehatan Maternitas Bina Husada merupakan publikasi ilmiah yang dikelola oleh Pusat 
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ABSTRAK  

 

ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Atas) akan terjadi apabila kekebalan tubuh menurun. Beberapa upaya dapat dilakukan 
untuk menurunkan resiko penyakit ISPA, antara lain dengan pemberian Imunisasi dasar lengkap, keluarga yang tidak 

merokok dan dengan status gizi yang baik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan status imunisasi, keluarga yang 

merokokdan status gizi dengan kejadian ISPA pada balita di Puskesmas Kerinjing Kabupaten Ogan Ilir. Sampel pada 

penelitian ini adalah seluruh ibu yang memiliki anak balita berumur 1-4,11tahun yang datang berobat ke Puskesmas 
Kerinjing berjumlah 93 responden. Desain penelitian yang digunakanya itu survey analitik dengan pendekatan Cross 

Sectional Study dengan pengambilan sampel mengunakan teknik Systematic Random Sampling dan alat ukur yang digunakan 

adalah Cheklist. Hasil penelitian di analisis secara univariat dan bivariat dengan menggunakan uji Chi-Square. Hasil uji 

statistic didapatkan bahwa terdapat hubungan antara status imunisasi dengan kejadian ISPA pada balita dengan nilai ρ value : 
0.017 < dari nilai α : 0,05. Hasil uji statistic didapatkan bahwa terdapat hubungan antara keluarga yang merokok dengan 

kejadian ISPA pada balita dengan nilai ρ value : 0.000 <dari nilai α : 0,05. Hasil ujistatistic didapatkan bahwa terdapat 

hubungan antara status gizi dengan kejadian ISPA pada balita dengan nilai ρ value :1.000<dari nilai α : 0,05 Berdasarkan 

hasil penelitian ini disarankan kepada Puskesmas Kerinjing Kabupaten Ogan Ilir untuk melakukan penyuluhan pentingnya 
imunisasi dasar lengkap, keluarga merokok, status gizi dan tentang ISPA pada balita. 

 

Kata Kunci : Status Imunisasi, Keluarga yang merokok, Status gizi,ISPA, Balita. 

 

ABSTRACT  

 

ARTI (Acute Respiratory Tract Infections) will occur if the body’simmunity decreases. Some afforts can be made to reduce 

the risk of ARTI including the provision of complate basic immunizatuion, families who do not smoke and with good 

nutritional status. This study aimed ti find out the relationship among the immunization status, smoking family members, and 
nutritional status and the ARTI incidence in infants in Kerinjing Public Health Center of Ogan Ilir District. The sample in 

this study were all mothers who had children under the age of 1-4, 11 years old visiting Kerinjing Public health center 

totaling 93 respondents. Thr study design used an analytical survey whith a Cross Sectional Study design with Systematic 

Random Sampling technique and the measurement instrument used a checklist. The data were analyzed by univariated and 
bivariate analyses using the Chi-Square test. It is recomended that the Kerinjing Public Health Center of Ogan Ilir District 

conduct information on the importance of complete basic immunization, smoking family, nutritional status, and ARTI in 

infants. 

 

Keywords : Immunization status, smoking family members, nutrition status, ARTI, children under five years 

old. 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) 

adalah penyakit saluran pernapasan atas, biasanya 

menular, yang dapat menimbulkan berbagai batasan 

penyakit yang berkisar dari penyakit tanpa gejala 

atau infeksi ringan sampai penyakit yang parah dan 

mematikan tergantung pada patogen penyebabnya, 

faktor lingkungan, dan faktor pejamu (Masriadi, 

2016 ). 

Anak-anak merupakan kelompok masyarakat 

yang rentan untuk terserang berbagai penyakit 

khususnya penyakit infeksi.  Pembangunan 

kesehatan Indonesia mengacu pada Suistanble 

Development  Goals (SDG’s) 2030 yang 

tertuangdalam 3 goals dari 17 tujuan SDGs. Adapun 

salah satu dari tujuan kesehatan dari SDG’s yaitu 

menurunkan Angka Kematian Balita 25 per 1.000 

kelahiran hidup (Kuswandi, 2017). 

Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA)  

penyakit menular yang menjadi penyebab utama 

kematian pada anak usia <5 tahun di dunia. Hampir 

7 juta anak meninggal akibat ISPA setiap tahun. 

Kasus terbanyak terjadi di Bahamas (33%), Timur 

Leste  (21%), Afganistan (20%), Laos (19%), 

Romania (27%), Madagascar (18%), Indonesia 

(16%), dan India (13%) (WHO, 2015) 

Berdasarkan profil Kementerian Kesehatan, 

presentase penyakit ISPA pada balita di Indonesia 

jumlah kasus ISPA pada tuhun 2013 sebanyak 

23,98%, tahun 2014 sebanyak 23,42 % dan pada 

HUBUNGAN ANTARA STATUS IMUNISASI, KELUARGA YANG MEROKOK 

DAN STATUS GIZI DENGAN KEJADIAN ISPA PADA BALITA DI WILAYAH 

KERJA PUSKESMAS KERINJING KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018 
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tuhun 2015 sebanyak 24,46 % balita (Profil 

Kemenkes,2015). 

Berdasarkan profil Dinas Kesehatan Provinsi 

Sumatera Selatan, presentase penyakit ISPA pada 

balita  jumlah kasus ISPA pada tahun 2015 sebanyak 

107. 38%, tahun 2016 sebanyak 89,87%, dan pada 

tahun 2017 sebanyak 91,02 % balita(Profil Dinas 

Kota Palembang,2017). 

Berdasarkan profil Dinas Kesehatan OganIlir, 

presentase penyakit ISPA pada balita dan jumlah 

kasus ISPA pada tahun 2016  sebanyak 6.223 

(14.59%)balita,tahun 2017 sebanyak 

11.308(13.25%) balita, dan pada tahun 2018 

sebanyak 10.064 (23.54% ) balita(Profil Dinas Kota 

OganIlir, 2018). 

Sayatelah melakukan studi pendahuluan 

terlebih dahulu kepada Puskesmas yang dalam hal 

ini satu Kecamatan dengan Puskesmas yang saya 

teliti angka kejadian ISPA  pada balita disana 

mengalami penurunan yang signifikan setiap tahun 

nya pada tahun 2016 ada 334 (11%) balita yang 

terkena ISPA, padatahun 2017 ada 341 (12%) balita 

yang terkena ISPA, padatahun 2018 ada 240 (8%). 

namun, karena keterbatasan waktu dan transportasi 

untuk melakukan studi pendahuluan seluruh 

Puskesmas se-Kabuapten Ogan Ilir maka saya 

memilih Puskesmas Kerinjing sebagai tempat 

penelitian saya karena disana keja dia ISPA pada 

balita mengalami peningkatan yang sangat 

signifikan.  

Menurut data dari Puskesmas Kerinjing Ogan 

Ilirjumlah  balita pada tahun 2016 ada1.476 balita 

dan  yang menderita ISPA ada 498 (33%). Dan  

jumlah  balita pada tahun 2017 ada 1.245balita  dan 

yang menderita ISPA ada 350 (28%). Jumlah  balita 

pada tahun 2018 ada 1.347 ada 525(38%) (Data 

Profil Puskesmas Kerinjing Kabupaten Ogan Ilir, 

2018). 

Anak berumur di bawah 2 tahun mempunyai 

risiko terserang Infeksi Saluran Pernafasan Akut 

lebih besar dari pada anak di atas 2 tahun sampai 5 

tahun, keadaan ini karena pada anak di bawah umur 

2 tahun imunitasnya belum sempurna dan lumen 

saluran nafasnya relatif sempit (Daulay, 2009). 

Keluarga yang merokok didalam rumah tidak 

hanya mempengaruhi si perokok, melainkan juga 

orang lain,karena asap rokok bisa meningkatkan 

resiko terinfeksi ISPA, asap rokok baik dari orang 

tua maupun penghuni rumah satu atap dapat 

mencemari udara, dan apabila terhirup oleh anak 

dapat merusak pertahanan saluran pernapasan, 

sehingga patogen penyebab ISPA mudah masuk dan 

menginfeksi anak yang menimbulkan manifestasi 

klinis ISPA (Herman, 2011). 

Dengan status gizi yang kurang akan 

menyebabkan kekebalan tubuh menurun dan 

virulensi patogen lebih kuat, sehingga apabila anak 

tersebut menderita kekurangan gizi maka 

kemungkinan akan sangat mudah terserang berbagai 

patogen salah satunya adalah ISPA (Suharjdo, 

2010). 

Banyakyangmempengaruhi ISPA antara lain : 

status imunisasi, keluarga yang merokok dan status 

gizi(Hartono, 2016 )  

Imunisasi merupakan usaha memberikan 

kekebalan pada bayi dan anak dengan memasukkan 

vaksin ke dalam tubuh agar tubuh membuat zat anti 

untuk mencegah terhadap penyakit tertentu 

(Hidayat, 2009). 

Kebiasaan merokok didalam rumah tidak 

hanya mempengaruhi si perokok, melainkan juga 

orang lain, yaitu di sebut perokok pasif. Berbagai 

penelitian di berbagai Negara, telah menunjukkan 

tingginya kejadian penyakit akibat rokok pada 

perokok pasif terutama hubungannya dengan ISPA( 

Herman, 2011). 

Status gizi merupakan keadaan tubuh sebagai 

akibat konsumsi makanan dan pengguna zat-zat gizi. 

Status gizi Adalah ukuran keberhasilan dalam 

pemenuhan nutrisi untuk anak yang diindikasikan 

oleh berat badan dan tinggi anak(Almatsier, 2009). 

Berdasarkan penelitian Yang berjudul faktor 

yang mempengaruhi kejadian ISPA pada anak 

berumur12-59 bulan di puskesmas kelurahan Tebet 

Barat, Kecamatan Tebet di Jakarta Selatan.Yaitu 

karakteristik bilogis, lingkungan sosial, perilaku 

keluarga(Menurut Muhammad Habibi Syahid, dkk 

2013). 

Penelitian yang berjudul faktor yang 

berhubungan dengan infesksi saluran pernapasan 

akut pada siswa taman kanak-kanak di Kelurahan 

Dengin Puri  Kecamatan Denpasar Timur  yaitu : 

anak ISPA, status gizi, merokok, ASI, kepadatan 

hunian. (Menurut Anthony, dkk 2014). 

Penelitian yang berjudul faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kejadian ISPA pada bayi usia 

6-12 bulan yang memiliki status gizi normal studi di 

wilayah kerja Puskesmas Candilama Kota 

Semarang. ISPA, faktor intiristik dan ekstrinsik, 

bayi. (menurut  Herlinda Christi, dkk 2015). 

Berdasarkan data sebelumnya maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

hubungan antara status imunisasi, keluarga yang 

merokok dan status gizi dengan kejadian ISPA 

pada balita di wilayah kerja Puskesmas 

Kerinjing, Kabupaten Ogan Ilir  Tahun 2018. 

 

1.2. TujuanPenelitian 

1.2.1.  TujuanUmum 

Mengetahui hubungan antara status imunisasi 

,keluarga yangmerokok dan status gizi secara 

simultan dengan kejadian ISPA pada balita di 

wilayah kerja Puskesmas Kerinjing KabupatenOgan 

Ilir  tahun 2018. 

1.2.2. TujuanKhusus 

1) MengetahuiAdakah hubungan antara status 

imunisasi secara parsial dengan kejadian 

ISPA pada balita di  wilayah kerja Puskesmas 

Kerinjing Kabupaten Ogan Ilir tahun 2018. 

2) Mengetahuihubungan antara keluarga yang 

merokok secara parsial dengan kejadian ISPA 

pada balita di  wilayah kerja Puskesmas 

Kerinjing Kabupaten Ogan Ilir tahun 2018. 
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3) Mengetahuihubungan antara status gizi 

secara parsial dengan kejadian ISPA pada 

balita di  wilayah kerja Puskesmas 

KerinjingKabupaten Ogan Ilir tahun 2018. 

 

1.3.  Manfaat Penelitian 

1.3.1 Bagi Pimpinan Puskesmas 

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan 

atau saran bagi petugas kesehatan, dalam rangka 

mensosialisasikan tentang pentingnya mengurangi 

kejadian ISPA pada balita. 

1.3.2  Bagi Peneliti 

Hasil penelitian dapat bermanfaat sebagai 

penerapan ilmu yang telah didapatkan di institusi, 

selain itu juga dapat menambah wawasan penelitian 

khususnya tentang ISPA. 

1.3.4 Bagi Peneliti yang Akan Datang 

Somaga hasil penlitian ini bermanfaat sebagai 

acuan untuk menjadikan peneliti selanjutnya agar 

menjadi lebih baik lagi dan mengatahui  tentang 

ISPA 

 

2. METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif dengan survey analitik, desain penelitian 

yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah 

dengan desain cross sectional. Populasi dalam 

penelitian ini semua ibu yang memiliki balita 

berumur 1 tahun sampai 4 tahun 11 bulan yang 

datang di wilayah kerja puskesmas kerinjing tahun 

2018. Yang berjumlah 93 responden, tehnik 

pengambilan sample menggunakan Random 

Sampling. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

Mei-Juni di wilayah kerja puskesmas kerinjingtahun 

2018. Teknik pengumpulan data dengan data 

sekunder, yaitu dengan melakukan observasi 

rekammedic menggunakan cheklist. Pengolahan data 

yang digunakandengan data sekunder melalui 

langkah-langkah, yaitu pengeditan data, pengolahan, 

tabulasi, entri data, pembersihan data. Serta Analisis 

data dengan teknik analisis univariat dan 

bivariat,dengan menggunakan ujistatistik chi-squar. 

Rumus : 

  = 
)(1 2dN

N


 

Keterangan : 

N :besarpopulasi 

n :besarsampel 

d
2:

nilai yang diinginkan( 0,1 ) 

n =       1.347  
 

1+ 1.347(0,1)
2 

n =        1.347  
 

1+ (1.347 x 0,01)
 

 n =         1.347  
 

14.47
 

n = 93 sampel 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Hubungan Status Imunisasi dengan Kejadian 

ISPA pada Balita di Kerinjing Kabupaten 

Ogan Ilir Tahun 2018. 

 

Tabel 3.1 

Hubungan Status Imunisasi  Dengan Kejadian ISPA 

Pada Balita Di  Puskesmas Kerinjing Kabupaten 

Ogan Ilir Tahun 2018 

 
N

o 

Status 

Imuni

sasi 

ISPA Total 

 

P 

Val

ue 

O

R 
Ya Tidak 

N % n % N % 0,01

7 

3.07

4 

 
1 Tidak 

Lengk

ap 

38 69,

0 

1

7 

3

1,

0 

55 1

0

0 

2 Lengk

ap 

16 42,

2 

2

2 

5

7,

8 

38 1

0

0 

Jumlah 54  3

9 

 93  

Pada table 3.1 di atas menunjukkan bahwa 

dari 93 responden, balita  dengan status  imunisasi 

tidak lengkap yang mengalami ISPA lebih banyak 

yaitu (69.0%) daripada balita dengan  status 

imunisasi tidak  lengkap  yang tidak  mengalami 

ISPA yaitu (31.0%). Balita dengan status imunisasi 

lengkap yang mengalami ISPA lengkap lebih sedikit 

yaitu (41.2%) daripada balita dengan status 

imuninsasi lengkap yangtidak mengalamiISPAyaitu 

(57.8%) 

Berdasarkan uji statisticchi squaretabel 5.5 

diperoleh nilai ρ : 0.017< dari nilai α : 0,05 artinya 

ada hubungan bermakna antara status imunisasi  

dengan kejadian ISPA pada balita.dengan demikian 

hipotesis yang menyatakan ada hubungan yang 

bermakna terbukti secara statistik. 

Penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitianyang berjudul hubungan pemberian 

imunisasi dasar lengkap dengan kejadian penyakit 

ISPA berulang pada balita di Puskemas Ranatona 

Weru kota Manado. Didapatkan nilai p =0,049 a 

<0,05). Yang menunjukkan ada hubungan antara 

status imunisasi dengan penyakit ISPA pada balita 

(Agussalim, 2012). 

Penelitian ini juga sejalan dengan hasil 

penelitian yang berjudul faktor yang berhubungan 

dengan kejadian ISPA pada anak balita di Desa 

Bontongan Kabupaten Enkareng. Ada hubungan 

antara status imunisasi dengan kejadian ISPA pada 

balita di dapatkan nilai (p= 0.045), artinya ada 

hubungan bermakna antara status imunisasi dengan 

kejadian ISPA pada balita  (Wahiddudin, 2012). 

Penelitian ini juga sejalan dengan hasil 

penelitian yang berjudul  hubungan status 

imunisasiaq dasar lengkap dengan kejadian ISPA di 

Puskemas Ariodillah Palembang Ada hubungan 

antara status imunasasi dasar lengkap dengan 

kejadian ISPA pada balita di dapatkan nilai p =0,026 

< dari nilai a: 0,05 artinya ada hubungan bermakna 

antara stastus imunasasi dasar lengkap dengan 

kejadian ISPA pada balita( Rohmatika, 2015). 

Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh 

peneliti di Puskesmas Kerinjing Kabupaten Ogan Ilir 

tahun 2018, maka peneliti menyimpulkan bahwa 

masih banyak balita tidak diberikan imunisasi. 

Dalam hal ini peneliti menyarankan agar masyarakat 

diberikan informasi bahwa imunisasi itu sangat 

penting untuk kekebalan tubuh pada balita.  
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3.2 Hubungan keluarga yang merokok dengan 

Kejadian ISPA pada Balita di Kerinjing 

Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018. 

 

Tabel 3.2 

Hubungan Keluarga Yang Merokok  Dengan 

Kejadian ISPA Pada Balita Di PuskesmasKerinjing 

Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 

 
N

o 
Kelu

arga 

yang 

Mero

kok 

ISPA Total 

 

P 

Val

ue 

O

R 
Ya Tidak 

n % n % N % 0,0

00 

8,00

0 

1 Ya 45 75,

0 

1

5 

2

5,

0 

60 1

0

0 

2 Tidak 9 27,

3 

2

4 

7

2,

7 

33 1

0

0 

Jumlah 54  3

9 

 93  

 

Pada table 3.2 menunjukkan bahwa dari 93 

responden, balita dengan keluarga yaang merokok, 

mengalami ISPA lebih banyak yaitu (75.0%) 

daripada balita dengan  keluarga yang merokok tidak 

mengalami ISPA yaitu (25.0%). Balita dengan 

keluarga yang  tidak merokok mengalami ISPA 

lengkap lebih sedikit yaitu (27.3%) daripada balita 

dengan kelurga yang tidak merokok tidak 

mengalami ISPA yaitu (72.7%). 

Berdasarkan uji statistik Chi-Square didapat 

diperoleh nilai ρ : 0.000< dari nilai α : 0,05 artinya 

ada hubungan bermakna antara keluarga yang 

merokok dengan kejadian ISPA pada balita.dengan 

demikian hipotesis yang menyatakan ada hubungan 

yang bermakna terbukti secara statistik. 

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian 

yangberjudul faktor yang berhubungan dengan 

infesksi saluran pernapasan akut pada siswa taman 

kanak-kanak di Kelurahan Dengin Puri  Kecamatan 

Denpasar Timur  yaitu : merokok, ada hubungan 

antara anggota keluarga yang merokok dengan 

kejadian ISPA pada balita di dapatkan nilai p 

=0,0001(p<0,05). sehingga dapat di simpulkan 

bahwa anak yang terpapar asap rokok merupakan 

faktor yang berhubungan dengan terjadinya ISPA 

(Anthony, 2014). 

Penelitian ini juga sejalan dengan hasil 

penelitian yangberjudul hubungan perilaku merokok 

orang tua  di wilayah kerja Puskesmas Rembang 

Kabupaten Purbalingga. Yang  menyatakan ada 

hubungan antara perilaku merokok orang tua 

terhadap kejadian ISPA pada balita dengan nilai  

p=0,000(p<0,05). Dan nilai OR 13.325 bearti balita 

orang tua perokok mempunyai resiko 13 kali terkena 

penyakit ISPA.Dari pada orang tua yang bukan 

perokok (Trisnawati, 2012). 

Asap rokok bisa meningkatkan resiko 

terinfeksi ISPA, asap rokok baik dari orang tua 

maupun penghuni rumah satu atap dapat mencemari 

udara, dan apabila terhirup oleh anak dapat merusak 

pertahanan saluran pernapasan, sehingga patogen 

penyebab ISPA mudah masuk dan menginfeksi anak 

yang menimbulkan manifestasi klinis ISPA  ( 

Herman, 2011). 

Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh 

peneliti di Puskesmas Kerinjing Kabupaten Ogan Ilir 

tahun 2018, maka peneliti menyimpulkan bahwa 

sebgaian besaar balita dengan keluarga yang 

merokok menderita ISPA.dalam hal ini peneliti 

menyarankan agar masyarakat diberi penyuluhan 

bahwa asap rokok itu bisa membahaya balita dan 

dirinya sendiri 

 

3.3 Hubungan Status Gizi  dengan Kejadian 

ISPA pada Balita di Kerinjing Kabupaten 

Ogan Ilir Tahun 2018. 

 

Tabel 3.3 

Hubungan Status Gizi  Dengan Kejadian ISPA Pada 

Balita Di PuskesmasKerinjing Kabupaten Ogan Ilir 

Tahun 2018 

 
N

o 
Status 

Gizi 

ISPA Total 

 

P 

Val

ue 

O

R 
Ya Tidak 

n % N % N % 1,00

0 

1,

01

3 
1 Kurang 7 58,

3 

5 4

1,

7 

12 1

0

0 

2 Baik 4

7 

58,

0 

5 4

2,

0 

81 1

0

0 

Jumlah 5

4 

 3

9 

 93  

 

Pada table 3.3 menunjukkan bahwa dari 93 

responden, balita  dengan status gizi kurang yang 

menderita ISPA lebih banyak yaitu (58.3%) daripada 

balita dengan  status gizi kurang yang tidak  

menderita ISPA yaitu (41.7%). Balita dengan status 

gizi baik yang menderita ISPA lengkap lebih besar 

yaitu (58.0%) daripada balita dengan status gizi baik 

yang tidak  mederita ISPA yaitu (42.0%). 

Berdasarkan uji statisticchi square  diperoleh 

nilai ρ : 1.000< dari nilai α : 0,05 artinya tidak ada 

hubungan bermakna antara status gizi  dengan 

kejadian ISPA pada balita. dengan demikian 

hipotesis yang menyatakan  tidak ada hubungan 

yang bermakna terbukti secara statistik 

Penelitian inisejalan dengan hasil penelitian 

yang berjudul faktor  yang berhubungan dengan 

infesksi saluran pernapasan akut pada siswa taman 

kanak-kanak di kelurahan dengin puri  kecamatan 

Denpasar Timur  yaitu : status gizi dengan kejadian 

ISPA pada balita di dapatkan nilai p =2,029(p<0,05). 

Sehingga dapat di simpulkan bahwa status gizi 

bukanmerupakan faktor yang berhubungan dengan 

ISPA (Anthony, 2014).  

Penelitian ini jugasejalan denganhasil  

penelitian yang berjudul hubungan pengetahuan, 

status imunisasi, dan keberadaan perokok dalam 

rumah dan status gizi  dengan penyakit infeksi 

saluran pernafasan akut pada balita di Puskesmas 

Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. status gizi 

dengan kejadian ISPA pada balita di dapatkan nilai( 
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pvalue 1,027) < α (0,05). Tidakada hubungan status 

gizi dengan kejadian ISPA (Agussalim, 2012). 

Penelitian ini tidaksejalan dengan hasil 

penelitian yang berjudul hubungan status gizi 

terhadap terjadinya penyakit ISPA pada balita yang 

menyatakan nilai p =0,0001(p<0,05). Ada hubungan 

antara status gizi dengan kejadian ISPA (Nuryanto, 

2012). 

Status gizi merupakan keadaan tubuh sebagai 

akibat konsumsi makanan dan pengguna zat zat gizi. 

Status gizi Adalah ukuran keberhasilan dalam 

pemenuhan nutrisi untuk anak yang diindikasikan 

oleh berat badan dan tinggi anak (Almatsier, 2009).  

Dengan status gizi yang kurangakan 

menyebabkan kekebalan tubuh menurun dan 

virulensi patogen lebih kuat, sehingga apabila anak 

tersebut menderita kekurang gizi maka kemungkinan 

akan sangat mudah terserang berbagai patogen salah 

satunya adalah ISPA (Suharjdo, 2010). 

Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh 

peneliti di Puskesmas Kerinjing Kabupaten Ogan Ilir 

tahun 2018, maka peneliti menyimpulkan bahwa 

balita  dengan status gizi baik dan status gizi kurang 

tidak ada perbedaan di karnakan kemungkinan status 

gizi kurang masih tahap wajar. dalam hal ini peneliti 

menyarankan agar masyarakat di berikan 

penyuluhan untuk memperhatikan makanan yang 

bergizi bagi balitanya.  

 

4. SIMPULAN DAN SARAN  

4.1.  Simpulan 

4.1.1 Ada hubungan antara status imunisasi, 

keluarga yang merokok dan status gizi secara 

simultan dengan kejadian ISPA pada balita di 

wilayah kerja Puskesmas Kerinjing 

Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018. 

4.1.2  Ada hubungan antara status imunisasi secara 

parsial dengan kejadian ISPA pada balita di  

wilayah kerja Puskesmas Kerinjing 

Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018. 

4.1.3  Ada hubungan antara keluarga yang merokok 

secara parsial dengan kejadian ISPA pada 

balita di  wilayah kerja Puskesmas Kerinjing 

Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018. 

4.1.4 Tidak ada hubungan antara status gizi secara 

parsial dengan kejadian ISPA pada balita di  

wilayah kerja Puskesmas Kerinjing 

Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018. 

 

4.2. Saran 

4.2.1 Kepada Kepala Puskesmas 

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan 

atau saran bagi petugas kesehatan, dalam 

rangka mensosialisasikan tentang pentingnya 

mengurangi kejadian ISPA pada balita. 

4.2.2   Kepada Peneliti 

Hasil penelitian dapat bermanfaat sebagai 

penerapan ilmu yang telah didapatkan di 

institusi, selain itu juga dapat menambah 

wawasan penelitian khususnya tentang ISPA. 

4.2.3 Kepada Peneliti yang Akan Datang 

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya 

sebaiknya lebih banyak melibatkan hubungan 

dengan variabel lain sepertiumur, jenis 

kelamin, lingkungan dan menggunakan 

analisa multivariat.  
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ABSTRAK  

 

Preeklampsia dan eklampsia merupakan kesatuan penyakit, yang termasuk dalam komplikasi-komplikasi seabagai akibat 
langsung kehamilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan primigravida, riwayat preeklampsia, dan 

kunjungan anc secara simultan dengan kejadian preeklampsia pada ibu hamil di Puskesmas Pembantu Merah Mata 

Kabupaten Banyuasin, penelitian ini menggunakan metode survei analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi 

penelitian ini adalah seluruh ibu hamil di Puskesmas Pembantu Merah Mata Kabupaten Banyuasin dari bulan januari-
desember tahun 2018 yang berjumlah 169 orang dan jumlah sampel 62. Analisi data dilakukan dengan dua tahap yaitu analisi 

univariat dan analisis bivariat dengan uji statistik Chi-Square. Hasil analisi univariat menunjukkan sebanyak 36 (58,1%) 

orang dengan Preeklampsia, 44 (71,0%) orang dengan Primigravida, 39 (62,9%) orang dengan riwayat preeklampsia, dan 21 

(33,9%) orang dengan kunjungan anc. Dari analisis bivariat ditemukan ada hubungan primigravida (p value = 0,025, OR = 
4.286) riwayat preeklampsia (p value = 0,010, OR = 4.773) dan kunjungan anc ( p value = 0,011, OR = 4.833 ) dengan 

kejadian preeklampsia pada ibu hamil di Puskesmas Pembantu Merah Mata Kabupaten Banyuasin tahun 2018 disarankan 

terutama petugas kesehatan untuk meningkatkan standar pelayanan pada ibu hamil dalam meningkatkan mutu kunjungan 

antenatal care dalam rangka menurunkan angka kematian ibu 
. 

Kata kunci: Kejadian Preeklampsia, Primigravida, Riwayat Preeklampsia, Kunjungan Anc 

 

ABSTRACT 
 

Preeclamsia and eclampsia are considered one type of the diases, which are included as thecomplications caused by 

pregnancy. This study aimed to find out the ciorrelationbetween primigravida, the history of preeclampsia, and simultenous 

ANC visit whit the incidece of preeclampsia experienced by pregnant mothers atMerah Mata Regency year 2018.  This study 
applied analytical survey method using cross sectional approach. The population of this study was taken from all pregnant 

mothers at Merah Mata Public Health center from Januari-December 2018. There were169 mothers, and the samples were 

62 mothers. The data analysis was conducted in tw0 stages, namely univariate and bivariate analysis using Chi-square 

statistics test. The result of univariate analysis showed that 36 (58,1%) mothers experianced preeclampsia, 44 (71,0%) 
experienced primiugravida, 39 (62,9%)had the history of preeclampsi, and 23(33,9%) did the ANC visit. Based on bivariate 

analysis, it was faund out that there was a significant correlation between primigravida (p value= 0,025, OR = 4,286), the 

history of preeclampsia (p value= 0,010, OR =4,773) and ANC visit (p value= 0,011, OR =4.833 )with the incidence of 

preeclampsia experienced by pregnant mothers at Merah Mata Public Health center Bayuasin Regency year 2018. It is 
suggested that health wokers increase theirservice standard to pregnant mothers in order to increase the quality of antenatal 

care visit so it candecrease mother’s mortality rate. 

 

Key Words :  Incidence of Preeclampsia, Primigravida, Preeclampsia History, ANC visit  
 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Preeklamsi adalah hipertensi disertai 

proteinuria dan edema akibat kehamilan setelah usia 

kehamilan 20 minggu atau segera setelah persalinan. 

Gejala ini dapat timbul sebelum 20 minggu bila 

terjadi penyakit trofoblastik (Wibowo dan 

Rachimhadi, 2012). 

Preeklamsia dan Eklamsia merupakan 

kesatuan penyakit, yang termasuk dalam 

komplikasi-komplikasi sebagai akibat lengsung 

kehamilan. Istilah kesatuan penyakit harus di artikan 

bahwa kedua peristiwa dasarnya sama dan bahwa 

preeklamsi dengan tambahan gejala-gejala tertentu, 

oleh karena itu, diagnosis dini preeklamsi yang 

merupakan tingkatan pendahuluan eklamsia, serta 

penanganannya perlu segera dilaksanakannya untuk 

menurunkan angka kematian ibu dan anak. Perlu 

ditekankan sidorma preeklamsi ringan dengan 

hipertensi, edema, dan proteinuria seiring tidak 

diketahui atau tidak diperhatikan oleh wanita 

bersangkutan, sehingga tanpa disadari dalam waktu 

yang singkat dapat timbul preeklamsi, bahkan 

eklamsi (Prawihardjo, 2012). 

Beberapa penelitian menyebutkan faktor 

resiko terjadi preeklamsi  umumnya kehamilan 

pertama kali, kehamilan di usia remaja, dan 

kehamilan wanita di atas 35 tahun, tekanan darah 

tinggi yang kronis sebelum kehamilan, riwayat 

mengalami preeklamsi sebelumnya, kegemukan, 

kelainan ginjal (Rukiyah, 2013). 

Berdasarkan World Health Organization 

(WHO) menyatakan salah satu penyebab morbiditas 

dan mortalitas ibu dan janin adalah preeklampsia, 

HUBUNGAN PRIMIGRAVIDA, RIWAYAT PREEKLAMPSIA DAN KUNJUNGAN ANC 

DENGAN KEJADIAN PREEKLAMPSIA PADA IBU HAMIL DI PUSKESMAS PEMBANTU 

MERAH MATA KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2018 
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angka kejadiannya berkisar antara 0,51%-38,4%. Di 

negara maju angka kejadian preeklampsia berkisar 

6-7% dan eklampsia 0,1-0,7% sedangkan, angka 

kematian ibu yang diakibatkan preeklampsia dan 

eklampsia di negara berkembang masih tinggi. 

Preeklampsia salah satu sindrom yang dijumpai pada 

ibu hamil di atas 20 minggu terdiri dari hipertensi 

dan proteinuria dengan atau tanpa edema (Amelda, 

2013). 

Berdasarkan Survei Demografi dan 

Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, angka 

kematian ibu di Indonesia masih tinggi sebesar 359 

per 100.000 KH.Angka ini sedikit menurun 

dibandingkan dengan SDKI tahun 1991, yaitu 

sebesar 390 per 100.000 KH. Target global SDGs 

(Suitainable Development Goals) adalah 

menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi 70 

per 100.000 KH. Mengacu dari kondisi saat ini, 

potensi untuk mencapai target SDGs untuk 

menurunkan AKI adalah off track, artinya 

diperlukan kerja keras dan sungguh - sungguh untuk 

mencapainya.(Pusat Data dan Informasi 

Kementerian Kesehatan RI, 2014). 

Hal ini menjadi sebab utama kematian ibu di 

Indonesia di samping perdarahan adalah preeklamsi 

atau eklamsi dan penyebab kematian perinatal yang 

tinggi.Preeklamsi ialah penyakit dengan tanda-tanda 

hipertensi, edema dan proteinuria yang timbul 

karena kehamilan, penyebabnya belum 

diketahui.Pada kondisi berat preeklamsi dapat 

menjadi eklamsi dengan penambahan gejala kejang-

kejang.Teori yang dewasa ini banyak dikemukakan 

sebagai penyebab preeklamsi adalah iskemia 

implantasi plasenta.Akan tetapi dengan teori ini 

tidak dapat diterangkan semua hal yang berkaitan 

dengan penyakit itu. Rupanya tidak hanya satu 

faktor, melainkan banyak faktor yang menyebabkan 

terjadinya preeklamsi preeklamsi dan eklamsi 

(Manuaba, 2012) 

Dampak terjadi preeklamsi jika tidak segera 

diatasi dengan baik dan benar yaitu kerusakan 

organ-organ tubuh gagal jantung, gagal ginjal, 

gangguan fungsi hati, gangguan pembekuan darah, 

serta dapat terjadi sidorma help. AKI di Sumatera 

Selatan pada tahun 2014 155/100.000 kelahiran 

hidup sedangkan tahun 2015 sebesar 148/100.000 

kelahiran hidup (Profil Dinkes Sumsel, 2016). 

Sedangkan di kota Palembang AKI (Angka 

Kematian Ibu) dilaporkan pada tahun 2014 yaitu 

13/29.451 kelahiran hidup. Berdasarkan data Dinkes 

kota Palembang jumlah kematian ibu tahun 2015 

masih dibawah angka nasional untuk RPJMN 

(Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional) tahun 2016  (118/100.000 kelahiran 

hidup). Ada 11 kasus kematian ibu dari 29.911 

kelahiran hidup, penyebab kematian terbanyak 

adalah preeklamsi berat (31%) diikuti oleh 

hipertensi dalam kehamilan (23%). Penyebab 

kematian ibu lainnya adalah perdarahan (15%), syok 

hipovolemik (8%), persalinan lama (8%) dan lain-

lain (15%) (Profil Dinkes Sumsel, 2016) 

Dari data Puskesmas Pembantu Merah Mata 

Tahun 2016 data ibu hamil sebanyak 205 orang. 

Pada tahun 2017 jumlah ibu hamil 200 orang, serta 

pada tahun 2018 berjumlah 169 ibu hamil. Angka 

kejadian preeklamsi pada tahun 2018 sebanyak 41 

orang (Puskesmaspembantu, merah mata 2018). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian 

preeklamsia antara lain : Riwayat penyakit keluarga, 

hipertensi, Stres, Obesitas, Riwayat Preeklamsia, 

Gemeli (Kehamilan Ganda), kunjungan ANC, 

Primigravida, dan Umur (Kurnia, 2013). 

Pada primigavida atau ibu yang pertama kali 

hamil sering mengalami stress dalam mengalami 

persalinan sehingga dapat terjadi hipertensi dalam 

kehamilan atau yang biasa disebut 

preeklamsia/eklamsia. Primigravida juga merupakan 

salah satu faktor risiko penyebab terjadinya 

preeklamsia/eklamsia.Pada primigravida frekuensi 

preeklamsia/eklamsia meningkat dibandingkan pada 

multigravida terutama pada primigravida muda yang 

disebabkan oleh berbagai factor.Pada primigravida 

frekuensi preeklamsia/eklamsia lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan multigravida, terutama 

primigravida muda. 

Di Rumah Sakit Denpasar, didapatkan 

sebaran preeklamsia sebagai berikut : Insidensi 

preeklamsia pada primigravida 11,03%. Angka 

kematian maternal akibat penyakit ini 8,07% dan 

angka kematian perinatal 27,42%. Sedangkan pada 

periode Juli 1997 s/d Juni 2000 didapatkan 191 

kasus (1,21%) preeklamsia berat dengan 55 kasus di 

antaranya dirawat konservatif (Kartaka, 2015) 

Riwayat Preeklamsia adalah uraian segala 

sesuatu yang telah dialami seseorang, tentang 

penyakit preeklamsi dengan tanda-tanda hipertensi, 

edema, dan proteinuria yang timbul karena 

kehamilan (Sukaesih, 2012). 

Di Rumah Sakit Dr. Soewondo tahun 2010 

menunjukkan bahwa sebanyak 58 (8,72%) penderita 

preeklamsia/eklamsia dan sebanyak 5,65% 

mempunyai riwayat preeklamsi (Aji Suseno, 2010). 

Penelitian yang berjudul faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kejadian preeklamsia berat di 

Rumah Sakit Dr Soewondo, dari analisa univariat 

menunjukkan bahwa sebanyak 58 (8,72%) penderita 

preeklamsia/eklamsia dan sebanyak 5,65% 

mempunyai riwayat preeklampsia. Berdasarkan 

analisis bivariat didapatkan nilai p value = 0,004 < 

0,05 sehingga, terdapat hubungan yang signifikan 

antara riwayat preklampsia dengan kejadian 

preeklamsia terbukti secara statistik (Aji Suseno, 

2010) 

Antenatal Care (ANC) adalah pemeriksaan 

kehamilan untuk mengoptimalkan kesehatan mental 

dan fisik ibu hamil sehingga ibu mampu menghadapi 

persalinannya serta didapatkan ibu dan bayi yang 

sehat melalui standar pelayanan ANC meliputi 10T 

(Wiknjosastro, 2009). 

Dari data di atas penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian  dengan judul “Hubungan 

Primigravida, Riwayat Preeklamsia dan 

Kujungan ANC dengan Kejadian Preeklamsi 

pada Ibu Hamil di Puskesmas Merah Mata 

Tahun 2018”.  
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1.2. TujuanPenelitian 

1.2.1.  TujuanUmum 

Diketahui hubungan primigravida, riwayat 

preeklampsia dan kunjungan ANC secara simultan 

dengan kejadian preeklamsi pada ibu hamil di 

Puskesmas Pembantu Merah Mata Kabupaten 

Banyuasin tahun 2018. 

1.2.2. TujuanKhusus 

1) Diketahui hubungan primigravida secara 

parisal dengan kejadian preeklamsia pada ibu 

hamil di Puskesmas Pembantu Merah Mata 

Kabupaten Banyuasin tahun 2018. 

2) Diketahui hubungan riwayat preeklampsia 

secara parsial dengan kejadian preeklamsia 

pada ibu hamil di Puskesmas Pembantu 

Merah Mata Kabupaten Banyuasin tahun 

2018 

3) Diketahui hubungan kunjungan ANC secara 

parsial dengan kejadian preeklamsia pada ibu 

hamil di Puskesmas Pembantu Merah Mata 

Kabupaten Banyuasin tahun 2018 

 

1.3.  Manfaat Penelitian 

1.3.1 Bagi Puskesmas Pembantu Merah Mata 
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan 

masukan bagi pimpinan dalam mengambil 

kebijakan, khususnya untuk mencegah dan 

mengatasi faktor resiko preeklamsi pada ibu hamil, 

sehingga petugas dapatmemberikan pelayanan yang 

maksimal dan dapat meningkatkan mutu pelayanan 

kesehatan. 

1.3.2  Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah pengetahuan dan wawasan ilmu 

kebidanan khususnya mengenai kejadian preeklamsi 

pada ibu hamil serta menambah pengetahuan tentang 

metode penelitian. 

1.3.4   BagiPeneliti yang Akan Datang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan acuan bagi peneliti yang akan datang serta 

dapat menambah sumber referensi khususnya bagi 

mahasiswa kebidanan. 

 

2. METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif dengan survey analitik, desain penelitian 

yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah 

dengan desain cross sectional. Populasi dalam 

penelitian ini seluruh ibu hamil di BPM Hj. 

Suparmiuatri Palembang dari bulan Januari sampai 

Desember  tahun 2018 yang diteliti berjumlah 164 

orang. Tehnik pengambilan sample menggunakan 

Random Sampling.Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan Mei-Juni di Puskesmas pembantu Merah Mata 

Kabupaten Banyuasin Tahun 2019. Teknik 

pengumpulan data dengan data sekunder, yaitu 

dengan melakukan observasi rekam medic 

menggunakan cheklist. Pengolahan data yang 

digunakan dengan data sekundermelaluilangkah-

langkah, yaitu pengeditan data, pengolahan, tabulasi, 

entri data, pembersihan data.Serta Analisis data 

dengan teknik analisis univariat dan bivariat,dengan 

menggunakan uji statistik chi-squar. 

Rumus : 

  = 
)(1 2dN

N


 

Keterangan : 

N :besarpopulasi 

n :besarsampel 

d
2:

nilai yang diinginkan( 0,1 ) 

Berdasarkan rumus tersebut, maka besarnya 

sampel yang diteliti adalah sebagai berikut : 
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Sehingga, sampel pada penelitian ini 

didapatkan jumlah sampel sebanyak 62 orang. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1  Hubungan antara Primigravida dengan 

Kejadian Preeklamsia. 

Tabel 3.1 

Distribusi Responden Primigravida dan Kejadian 

Preeklamsia di Puskesmas Pembantu Merah Mata 

Kota PalembangTahun 2018. 

 
N

o 

Primigravida Kejadian Preeklamsia Total 

 

P Value OR 

Ya Tidak 

N % N % N % 0,025 4.286 

 1 Ya 30 83,3 14 53,8 36 100 

2 Tidak 6 16,7 12 46,2 26 100 

Jumlah 36  38  62  

 

 

Pada tabel 3.1 di atas diketahui bahwa dari 36 

responden ibu hamil dengan primigravida, yang 

mengalami kejadian preeklamsia yaitu (83,3%), 

lebih besar dari pada responden ibu hamil dengan 

primigravida tidak mengalami kejadian preeklamsia 

(16,7%). Sedangkan, dari 26 responden dengan tidak 

primigravida, yang mengalami kejadian preeklamsia 

(53,8%) lebih besar dari pada responden dengan 

tidak primigravida yang tidak mengalami kejadian 

preeklamsia sebanyak 12 orang (46,2%). 

Berdasarkan uji chi-square dan batas 

kemaknaan α = 0,05 diperoleh p value = 0,025< 0,05 

hal ini menunjukan ada hubungan bermakna antara 

primigravida dengan kejadian Preeklamsia. Dengan 

demikian hipotesis yang menyatakan ada hubungan 

antara primigravida dengan kejadian preeklamsia 

terbukti secara statistik. 

Ada pula penelitian yang menyatakan bahwa 

ibu hamil  dengan primigravida memiliki risiko 3kali 

lebih mudah untuk terkena preeklamsia. Hal ini 

didukung oleh penelitian Baktiyani dkk (2008) di 

Rumah Sakit Saiful Anwar Malang bahwa pada 

tahun 2002 ibu hamil primigravida dengan 

preeklamsia sebesar 3,6% dan meningkat pada tahun 
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2004 menjadi 29% pada primigravida yang berumur 

kurang dari 35 tahun dan lebih dari 19 tahun. 

Artinya bahwa dari 100 kasus preeklamsia 29 kasus 

terjadi pada primigravida (Putri Dyah, 2009) 

Primigravida adalah keadaan di mana seorang 

wanita mengalami masa kehamilan untuk pertama 

kalinya (Manuaba, 2012).Dengan kemungkinan 

risiko tinggi, sehingga dibutuhkan perawatan 

antenatal, natal dan postnatal (Nargis et al., 2010). 

Perbedaan mendasar kehamilan primigravida 

dengan multigravida yaitu pada primigravida ostium 

uteri internum belum terbuka dan akan terbuka lebih 

dahulu, sehingga serviks akan mendatar dan menipis 

kemudian ostium uteri internum baru akan 

membuka. Sedangkan pada multigravida, ostium 

uteri internum dan ostium uteri eksternum sudah 

sedikit terbuka (Prawirohardjo, 2009). 

Pengawasan pada ibu hamil dengan usia di 

bawah 18 tahun perlu diperhatikan karena pada saat 

itu sering terjadi risiko anemia, hipertensi menuju 

preeklamsia/eklamsia, persalinan dengan berat bayi 

lahir rendah, kehamilan disertai infeksi, penyulit 

proses persalinan yang diakhiri dengan tindakan 

operasi. Aspek sosial yang sering 

menyertaiibuhamildenganusiamudaadalahkehamilan

yangbelumdiinginkan, kecanduan obat dan atau 

perokok, dan antenatal careyangkurang 

diperhatikan. Dalam era modern, wanita karir dan 

berpendidikan banyak yang ingin hidup mandiri 

mengejar karir sehingga kemungkinan akan 

terlambat menikah dan hamil di atas usia 35 tahun 

(Manuaba, 2012). 

Penelitian ini sejalan dengan 

penelitianyangmembandingkanantaraprimigravidam

uda dan  primigravida  tua.  Didapatkan  pada  

kehamilan  primigravidatua memiliki risiko 

komplikasi lebih berat, seperti hipertensi kronis, 

superimposed hypertension, tingkat persalinan 

dengan operasi caesar yang lebih tinggi, persalinan 

dengan bantuan bila dibandingkan primigravida 

muda (Shehadeh, 2012). Juga ditemukan adanya 

kelainan pertumbuhan intrauterin dan malformasi 

kongenital (Naqvi et al., 2014). 

 

3.2 Hubungan Antara Riwayat Preeklamsia 

dengan Kejadian Preeklamsia. 

Tabel 3.2 

Distribusi Responden Riwayat Preeklamsia Dengan 

Kejadian Preeklamsia di Puskesmas Pembantu 

Merah Mata Kota Palembang Tahun 2018. 
N

o 

Riwayat 

Preeklampsia 

Kejadian Preeklampsia Total 

 

P Value OR 

Ya Tidak 

N % N % N % 0,010 4.773 

1 Beresiko 28 77,8 11 42,3 39 100 

2 Tidak Beresiko 8 22,2 15 57,7 23 100 

Jumlah 36  26  62  

 

Pada tabel 3.2 di atas diketahui bahwa dari 36 

responden dengan riwayat preeklamsia, yang 

mengalami kejadian preeklamsia (77,8%), lebih 

besar dari pada responden dengan riwayat 

preeklamsia yang tidak mengalami kejadian 

preeklamsia (22,2%) sedangkan, dari 26 responden 

yang tidak ada riwayat preeklamsia, yang 

mengalami kejadian preeklamsia (42,3%) lebih kecil 

dari pada yang tidak ada riwayat preeklamsia yang 

tidak mengalami kejadian preeklamsia(57,7%). 

Berdasarkan uji chi-square dan batas 

kemaknaan α = 0,05 diperoleh p value = 0,010< 0,05 

hal ini menunjukan ada hubungan bermakna antara 

riwayat preeklamsia dengan kejadian preeklamsia 

dengan demikian hipotesis yang menyatakan ada 

hubungan antara riwayat preeklamsia dengan 

kejadian preeklamsia terbukti secara statistik. 

Berdasarkan Hasil Odds Ratio diperoleh nilai 

4,773 yang berarti bahwa responden yang memiliki 

riwayat preeklamsia berpeluang 5 kali lebih besar 

mengalami preeklamsia dibandingkan dengan 

responden yang tidak memilki riwayat preeklamsia. 

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan 

Aji suseno yang berjudul faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kejadian preeklamsia berat di 

Rumah Sakit dr Soewondo, dari analisa univariat 

menunjukkan bahwa sebanyak 58 (8,72%) penderita 

preeklamsia/eklamsia dan sebanyak 5,65% 

mempunyai riwayat preeklampsia. Berdasarkan 

analisis bivariat didapatkan nilai p value = 0,004 < 

0,05 sehingga, terdapat hubungan yang signifikan 

antara riwayat preklampsia dengan kejadian 

preeklamsia terbukti secara statistik (Aji Suseno, 

2010) 

Riwayat Preeklamsia adalah uraian segala 

sesuatu yang telah dialami seseorang, tentang 

penyakit preeklamsi dengan tanda-tanda hipertensi, 

edema, dan proteinuria yang timbul karena 

kehamilan (Sukaesih, 2012). 

 

3.3 Hubungan antara Kunjungan ANC 

dengan Kejadian Preeklamsia 

 

Tabel 3.3 

Distribusi Responden Kunjungan ANC Dengan 

Kejadian Preeklampsia di Puskesmas Pembantu 

Merah MataTahun 2018. 
N

o 

Kunjungan 

ANC 

Kejadian Preeklampsia Total 

 

P Value OR 

Ya Tidak 

n % N % N % 0,011 4,833 

1 Tidak Lengkap 29 80,6 12 46,2 41 100 

2 Lengkap 7  19,4 14 53,8 21 100 

Jumlah 36  26  62  

 

Pada tabel 3.3 di atas diketahui bahwa dari 36  

responden yang melakukan kunjungan ANC tidak 

lengkap dan mengalami kejadian preeklamsia yaitu 

(80,6%), lebih besar dari pada ibu hamil yang 

melakukan kunjungan ANC lengkap, ibu hamil yang 

tidak mengalami kejadian preeklamsia (19,4%) 

sedangkan, dari 26 responden yang melakukan 

kunjungan ANC tidak lengkap dan tidak mengalami 

kejadian preeklamsia yaitu (46,2%) angka tersebut 

lebih kecil dari pada ibu hamil yang melakukan  

kunjungan ANC lengkap dan tidak mengalami 

kejadian preeklamsia (53,8%). 

Berdasarkan uji chi-square dan batas 

kemaknaan α = 0,05 diperoleh p value = 0,011 > 

0,05 hal ini menunjukan ada hubungan bermakna 

antara kunjungan ANC dengan kejadian 

preeklamsia. dengan demikian hipotesis yang 

menyatakan ada hubungan antara kunjungan ANC 

dengan kejadian preeklamsia terbukti secara 

statistik. 
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Antenatal Care (ANC) adalah pemeriksaan 

kehamilan untuk mengoptimalkan kesehatan mental 

dan fisik ibu hamil sehingga ibu mampu menghadapi 

persalinannya serta didapatkan ibu dan bayi yang 

sehat melalui standar pelayanan ANC meliputi 

standar 7T (10). Cakupannya adalah ibu-ibu hamil 

yang memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan 

standar paling sedikit 4 kali (minimal satu kali pada 

trimester I, satu kali pada trimester II, dan dua kali 

pada trimester III umur kehamilan) oleh tenaga 

kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu 

tertentu. 

Antenatal care merupakan faktor risiko 

terjadinya preeklampsia, dari 70% ibu primigravida 

dengan preeklampsia, sebesar 90% dari mereka tidak 

melakukan perawatan kehamilan dengan baik. 

Antenatal care efektif dapat menghindari 

perkembangan preeklampsia dan mendeteksi dini 

diagnosa preeklampsia untuk mengurangi 

komplikasi preeklampsia. 

Tujuan antenatal care untuk deteksi dini 

setiap kenaikan tekanan darah saat kehamilan, 

screening preeklampsia, dan pengambilan tindakan 

yang terpat dalam persiapan rujukan. Pelayanan 

antenatal berkualitas dengan standar pelayanan yang 

telah ditetapkan dapat mendeteksi komplikasi dalam 

kehamilan termasuk diantaranya deteksi 

preeclampsia (IBI, 2006). 

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan 

oleh Ernina Puspa Isnanda, dkk (2012) yang 

berjudul hubungan pelayanan Antenatal Care (ANC) 

dengan kejadian preeklampsia ibu hamil di RSUD 

Ulin BanjarmasinAnalisis uji chi-square pada taraf 

kepercayaan 95%, ditemukan nilai p value 0,004 (p 

< 0,05). Ini berarti Ho ditolak yaitu terdapat 

hubungan antara pelayanan ANC dengan kejadian 

preeklampsia di ruang bersalin RSUD Ulin 

Banjarmasin periode Maret - Mei 2012. 

Pelayanan ANC yang rutin mencakup 

minimal 4 kali kunjungan ditiap trimester (minimal 

1 kali pada trimester I, 1 kali pada trimester II, dan 2 

kali pada trimester III umur kehamilan) dilakukan 

pemeriksaan 7T berupa pemeriksaan fisik dan 

mental ibu hamil yakni tinggi badan dan timbang 

berat badan, ukur tekanan darah, pengukuran tinggi 

fundus uteri, pemberian imunisasi TT, pemberian 

tablet zat besi (minimal 90 tablet) selama kehamilan, 

tes penyakit menular seksual (VDRL), dan temu 

wicara atau konseling. 

 

4. SIMPULAN DAN SARAN  

4.1.  Simpulan 

4.1.1. Ada hubungan yang bermakna primigravida, 

riwayat preeklamsia dan kunjungan ANC 

secara simultan dengan kejadian preeklamsia 

pada ibu hamil di Puskesmas Merah Mata 

Tahun 2018. 

4.1.2  Ada hubungan yang bermakna primigravida 

secara parsial dengan kejadian preeklamsia 

pada ibu hamil di Puskesmas Merah Mata 

Tahun 2018. 

4.1.3 Ada hubungan yang bermakna riwayat 

preeklamsia secara parsial dengan kejadian 

preeklamsia pada ibu hamil di Puskesmas 

Merah Mata Tahun 2018. 

4.1.4  Ada hubungan yang bermakna kunjungan 

ANC secara parsial dengan kejadian 

preeklamsia pada ibu hamil di Puskesmas 

Merah Mata Tahun 2018. 

 

4.2.  Saran 

4.2.1  Kepada Puskesmas Pembantu Merah 

Mata 
 Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan 

masukan bagi pimpinan dalam mengambil 

kebijakan, khususnya untuk mencegah dan 

mengatasi faktor resiko preeklamsi pada ibu 

hamil, sehingga petugas dapat memberikan 

pelayanan yang maksimal dan dapat 

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. 

4.2.2  Kepada Rektor Universitas Kader Bangsa 

Palembang 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang 

kebidanan khususnya mengenai preeklamsi 

dan dapat dijadikan sumber referensi atau 

bahan kepustakaan untuk digunakan sebagai 

bahan dan sumber bacaan khususnya 

mahasiswa kebidanan. 

4.2.3  Kepada Peneliti 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah pengetahuan dan wawasan ilmu 

kebidanan khususnya mengenai kejadian 

preeklamsi pada ibu hamil serta menambah 

pengetahuan tentang metode penelitian. 

4.2.4 Kepada Peneliti yang Akan Datang 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan acuan bagi peneliti yang akan datang 

serta dapat menambah sumber referensi 

khususnya bagi mahasiswa kebidanan. 
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ABSTRAK  

 

Kontrasepsi adalah untuk mencegah terjadinya kehamilan. Upaya ini dapat bersifat sementara maupun bersifat permanen dan 

upaya ini dapat dilakukan dengan cara, alat atau obat-obatan Desain penelitian Kuantitatif bersifat survey Analitik dengan 

pendekatan Cross Sectional, Populasi pada penelitian ini adalah seluruh ibu yang menjadi aksepstor KB dari bulan Januari - 
April yang berjumlah 150 responden yang tercatat didalam Rekam Medik di Puskesmas Kerinjing Kabupaten Ogan Ilir, 

dengan pengambilan sampel mengunakan teknik Systematic Random Sampling yang berjumlah 97 responden dan alat ukur 

yang digunakan adalah Cheklist. Analisis Data meliputi univariat dan bivariat dengan menggunakan Chi – Square. Hasil uji 

statistik didapatkan bahwa terdapat ada hubungan antara lamanyanya pemakaian kontrasepsi suntik 3 bulan dengan  kenaikan 
berat badan dengan ρ value 0,00 ≤ dari nilai α 0,05, dan hasil uji statistik juga mengatakan terdapat ada hubungan antara 

lamanyanya pemakaian kontrasepsi suntik 3 bulan dengan hipertensi dengan ρ value 0,008 ≤ dari nilai α 0,05. hasil uji 

statistik juga mengatakan terdapat ada hubungan antara lamanyanya pemakaian kontrasepsi suntik 3 bulan dengan gangguan 

menstruasi dengan ρ value 0,006 ≤ dari nilai α 0,05. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan kepada Puskesmas Kerinjing 
Kabupaten Ogan Ilir untuk mensosialisasikan pentingnya  tentang KB pada ibu.  

 

Kata Kunci  : Kenaikan berat badan, Hipertensi, Gangguan menstruasi. 

 

 

ABSTRACT 

 

Contraception is to pregnancy. It can be temporary or temporary or permanent, This can be done with any means, device, or 

medicine. The study design was analytic survey cross sectional approach. The population was all mothers being theacceptors 

of family planning from january to april totaling 150 respondents recorded in the medical record of kerinjing  Public Health 

Center of Ogan Ilir District.The number of sample was 97 respondents taken using the systematic Random Samplin. The 
measuring instrument used Checklist. The data were analyzed with univariatw and bivariate analyse using- Chi-Square. The 

statical test results showed that there were relationships among the us of 3 months injection contraception and weight gain 

with p value of 0.000 ≤ α. 0.05. The duration of 3 months injection contraception and hypertension whit ρ value of 0.008 ≤ α 

0.05. and the durations of months of injection of contraceptive use and menstrual disorders with p  value of 0.006≤ α 0.05. It 
is suggested that the kerinjing Public Health Center of Ogan Ilir District conduct socializations on the importance of Family 

Plaining to mothers. 

 

Keywords : Weight Gain, Hypertension, Menstruation Disordes 
 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Kontrasepsi suntikan adalah hormon 

progesterone yang disuntikan kebokong/ otot 

panggul atau lengan atas setiap 3 bulan atau hormon 

estrogen yang di suntikan setiap 1 bulan sekali 

(Syafrudin, 2009). 

Penyebab atau efek samping dari lamanya 

penggunaan kontrasepsi suntik tiga bulan inI adalah 

kenaikan berat badan, hipertensi, gangguan 

menstruasi,  timbul closma pada dahi danpipi, 

infertilsasi, timbul jerawat, nyeri pada kepala, nyeri 

pada payudara, perdarahan diluar menstruasi, serta 

kepadatan tulang menurun. 

Menurut World Health Organization (WHO) 

(2014) penggunaan kontrasepsi telah meningkat di 

banyak bagian dunia, terutama di Asia danAmerika 

Latin danterendah di Sub-Sahara Afrika. Secara 

global, penggunaan kontrasepsi modern telah 

meningkat tidak signifikan dari 54% pada tahun 

1990 menjadi 57,4% pada tahun 2014. Secara 

regional, proporsi pasangan manusia subur 15-49 

tahun melaporkan penggunaan metode kontrasepsi 

modern meningkat minimal 6  Tahun terakhir. Di 

afrika dari 23,6% menjadi 27,6% di Asia telah 

meningkat dari 60,6% menjadi 61,6% sedangkan 

amerika latin dan karibia naik sedikit dari 66,7% 

menjadi 67,0% penggunaan kontrasepsi suntik di 

tahun 2014 50,97% (2.196.506 peserta) di 

perkirakan 225 juta perempuan di negara-negara 

berkembang ingin menunda atau menghentikan 

kesuburan tapi tidak menggunakan kontrasepsi dan 

pengalaman efek samping. Kebutuhan yang belum 

terpenuhi untuk kontrasepsi masih terlalu tinggi. 

Ketidak adilan didorong oleh pertumbuhan 

populasi(WHO, 2014). 

HUBUNGAN LAMANYA PEMAKAIAN KONTRASEPSI SUNTIK 3 BULAN 

DENGAN KENAIKAN BERAT BADAN, HIPERTENSI, GANGGUAN 

MENSTRUASI PADA AKSEPTOR KB DI PUSKESMAS KERINJING 

KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018 
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Data SDKI  menunjukkan tren prevalensi 

penggunaan kontrasepsi atau Contraceptive 

Prevalence Rate (CPR) di Indonesia sejak 1991-

2012 cenderung meningkat, sementara tren angka 

Fertilitas atau Total Fertility Rate (TFR) cenderung 

menurun. Tren ini menggambarkan bahwa 

meningkatnya cakupan wanita 15-49 tahun yang 

melakukan KB sejalan dengan menurunnya angka 

fertilitas nasional. Bila dibandingkan dengan target 

RPJMN 2014, CPR telah melampaui target (60,1%) 

dengan capaian 61,9%, namun TFR belum mencapai 

target (2,36) dengan angka tahun 2012 sebesar 2,6. 

Peserta KB menurut metode kontrasepsi di 

Indonesia, Intra Uterine Device (IUD) 7,75 % 

(658.632 peserta), Metode Operasi Wanita (MOW) 

1,52 % (128.793 peserta), Metode Operasi Pria 

(MOP) 0,25 % (21.374 peserta), Kondom 6,09 % 

(517.638 peserta), Implant 9,23 % (784.215 peserta), 

Suntikan 48,56 % (4.128.115 peserta), Pil 26,60 % 

(2.261.480 peserta) (SDKI, 2012). 

Data Provinsi Sumatera Selatan, jumlah 

akseptor aktif tahun 2016 sebanyak 910.346 

akseptor dari 1.264.471 pasangan usia subur. Untuk 

pemakaian kontrasepsi Suntik sebagai berikut tahun 

2016 terdapat 100.208 peserta( 1,43%). Tahun 2016 

terdapat MOW15.529 peserta (28,49%). Serta 

kontrasepsiSuntik 75658 peserta (39 %), Pil 50548 

peserta (59,34% %), Implant 33980 peserta(88,28 

%), IUD 22643 peserta(1,32%),MOP 1038 

peserta(28,90%), Kondom 75,658 peserta (39 

%)padatahun 2017 jumlahakseptoraktifterdapat 

MOW 16134 peserta (18,59%), kontrasepsi 

suntik76807 peserta (39,06%), Pil 50685 peserta 

(59,18%), implant 36858 peserta (81,39%), IUD 

23945 peserta (12,52%) MOP 1052 peserta 

(28,51%) dan kondom 76807 peserta (39,05%) 

(Dinkes Provinsi SUMSEL, 2017). 

Data kabupaten Ogan Ilir jumlah KB aktif 

padatahun 2017pada KB implan 3393 akseptor 

(8,841), KB MOP 69 akseptor (434,7%),  KB MOW  

445 akseptor (67,41%), KB IUD 925 akseptor 

(32,43%), KB kondom 2282 akseptor (13,14%), KB  

suntik 34764 akseptor (86,29%), KB pil 11281 

akseptor (2,659%). Jumlah pengguna KB aktif pada 

tahun 2018 58908 akseptor  (85,34%), KB implant 

3537 akseptor (8,481%), KB MOP 62 

akseptor(483,3%), KB MOW 396 akseptor(75,75%), 

KB IUD 940 akseptor (31,91%), KB kondom 1964 

akseptor (15,27%), KB suntik 39557 akseptor 

(7583%), KB pil 12452 akseptor (2,409%) (Dinas 

Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir, 2018). 

Menurut data dari Puskesmas Kerinjing  

jumlah KB aktif pada tahun 2016 pada KB Pil 502 

akseptor (59,7%), KB Suntik 1010 akseptor 

(29,70%) KB Implan 41 akseptor (30%), KB 

Kondom 20 akseptor (1,0%)  KB IUD ada 10 

akseptor (3,0%) KB MOW 5 akseptor (6,0%) KB 

MOP 5 akseptor (6,0%), 

KB aktif pada tahun 2017 pada KB Pil 250 

akseptor (12,0%), KB Suntik 730 akseptor (41,0%) 

KB Implan 30 akseptor (2,000%), KB Kondom 10 

akseptor (1,00%)  KB IUD ada 50 akseptor (6,0%) 

KB MOW 10 akseptor (3,0%) KB MOP 10 akseptor 

(3,0%)KB aktif pada tahun 2018 pada KB Pil 205 

akseptor (12,0%), KB Suntik 800 akseptor (266,6%) 

KB Implan 150 akseptor (2,00%), KB Kondom 18 

akseptor (1,00%)  KB IUD ada 50 akseptor (6,0%) 

KB MOW 2 akseptor (1,50%) KB MOP 1 akseptor 

(30,0%) (Data Profil Puskesmas Kerinjing, 2018) 

Faktor-faktor yang mempengaruhi  

penggunaan kontrasepsi Suntik 3 bulan antara lain 

kenaikan berat badan, Hipertensi, Gangguan 

menstruasi, infertilisasi, jerawat, perdarahan, gaira 

seks menurun, sakit kepala, closma/flek, kepadatan 

tulang menurun, nyeri pada payudara (Ari 

Sulistyawati, 2016). 

Kenaikan berat badan adalahsuatugangguan 

yang melibatkan lemak tubuh berlebihan yang 

meningkatkan resiko masalah kesehatan 

(AungSumbono,2016) 

Penelitian Hubungan Antara Penggunaan 

Kontrasepsi Hormonal Suntik DMPA dengan 

Peningkatan Berat Badan di Puskesmas Lapai Kota 

Padang ada hubungan dengan lamanya pemakaian 

kontrasepsi 3 bulan dengan kenaikan berat badan 

karena pengguna DMPA mengalami peningkatan 

berat badan dalam satu tahun tidak terlalu besar, ada 

47,82% akseptor terdapat peningkatan>0-1 kg dan 

21,73% akseptor mengalami peningkatan>1-2 kg 

(Bonny, dkk, 2014). 

Hipertensi adalah kondisi saat tekanan darah 

berada pada nilai 130/80mmHg atau 

lebih(KoesIrianto,2016). 

Penelitian Pengaruh Penggunaan Kontrasepsi 

Suntik Terhadap Peningkatan Berat badan dan 

Kenaikan Tekanan Darah Pada Akseptor Keluarga 

Berencana di Puskesmas Kecamatan Sukodono 

Kabupaten Sragen ada hubungan dengan lamanya 

pemakaian kontrasepsi 3 bulan dengan hipertensi 

karena efek dari suntikan depomedroxy  

progesterone asset terhadap lipid, dimana terjadi 

penurunan kadar HDL-kolestrol akan meningkatkan 

tekanandarah (Sanger, 2008). 

Gangguan menstrusi adalah kelaianan yang 

terjadi pada siklus menstruasi, hal ini biasa berupa 

perdarahan menstruasi yang terlalu banyak atau 

terlalu sedikit , siklus menstruasi yang tidak 

beraturan dan bahkan tidak haid sema sekali 

(KoesIrianto,2013) 

Penelitian Hubungan Lama Penggunaan KB 

Suntik Progestin Dengan Kejadian Gangguan 

Menstruasi Pada Akseptor KB Suntik Progestin di 

BPM Widyawati Bantul menunjukan bahwa ada 

hubungan antara pemakaian kontrasepsi 3 bulan 

dengan gangguan menstruasi yang disebabkan oleh 

efek samping kontrasepsi hormonal DMPA (Laode 

Muhammad Sety, 2014) 

Faktor-faktor yang mempengaruhi akseptor 

kontrasepsi suntik 3 bulan adalah kenaikan berat 

badan, hipertensi, dangan gaguan menstruasi (Ari 

Sulistyawati,2016). 

Berdasarkan data diatas maka peneliti ingin 

meneliti berjudul“Hubungan Lamanya Pemakaian 

Akseptor Kontrasepsi suntik 3 Bulan Dengan 

Kenaikan Berat Badan, Hipertensi, Gangguan 



Jurnal Maternitas Bina Husada, Volume 7 Nomor 1, Agustus 2019 

Hubungan Lamanya Pemakaian Kontrasepsi Suntik 3 Bulan Dengan Kenaikan Berat Badan, Hipertensi, 

Gangguan Menstruasi Pada Akseptor Kb.................. Adelia dan Rizki Amalia 15 

 

Menstruasi Pada Akseptor KB Di Puskesmas 

Kerinjing Kabupaten Ogan IlirTahun 2018” 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

1.2.1.  Tujuan Umum 

Diketahui hubungan lamanya pemakaian 

kontrasepsi suntik 3 bulan secarasi multan dengan 

kenaikan berat badan, hipertensi,gangguan 

menstruasidi Puskesmas Kerinjing Kabupaten Ogan 

Ilir Tahun 2018. 

1.2.2. Tujuan Khusus 

1) Ingin mengetahui hubungan lamanya 

pemakaian kontrasepsi suntik 3 bulan secara 

persial dengan kenaikan berat badan pada 

akseptor KB di Puskesmas kerinjing 

Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018. 

2) Ingin mengetahui hubungan lamanya 

pemakaian kontrasepsi suntik 3 bulan secara 

persial dengan hipertensi pada akseptor KB 

di Puskesmas Kerinjing Kabupaten Ogan Ilir 

tahun 2018. 

3) Ingin mengetahui hubungan lamanya 

pemakaian kontrasepsi suntik 3 bulan secara 

persial dengan gangguan menstruasi pada 

akseptor KB di Puskesmas kerinjing 

Kabupaten Ogan Ilir tahun 2018. 

 

1.3.  Manfaat Penelitian 

1.3.1 Bagi Pimpinan Puskesmas 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat 

memberikan masukan dan motivasi dalam 

memberikan konseling kepada pasien yang 

menggunakan kontrasepsi suntik 3 bulan 

1.3.2  BagiPeneliti 

Untuk menambah pengetahuan dan 

pemahaman bagi mahasiswa/mahasiswi tentang 

kontrasepsi suntik 3 bulanserta sebagai aplikasi 

langsung kelapangan dari mata kuliah metode 

penelitian dan biostatistik. 

1.3.3  Bagi Peneliti yang Akan Datang 

Dijadikan referensi tentang kontrasepsi suntik 

3 bulan serta melengkapi variabel yang diteliti.  

 

2. METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif dengan survey analitik, desain penelitian 

yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah 

dengan desain cross sectional. Populasi dalam 

penelitian ini seluruh ibu yang menjadi akseptor KB 

aktif dari bulan januari sampai desember tahun 2018 

yang diteliti berjumlah 4039 akseptor. Tehnik 

pengambilan sample menggunakan Random 

Sampling. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

Mei-Juni di Puskesmas kerinjing tahun 2019.Teknik 

pengumpulan data dengan data sekunder, yaitu 

dengan melakukan observasi rekam medic 

menggunakan cheklist. Pengolahan data yang 

digunakan dengan data sekunder melalui langkah-

langkah, yaitu pengeditan data, pengolahan, tabulasi, 

entri data, pembersihan data.Serta Analisis data 

dengan teknik analisis univariat dan bivariat,dengan 

menggunakan uji statistik chi-squar. 

Rumus : 

  = 
)(1 2dN

N


 

Keterangan : 

N :besar populasi 

n :besar sampel 

d
2:

nilai yang diinginkan( 0,1 ) 

 

n =              4039  
 

1+ 4039(0,1)
2 

n =        4039  
 

1+ (4039 x 0,01)
 

 n =         4039  
 

41,39
 

n = 97 sampel  

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1  Hubungan Lamanya Pemakaian 

Kontrasepsi Suntik 3 bulan dengan 

kenaikan berat badan 
 

Tabel 3.1 

Distribusi responden menurut  lamanya pemakaian 

kontrasepsi suntik 3 bulan dengan kenaikan berat 

badandi Puskesmas Kerinjing Kabupaten Ogan Ilir 

Tahun 2018. 

 
N

o 

Lamanya 

Pemakaian 

kontraseps

i suntik 3 

bulan 

Kenaikan Berat Badan Total 

 

P 

Value 

OR 

Ya Tidak 

N % N % N % 0,00 8.486 

 

1 Lama 47 79,7 12 20,

3 

59 10

0 

2 Baru 12 31,6 26 68,

4 

38 10

0 

Jumlah 59  38  97  

 

 

Pada table 3.1 dapat dilihat proporsi lamanya 

pemakaian kontrasepsi suntik 3 bulan ≥ 1 tahun 

dengan  yang mengangalamikenaikan berat badan 

yaitu (79,7%) dari proporsi yang baru pemakaian 

kontrasepsi suntik 3 bulan < 1 tahun mengalami 

kenaikan berat badan (31,6%) dengan demikian ada 

kecenderungan lamanya pemakaian kontrasepsi 

suntik 3 bulan ≥ 1 tahun akan  mengalami kenaikan 

berat badan. 

Berdasarkan Berdasarkan hasil uji statistik 

chi square pada tabel 5.5 batas α = 0,05 dan df = 1 

di dapat nilai p value = 0,00< α = 0,05 hal ini 

menunjukkan bahwa ada hubungan antara kenaikan 

berat badan  dengan lamanya pemakaian kontrsepsi 

suntik 3 bulan sehingga dengan demikian hipotesis 

yang menyatakan ada hubungan yang bermakna 

terbukti secara statistik. 

Dari hasil penelitian yang berjudul hubungan 

antara penggunaan kontrasepsi hormonal suntik 

DMPA dengan peningkatan berat badan di 

puskesmas lapai kota semarang menyatakan 

sebanyak 40 akseptor mengalami peningkatan berat 

badan. Rata-rata  berat badan pada penggunaan awal 

DMPA adalah 54,40kg dari ujian analisis 

mengunakan spsss didapatkan p-value=0,000≤ dari 

α=0,05 yang menunjukan adanya perbedaan rata-rata 

berat badan awal dan akhir sehingga dapat 
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disimpulkan terdapat hubungan bahwa pengunaan  

KB suntik DMPA dengan peningkatan berat 

badan(Dhania pratiwi, dkk, 2014) 

Dari hasil analisis diperoleh pula OR : 

8.486artinya responden yang lamanya pemakaian 

kontrasepsi suntik 3 bulan ≥ 1 tahun mempunyai 

peluang kenaikan berat badan 8kali  dibandingkan 

responden yang menggunakan kontrasepsi suntik 3 

bulan< 1 tahun. 

Kenaikan Berat Badan rata-rata untuk setiap 

tahun bervariasi antara 2,3-2,9 kg, Hormon estrogen 

menyebabkan retensi air dan udema, sedangkan 

progesterone mempermudah perubahan karbohidrat 

dan gula menjadi lemak dan merangsang nafsu 

makan serta menurunkan aktivitas fisik(Ari 

Sulistyawati,2016) 

Jumlah peningkatan berat badan ini 

dipengaruhi oleh persentase peningkatan berat dalam 

enam bulan pertama dan lama pengguna KB. 

 

3.2 Hubungan menurut lamanya pemakaian 

kontrasepsi suntik 3 bulan dengan 

hipertensi 

 

Tabel 3.2 

Distribusi Responden Berdasarkan lamanya 

Pemakaian Kontrasepsi Suntik 3 Bulan dengan 

hipertensi di Puskesmas Kerinjing Kabupaten Ogan 

IlirTahun 2018 

 
No Lamanya 

Pemakaian 

kontrasepsi 

suntik 3 

bulan 

Hipertensi Total 

 

P Value OR 

Ya Tidak 

N % N % N % 0,008 3,393 

1 Lama 38 65,5 20 34,5 58 100 

2 Baru 14 35,8 25 64,2 39 100 

Jumlah 52  45  97  

 

Pada tabel3.2dapat dilihat proporsi lamanya 

pemakaian kontrasepsi suntik 3 bulan ≥ 1 tahun 

dengan yang mengangalami hipertensi yaitu 

(66,1%)dari proporsi yang baru pemakaian 

kontrasepsi suntik 3 bulan < 1 tahun mengalami 

hipertensi (34,3%) dengan demikian ada 

kecenderungan lamanya pemakaian kontrasepsi 

suntik 3 bulan ≥ 1 tahun akan  mengalami hipertensi. 
Berdasarkan hasil uji statistik chi square pada 

tabel 5.6 batas α = 0,05 dan df = 1 di dapat nilai p 

value = 0,04< α = 0,05 hal ini menunjukkan bahwa 

ada hubungan antara hipertensi dengan lamanya 

pemakaian kontrasepsi suntik 3 bulan dengan 

demikian hipotesis yang menyatakan ada hubungan 

yang bermakna terbukti secara statistik. 
Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul 

pengaruh penggunaan kontrasepsi  suntik terhadap 

peningkatan berat badan dan kenaikan tekanan darah 

pada akseptor keluarga berencana di Puskesmas 

Kecamatan sukodono kabupaten sragen ada 

hubungan dengan kejadian Hipertensi pada  akseptor 

kontrasepsi suntik 3 bulan dapat dinilai p = 0,026 < 

dari nilai a:0,05 artinya ada hubungan bermakna 

antara hipertenssi dengan lamanya pemakaian 

kontrasepsi suntik 3 bulan(Anisa Putri ,2013) 

Dari hasil analisis diperoleh pula OR : 

3,750artinya responden yanglamanya pemakaian 

kontrasepsi suntik 3 bulan > 1 tahun mempunyai 

peluang terkena hipertensi 3 kali dibandingkan 

responden yang menggunakan kontrasepsi suntik 3 

bulan< 1 tahun. 

Hipertensi disebabkan oleh Esterogen 

mempengaruhi pembuluh darah, sehingga terjadi 

hiperteroid arteriol dan vasokonstriksi, Dan 

Esterogen juga memegaruhi sistem Renin-

Aldosteron-Angiotensin, sehingga terjadi perubahan 

cairan dan elektrolit (Ari Sulistyawati,2016) 

 Seperti diketahui, Hipertensi merupakan 

pemicu beragam penyakit, diantaranya  stroke, 

diabetes, dan gagal ginjal. Organ yang terkait 

dengan penyakit fatal ini adalah jantung.Jantung 

bertugas memompah darah untuk mengendalikan 

oksigen dan zat gizi ke seluruh tubuh.Saat jantung 

bekerja, diperlukan tekanan untuk memompa. Ketika 

jantung berkontraksi, akan terjadi suatu gelombang 

tekanan cairan dalam ateri (pembuluh darah). 

 

3.3 Hubungan lamanya pemakaian 

kontrasepsi suntik 3 bulan dengan 

gangguan menstruasi 

 

Tabel 3.3 

Distribusi Responden Berdasarkan lamanya 

pemakaian kontrasepsi suntik 3 bulan dengan 

gangguan menstruasi di Puskesmas Kerinjung 

Kabupaten Ogan Tahun 2018 
 

No Lamanya 

Pemakaian 

kontrasepsi 

suntik 3 

bulan 

Gangguan Menstruasi Total 

 

P Value OR 

Ya Tidak 

N % N % N % 0,006 7,667 

1 Kurang 45 77,5 13 22,5 58 100 

2 Baik 19  48,7 20 51,3 39 100 

Jumlah 64  33  97  

 

Pada table 3.3dapat dilihat proporsi lamanya 

pemakaian kontrasepsi suntik 3 bulan ≥ 1 tahun 

dengan  yang mengangalami gangguan menstruasi 

yaitu (77,5%)dari proporsi yang baru pemakaian 

kontrasepsi suntik 3 bulan < 1 tahun mengalami 

hipertensi (48,7%) dengan demikian ada 

kecenderungan lamanya pemakaian kontrasepsi 

suntik 3 bulan ≥ 1 tahun akan  mengalami hipertensi. 
Berdasarkan hasil uji statistik chi square pada 

tabel 5.7 batas α = 0,05 dan df = 1 di dapat nilai p 

value = 0,05< α = 0,05 hal ini menunjukkan bahwa 

ada hubungan antara gangguan menstruasi  dengan 

lamanya pemakaian kontrasepsi suntik 3 bulan 

sehingga dengan demikian hipotesis yang 

menyatakan ada hubungan yang bermakna terbukti 

secara statistik. 

Berdasarkan penelitian yang berjudul 

hubungan lama penggunaan KB suntik progestin 

dengan kejadian gangguan siklus menstruasi pada 

akseptor KB suntik progestin di BPM Widyawati 

Bantul ada hubungan antara gangguan menstruasi 

dengan lamanya pemakaian kontrasepsi suntik 3 

bulan hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

gangguan menstruasi sebesar 59,2%, yang 

mengalami polimenore sebanyak 2,3% dan yang 

mengalami oligomenore sebanyak 30,8%. 

Sedangkan yang mengalami amenore sebanyak 

30,8% dari hasil penelitia ini ada hubungan antara 

lamanya pemakaian kontrasepsi suntik 3 bulan 

dengan gangguan menstruasi (Nur Hidayatun,2017) 
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Dari hasil analisis diperoleh pula OR : 20,6 

artinya responden yang lamanya pemakaian 

kontrasepsi suntik 3 bulan > 1 tahun mempunyai 

peluang terjadi gangguan menstruasi 2kali 

dibandingkan responden yang  menggunakan 

kontrasepsi suntik 3 bulan< 1 tahun. 

Gangguan menstruasi disebabkan karena 

kontrasepsi menimbulkan perubahan histologi pada 

endometrium dari gambaran campuran (fase 

proliferasi dan sekresi) sampai atropi dari 

endometrium, Keadaan gangguan menstruasi juga 

disebabkan oleh atropi endometrium (Ari 

Sulistyawati,2016) 

Setiap bulan, Seorang wanita normal yang 

sudah memasuki masa aktil balig atau dewasa akan 

mengalami menstruasi.Siklus menstruasi mengacu 

pada perubahan yang muncul di dalam uterus. Rata-

rata siklus menstruasi pada wanita sekitar 28 hari 

(Koes Irianto,2014) 

 
4. SIMPULAN DAN SARAN  

4.1.  Simpulan 

4.1.1 Ada hubungan lamanya pemakaian 

kontrasepsi suntik 3 bulan secara simultan 

dengan kenaikan berat badan, hipertensi, 

gangguan menstruasi di Puskesmas Kerinjing 

Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018. 

4.1.2  Ada hubungan lamanya pemakaian 

kontrasepsi suntik 3 bulan dengan kenaikan 

berat badan di Puskesmas Kerinjing 

Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018. 

4.1.3  Ada hubungan lamanya pemakaian 

kontrasepsi suntik 3 bulansecara parsial 

dengan hipertensi diPuskesmas Kerinjing 

Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018. 

4.1.4  Ada hubungan lamanya pemakaian 

kontrasepsi suntik 3 bulansecara parsial 

dengan gangguan menstruasi di Puskesmas 

Kerinjing Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018. 

 

4.2.  Saran 

4.2.1 Kepada Kepala Puskesmas Kerinjing 

Ogan Ilir 

Diharapkan penelitian ini sebagai bahan 

masukan dan informasi serta memberikan 

asuhan dan penanganan pada penggunaan 

kontrasepsi suntik 3 bulan. 

4.2.2 Kepada Rektor Universitas Kader Bangsa 

Palembang 

Dapat dijadikan referensi dan daftar 

kepustakaan tentang kontrasepsi suntik 3 

bulan 

4.2.3  Kepada Peneliti 

Dengan penelitian ini dapat meningkatkan 

pengetahuan dan menambah wawasan serta 

dapat menerapkan ilmu statistik pada 

penggunaan kontrasepsi suntik 3 bulan. 

4.2.4 Kepada Peneliti yang Akan Datang 
Dapat dijadikan sumber referensi pada 

penggunaan kontrasepsi suntik 3 bulan dn 

melengkapi variabel penelitian. 
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ABSTRAK  

 
Latar Belakang:Kejadian hyperemesis gravidarum mencapai 12.098 ibu hamil (20,5%) dari jumlah seluruh kehamilan di 

dunia. Mual dan muntah dapat mengganggu dan membuat ketidakseimbangan cairan pada jaringan ginjal dan hati menjadi 

nekrosis.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara primigravida, gastritis, dan kehamilan ganda dengan 

kejadian hyperemesis gravdiarum pada ibu hamil di Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung tahun 2018. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah survey analitik dengan pendekatan cross sectional. Uji statistik yang digunakan adalah 

uji chi-square. Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil di Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung tahun 2018 

dengan total populasi 2978 ibu hamil dan total sampel berjumlah 97 responden. Analisis yang digunakan adalah analisis 

univariat dan analisis bivariat. Analisis univariat didapatkan hasil responden yang mengalami kejadian hyperemesis 
gravidarum sebanyak 53 responden (54,6%), yang primigravida sebanyak 32 responden (33,0%), yang gastritis sebanyak 27 

responden (27,8%), dan yang hamil gandasebanyak 9 responden (9,3%). Hasil pengujian tersebut didapatkan hasil bahwa ada 

hubungan yang bermakna antara primigravida dengan kejadian hyperemesis gravidarump.value 0,000 < α = 0,05, untuk 

gastritis dengan kejadian hyperemesis gravidarum p.value = 0,009 <  α = 0,05 dan ada hubungan yang bermakna antara 
kehamilan ganda dengan kejadian hyperemesis gravidarump.value = 0,004 <  α = 0,05. Ada hubungan antara primigravida, 

gastritis, dan kehamilan ganda dengan kejadian hyperemesis gravdiarum pada ibu hamil di Rumah Sakit Umum Daerah Kayu 

Agung tahun 201.Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan asuhan kebidanan yang baik dan benar kepada ibu 

yang mengalami emesis sehingga tidak menjadi patologis. 

 

Kata Kunci : Hyperemesis Gravidarum, Primigravida, Riwayat Gastritis, dan Kehamilan Ganda 

 

ABSTRACT 
 

Background The incidence of hyperemesis gravidarum reached 12.098 of pregnant women (20,5%) from the number of all 

pregnancies in the world. Nausea and vomiting could interfere and made fluids in kidney tissue imbalanced also made the 

liver became necrosis. The purpose of this study was to know the relationship among primigravida, gastritis and multiple 
pregnancies with the incidence of hyperemesis gravidarum in pregnant women at Kayu Agung Regional Public Hospital 

2018. The method used in this study was analytic survey with cross sectional approach. The statistical test was chi-square 

test. The population of this study was all of the pregnant women in Kayu Agung Regional Public Hospital 2018 with the total 

number of population 2978 and the sample was 97 respondents. The analysis was used univariate analysis and bivariate 
analysis. The univariate analysis found 53 respondents (54,6%) who experienced hyperemesis gravidarum, primigravida was 

32 respondents (33,0%), gastritis was 27 respondents (27,8%), and multiple pregnancies was 9 respondents (9,3%). The 

study results showed that there was significant relationship between primigravida and the incidence of hyperemesis 

gravidarum p.value 0,000 < α = 0,05, between gastritis and the incidence of hyperemesis gravidarum p.value = 0,009 < α = 
0,05 and there was significant relationship between multiple pregnancies and hyperemesis gravidarum p.value = 0,004 < α 

= 0,05.  There was relationship among primigravida, gastritis, and multiple pregnancies with the incidence of hyperemesis 

gravidarum in pregnant women at Kayu Agung Regional Public Hospital 2018. The results of this study are expected to give 

good and right midwifery care to all of the mothers who experience emesis so it will not become pathological. 
 

Keywords : Hyperemesis Gravidarum, Primigravida, Gatritis History, and Multiple Pregnancies 

 

 
1. PENDAHULUAN  

1.1.  Latar Belakang  

Hyperemesis gravidarum adalah mual dan 

muntah yang berlebihan pada ibu hamil, seorang ibu 

menderita hyperemesis gravidarum jika seorang ibu 

memuntahkan segala yang dimakan dan 

diminumnya hingga berat badan ibu sangat turun, 

turgor kulit kurang diureses kurang dan timbul 

aseton dalam air kencing (Rukiyah, 2014). 

Komplikasi dari hyperemesis gravidarum 

adalah dehidrasi berat, ikterik, tachycardia, suhu 

meningkat, alkalosis, kelaparan gangguan emosional 

yang berhubungan dengan kehamilan dan hubungan 

keluarga, menarik diri dan depresi (Proverawati dkk, 

2009). 

Jumlah kejadian hyperemesis gravidarum 

mencapai 12.098 ibu hamil (20,5%) dari jumlah 

seluruh kehamilan di dunia. Mual dan muntah dapat 

mengganggu dan membuat ketidakseimbangan 

cairan pada jaringan ginjal dan hati menjadi nekrosis 

(WHO, 2017). 

Hyperemesis gravidarum pada tahun 2015 

mencapai 1.402 ibu hamil (16,8%) dari seluruh 

kehamilan, pada tahun 2016 mencapai 1.589 ibu 

HUBUNGAN PRIMIGRAVIDA, RIWAYAT GASTRITIS, DAN KEHAMILAN 

GANDA DENGAN KEJADIAN HYPEREMESIS GRAVIDARUM PADA IBU 

HAMIL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYU AGUNG TAHUN 2018 
 

Oleh  
Dewi Anggriani

1
, Rizki Amalia

2 ,
Herawati

3 

1 
Dewi Anggriani Diploma IV Kebidanan Universitas Kader Bangsa Palembang 

Email :dewianggriani887@yahoo.com 
2 
Rizki Amalia, 

3
Herawati Dosen Diploma IV Kebidanan Universitas Kader Bangsa Palembang  

Email :ramdhanilist@gmail.com 

mailto:diah_auliya@yahoo.com


Jurnal Maternitas Bina Husada, Volume 7 Nomor 1, Agustus 2019 

Hubungan Primigravida, Riwayat Gastritis, Dan Kehamilan Ganda Dengan Kejadian Hyperemesis 

Gravidarum......... Dewi Anggriani, Rizki Amalia
 
dan

 
Herawati 20 

 

hamil (18,2%), dan pada tahun 2017 mencapai 2.345 

ibu hamil (21,1%). Keluhan mual dan muntah terjadi 

pada 60-80% primigravida dan 40-60% 

multigravida.Satu diantara seribu kehamilan gejala-

gejala ini lebih berat. Perasaan mual ini disebabkan 

oleh karena meningkatnya kadar hormon esterogen 

dan hormon Chorionic Gonadotropin (HCG) dalam 

serum perubahan fisiologis kenaikkan hormon ini 

belum jelas, mungkin karena sistem saraf pusat atau 

pengosongan lambung yang berkurang (Depkes RI, 

2017). 

Hyperemesis gravidarum pada ibu hamil pada 

tahun 2015 sebanyak 720 orang dan sekitar 30% 

terjadi hyperemesis gravidarum dan terjadi 

peningkatan prevelansi hypremesis gravidarum 

berdasarkan hasil penelitian pada tahun 2016 

sebanyak 789 orang dan sekitar 34%, dan pada tahun 

2017 meningkat kembali sebanyak 810 orang dan 

sekitar 38%. Perasaan mual ini disebabkan karena 

meningkatnya kadar hormon estrogen dan HCG 

dalam serum (Dinkes Sumatera Selatan, 2017). 

Angka terakhir kejadian hyperemesis 

gravidarum pada tahun 2016 jumlah ibu hamil 

sebanyak 12.983 orang, komplikasi kehamilan 

karena hyperemesis gravidarum sebanyak 432 orang 

(3,3%), anemia 532 orang (4%), dan preeklampsia 

245 orang (1,8%). Tahun 2017 jumlah ibu hamil 

sebanyak 14.568 orang, komplikasi kehamilan 

karena hyperemesis gravidarum sebanyak 498 orang 

(3,4%), anemia 525 orang (3,6%), dan preeklampsia 

sebanyak 451 orang (3%). Tahun 2018 jumlah ibu 

hamil sebanyak 13.789 orang, komplikasi kehamilan 

karena hyperemesis gravidarum sebanyak 512 orang 

(3,7%), anemia 488 orang (3,5%), dan preeklampsia 

346 orang (2,5%) (Dinkes Kabupaten Ogan 

Komering Ilir, 2018). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya 

kejadian hyperemesis gravidarum adalah 

primigravida, molahidatidosa, usia kehamilan, faktor 

organik, faktor psikologis, faktor endokrin lain 

(diabetes, hipertiroid, dan riwayat gastritis) dan 

kehamilan ganda (Proverawati dkk, 2009). 

Survey awal yang dilakukan peneliti di tiga 

rumah sakit didapatkan hasil bahwa di Rumah Sakit 

Bhayangkara Palembang angka kejadian 

hyperemesis gravidarum pada ibu hamil tahun 2018 

sebanyak 35 responden dari 384 ibu hamil, di 

Rumah Sakit Pratama Tugu Jaya angka kejadian 

hyperemesis gravidarum pada ibu hamil tahun 2018 

sebanyak 15 responden dari 358, dan di Rumah 

Sakit Umum Daerah Kayu Agung angka kejadian 

hyperemesis gravidarum tahun 2018 sebanyak 210 

ibu hamil dari 2978 ibu hamil. 

Tahun 2016 jumlah ibu hamil yang 

melakukan pemeriksaan kehamilan sebanyak 1949 

ibu hamil yang mengalami kejadian hyperemesis 

gravidarum sebanyak 87 ibu hamil (4,46%), pada 

tahun 2017 jumlah ibu hamil yang melakukan 

pemeriksaan kehamilan sebanyak 2261 dan yang 

mengalami kejadian hyperemesis gravidarum 

sebanyak 195 ibu hamil (8,62%), dan pada pada 

tahun 2018 jumlah ibu hamil yang melakukan 

pemeriksaan kehamilan sebanyak 2978 dan yang 

mengalami kejadian hyperemesis gravidarum 

sebanyak 210 ibu hamil (7,05%) (Rekam Medik 

Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung, 2019). 

Berdasarkan latar belakang diatas maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Hubungan Primigravida, Riwayat 

Gastritis, dan Kehamilan Ganda dengan 

Kejadian Hyperemesis Graviarum pada Ibu 

Hamil di Rumah Sakit Umum Daerah Kayu 

Agung Tahun 2018”. 
 

1.2. Tujuan Penelitian  

1.2.1.  Tujuan Umum  

Diketahui ada hubungan primigravida, 

riwayat gastritis, dan kehamilan ganda secara 

simultan dengan kejadian hyperemesis gravidarum 

pada ibu hamil di Rumah Sakit Umum Daerah Kayu 

Agung tahun 2018. 

1.2.2. Tujuan Khusus  

1) Diketahuiada hubungan primigravida secara 

parsial dengan kejadian hyperemesis 

gravidarum pada ibu hamil di Rumah Sakit 

Umum Daerah Kayu Agung tahun 2018. 

2) Diketahui ada hubungan riwayat gastritis 

dengan kejadian hyperemesis gravidarum 

pada ibu hamil di Rumah Sakit Umum 

Daerah Kayu Agung tahun 2018. 

3) Diketahui ada hubungan kehamilan ganda 

dengan kejadian hyperemesis gravidarum 

pada ibu hamil di Rumah Sakit Umum 

Daerah Kayu Agung tahun 2018. 

 

1.3.  Manfaat Penelitian  

1.3.1 Bagi Pimpinan Rumah Sakit Umum 

Daerah KayuAgung. 

Diharapkan penelitian ini sabagai bahan 

masukkan dan informasi bagi Rumah Sakit 

Umum Daerah Kayu Agung untuk 

memberikan asuhan kepada ibu hamil dengan 

hyperemesis gravidarum sebagai masukan 

dan perbaikan untuk peningkatan mutu 

pelayanan kesehatan. 

1.3.2  Bagi Universitas Kader Bangsa Palembang 

Dapat menambah referensi dan pustaka serta 

pengetahuan bagi Mahasiswa Universitas 

Kader Bangsa Palembang khususnya 

Program D III dan D IV Kebidanan. 

1.3.3 Bagi Peneliti 

Diharapkan penelitian ini menambah 

pengetahuan dan memperluas wawasan 

peneliti khususnya tentang faktor-faktor yang 

berhubungan dengan hyperemesis 

gravidarum.. 

1.3.4  Bagi Peneliti yang Akan Datang 

Diharapkan penelitian ini sebagai bahan 

masukan, acuan atau modal untuk melakukan 

penelitian dengan variabel lain  dan sampel 

yang lebih banyak didalam penelitian yang 

akan datang. 

2. METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif dengan survey analitik, desain penelitian 

yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah 
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dengan desain cross sectional. Populasi dalam 

penelitian ini semua ibu hamil di Rumah Sakit 

Umum Daerah Kayu Agung yang berjumlah 2978 

responden.Sampel dalam penelitian ini adalah 

sebagian ibu hamil di Rumah Sakit Umum Daerah 

Kayu Agung yang berjumlah 97 responden, tehnik 

pengambilan sample menggunakan Random 

Sampling.Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

Mei-Juni di RSUD Kayu Agung Tahun 2019.Teknik 

pengumpulan data dengan data sekunder, yaitu 

dengan melakukan observasi rekam medik 

menggunakan cheklist.Pengolahan data yang 

digunakan dengan data sekunder melalui langkah-

langkah, yaitu pengeditan data, pengolahan, tabulasi, 

entri data, pembersihan data.Serta Analisis data 

dengan teknik analisis univariat dan bivariat, dengan 

menggunakan uji statistikchi-squar. 

Rumus : 

  = 
)(1 2dN

N


 

Keterangan : 

N : besar populasi 

n : besar sampel  

d
2:

 nilai yang diinginkan ( 0,1 ) 

  = 
)(1 2dN

N


 

  = 
)1,0(29781

2978
2

 

  = 
)01,0(29781

2978


 

  = 
78,291

2978


 

  = 
78,30

2978

 
  = 96,75... = 97 responden 

  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Hubungan antara Primigravida dengan 

Kejadian Hyperemesis Gravidarum 

Tabel 3.1 

Distribusi Responden Berdasarkan Primigravida 

dengan Kejadian Hyperemesis Gravidarum didi 

Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung tahun 

2018. 
N

o 
Primi

gravi

da 

Kejadian 

Hyperemesis 

Gravidarum 

Total 

 

P 

Val

ue 

O

R 

Ya Tidak  

N % n % N % 0,00

0 

16,5

14 1 Ya 29 90,

6 

3 9

4 

32 1

0

0 

2 Tidak  24 36,

9 

4

1 

6

3,

1 

65 1

0

0 

Jumlah 53  4

4 

 97  

 

Pada tabel 3.1didapatkan dari 9 responden 

dengan hamil ganda, yang mengalami kejadian 

hyperemesis gravidarum sebanyak 9 responden 

(100%) dan yang tidak mengalami kejadian 

hyperemesis gravidarum sebanyak 0 responden 

(0%), sedangkan dari 88 responden yang tidak hamil 

ganda dan mengalami kejadian hyperemesis 

gravidarum lebih banyak yaitu sebanyak 44 

responden (50,0%) dan yang tidak mengalami 

kejadian hyperemesis gravidarum sebanyak 44 

responden (50,0%). 

BerdasarkanHasil uji statistik chi square 

didapatkan ρ value = 0,004 lebih kecil dari α = 0,05 

menunjukkan bahwa ada hubungan antara kehamilan 

ganda dengan kejadian hyperemesis gravidarum 

pada ibu hamil di Rumah Sakit Umum Daerah Kayu 

Agung tahun 2018, dengan demikian hipotesis awal 

menyatakan ada hubungan antara kehamilan ganda 

dengan kejadian hyperemesis gravidarum terbukti 

secara statistik. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang berjudul hubungan primigravida terhadap 

kejadian hyperemesis gravidarum di Puskesmas 

Pringapus Kecamatan Pringapus Kabupaten 

Semarang tahun 2016, didapatkan hasil dari 96 

responden primigravida yang mengalami 

hyperemesis gravidarum sebanyak 49 responden, 

didapatkan ada hubungan antara primigravida 

dengan hyperemesis gravidarum dengan nilai p. 

value = 0,005 < α = 0,05 (Warsuli, 2016). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi 

kejadian hyperemesis gravidarum (Studi Kasus di 

Rumah Sakit Umum Daerah dr Zainoel Abidin 

Banda Aceh), didapatkan hasil dari 201 responden 

terdapat 74 responden yang primigravida sebanyak 

40 responden, didapatkan ada hubungan antara 

primigravida dengan hiperemesis gravidarum 

dengan nilai p. value = 0,006< α = 0,05 (Yusuf dkk, 

2018). 

Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang 

ada Peneliti menyimpulkan bahwa primigravida 

lebih cenderung mengalami kejadian hyperemesis 

gravidarum dikarenakan ibu yang pertama kali hamil 

harus beradaptasi dengan perubahan fisiologis yang 

terjadi sehingga peluang untuk mengalami kejadian 

hyperemesis gravidarumlebih tinggi dari ibu yang 

multigravida dan grandemultipara. Pada ibu 

primigravida yang mengalami hyperemesis 

gravidarum cenderung terjadi pada usia kehamilan 

trimester pertama karena pada trimester pertama 

adaptasi perubahan fisiologis terjadi seperti 

meningkatnya hormon HCG sehingga menyebabkan 

terjadinya hiperemesis gravidarum sehingga pada 

ibu hamil primigravida banyak dianjurkan untuk 

mengkonsumsi makanan sedikit tapi sering sehingga 

walaupun ibu mengalami mual dan muntah tidak 

menyebabkan ibu menjadi dehidrasi berat dengan 

adanya asupan nutrisi sedikit tapi sering tersebut. 

 

3.2 Hubungan antara RiwayatGastritis 

dengan Kejadian Hyperemesis 

Gravidarum 
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Tabel 3.2 

Distribusi Responden Berdasarkan Riwayat 

Gastritisdan Kejadian Hyperemesis Gravidarum 

pada Ibu Hamil di Rumah Sakit Umum Daerah 

Kayu Agung Tahun 2018 

 
N

o 
Riwa

yat 

Grast

itis 

Kejadian 

Hyperemesis 

Gravidarum 

Total 

 

P 

Val

ue 

O

R 

Ya Tidak  

n % n % N % 0,00

9 

4,15

6 1 Ya 21 77,

8 

6 2

2,

2 

27 1

0

0 

2 Tidak  32 45,

7 

3

8 

5

4,

3 

70 1

0

0 

Jumlah 53  4

4 

 97  

 

Pada tabel 3.2 didapatkan dari 27 responden 

dengan riwayat gastritis, yang mengalami kejadian 

hyperemesis gravidarum sebanyak 21 responden 

(77,8%) dan yang tidak mengalami kejadian 

hyperemesis gravidarum sebanyak 6 responden 

(22,2%), sedangakaan dari 70 responden yang tidak 

mempunyai riwayat penyakit gastritis dan  

mengalami kejadian hyperemesis gravidarum lebih 

sedikit yaitu sebanyak 32 responden (45,7%) dan 

yang tidak mengalami kejadian hyperemesis 

gravidarum sebanyak 38 responden (54,3%). 

Berdasarkan hasil uji statistik chi square 

didapatkan ρ value = 0,009 lebih kecil dari α = 0,05 

menunjukkan bahwa ada hubungan antara riwayat 

gastritis dengan kejadian hyperemesis gravidarum 

pada ibu hamil di Rumah Sakit Umum Daerah Kayu 

Agung tahun 2018, dengan demikian hipotesis awal 

menyatakan ada hubungan antara riwayat gastritis 

dengan kejadian hyperemesis gravidarum terbukti 

secara statistik. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang berjudul hubungan antara riwayat gastritis, 

stress, dan dukungan suami pasien dengan sindrom 

hiperemesis gravidarum di Wilayah Kerja 

Puskesmas Poasia Kota Kendari, didapatkan hasil 

dari 46 responden yang menderita gastritis dan 

menyebabkan hyperemesis gravidarum sebanyak 26 

responden didapatkan ada hubungan antara riwayat 

gastritis dengan hyperemesis gravidarum dengan 

nilai p. value = 0,001< α = 0,05 (Syamsudin, 2018). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang berjudul faktor-faktor yang berhubungan 

dengan kejadian hiperemesis gravidarum di RSUD 

DR. Drajat Prawiranegara Kabupaten Serang Tahun 

2017, didapatkan hasil dari35 responden yang 

menderita gastritis dan menyebabkan hiperemesis 

gravidarum sebanyak 15 responden, didapatkan ada 

hubungan antara riwayat penyakit gastritis dengan 

hiperemesis gravidarum dengan nilai p. value = 

0,045< α = 0,05 (Indrayani, 2018). 

Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang 

ada peneliti Peneliti menyimpulkan bahwariwayat 

gastritis mempengaruhi kejadian hyperemesis 

graviarum dikarenakan wanita hamil dengan riwayat 

gastritis mungkin lebih rentan terhadap mual dan 

muntah, karena ibu yang mempunyai penyakit 

gastritis asam lambungnya akan terus meningkat 

sehingga menimbulkan perasaan mual dan muntah 

terus menerus. Ibu hamil dengan riwayat penyakit 

gastritis akan mengalami hyperemesis gravidarum 

disebabkan dengan meningkatnya hormon HCG, 

selain itu juga ibu hamil yang mengalami 

hyperemesis gravidarum cenderung kekurangan 

nutrisi dan tidak mau makan sehingga memicu asam 

lambung menjadi meningkat sehingga menyebabkan 

ibu mengalami mual dan muntah hal ini dapat 

menyebabkan perkembangan janin terhambat 

sehingga ibu hamil yang mempunyai riwayat 

gastritis disarankan untuk tetap mengkonsumi 

makanan sedikit tapi sering sama halnya pada ibu 

primigravida untuk mengurangi terjadinya dehidrasi 

berat. 

 

3.3 Hubungan antara Kehamilan Ganda 

dengan Kejadian Hyperemesis 

Gravidarum 

 

Tabel 3.3 

Distribusi Responden Berdasarkan Kehamilan 

Ganda denganKejadian Hyperemesis Gravidarum 

pada IbuHamil di Rumah Sakit Umum Daerah Kayu 

AgungTahun 2018 
N

o 
Keha

milan 

Gand

a 

Kejadian 

Hyperemesis 

Gravidarum 

Total 

 

P 

Val

ue 

O

R 

Ya Tidak  

n % n % N % 0,00

4 

2,

00

0 
1 Ya 9 10

0 

0 0 9 1

0

0 

2 Tidak  44 50 4

4 

5

0 

88 1

0

0 

Jumlah 53  4

4 

 97  

 

Pada tabel 3.3 didapatkan dari 9 responden 

dengan hamil ganda, yang mengalami kejadian 

hyperemesis gravidarum sebanyak 9 responden 

(100%) dan yang tidak mengalami kejadian 

hyperemesis gravidarum sebanyak 0 responden 

(0%), sedangkan dari 88 responden yang tidak hamil 

ganda dan mengalami kejadian hyperemesis 

gravidarum lebih banyak yaitu sebanyak 44 

responden (50,0%) dan yang tidak mengalami 

kejadian hyperemesis gravidarum sebanyak 44 

responden (50,0%). 

Berdasarkan Hasil uji statistik chi square 

didapatkan ρ value = 0,004 lebih kecil dari α = 0,05 

menunjukkan bahwa ada hubungan antara kehamilan 

ganda dengan kejadian hyperemesis gravidarum 

pada ibu hamil di Rumah Sakit Umum Daerah Kayu 

Agung tahun 2018, dengan demikian hipotesis awal 

menyatakan ada hubungan antara kehamilan ganda 

dengan kejadian hyperemesis gravidarum terbukti 

secara statistik. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang berjudul determinan penyebab kejadian 

hyperemesis gravidarum di RSU Ananda 

Purwokerto Tahun 2009-2011, didapatkan hasil dari 
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107 responden yang hamil ganda dan mengalami 

kejadian hyperemesis gravidarum sebanyak 12 

responden, didapatkan ada hubungan antara 

kehamilan ganda dengan hyperemesis gravidarum 

dengan nilai p. value = 0,038< α = 0,05 (Anasari, 

2011). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang berjudul faktor-faktor yang berhubungan 

dengan kejadian hiperemesis gravidarum di RSUD 

DR. Drajat Prawiranegara Kabupaten Serang Tahun 

2017, didapatkan hasil dari127 responden yang 

hamil ganda dan menyebabkan hiperemesis 

gravidarum sebanyak 117 responden, didaptkan ada 

hubungan antara kehamilan ganda dengan 

hiperemesis gravidarum dengan nilai p. value = 

0,000< α = 0,05 (Indrayani, 2018). 

Berdasarkan hasil penelitian dan teori peneliti 

menyimpulkan bahwa kehamilan ganda 

mempengaruhi kejadian hiperemesis gravidarum 

dibandingkan dengan yang hamil tunggal hal ini 

disebabkan hormon HCG lebih banyak meningkat 

dibandingkan dengan yang hamil tunggal, dengan 

makin bertambahnya hormon HCG maka lebih 

berpengaruh ibu hamil mengalami kejadian 

hyperemesis gravidarum. Ibu hamil ganda 

mengalami mual muntah yang lebih hebat karena 

hormon HCG meningkat 2 kali lipat dibandingkan 

dengan yang hamil tunggal sehingga ibu dengan 

hamil ganda hampir semuanya mengalami 

hyperemesis gravidarum, asuhan yang dapat 

diberikan dengan menganjurkan ibu selalu 

mengkonsumsi makanan sedikit tapi sering untuk 

mencegah dehidrasi. 

 

4. SIMPULAN DAN SARAN  

4.1.  Simpulan 

4.1.1 Ada hubungan primigravida, riwayat 

gastritis, dan kehamilan ganda secara 

simultan dengan kejadian hyperemesis 

gravidarum pada ibu hamil di Rumah Sakit 

Umum Daerah Kayu Agung tahun 2018. 

4.1.2 Ada hubunganprimigravida secara parsial 

dengan kejadian hyperemesis gravidarum 

pada ibu hamil di Rumah Sakit Umum 

Daerah Kayu Agung tahun 2018. 

4.1.3 Ada hubungan riwayat gastritis secara parsial 

dengan kejadian hyperemesis gravidarum 

pada ibu hamil di Rumah Sakit Umum 

Daerah Kayu Agung tahun 2018.. 

4.1.4 Ada hubungan kehamilan ganda dengan 

kejadian hyperemesis gravidarum pada ibu 

hamil di Rumah Sakit Umum Daerah Kayu 

Agung tahun 2018. 

 

4.2.  Saran 

4.2.1 Kepada Pimpinan Rumah Sakit Umum 

Daerah Kayu Agung 

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan 

sebagai bahan informasi bagi tenaga 

kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 

Kayu Agung khususnya di poli dan ruang 

kebidananmengenai adanya hubungan antara 

primigravida, gastritis, dan kehamilan ganda 

dengan kejadian hyperemesis gravidarum, 

sehingga dapat mengurangi emesis pada ibu 

hamil. Selain itu pihak rumah sakit juga 

melakukan penyuluhan mengenai pentingnya 

diet hyeperemesis gravidarum sehingga 

mencegah terjadinya dehidrasi terkhususnya 

ibu primigravida yang baru pertama kali 

hamil. 

4.2.2  KepadaRektor Universitas Kader Bangsa 

Palembang 

Diharapkan pada tahun yang akan datang 

institusi pendidikan dapat melengkapi 

referensi buku-buku mengenai konsep 

khususnya mengenai asuhan kebidanan 

kehamilan dan buku panduan ddalam 

menyusun skripsi guna menunjang penelitian 

mahasiswa dalam menyelesaikan penelitian. 

4.2.3 Kepada Peneliti yang Akan Datang 
Diharapkan penelitian ini sebagai bahan 

acuan bagi peneliti yang akan datang yang 

ingin melakukan penelitian terhadap kejadian 

hyperemesis gravidarum dengan variabel 

yang berbeda dan sampel yang lebih banyak 

lagi sebagai upaya untuk mengatasi keadaan 

ibu yang tergolong emesis agar tidak menjadi 

patologis. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Dewi, Vivian Nanny Lia dan Tri Sunarsih. 2015. 

Asuhan Kehamilan Untuk Kebidanan. Jakarta 

: Salemba Medika. 

 

Manuaba, I.B.G. 2010. 

Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan, dan 

KB. Jakarta : EGC. 

 

Proverawati, Atikah dkk. 2009.  

Buku Ajar Gizi Untuk Kebidanan. 

Yogyakarta : Nuha Medika 

 

Rekam Medik Rumah Sakit Umum Daerah Kayu 

Agung. 2019.  

Arsip Rekam Medik Rumah Sakit Umum 

Daerah Kayu Agung. Kayu Agung : Rumah 

Sakit Umum Daerah Kayu Agung. 

 

Rukiyah, Ai Yeyeh. 2014.  

Asuhan Kebidanan Patologi 4. Jakarta : 

Trans Info Media. 

 

Anasari, Tri. 2011.  

Beberapa Determinan Penyebab Kejadian 

Hiperemesis Gravidarum di RSU Ananda 

Purwokerto Tahun 2009-

2011.ejournal.stikesmukla.ac.id/index.php/in

volusi/article/download/36/32, diakses 

tanggal 31 Maret 2019. 

 

Depkes RI. 2017.  

Profil Kesehatan Indonesia 

Tahun2017.http://www.depkes.go.id/resource

s/download/pusdatin/profil-kesehatan-

http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/profil-kesehatan-indonesia-2017.pdf
http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/profil-kesehatan-indonesia-2017.pdf


Jurnal Maternitas Bina Husada, Volume 7 Nomor 1, Agustus 2019 

Hubungan Primigravida, Riwayat Gastritis, Dan Kehamilan Ganda Dengan Kejadian Hyperemesis 

Gravidarum......... Dewi Anggriani, Rizki Amalia
 
dan

 
Herawati 24 

 

indonesia/profil-kesehatan-indonesia-

2017.pdf, diakses tanggal 31 Mei 2019. 

 

Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir. 

2017.   

Profil Dinas Kesehatan Ogan Komering Ilir 

Tahun 2017. dinkes.kabupatenogan 

komeringilir.go.id/downlot.php?file=PROFIL

DINASKESEHATAN2017.pdf, diakses 

tanggal 24 April 2019. 

 

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. 2017.  

Profil Dinas Kesehatan Sumatera Selatan 

Tahun 2017. 

dinkes.sumselprov.go.id/downlot.php?file=P

ROFILDINASKESEHATAN2017.pdf, 

diakses tanggal 31 Maret 2019. 

 

Hirlan. 2009.  

Hubungan antara Riwayat Gastritis, Stress, 

dan Dukungan Suami Pasien dengan 

Sindrom Hiperemesis Gravidarum di 

Wilayah Kerja Puskesmas Poasia Kota 

Kendari. 

ejournal2.litbang.kemenkes.go.id:81/index.ph

p/jpppk/article/view/136/825, diakses tanggal 

6 April 2019. 

 

Indrayani, Triana. 2017.  

Faktor-faktor yang Berhubungan dengan 

Kejadian Hiperemisis Gravidarum di RSUD 

DR Drajat Prawiranegara Kabupaten Serang 

Tahun 2017. 

ejurnal.husadakaryajaya.ac.id/index.php/JAK

HKJ/article/.../70/63, diakses tanggal 29 

April 2019. 

 

Lanciers. 2009.  

Hubungan antara Riwayat Gastritis, Stress, 

dan Dukungan Suami Pasien dengan 

Sindrom Hiperemesis Gravidarum di 

Wilayah Kerja Puskesmas Poasia Kota 

Kendari. 

ejournal2.litbang.kemenkes.go.id:81/index.ph

p/jpppk/article/view/136/825, diakses tanggal 

6 April 2019. 

 

Syamsuddin. 2018.  

Hubungan antara Riwayat Gastritis, Stress, 

dan Dukungan Suami Pasien dengan 

Sindrom Hiperemesis Gravidarum di 

Wilayah Kerja Puskesmas Poasia Kota 

Kendari. 

ejournal2.litbang.kemenkes.go.id:81/index.ph

p/jpppk/article/view/136/825, diakses tanggal 

6 April 2019. 

 

Warsuli.2016.  

Hubungan Primigravida Terhadap Kejadian 

Hiperemesis Gravidarum di Puskesmas 

Pringapus Kecamatan Pringapus Kabupaten 

Semarang Tahun 

2016.http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/15

0/jtptunimus-gdl-vinalupfia-7480-1-babipe-

n.pdf, diakses tanggal 31 Maret 2019. 

 

WHO. 2017.  

Angka Kejadian Hiperemesis Gravidarum. 

http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/1

23456789/2776/BAB%20I.pdf, diakses 

tanggal 31 Maret 2019. 

http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/150/jtptunimus-gdl-vinalupfia-7480-1-babipe-n.pdf
http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/150/jtptunimus-gdl-vinalupfia-7480-1-babipe-n.pdf
http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/150/jtptunimus-gdl-vinalupfia-7480-1-babipe-n.pdf
http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/2776/BAB%20I.pdf
http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/2776/BAB%20I.pdf


Jurnal Maternitas Bina Husada, Volume 7 Nomor 1, Agustus 2019 

Hubungan retensio plasenta, anemia dan preeklamsi dengan kejadian perdarahan postpartum................. Dian 

fransiska, rizki amalia dan
 
herawati  25 

 

     T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ABSTRAK  

 

Perdarahn postpartum adalah perdarahan yang terjadi melebihi 500cc setelah bersalin.Sejak dahulu, penyebab kematian 
maternal tidak banyak berubah, yaitu perdarahan, keracunan kehamilan, dan sepsis. Di Indonesia, terbukti masih tingginya 

angka kematiani bu hamil yang relative tinggi akibat perdarahan post partum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hubungan retensio plasenta, anemia dan preeklamsi secara simultan dengan kejadian perdarahan postpartum di Rumah Sakit 

Islam Siti Khadijah Palembang tahun 2018. Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan survey analitik dengan cara 

pendekatan cross sectional. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan populasi 659 orang dan jumlah sampel diambil 

dari sebagian jumlah populasi yang berjumlah 87 orang. Hasil penelitian analisis univariat ibu yang mengalami perdarahan 

sebanyak 34 responden (39,1%) dan ibu yang tidak mengalami perdarahan sebanyak 53 responden (60,9%). Responden yang 

mengalami retensio plasenta sebanyak 38 responden (43,7%) dan tidak mengalami sebanyak 49 responden (56,3%). 
Responden yang anemia sebanyak 36 responden (41,4%) dan tidak anemia sebanyak 51 responden (58,6%). Responden yang 

mengalami preeklams sebanyak 33 responden (37,9%) dan tidak mengalami preeklamsi sebanyak 54 responden (62,1%). 

Hasil bivariat dan uji statistic dan chi square berarti ada hubungan bermakna retensio plasenta dengan kejadian perdarahan 

postpartum dengan hasil  p value sebesar (0,000 > α = 0,05). Anemia dengan p value sebesar (0,000> α = 0,05) dan 
preeklamsi dengan p value sebesar (0,001 > α = 0,05). Kesimpulan dari penelitian ini ada hubungan hubungan retensio 

plasenta, anemia dan preeklamsi secara simultan dengan kejadian perdarahan postpartum.Saran untuk Universitas Kader 

Bangsa agar hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan menambah bahan perpustakaan yang menjadi sumber data bagi 

mahasiswa kebidanan. 
 

Kata Kunci: Retensio Plasenta, Anemia, Preeklamsi dan Perdarahan Postpartum 

 

 

ABSTRACT 

 

Postpartum hemorrhage is often defined as the loss of more than 500 ml of blood following childbirth. Since a long time ago, 

the causes of maternal deaths have not changed much, namely hemorrhage, pregnancy poisoning and sepsis. In Indonesia, it 
is proven that the maternal mortality rate is relatively highdue postpartum hemorrhage. The aim of this research was to find 

out the simultaneous correlation between Placental Retention, Anemia and Preeclampsia with Postparum Hemorrhage 

Incidence in Islamic Hospital SitiKhadijah Palembang in 2018. This study was conducted by using analytical survey method 

with cross sectional approach. The research used secondary data with 659 population and 87 samples. The result of the 
univariate analysis showed that there were 34 respondents with Postpartum Hemorrhage (39,1%) and 53 mothers with no 

Postpartum Hemorrhage (60,9%): 38 respondents with Placental Retention (43,7%) and 49 mothers with no Placental 

Retention (56,3%), 36 respondents with Anemia (41,4%) and 51 mothers with Anemia (58,6%) and 33 respondents with 

Preeclampsia (37,9%) and 54 mothers with no Preeclampsia (62,1%). The results of the bivariate and chi square statistical 
analysis showed that was a significat correlation between Placental Retention and Postpartum Hemorrhage Incidence with 

p-value (0,000 > α = 0,05); there was a significant correlation between Placental Retention and Postpartum Hemorrhage 

Incidence with p-value (0,000> α = 0,05); there was a significant correlation between Anemia and Postpartum Hemorrhage 

Incidence with p-value (0,001 > α = 0,05). It was concluded that with Postpartum Hemorrhage Incidence. It is recommended 
thatr thus study become a source of information for students pursing to be a midwife. 

 

Keyword  :Placental Retention, Anemia, Preeclampsia and Postpartum Hemorrhage 

 

 

1. PENDAHULUAN  

1.1.  LatarBelakang 

Perdarahan postpartum adalah perdarahan 

atau hilangnya darah secara konstan sebanyak 500 

cc atau lebih setelah selesainya kala 3 persalinan. 

(Karkata, 2013). 

Menurut WHO (World Health 

Organizations), 81% AKI akibat komplikasi selama 

hamil dan bersalin, dan 25% selama masa post 

partum (Kepmenkes RI, 2016). Angka kematian ibu 

(AKI) pada tahun 2015 sebesar 29 per 1000 

kelahiran hidup penyebab kematian ibu yang  paling  

besar adalah perdarahan postpartum yakni sebanyak 

42 kasus (52%), preeklamsi 20 kasus (31%), 

eklamsia 13 kasus (7%),  penyebab tidak langsung 

15 kasus (17%) dan pada tahun 2016 sebesar 37 per 

1000 kelahiran hidup penyebab kematian ibu yang 

paling besar adalah perdarahan yakni sebanyak 35 

kasus (62%), preeklamsi 16 kasus (21%), eklamsia 8 

HUBUNGAN RETENSIO PLASENTA, ANEMIA DAN PREEKLAMSI DENGAN 

KEJADIAN PERDARAHAN POSTPARTUM DI RUMAH SAKIT ISLAM SITI 

KHADIJAH PALEMBANG TAHUN 2018 
 

Oleh 
Dian Fransiska

1
,Rizki Amalia

2 ,
Herawati

3 

1 
Dian FransiskaDiploma IV Kebidanan Universitas Kader Bangsa Palembang 

Email :dianfransiska225@gmail.com 
2 
Rizki Amalia, 

3
Herawati Dosen Diploma IV Kebidanan Universitas Kader Bangsa Palembang  

Email :ramdhanilist@gmail.com 

mailto:dianfransiska225@gmail.com


Jurnal Maternitas Bina Husada, Volume 7 Nomor 1, Agustus 2019 

Hubungan retensio plasenta, anemia dan preeklamsi dengan kejadian perdarahan postpartum................. Dian 

fransiska, rizki amalia dan
 
herawati  26 

 

kasus (11%),  penyebab tidak langsung 5 kasus (6%)  

(WHO, 2017).  

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 

(SDKI), penyebab kematian ibu pada tahun 2015 

sebesar 37 per 1000 kelahiran hidup penyebab 

kematian ibu yang  paling  besar adalah perdarahan 

postpartum yakni sebanyak 72 kasus (62%), 

preeklamsi 41 kasus (31%), eklamsia 23 kasus (7%),  

penyebab tidak langsung 15 kasus (17%) dan pada 

tahun 2016 sebesar 27 per 1000 kelahiran hidup 

penyebab kematian ibu yang paling besar adalah 

perdarahan yakni sebanyak 45 kasus (72%), 

preeklamsi 26 kasus (31%), eklamsia 9 kasus (21%),  

penyebab tidak langsung 5 kasus (6%) (Profil 

Kesehatan Indonesia, 2016). 

Data  Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera 

Selatan, angka kematian ibu (AKI) pada tahun 2015 

akibat perdarahan postpartum sebesar 329 orang, 

pada tahun 2016 sebesar 537 orang dan pada tahun 

2017 sebesar 793 orang (Dinas Kesehatan Provinsi 

Sumatera Selatan, 2017). 

Data Dinas Kesehatan Kota Palembang, 

angka kematian ibu (AKI) pada tahun 2015 akibat 

perdarahan postpartum sebesar 129 orang, pada 

tahun 2016 sebesar 137 orang dan pada tahun 2017 

sebesar 293 orang (Dinas Kesehatan Kota 

Palembang, 2018).  

Fakto – faktor penyebab pendarahan yaitu 

atonia uteri, retensio plasenta, anemia, preeklamsi, 

sisa plasenta, laseras jalan lahir dan gangguan 

koagulasi (Karlina dkk, 2016). 

Penelitian sebelumnya yang berjudul faktor-

faktor yang berhubungan dengan kejadian 

perdarahan postpartum di Rumah Sakit Umum 

Daerah Pringsewu tahun 2016 dapat dijelaskan 

bahwa dari 59 responden ibu yang mengalami 

retensio plasenta sebanyak 31 orang (63%) dan yang 

tidak mengalami retensio plasenta sebanyak 28 

orang (37%) dengan hasil ρ-value = 0,000 < 0,05 

maka dapat disimpulkan bahwa Ha diterima ada 

hubungan retensio plasenta dengan perdarahan post 

partum di RSUD Pringsewu Tahun 2016 didapatkan 

OR= 13,788 (4,324-43,962) (Heni, dkk, 2016). 

Data survei pendahuluan dari Medical Record 

di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang pada 

tahun 2016 tercacat 51 ibu mengalami perdarahan 

postpartum dari 372 jumlah ibu bersalin, pada 2017 

tercatat 23 ibu mengalami perdarahan postpartum 

dari 259 jumlah ibu bersalin dan pada tahun 2018 

tercatat 37 ibu mengalami perdarahan postpartum 

dari 659 jumlah ibu bersalin (Rumah Sakit Islam Siti 

Khadijah Palembang, 2018). 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti 

mengambil judul “Hubungan Retensio plasenta, 

Anemia dan Preeklamsi dengan Kejadian 

Perdarahan Postpartum di Rumah Sakit Islam 

Siti Khadijah Palembang Tahun 2018”. 

1.2.    TujuanPenelitian 

1.2.1. TujuanUmum 

Diketahui ada hubungan retensio plasenta, 

anemia dan preeklamsi secara simultan dengan 

kejadian perdarahan postpartum di Rumah Sakit 

Islam Siti Khadijah Palembang tahun 2018. 

1.2.2. Tujuan Khusus 

1) Diketahui ada hubungan retensio plasenta 

secara parsial dengan kejadian perdarahan 

postpartum diRumah Sakit Islam Siti 

Khadijah Palembang tahun 2018. 

2) Diketahui ada hubungan anemia secara 

parsial dengan kejadian perdarahan 

postpartum di Rumah Sakit Islam Siti 

Khadijah Palembang tahun 2018. 

3) Diketahui ada hubungan preeklamsi secara 

parsial dengan kejadian perdarahan 

postpartum di Rumah Sakit Islam Siti 

Khadijah Palembang tahun 2018. 

 

1.3.  ManfaatPenelitian 

1.3.1 Bagi PimpinanBagi Rumah Sakit  Islam 

Siti Khadijah Palembang 

Sebagai masukan untuk penyusunan program 

kesehatan reproduksi untuk menurunkn angka 

kejadian perdarahn postpartum dan sebagai masukan 

dan perbaikan untuk peningkatan mutu pelayanan 

kebidanan dan perinatal. 

1.3.2 Bagi Universitas Kader Bangsa Palembang 

Dapat menambah referensi dan pustaka sera 

pengetahuan bagi Mahasiswa Universitas Kader 

Bangsa Palembang khusunya program D III 

Kebidanan dan D IV Kebidanan. 

1.3.3 Bagi Peneliti 

Dapat menambah pengetahuan, pengalaman 

dan wawasa sehingga dapat bermanfaat bagi diri 

sendiri, keluarga dan masyarakat serta bekal kelak 

sebagai bentuk apresiasi nyata di lapangan. 

1.3.4  Bagi Peneliti yang Akan Datang 

Sebagai bahan rujukan di dalam penelitian 

selanjutnya, khususnya yang mengambil 

permasalahan mengenai faktor – faktor yang 

berhubungan dengan kejadian perdarahan 

postpartum. 

 

2. METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 

dengan survey analitik, desain penelitian yang akan 

dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan desain 

cross sectional. Populasi dalam penelitian ini semua 

ibu hamil di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah 

Palembang tahun 2018yang berjumlah 659 

responden. Sampel dalam penelitian ini adalah 

sebagian ibu yang bersalin di Rumah Sakit Islam Siti 

Khadijah Palembang tahun yang berjumlah87 

responden, tehnik pengambilan sample 

menggunakan Random Sampling. Penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Mei-Juni diRumah Sakit 

Islam Siti Khadijah Palembang tahun 2018. Teknik 

pengumpulan data dengan data sekunder, yaitu 

dengan melakukan observasi rekam medic 

menggunakan cheklist. Pengolahan data yang 

digunakan dengan data sekunder melalui langkah-

langkah, yaitu pengeditan data, pengolahan, tabulasi, 

entri data, pembersihan data. Serta Analisis data 

dengan teknik analisis univariat dan bivariat,dengan 

menggunakan uji statistik chi-squar. 

Rumus : 
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  = 
)(1 2dN

N


 

Keterangan : 

N :besarpopulasi 

n :besarsampel 

d
2:

nilai yang diinginkan( 0,1 ) 

                               n =            659 

                 1 + 659 (0,1)² 

         n =             659 

      1 + 659 (0,01) 

                    n =            659 

                       1 + 6,59 

                    n =           659 

                                    7,59 

       n = 87 Responden 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Hubungan Retensio Plasenta dengan 

Kejadian Perdarahan Postpartum 

Tabel 3.1 

Distribusi Responden Berdasarkan Hubungan 

Retensio Plasenta dengan Kejadian Perdarahan 

Postpartum di Rumah SakitIslam Siti Khadijah 

PalembangTahun 2018 

 
No Retensio 

Plasenta 

Perdarahan Postpartum Total 

 

P 

Value 

OR 

Ya Tidak 

N % n % N % 0,000 14,727 

 1 Ya 27 71,1 11 28,

9 

38 10

0 

2 Tidak 7 14,3 42 85,

7 

49 10

0 

Jumlah 34  53  87  

Pada table 3.1 di atas menunjukkan bahwa, 

dari 38 responden ibu yang mengalami retensio 

plasenta dengan perdarahan postpartum sebanyak 27 

responden (71,1%), sedangkan dari 49 responden 

ibu yang tidak mengalami retensio plasenta dengan 

perdarahan postpartum sebanyak 7 responden 

(14,3%). 

Berdasarkan uji statistik Chi-Square 

didapatkan ρ value = 0,000 hal ini menunjukkan ada 

hubungan bermakna retensio plasenta  dengan 

kejadian perdarahan postpartum, dengan demikian 

hipotesis yang menyatakan ada hubungan retensio 

palsentadengan kejadian perdarahan postpartum 

terbukti secara statistik. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitiandi RSU Muhammadiyah Kota Metro, 

bahwa ada hubungan retensio plasenta dengan 

kejadian perdarahan postpartum dengan jumlah 

responden sebanyak 72 orang bahwa ibu yang 

mengalami retensio plasenta sebanyak 53 orang dan 

ibu yang tidak mengalami retensio plasenta 

sebanyak 19 orang dengan hasil uji statistik p-value 

0,033 < 0,05 yang artinya ada hubungan bermakna 

retensio plasenta dengan kejadian perdarahan 

postpartum di RSU Muhammadiyah Kota Metro dan 

nlai OR = 8,982 (Yuliawita, 2013). 

Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang 

ada Peneliti menyimpulkan bahwa ada hubungan 

bermakna retensio plasenta dengan kejadian 

perdarahan postpartum di Rumah Sakit Islam Siti 

Khadijah Palembang. Peneliti berasumsi bahwa 

tertinggalnya sisa plasenta dalam uterus dapat 

menimbulkan kontraksi yang melemah. Akibatnya 

pembuluh darah yang terbuka pada saat proses 

persalinan tidak dapat cepat tertutup sehingga dapat 

menyebabkan terjadinya perdarahan post partum. 

 

3.2 Hubungan Anemia dengan Kejadian 

Perdarahan Postpartum. 

Tabel 3.2 

Distribusi Responden Berdasarkan Hubungan 

Anemia dengan Kejadian Perdarahan Postpartum di 

Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang Tahun 

2018 

 
No Anemia Perdarahan Postpartum Total 

 

P 

Value 

OR 

Ya Tidak 

n % n % N % 0,000 18,857 

1 Ya 27 75 9 25 36 10

0 

2 Tidak 7 13,7 44 86,

3 

51 10

0 

Jumlah 34  53  87  

 

Pada table 3.2 menunjukkan bahwa, dari 36 

responden ibu yang mengalami anemia dengan 

kejadian perdarahan postpartum sebanyak 27 

responden (75%), sedangkan dari 51 responden ibu 

yang tidak mengalami anemia dengan kejadian 

perdarahan postpartum sebanyak 7 responden 

(13,7%). 

Berdasarkan uji statistik Chi-Square didapat 

ρ value = 0,000 hal ini menunjukkan ada hubungan 

bermakna anemia dengan kejadian perdarahan 

postpartum dengan demikian hipotesis yang 

menyatakan ada hubungan anemia dengan kejadian 

perdarahan postpartum terbukti secara statistik. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut diketahui 

besarnya risiko anemia terhadap perdarahan 

postpartum maka diperoleh OR = 18,857. Hal ini 

berarti bahwa ibu yang mengalami anemia memiliki 

resiko 18,857 kali mengalami perdarahan 

postpartum dibandingkan dengan ibu yang tidak 

mengalami anemia. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

berjudul hubungan antara anemia dalam kehamilan 

dengan perdarahan postpartum karena atonia uteri di 

RSUD Wonogiri pada tanggal 19 Mei 2010 sampai 

dengan 10 Juli 2010 didapatkan 34 responden. Pada 

penelitian ini, didapatkan ibu mengalami perdarahan 

postpartum lebih dari 500 cc, dari 34 responden 

didapatkan 11 ibu dengan anemia dan 14 orang ibu 

tidak anemia (Ayu, 2010). 

Peneliti menyimpulkan bahwa ada hubungan 

anemia dengan kejadian perdarahan postpartum di 

Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang tahun 

2019. Peneliti berasumsi kekurangan hemoglobin 

dalamdarahmengakibatkankurangnyaoksigen yang 

dibawa ke sel tubuh maupun otak, begitu juga ke 

uterus jumlah oksigen yang kurang dalam darah 
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menyebabkan otot-otot uterus tidak berkontraksi 

dengan ade kuat sehingga uterus tidak dapat 

menutup perdarahan terbuka dari tempat implantasi 

plasenta setelah bayi lahir sehingga timbul lahatonia 

uteri yang mengakibatkan perdarahan banyak. 

 

3.3 Hubungan Preeklamsi dengan Kejadian 

Perdarahan Postpartum 

 

Tabel 3.3 

Hubungan Preeklamsi dengan Perdarahan 

Postpartum  di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah 

Palembang Tahun 2018 

 
No Preeklam

si 

Perdarahan Postpartum Total 

 

P 

Value 

OR 

Ya Tidak 

n % N % N % 0,000 7,00

0 1 Ya 22 66,7 11 33,

3 

33 10

0 

2 Tidak 12 22,2 42 77,

8 

54 10

0 

Jumlah 34  53  87  

 

Pada table 3.3 menunjukkan bahwa, dari 33 

responden ibu yang mengalami preeklamsi dengan 

kejadian perdarahan postpartum sebanyak 22 

responden (66,7%), sedangkan dari 54 responden 

ibu yang tidak mengalami preeklamsi dengan 

kejadian perdarahan postpartum sebanyak 12 

responden (22,2%). 

Berdasarkan uji statistik Chi-Square didapat 

ρ value = 0,000, hal ini menunjukkan ada hubungan 

bermakna preeklamsi dengan kejadian perdarahan 

postpartum, dengan demikian hipotesis yang 

menyatakan ada hubungan preeklamsi dengan 

perdarahan postpartum terbukti secara statistik. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut diketahui 

besarnya risiko preeklamsi terhadap kejadian 

perdarahan postpartum maka diperoleh OR = 7,000. 

Hal ini berarti bahwa ibu dengan preeklamsi 

memiliki resiko 7 kali mengalami perdarahan 

postpartum dibandingkan dengan ibu yang tidak 

mengalami preeklamsi. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan di RSU Muhammadiyah Metro 

menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna 

antara preeklampsia dengan kejadian perdarahan 

postpartum. Dari penelitian tersebut diperoleh nilai 

p-value = 0,019 (p < = 0,05) dan nilai OR=6,417. Ini 

menunjukkan bahwa ibu yang mengalami 

preeklampsia 6,417 kali lebih berisiko untuk 

mengalami perdarahan postpartum (Yuliawati, 

2013). 

Peneliti menyimpulkan bahwa ada hubungan 

preeklamsi dengan kejadian perdarahan postpartum 

di Rumah Sakit Islam Siti Khodijah Palembang 

tahun 2019. Peneliti berasumsi bahwa karena pada 

preeklamsi terjadi perubahan pada organ-organ 

penting di dalam tubuh, salah satunya adalah 

disfungsi selendotel, yaitu kerusakan selendotel oleh 

peroksida lemak bersifak toksik yang beredar 

keseluruh tubuh yang dapat merusak selendotel, 

begitu pula selendotel yang ada di uterus, sehingga 

perlu diwaspadai adanya perdarahan pasca 

persalinan sebagai akibat dari kegagalan 

miometrium untuk berkontraksi dan rata-rata ibu 

bersalin dengan tekanan darah ≥ 150/100. 

 

4. SIMPULAN DAN SARAN  

4.1.  Simpulan 

4.1.1 Ada hubungan retensio plasenta secara 

parsial dengan kejadian perdarahan 

postpartum di Rumah Sakit Islam Siti 

Khadijah Palembang tahun 2018 

4.1.2 Ada hubungan anemia secara parsial dengan 

kejadian perdarahan postpartum di Rumah 

Sakit Islam Siti Khadijah Palembang tahun 

2018. 

4.1.3 Ada hubungan preeklamsi secara parsial 

dengan kejadian perdarahan postpartum di 

Rumah Sakit Siti Islam Khadijah Palembang 

tahun 2018. 

4.1.4 Ada hubungan retensio plasenta, anemia dan 

preeklamsi secara simultan dengan kejadian 

perdarahan postpartum di Rumah Sakit Islam 

Siti Khadijah Palembang tahun 2018. 

 

4.2.  Saran 

4.2.1 Kepada Direktur Rumah Sakit Islam Siti 

Khadijah Palembang 

Agar hasil penelitian ini dapat menjadi 

refrensi atau masukan bagi RS Siti Khadijah 

Palembang dalam mengambil kebijakan 

untuk meningkatkan mutu pelayanan 

kesehatan 

4.2.2 Kepada Rektor Universitas Kader Bangsa 

Palembang 

Agar hasil penelitian ini dapat menjadi 

masukan dan menambah bahan perpustakaan 

yang menjadi sumber data bagi mahasiswa 

kebidanan. 

4.2.3 Kepada Peneliti yang Akan Datang 
Diharapkan agar pada penelitian yang akan 

dating dapat meneliti dengan lebih dalam 

mengenai perawatan perdarahan dengan 

variabel-variabel lain. 
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ABSTRAK  

 
Autisme merupakan gangguan perkembangan peravasif (Pervasive Development Disorder ) berupa gangguan berkomunikasi, 

interaksi sosial, gangguan sensori, pola bermain, pola perilaku, emosi minat, gerakan yang terbatas, stereotipik, berulang, dan 

gangguan perkembangan neurobiologis. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Hubungan Faktor genetik, Pengaruh obat-

obatan dan Kelahiran Prematur secara silmutan dengan Kejadian autisme. Metode penelitian dengan cara kuantitatif dan 
menggunakan metode Survey Analitik dengan pendekatan Cross Sectional. Uji statistik yang digunakan adalah uji chi-

square.Populasi dalam penelitian ini adalah ibu yang memiliki anak terapi dan sekolah di Yayasan Bina Autis Mandiri 

Palembang tahun 2019 dengan total sampel berjumlah 30 responden. Analisis yang digunakan adalah analisis univariat dan 

analisis bivariat. Analisis univariat didapatkan hasil responden yang mengalami autisme sebanyak 18 responden (60,0%), 
yang memiliki faktor genetik 18 responden (60,0%), yang pengaruh obat-obatan 9 responden (30,0%), dan yang lahir 

prematur 20 responden (66,7%). Hasil pengujian tersebut didapatkan hasil bahwa ada hubungan bermakna antara faktor 

genetik dengan kejadian autisme p. value 0,024 < α = 0,05, untuk pengaruh obat-obatan dengan kejadian autisme p. value 

0,049 < α = 0,05 ada hubungan bermakna antara kelahiran prematur dengan kejadian autisme p. value 0,045 < α = 0,05. Hasil 
Penelitian ini diharapkan untuk dapat mengetahui dan mencegah sedini mungkin risiko yang menyebabkan autis pada anak. 

 

Kata Kunci :Autisme, Faktor Genetik, Pengaruh obat-obatan dan Kelahiran Prematur. 

 

ABSTRACT 

 

Autism is a pervasive development disorder in the form of communication disorders, social interactions, sensory disorders, 

play patterns, behavioral patterns, emotional interests, limited movements, stereotypes, repetitioms, and neurobiological 
developmental disorders. The quantitative research methods used Analytical Survey method with Cross-Sectional approach. 

Statistical tests used the chi-square test. The population in this study was mothers who had therapy chilidren and studied at 

the Bina Autis Fondation in Palembang in 2019 with a sample of 30 respondents. The data were analyzed using univariate 

and bivariate analyses. The results of the univariate analysis showed that there were 18 respondents (60%) suffering autism, 
18 respondents (60%) having a genetic factor, 9 respondents (30%) having the influence of drugs, and 20 respondents 

(66,7%) being born prematurely. These result showed that there were significants relationships anong the genetic factor and 

the incidence of autism with p value of 0,024 << α = 0,05, the effect of drugs and the incidence of autism with p value of 

0,049< α = 0,05, and premature birth and the incidence of autism with p value value 0,045< α = 0,05. The results of this 
study are expected to be able to find out and prevent as early as possible the risk that cause autism in children. 

 

Keywords : Autism, Genetic Factors, Effects of Drugs and Prematur Birth 

 
1. PENDAHULUAN  

1.1.  Latar Belakang  

Autisme telah menjadi hal yang menakutkan 

bagi para orang tua di seluruh dunia dan juga 

Indonesia. Pada 10-20 tahun lalu jumlah penyandang 

autisme hanya 2-4 per 10.000 kelahiran anak, 3 

tahun belakangan jumlah tersebut meningkat 

menjadi 15-20 anak atau per 500 anak. Tahun lalu 

ditemukan 20-60 anak atau sekitar 1 per 200 anak 

atau 1 per 250 anak (Siswantoyo 2018). 

Autisme adalah gangguan perkembangan 

peravasif (Pervasive Development Disorder) berupa 

gangguan berkomunikasi, interaksi sosial, 

ganhgguan sensori, pola bermain, perilaku, emosi, 

minat, gerakan yang terbatas, stereotipik, berulang, 

dan gangguan perkembangan neurobiologis 

(Siswantoyo, 2018). 

Menurut World Health Organisation (WHO) 

Prevelansi penyandang autisme di seluruh dunia 

menurut data pada tahun 2011 yaitu 35 juta orang 

penyandang autisme di dunia adalah 6 diantara 1000 

orang mengidap autis. Center for Disease Control 

(CDC) melaporkan data prevalensiautis dari dari 

tahun 2010-2014 mengalami peningkatan. Di tahun 

2014, CDC memperkirakan bahwa 1 dari 68 anak 

(atau 14,7 per 1.000 anak usia delapan tahun) di 

beberapa komunikasi di Amerika serikat telah 

diidentifikasi dengan ASD. Pada tahun 2017 

diperkirakan mengalami peningkatan luar biasa , 

dari 1 per 1000 penduduk menjadi dan melampaui 

rata-rata dunia yaitu 6 per 1000 penduduk (Miftahul, 

2015). 

Angka kejadian Autisme di Indonesia belum 

ditemukan yang akurat mengenai keadaan yang 

sesungguhnya, namun seperti halnya dibelahan 

dunia lainnya terjadi peningkatan yang luar biasa 

penderita autis di Indonesia.Prediksi penderita autis 

dari tahun ke tahun semakin meningkat.Menurut Dr. 
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Rudy merujuk pada Incidence and Prevalence ASD 

(Autism Spectrum Disorder), terdapat 2 kasus baru 

per 1000 penduduk per tahun, serta 10 kasus per 

1000 penduduk. Sedangkan penduduk Indonesia 

yaitu 237,5 juta dengan laju pertumbuhan penduduk 

1,14%. Maka dapat di perkirakan penyandang 

autisme di Indonesia yaitu 2,4 juta orang dengan 

pertambahan penyandang baru 500 orang/tahun. 

Badan Pusat Statistik mencatat bahwa saat ini ada 

1,5 juta anak Indonesia yang menderita autisme 

(Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindunga Anak RI, 2018). 

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan 

Provinsi Sumatera Selatan belum ada data yang pasti 

tentang anak autisme sebab autisme bukan titik 

fokus utama dalam program pemerintah, di kota 

palembang belum memiliki wadah atau pusat 

pengembanagan potensi anak berkebutuhabn khusus 

secara lengkap terutama autisme, baik dari segi 

terapi, akademik dan fasilitas. Sampai saat ini, di 

kota Palembang hanya terdapat tempat 

pengembangan potensi anak yang bersifat mikro 

(swasta) (Muslim, 2014). 

Salah satu yayasan pengembangan potensi 

anak autisme dikota Palembang yaitu Yayasan Bina 

Autis Mandiri Palembang. Berdasarkan  grafik yang 

dimiliki Yayasan Bina Autis Mandiri Palembang 

mengalami peningkatan, pada tahun 2017 terdapat 

sejumlah 260 penderita, Pada Tahun 2018 berjumlah 

275 penderita dan pada tahun 2019 berjumlah 295 

Penderita (Grafik Yayasan Bina Autis Mandiri 

Palembang, 2019). 

Faktor-faktoryang mempengaruhi Autisme 

adalah faktor Genetik, Usia Ibu, Infeksi selama 

persalinan terutama infeksi virus, Perdarahan selama 

kehamilan, Kelahiran Prematur, Obat-obatan, 

Merokok saat kehamilan, Stres saat Kehamilan. 

(Irianto, 2014). 

Faktor Genetik adalah berbagai faktor 

bawaan/ pewarisan sifat kepada keluarga baik yang 

normal dan patologik. Seperti sindrom Down, 

sindrom Turner yang disebabkan oleh kelainan 

kromosom. Sehingga ibu yang memiliki keluarga/ 

keturunan/ riwayat anak autisme sebelumnya 

memiliki resiko lebih tinggi terjadinya autisme 

dibandingkan populasi keluarga normal.(Yohanes, 

2016). 

Teori-teori penyebab terjadinya autisme 

tersebut adalah genetik seperti herediter/ pewarisan 

sifat yang terjadi pada anak yang memiliki hubungan 

saudara kandung, maupun anak kembar memiliki 

resiko lebih tinggi, karena anak autis memiliki kadar 

hormon cytokine yang berlebihan dalam darah putih, 

kadar yang meningkat akan menyebabkan terjadinya 

abnormal neurology. Peningkatan hormon cytokine 

tersebut menjadi penyebab secara genetik yang 

menyebabkan timbulnya autisme.(Siswantoyo, 

2018). 

 

1.2.     Tujuan Penelitian  

1.2.1. Tujuan Umum  

Diketahui hubungan faktor genetik, pengaruh 

obat-obatan, dan kelahiran prematur, secara simultan 

dengan kejadian autisme di Yayasan Bina Autis 

Mandiri Palembang Tahun 2019 ? 

1.2.2. Tujuan Khusus  

1) Diketahui hubungan faktor genetik secara 

parsial dengan kejadian autisme di Yayasan 

Bina Autis Mandiri Palembang Tahun  2019 

? 

2) Diketahui hubungan Pengaruh obat-obatan 

secara parsial dengan kejadian autisme di 

Yayasan Bina Autis Mandiri Palembang 

Tahun 2019 ? 

3) Diketahui mengetahui hubungan kelahiran 

prematur secara parsial dengan kejadian 

autisme di Yayasan Bina Autis Mandiri 

Palembang Tahun 2019 ? 

 

1.3.  Manfaat Penelitian  

1.3.1 Bagi Yayasan Bina Autis Mandiri 

Palembang 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat di 

gunakan sebagai masukan bagi petugas khususnya di 

Yayasan Bina Autis Mandiri Palembang untuk 

meningkatkan pendidikan kesehatan pada 

masyarakat dalam rangka menurunkan kejadian 

autisme. 

1.3.2  Bagi Universitas Kader Bangsa Palembang 
Di harapkan penelitian ini dapat di gunakan 

sebagai bahan masukan dan informasi untuk 

melengkapi literature kepustakaan sehingga dapat 

menunjang pengetahuan dan wawasan mahasiswa 

serta dapat di lakukan penelitian lebih lanjut. 

1.3.3 Bagi Peneliti 

Dengan melakukan penelitian ini, peneliti 

dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman di 

bidang penelitian guna pengembanganpenelitian 

selanjutnya serta untuk memenuhi persyaratan dalam 

menjalankan ujian akhir program studi. 

1.3.4  Bagi Peneliti yang Akan Datang 

Dengan adanya penelitian ini di harapkan 

agar mahasiswa /peneliti dapat melakukan penelitian 

kesehatan dengan menerapkan metodologi penelitian 

dan biostatistik terutama mengenai kejadian autisme. 

 

2.  METODE PENELITIAN  

Penelitian ini dengan cara kuantitatif dan 

menggunakan Survei Analitik  dalam arti bertujuan 

untuk mengetahui hubungan antara variabel 

independen yang meliputi faktor genetik, pengaruh 

obat-obatan, kelahiran prematur dengan variabel 

dependen Kejadian Autisme secara simultan dan 

parsial, dengan pendekatan secara Cross Sectional 

karena pengumpulan data variabel dependen dalam 

waktu yang bersamaan (Notoatmodjo, 2018). 

Penelitian ini dilakukan di Yayasan Bina 

Autis Mandiri Palembang pada tanggal 20 Mei 

sampai 02 Juni 2019. Populasi dalam penelitian ini 

adalah ibu yang memiliki anak terapi dan sekolah di 

Yayasan Bina Autis Mandiri Palembang dari bulan 

Mei-Juni 2019 yang berjumlah 30 orang. Tehnik 

Pengambilan sample menggunakan Accidental 

Sampling pengumpulan data menggunakan data 

primer alat ukur yang digunakan kuesioner. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Hubungan Faktor Genetik dengan 

Kejadian Autisme 

Tabel 3.1 

Distribusi RespondenBerdasarkan Faktor genetik 

dengan Kejadian Autisme di Yayasan Bina Autis 

Mandiri Palembang Tahun 2019. 

 
N

o 

Faktor 

Geneti

k 

Kejadian Autisme Total 

 

P 

Valu

e 

O

R 
Ya Tidak  

N % n % N % 0,02

4 

7,000 

1 Ya 14 77,

8 

4 22

,2 

18 10

0 

2 Tidak  4 33,

3 

8 66

,7 

12 10

0 

Jumlah 18  1

2 

 30  

 

Pada tabel 3.1 didapatkan dari 18 responden 

yang memiliki faktor genetik yang mengalami 

kejadian autisme sebanyak 14 responden (77,8%) 

dan yang tidak mengalami kejadian autisme 

sebanyak 4 responden (22,2%), sedangkan dari 12 

responden yang tidak mempunyai faktor genetik 

mengalami autisme lebih sedikit yaitu sebanyak 4 

responden (33,3%) dan yang tidak mengalami 

kejadian autisme sebanyak 8 responden (66,7%). 

Berdasarkan hasil uji statistik chi squer 

didapatkan p value = 0,024 < dari α = 0,05 

menunjukkan bahwa ada hubungan antara Faktor 

genetik dengan kejadian autisme di Yayasan Bina 

Autis Mandiri Palembang Tahun 2019. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang berjudul,hubungan faktor Genetik dengan 

kejadian Autisme di Rumah Sakit Umum Daerah 

Kota Palu,dari 32 responden sebanyak 31 (96,88%) 

memiliki faktor genetik, dan 1 (3,13%) tidak 

memiliki faktor genetik, didapatkan ada hubungan 

antara faktor genetik dengan kejadian autisme 

dengan nilai p. value = 0,000 < α = 0,05 (Eka, 

2018). 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan 

Penelitian terkait hubungan faktor Genetik dengan 

kejadian Autisme di Yakari Kota Medan, 

menyatakan bahwa hasil pengolahan data 

menggunakan chi-square didapatkan nilai p = 0.023 

(dimana nilai p dianggap bermakna bila p<0.05) 

yang berarti bahwaterdapat hubungan bermakna 

antara kejadian autisme dengan pengaruh genetik 

(Debby, 2016). 

Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang 

ada peneliti berpendapat bahwa faktor genetik lebih 

cenderung mengalami autisme dikarenakan ibu yang 

memiliki anak/ keturunan autis beresiko lebih besar 

dibandingkan populasi norrmal. 

 

3.2 Hubungan Pengaruh Obat-obatan dengan 

Kejadian Autisme 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2 

Distribusi RespondenBerdasarkan Pengaruh Obat-

obatan dengan Kejadian Autisme di Yayasan Bina 

Autis Mandiri Palembang Tahun 2019. 

 
N

o 

Pengar

uh 

Obat-

obatan 

Kejadian Autisme Total 

 

P 

Valu

e 

O

R 
Ya Tidak  

n % n % N % 0,04

9 

8,800 

1 Ya 8 88,

9 

1 11

,1 

9 10

0 

2 Tidak  10 47,

6 

1

1 

52

,4 

21 10

0 

Jumlah 18  1

2 

 30  

 

Pada tabel 3.2 didapatkan dari 9 responden 

yang pengaruh obat-obatan yang mengalami autisme 

sebanyak (88,9%) dan yang tidak mengalami 

kejadian autisme sebanyak (11,1%), sedangkan dari 

21 responden yang tidak pengaruh obat-obatan 

mengalami kejadian autisme lebih banyak yaitu 

sebanyak (47,6%) dan yang tidak mengalami 

kejadian autisme sebanyak (52,4%). 

Berdasarkan hasil uji statistik chi squer 

didapatkan p value = 0,049 < dari α = 0,05 

menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengaruh 

obat-obatan dengan kejadian autisme di Yayasan 

Bina Autis Mandiri Palembang Tahun 2019. 

Berdasarkan penelitian terkait hubungan 

pengaruh obat-obatan dengan kejadian Autisme di 

Kota Cirebon, menyatakan bahwa hasil pengolahan 

data menggunakan chi-square didapatkan nilai p = 

0.016 (dimana nilai p dianggap bermakna bila p 

<0.05) yang berarti bahwa terdapat hubungan 

bermakna antara kejadian autisme dengan pengaruh 

obat-obatan (Affandi, 2014) . 

Hasil penelitianini sejalan dengan penelitian, 

hubungan penggunaan obat-obatan dengan kejadian 

autisme di kota Semarang, dari 44 responden 

sebanyak 14 (31,3%) yang riwayat pengaruh obat-

obatan, dan 31 (68,9%) ibu hamil yang tidak 

mengalami pengaruh obat-obatan , didapatkan ada 

hubungan antara pengaruh obat-obatan dengan berat 

autisme dengan nilai p. value = 0,006 < α = 0,05 

(Nigrum, 2018). 

Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang 

ada peneliti berpendapat bahwapengaruh obat-

obatan bisa mengakibatkan autisme dikarenakan ibu 

yg mengonsumi obat Asam Valproat (obat yang 

mengatasi kejang yang disebabkan epilepsi), 

mengatasi rasa mual, muntah dan obat penenenang, 

memiliki efek untuk menghambat komunikasi antar 

neuron pada anak yang mengakibatkan rusaknya 

organ otak anak yang mengakibatkan kecacatan dan 

tidak berfungsinya sebagian organ. Maka ibu hamil 

dilarang untuk mengonsumsi obat-obatan pada saat 

hamil kecuali vitamin yang diresepkan oleh dokter/ 

bidan. 
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3.3 Hubungan Kelahiran Prematur dengan 

Kejadian Autisme. 

 

Tabel 3.3 

Distribusi RespondenBerdasarkan Kelahiran 

Prematur dengan Kejadian Autisme di Yayasan Bina 

Autis Mandiri Palembang Tahun 2019. 
No Kelahira

n 

Prematur 

Kejadian Autisme Total 

 

P 

Value 

OR 

Ya Tidak  

n % N % N % 0,045 7,000 

1 Ya 15 75,0 5 25,

0 

20 10

0 

2 Tidak  13 30,0 7 70,

0 

10 10

0 

Jumlah 18  12  30  

 

Pada tabel 3.3 didapatkan dari 20 responden 

yang lahir prematur yang mengalami kejadian 

autisme sebanyak 15 responden (75,0%) dan yang 

tidak mengalami kejadian autisme sebanyak 5 

responden (25,0%), sedangkan dari 10 responden 

yang tidak lahir prematur mengalami kejadian 

autisme lebih sedikit yaitu 3 responden (30,0%) dan 

yang tidak mengalami autisme lahir banyak 

sebanyak 7 responden (70,0%). 

Berdasarkan hasil uji statistik chi square 

didapatkan p. value = 0,045 < dari α = 0,05 

menunjukkan bahwa ada hubungan antara kelahiran 

prematur dengan kejadian kejadian autisme di 

Yayasan Bina Autis Mandiri Palembang Tahun 

2019. 

Berdasarkan penelitian terkait hubungan 

penggunaan obat-obatan dengan kejadian autisme di 

kota Palembang,  menyatakan bahwa presentasi ibu 

yang mengonsumsi obat beresiko adalah 0%. 

Hampir seluruh sampel menyatakan bahwa mereka 

mengonsumsi vitamin selama kehamilan. Hal ini 

menyatakan bahwa hasil pengolahan data 

menggunakan chi-squer didapatkan nilai p = 0.000 

(dimana nilai p dianggap bermakna bila p <0.05) 

yang berarti bahwa tidak  terdapat hubungan 

bermakna antara kejadian autisme dengan pengaruh 

obat-obatan (Alman, 2013). 

Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang 

ada peneliti berpendapat bahwakelahiran kurang dari 

29-37 minggu dengan berat janin kurang dari 2500 

gram, karena alat-alat vital ( otak, jantung, paru dan 

ginjal) belum sempurna sehingga bayi mengalami 

kesulitan dalam beradaptasi untuk tumbuh dan 

berkembang dengan baik diluar kandugan. Perlu 

adanya bantuan, perawatan yang berkepanjangan 

dan  penanganan secara intensif dengan alat serta 

obat oleh tenaga kesehatan. 

 

4. SIMPULAN DAN SARAN  

4.1.  Simpulan 

4.1.1 Ada hubungan faktor genetik, pengaruh obat-

obatan, dan kelahiran prematur secara 

simultan dengan kejadian autisme di Yayasan 

Bina Autis Mandiri Palembang Tahun 2019. 

4.1.2 Ada hubungan faktor genetik secara parsial 

dengan kejadian autisme di Yayasan Bina 

Autis Mandiri Palembang Tahun 2019. 

4.1.3 Ada hubungan pengaruh obat-obatan secara 

parsial dengan kejadian autisme di Yayasan 

Bina Autis Mandiri Palembang Tahun 2019. 

4.1.4 Ada hubungan kelahiran prematur secara 

parsial dengan kejadian autisme di Yayasan 

Bina Autis Mandiri Palembang Tahun 2019. 

 

4.2.  Saran 

4.2.1 Kepada Pimpinan Bina Autis Mandiri 

Palembang 

Diharapkan penelitian ini dapat di 

manfaatkan dan digunakan sebagai masukan 

bagi petugas khususnya di Yayasan Bina 

Autis Mandiri Palembang untuk 

meningkatkan pengetahuan khususnya faktor 

yang mempengaruhi autisme. 

4.2.2  Kepada Rektor Universitas Kader Bangsa 

Palembang 

Diharapkan dapat di gunakan sebagai bahan 

masukan dan informasi untuk melengkapi 

literature kepustakaan sehingga dapat 

menunjang pengetahuan dan wawasan 

mahasiswa khususnya DIV Kebidanan serta 

dapat di lakukan penelitian lebih lanjut. 

4.2.3 Kepada Peneliti yang Akan Datang 
Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan 

bahan masukan agar mahasiswa/peneliti yang 

akan datang dapat melakukan penelitian lebih 

lanjut khususnya dengan menerapkan 

meodologi penelitian dan biostatistik 

terutama mengenai kejadian autism. 
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ABSTRAK  

 

Stunting adalah kondisi bayi yang gagal tumbuh pada usia 0 – 11 bulan dan anak balita berusia 12-59 bulan. Menurut Word 

Health Organization (WHO ) tahun 2017 23% dari seluruh anak didunia usia dibawah 5 tahun mengalami stunting. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan status gizi, anemia dalam kehamilan dan berat badan lahir secara 
simultan dengan kejadian stunting anak usia >2 tahun di Wilayah Kerja Puskesmas Lembak Kabupaten Muara Enim tahun 

2019. Jenis penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan Survey Analitik dengan pendekatan Cross Sectional. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua anak usia > 2 tahun yang datang ke Puskesmas Lembak Kabupaten Muara Enim 

yang berjumlah 40 orang responden.  Jumlah sampel penelitian ini sebanyak 40 responden. Analisis data dilakukan dengan 
dua tahap yaitu analisa univariat dan analisa bivariate dengan uji statistic Chi Square. Hasil penelitian diketahui bahwa ada 

hubungan status gizi ( p value = 0,044 ), anemia dalam kehamilan ( p value = 0,007 ) dan berat badan lahir ( p value = 0,016 ) 

dengan kejadian stunting anak usia > 2 tahun di Wilayah Kerja Puskesmas Lembak Kabupaten Muara Enim tahun2019. 

Diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan serta dapat memberikan konseling dan penyuluhan-penyuluhan 
mengenai kejadian stunting pada anak, sehingga pemahaman masyarakat terutama ibu ibu yang memiliki anak balita dapat 

mengetahui tanda – tanda stunting secara dini sehingga dapat dilakukan penanganan dan pencegahan stunting pada anak. 

 

Kata kunci :Stunting,StatusGizi,AnemiaDalam Kehamilan,Berat Badan Lahir 

 

ABSTRACT 

 

Stunting is a condition of infants who fail to grow at the age of 0-11 months and toddlers aged 12-59 months. According to 

the Word Health Organization (WHO) in 2017 23% of all children in the world under the age of 5 years experience stunting. 

The purpose of this study was to determine the relationship of nutritional status, anemia in pregnancy and birth weight 

simultaneously with the incidence of stunting of children aged> 2 years in the Work Area of the Lembak Health Center in 

Muara Enim Regency in 2019. This type of research is quantitative by using an Analytical Survey approach Cross sectional. 

The population in this study were all children aged> 2 years who came to the Lembak Health Center in Muara Enim 

Regency with a total of 40 respondents. The number of samples of this study were 40 respondents. Data analysis was carried 

out in two stages, namely univariate analysis and bivariate analysis with Chi Square statistical tests. The results of the study 

note that there is a relationship between nutritional status (p value = 0.044), anemia in pregnancy (p value = 0.007) and 

birth weight (p value = 0.016) with the incidence of stunting of children aged> 2 years in the working area of Lembak Health 

Center in Muara Enim Regency year 1919. It is expected to improve health services and be able to provide counseling and 

counseling about the incidence of stunting in children, so that community understanding, especially mothers who have 

children under five, can know the signs of stunting early so that stunting and prevention can be carried out on children. 

 

Keywords: Stunting, Nutritional Status, Anemia in Pregnancy, Birth Weight 

 

 
1. PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang  

Stunting adalah kondisi bayi yang gagal 

tumbuh pada usia 0-11 bulan dan anak  balita 

berusia 12-59 bulan. Terjadinya stunting karena  

akibat dari  kekurangan gizi kronis  terutama dalam 

1.000 hari pertama kehidupan sehingga anak terlalu 

pendek untuk usianya. Kekurangan gizi biasa terjadi  

sejak bayi  yang  masih dalam kandungan  dan pada 

masa awal setelah bayi lahir, tetapi untuk kodisi  

stunting  baru  nampak setelah anak berusia 2 tahun 

(Ramayulis dkk, 2018) 

 Menurut Word Health Organization (WHO) 

tahun 2017 23% dari seluruh anak di dunia usia 

dibawah 5 tahun mengalami stunting selang tahun 

2005-2016 yang di dominasi negara-negara di benua 

Afrika. Pada wilayah-wilayah di benua asia, 

prevalensi tertinggi stunting terjadi di Negara Timor 

Leste mencapai 50,2%. Prevalensi stunting paling 

rendah terjadi di Negara Sri Lanka mencapai 14,7%. 

Sedangkan di Indonesia 36,4% anak-anak  usia 

dibawah 5 tahun mengalami  stunting.  Berdasarkan  

rata-rata regional  menurut WHO sebesar 33,8%, 

artinya kejadian stunting di Indonesia  masih berada 

diatas  rata-rata (Toliu dkk, 2018). 

Stunting  masih merupakan masalah  gizi 

yang  menjadi  tantangan  bagi Indonesia, hal ini 

dapat di lihat dari data Kemenkes  RI  masih banyak 

provinsi-provinsi di Indonesia yang mengalami 

stunting berada di atas target yang telah ditentukan 

HUBUNGAN STATUS GIZI, ANEMIA DALAM KEHAMILAN DAN BERAT 

BADAN LAHIR DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA ANAK USIA 7-13 

BULAN DI PUSKESMAS LEMBAK KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2019. 
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oleh Kemenkes RI. Target persentase balita  yang  

mengalami  kejadian stunting adalah kurang dari 

20%. Status gizi balita usia 0-59 bulan melalui PSG 

(Pemantauan Status Gizi) tahun 2016 prevalensi  

rata-rata balita yang  mengalami stunting di 

Indonesia sebesar 27,6%, dengan kasus tertinggi 

terjadi di provinsi Sulawesi Barat sebesar 39,7% 

(Kemenkes RI, 2016). 

Sedangkan  kasus terendah terjadi di provinsi 

Sumatera Selatan sebesar 19,2%. Mengacu pada 

target yang ditetapkan Kemenkes RI hanya provinsi 

Sulawesi Selatan dan Bali yang rata-rata kejadian 

stunting berada di bawah 20% (Kemenkes RI, 2016). 

Data dari Dinas Kesehatan Kota Palembang 

tahun 2018 sebanyak 404 balita, dimana angka 

tertinggi terdapat di wilayah Puskesmas 11 Ilir 

sebanyak 41 kasus (10,3%) dan puskesmas 

Keramasan, puskesmas Pakjo, puskesmas Talang 

Ratu, puskesmas Bukit Sangkal tidak ada kasus 

BGM (0%) (Dinkes Kota Palembang, 2018). 

Berdasarkan data Dinas Kesehatan 

Kabupaten Muara Enim jumlah balita tahun 2018 

sebanyak 64.967 orang yang mengalami stunting 

sebanyak 1.152 orang (Dinkes Muara Enim, 2018). 

Sedangkan di Puskesmas Lembak  jumlah balita 

sebanyak 1.963 orang yang mengalami stunting 

sebanyak 9 orang (Data Puskesmas  Lembak, 2018). 

Penyebab stunting diantaranya adalah 

hambatan pertumbuhan dalam kandungan, asupan 

zat gizi yang tidak mencukupi untuk mendukung 

pertumbuhan dan perkembangan yang cepat pada 

masa bayi dan anak anak serta seringnya terkena 

penyakit infeksi selama masa awal kehidupan, anak 

memiliki panjang badan yang rendah ketika lahir, 

anak yang mengalami berat lahir yang rendah pada 

saat dilahirkan dan pemberian makanan tambahan 

yang tidak sesuai menurut usia disertai dengan 

konsistensi makanannya (Kusuma, 2013). 

Masalah gizi yang sering dihadapi ibu hamil 

yaitu Kurang Energi Kronik (KEK) dan anemia gizi. 

Ibu yang mengalami Kurang Energi Kronis (KEK) 

berarti ibu sudah mengalami keadaan kurang gizi 

dalam waktu yang telah lama, bila ini terjadi 

kebutuhan gizi untuk proses tumbuh kembang janin 

menjadi terhambat sehingga ibu berisiko melahirkan 

bayi BBLR dan stunting (Sukmawati, 2018). 

Hasil penelitian tentang status gizi ibu hamil, 

berat  badan lahir bayi dengan stunting pada balita. 

Hasil penelitian ada hubungan antara status gizi ibu 

saat hamil (LILA) dengan kejadian stunting pada 

balita usia 06-36 bulan dengan nilai p = 0.01 (< 

0.05) (Sukmawati, 2018) 

Trimester III kehamilan memang merupakan 

masa dimana terjadinya pertumbuhan janin yang 

lebih cepat dibandingkan trimester sebelumnya. 

Kadar hemoglobin ibu hamil trimester III yang 

rendah dapat mengakibatkan pertumbuhan janin 

terhambat/kecil/BBLR dan berpotensi stunting 

(Utami, 2013). 

Hasil penelitian tentang hubungan antara 

status gizi ibu saat hamil dengan kejadian stunting 

pada anak di Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul. 

Hasil bivariat menunjukkan riwayat anemia saat 

hamil merupakan faktor risiko terjadinya stunting 

secara statistik (p=0,007) (Kristiana, 2016) 

Bayi dengan BBLR akan tumbuh dan  

berkembang  lebih  lambat  karena pada bayi dengan  

BBLR sejak dalam  kandungan telah mengalami 

retardasi pertumbuhan intera uterin dan akan 

berlanjut  sampai usia selanjutnya setelah dilahirkan 

yaitu mengalami pertumbuhan dan perkembangan  

yang  lebih  lambat dari bayi yang dilahirkan 

normal, dan sering gagal menyusul tingkat 

pertumbuhan yang seharusnya dia capai pada 

usianya setelah lahir. Bayi BBLR juga mengalami 

gangguan saluran pencernaan, karena saluran 

pencernaan belum berfungsi, seperti kurang dapat 

menyerap lemak dan mencerna protein sehingga 

mengakibatkan kurangnya cadangan zat gizi dalam 

tubuh. Akibatnya pertumbuhan bayi BBLR akan 

terganggu, bila keadaan ini berlanjut dengan 

pemberian makanan yang tidak mencukupi, sering 

mengalami infeksi dan perawatan kesehatan yang 

tidak baik dapat menyebabkan anak stunting 

(Proverawati dalam Rahmadi, 2016). 

Hasil penelitian tentang hubungan antara 

riwayat berat badan lahir dengan kejadian  stunting  

pada  anak usia balita di wilayah Puskesmas Sungai 

Karias, Hulu Sungai Utara. Hasil analisis bivariat 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara  riwayat status BBLR (nilai p = 

0,015) dengan stunting pada anak baduta. 

Berdasarkan hasil analisis  multivariat, diperoleh 

bahwa BBLR merupakan faktor risiko yang paling 

dominan berhubungan dengan kejadian stunting. 

Anak dengan BBLR memiliki risiko 5,87 kali untuk 

mengalami stunting. (Rahayu, 2015) 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian “Hubungan 

status gizi, anemia dalam kehamilan dan berat 

badan lahir dengan kejadian stunting pada anak 

usia > 2 tahun di Wilayah Kerja Puskesmas 

Lembak Kabupaten Muara Enim Tahun 2019”. 

 

1.2. Tujuan Penelitian  

1.2.1. Tujuan Umum  

Diketahui hubungan status gizi, anemia 

dalam kehamilan dan berat badan lahir secara 

simultan dengan kejadian stunting anak usia > 2 

tahun di Wilayah Kerja Puskesmas Lembak 

Kabupaten Muara Enim tahun 2019. 

1.2.2. Tujuan Khusus  

1. Diketahui hubungan status gizi secara parsial 

dengan  kejadian  stunting pada anak usia > 2 

tahun di Wilayah Kerja Puskesmas Lembak 

Kabupaten  Muara Enim tahun 2019?. 

2. Diketahui hubungan anemia dalam kehamilan 

secara parsial dengan kejadian  stunting  pada 

anak usia > 2 tahun di Wilayah Kerja 

Puskesmas Lembak Kabupaten Muara Enim 

tahun 2019. 

3. Diketahui  hubungan berat badan  lahir secara 

parsial dengan kejadian stunting pada anak 

usia > 2 tahun di Wilayah Kerja Puskesmas 

Lembak Kabupaten Muara Enim tahun 2019. 

1.3.  Manfaat Penelitian  
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1.3.1 Bagi Pimpinan Puskesmas Lembak 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi 

sumber informasi dan evaluasi dalam memberikan 

mutu  pelayanan yang lebih baik lagi, upaya 

menekan angka stunting pada anak serta dapat 

menjadi masukan sebagai bahan pertimbangan dan 

strategi di masa yang akan datang  guna 

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada anak. 

 1.3.2Bagi Universitas Kader Bangsa Palembang 

Dapat menambah referensi dan pustaka serta 

pengetahuan bagi Mahasiswa Universitas Kader 

Bangsa Palembang khususnya program D IV 

Kebidanan Universitas Kader Bangsa Palembang 

mengenai stunting. 

1.3.3 Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan peneliti tentang stunting 

pada anak dan sebagai pengalaman  proses belajar 

dan penerapan ilmu yang didapatkan di bangku 

kuliah dan mengaplikasikannya dimasyarakat. 

1.3.4 Bagi Peneliti yang Akan Datang 

Sebagai bahan rujukan di dalam penelitian 

selanjutnya, khususnya yang mengambil 

permasalahan mengenai faktor-faktor  yang  

berhubungan dengan stunting. 

 

2.  METODE PENELITIAN  

Penelitian ini dengan cara kuantitatif dan 

menggunakan Survei Analitik dengan pendekatan 

Cross sectional, dimana variable independen ( Status 

Gizi, Anemia dalam Kehamilan dan Berat Badan 

Lahir  ), dan variable dependen ( kejadian stunting ) 

diambil atau dikumpulkan dalam waktu bersamaan ( 

Notoadmodjo,2012). 

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas 

Lembak Kabupaten Muara Enim pada periode  Mei 

hingga Juni 2019. Populasi dalam penelitian  ini 

adalah semua anak usia 7- 23 bulan yang dating ke 

Puskesmas Lembak Kabupaten Muara Enim yang di 

perkirakan berjumlah 50 orang. Tehnik Pengambilan 

sample menggunakan Purposive Sampling yaitu 

pengambilan sampel berdasarkan kriteria / 

pertimbangan tertentu yang penulis buat. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Hubungan Status Gizi dengan Kejadian 

Stunting 

                         Tabel 3.1 

Distribusi Responden Berdasarkan Status Gizi 

dengan Kejadian Stunting di Puskesmas Lembak 

Kabupaten Muara Enim Tahun 2019. 

 

Berdasarkan tabel 5.6 didapatkan hasil dari 

14 responden dengan status gizi kurang ada 6 

responden (42,9%) yang mengalami stunting dan 

yang tidak mengalami stunting sebanyak 8 

responden (57,1%). Sedangkan dari 26 responden 

dengan status gizi baik yang mengalami stunting 

sebanyak 3 responden (11,5%) dan yang tidak 

mengalami stunting sebanyak 23 responden (86,5%). 

Hasil uji statistik diperoleh pula nilai Odds 

Ratio (OR) = 5,75 yang berarti bahwa responden 

status gizi dalam kehamilan kurang berpeluang 5,75 

kali mengalami stunting dibandingkan dengan 

repsonden dengan status gizi dalam kehamilan baik. 

Berdasarkan hasil uji Chi Square didapatkan  

nilai p Value  = 0,044 ≤ 0,05 yang berarti ada 

hubungan yang signifikan antara status gizi  ibu 

hamil dengan kejadian stunting di Wilayah Kerja 

Puskesmas Lembak  Kabupaten Muara Enim. Hasil 

uji statistik diperoleh pula nilai Odds Ratio (OR) = 

5,75 yang berarti bahwa responden status gizi dalam 

kehamilan kurang berpeluang 5,75 kali mengalami 

stunting dibandingkan dengan repsonden dengan 

status gizi dalam kehamilan baik. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

tentang  status gizi ibu hamil, berat  badan  lahir bayi 

dengan  stunting pada balita. Hasil  penelitian ada 

hubungan antara status gizi ibu saat hamil (LILA) 

dengan kejadian stunting pada balita usia 06-36 

bulan dengan nilai p = 0.01 (< 0.05). Ada hubungan  

antara berat badan lahir bayi dengan  stunting  pada 

balita usia 6-36 bulan dengan nilai p = 0.02 (< 0.05) 

(Sukmawati, 2018). 

 

3.2 Hubungan Anemia dalam Kehamilan dengan 

Kejadiaan Stunting 

Tabel 3.2 

Distribusi Responden Berdasarkan Anemia 

Dalam Kehamilan dengan Kejadian Stunting di 

puskesmas Lembak Kabupaten Muara Enim 

Tahun 2019. 

 

Berdasarkan tabel 5.7 didapatkan hasil dari 

11 responden yang mengalami anemia ada 6 

responden (54,5%) yang mengalami stunting dan 

yang tidak mengalami stunting sebanyak 5 

responden (45,5%). Sedangkan dari 29 responden 

yang tidak mengelami anemia yang mengalami 

stunting sebanyak 3 responden (10,3%) dan yang 

tidak mengalami stunting sebanyak 26 responden 

(89,7%).. 

Hasil uji statistik diperoleh pula nilai Odds 

Ratio (OR) = 10,4 yang berarti bahwa responden 

yang mengalami anemia dalam kehamilan 

berpeluang 10,4 kali mengalami stunting 

dibandingkan dengan repsonden yang tidak 

mengalami anemia dalam kehamilan. 

N

o 
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Gizi 
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p 
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Berdasarkan hasil uji Chi Square didapatkan  

nilai p Value  = 0,007 ≤ 0,05 yang berarti ada 

hubungan yang signifikan antara anemia dalam 

kehamilan dengan kejadian stunting di Wilayah 

Kerja Puskesmas Lembak Kabupaten Muara Enim. 

Hasil uji statistik diperoleh pula nilai Odds Ratio 

(OR) = 10,4 yang berarti bahwa responden yang 

mengalami anemia dalam kehamilan berpeluang 

10,4 kali mengalami stunting dibandingkan dengan 

repsonden yang tidak mengalami anemia dalam 

kehamilan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori 

bahwa saat hamil kebutuhan zat besi meningkat dua 

kali lipat dari kebutuhan sebelum hamil. Hal ini 

terjadi karena selama hamil, volume darah 

meningkat sampai 50% sehingga perlu lebih banyak 

zat besi untuk membentuk hemoglobin.Volume 

darah meningkat disebabkan karena terjadi 

pengenceran darah, kebutuhan pembentukan 

plasenta, dan pertumbuhan janin. Hemoglobin (sel 

darah merah) yang disingkat dengan Hb adalah 

metaloprotein atau protein yang mengandung zat 

besi dalam sel darah merah yang berfungsi 

mengangkut oksigen dari paru–paru ke seluruh 

tubuh. Selain itu hemoglobin juga memainkan peran 

penting dalam menjaga bentuk sel darah merah. 

Pada dasarnya, berat bayi lahir memang tidak 

mutlak dipengaruhi oleh kadar hemoglobin ibu 

hamil. Berat bayi lahir dipengaruhi oleh dua faktor 

ibu yang mempengaruhi pertumbuhan janin 

intrauterin, yaitu faktor internal dan eksternal ibu 

hamil. Kadar hemoglobin termasuk ke dalam faktor 

internal ibu hamil (Nurkhasanah, 2008).  

 

3.3   Hubungan Berat Badan Lahir 

Tabel 3.3 

Distribusi Responden Berdasarkan Berat Badan 

Lahir dengan Kejadian Stunting di Puskesmas 

Lembak Kabupaten Muara Enim Tahun 2019. 

 

 

Berdasarkan tabel 5.8 didapatkan hasil dari 9 

responden yang mengalami berat badan lahir rendah 

ada 5 responden (55,6%) yang mengalami stunting 

dan yang tidak mengalami stunting sebanyak 4 

responden (44,4%). Sedangkan dari 31 responden 

berat badan lahir normal yang mengalami stunting 

sebanyak 4 responden (12,9%) dan yang tidak 

mengalami stunting sebanyak 27 responden (87,1%). 

Berdasarkan hasil uji Chi Square didapatkan  

nilai p Value  = 0,016  ≤ 0,05 yang berarti ada 

hubungan yang signifikan antara berat badan lahir 

dengan kejadian stunting di Wilayah Kerja 

Puskesmas Lembak Kabupaten Muara Enim.  

Hasil uji statistik diperoleh pula nilai Odds 

Ratio (OR) = 8,43 yang berarti bahwa responden 

yang mengalami berat badan lahir rendah 

berpeluang 8,43 kali mengalami stunting 

dibandingkan dengan repsonden berat badan lahir 

normal. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori 

bahwa secara individual, BBLR secara umum 

berkaitan dengan umur kehamilan kurang dari 37 

minggu dengan berat badan kurang dari 2500 gram. 

Bila bayi yang lahir dengan usia kehamilan kurang 

dari 37 minggu dan berat badannya kurang dari 

seharusnya desebut dengan dismatur kurang bulan 

kecil untuk masa kehamilan. Semakin awal bayi 

lahir, semakin belum sempurna perkembangan organ 

organ tubuhnya, dan semakin rendah berat badannya 

saat lahir dan semakin tinggi risikonya mengalami 

berbagai komplikasi berbahaya. Dampak Berat 

Badan Lahir Rendah (BBLR) sangat erat kaitannya 

dengan mortalitas janin. Keadaan ini dapat 

menghambat pertumbuhan dan perkembangan 

kognitif, kerentanan terhadap penyakit kronis di 

kemudian hari. Secara individual, BBLR merupakan 

prediktor penting dalam kesehatan dan kelangsungan 

hidup bayi yang baru lahir dan berhubungan dengan 

risiko tinggi pada kematian bayi dan anak (WHO, 

2017). 

4.  SIMPULAN DAN SARAN  

4.1.  Simpulan 

4.1.1 Ada hubungan status gizi, anemia dalam 

kehamilan dan berat badan lahir secara 

simultan dengan kejadian stunting anak usia 

> 2 tahun di Wilayah Kerja Puskesmas 

Lembak Kabupaten Muara Enim tahun 2019. 

4.1.2 Ada hubungan status gizi secara parsial 

dengan kejadian stunting pada anak usia > 2 

tahun di Wilayah Kerja Puskesmas Lembak 

Kabupaten Muara Enim tahun 2019. 

4.1.3 Ada hubungan anemia dalam kehamilan 

secara parsial dengan kejadian stunting pada 

anak usia > 2 tahun di Wilayah Kerja 

Puskesmas Lembak Kabupaten Muara Enim 

tahun 2019. 

4.1.4 Ada hubungan berat badan lahir secara 

parsial dengan kejadian stunting pada anak 

usia > 2 tahun di Wilayah Kerja Puskesmas 

Lembak Kabupaten Muara Enim tahun 2019. 

 

4.2.  Saran 

4.2.1 Kepada Puskesmas Lembak Kabupaten 

Muara Enim 

Diharapkan dapat meningkatkan pelayanan 

kesehatan serta dapat memberikan konseling dan 

penyuluhan - penyuluhan mengenai kejadian 

stunting pada anak, sehingga pemahaman 

masyarakat terutama ibu-ibu yang memiliki anak 

balita dapat mengetahui tanda - tanda  stunting 

secara dini sehingga dapat dilakukan penanganan 

dan pencegahan stunting pada anak. 
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4.2.2 Kepada Rektor Universitas Kader Bangsa 

Palembang 

Dapat menambah referensi dan pustaka serta 

pengetahuan bagi Mahasiswa Universitas 

Kader Bangsa Palembang khususnya 

program DIV Kebidanan. 

4.2.3 Kepada Peneliti yang Akan Datang 

Sebagai bahan rujukan di dalam penelitian 

selanjutnya, khususnya yang mengambil 

permasalahan mengenai faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kejadian stunting pada 

anak. 
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ABSTRAK  

 

Bayi berat lahir rendah (BBLR) adalah bayi dengan berat lahir kurang dari 2500 gram. Menurut WHO tahun 2015 di dunia 

terdapat kejadian BBLR sebanyak 15,5% yang berarti sekitar 20,6 juta bayi tersebut lahir setiap tahun, 96,5% diantaranya di 

negara-negara berkembang. BBLR termasuk faktor utama dalam peningkatan mortalitas, morbiditas dan disabilitas neonatus, 
bayi dan anak serta memberikan dampak jangka panjang terhadap kehidupannya di masa depan.  Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui hubungan anemia, riwayat BBLR dan kehamilan ganda dengan kejadian BBLR di Rumah Sakit TK.II Dr. 

AK. Gani Palembang tahun 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey analitik dengan pendekatan 

cross sectional. Populasi penelitian ini adalah seluruh bayi baru lahir di Rumah Sakit TK. II Dr. AK. Gani Palembang pada 
bulan Januari – Desember 2018 yang tercatat di rekam medik berjumlah 1.310 responden, dengan total sampel 93 responden. 

Uji statistik yang digunakan adalah chi square.  Hasil analisis bivariat dari 15 responden yang mengalami anemia yang 

mengalami BBLR sebanyak 13 responden (86,7%) lebih besar dibandingkan yang tidak mengalami BBLR sebanyak 2 

responden (13,3%). Hasil uji chi square didapat p value 0,003 ≤ α = 0,05. Dari 13 responden yang memiliki riwayat BBLR 
pada persalinan sebelumnya yang mengalami BBLR sebanyak 9 responden (69,2%) lebih besar dari yang tidak mengalami 

BBLR sebanyak 4 responden (30,8%). Hasil uji  chi  square didapatkan p value = 0,186 >  α = 0,05. Dari 9 responden yang 

mengalami kehamilan ganda yang mengalami BBLR sebanyak 8 responden (88,9%) lebih besar dibandingkan dengan yang 

tidak mengalami BBLR sebanyak 1 responden (4,6%). Hasil uji chi square didapatkan p value = 0,013 ≤ α = 0,05. 
Kesimpulannya ada hubungan anemia dan kehamilan ganda dengan kejadian bayi berat lahir rendah (BBLR) dan tidak ada 

hubungan riwayat BBLR dengan kejadian bayi berat lahir rendah (BBLR) di Rumah Sakit TK. II Dr. AK. Gani Palembang 

tahun 2018. Dari hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi pihak Rumah Sakit dalam 

mengambil kebijakan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. 
 

Kata Kunci  : BBLR, Anemia, Riwayat BBLR, Kehamilan Ganda 

 

ABSTRACT 

 

Low birth weight (LBW) babies are babies with a weight less than 2.500 grams. According to WHO, there were 15.5% LBW 

babies in the world in 2015 or around 20.6 million of these babies were born every year and 96.5% of them occurred in 

developing countries. LBW is a major factor in improving the mortality, morbidity and disability of neonates, infants, and 
children and providing long-term impact of their lives in the future. This study aimed to determine the correlation between 

anemia, history of LBW, and multiple pregnancies with the incidence of LBW in Level II Hospital of Dr. AK.Gani Palembang 

in 2018. The methode used in the study was an analytical survey method with a cross sectional approach. The population of 

this study was all newborns in the hospital from January-December 2018 recorded in the medical record of about 1.310 
respondents, with a total sample of 93 respondents. The statistical test used was chi-square. The result of bivariate analysis 

of 15 respondents showed that 13 respondents (87,7%) experienced anemia and LBW greater than those who did not 

experience them, 2 respondents (13,3%). The results of chi-square test showed that p value obtained was 0.003 ≤ α = 0.05. 

Of the 13 respondents, 9 respondents (69,2%) had a history of LBW in previous deliveries and experienced LBW greater than 
those who did not have and experience it, 4 respondents (30,8%). Chi-squre test results showed that p value obtained was 

0.186 > α = 0.05. Of the 9 respondents, 8 respondents (88,9%) experienced multiple pregnancies and experienced LBW 

greater than those who did not experience it. 1 respondents (4,6%). Chi-square test results showed that p value obtained was 

0.013 ≤ α = 0.05. It was concluded that there was a correlation between anemia and multiple pregnancies with the incidence 
of low birth weight (LBW) but there was no correlation between history of LBW and the incidence of low birth weight in the 

hospital in 2018. This study results are expected to be a reference for the hospital in taking policies to improve health 

services. 
 

Keywords  : LBW, Anemia, History of LBW, Multiple Pregnancies  

 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang  

Bayi berat lahir rendah (BBLR) adalah bayi 

dengan berat lahir kurang dari 2500 gram tanpa 

memandang masa gestasi. Berat lahir adalah berat 

bayi ditimbang dalam 1 (satu) jam setelah lahir. 

Prevalensi bayi berat lahir rendah (BBLR) 

diperkirakan 15% dari seluruh kelahiran di dunia 

dengan batasan 3,3%-38% dan lebih sering terjadi di 

negara-negara berkembang atau sosio-ekonomi 

rendah. Secara statistik menunjukkan 90% kejadian 

BBLR didapatkan di negara berkembang dan angka 

kematiannya 35 kali lebih tinggi dibanding pada 

bayi dengan berat badan lahir lebih dari 2.500 gram. 

HUBUNGAN ANEMIA, RIWAYAT BBLR DAN KEHAMILAN GANDA DENGAN 

KEJADIAN BAYI BERAT LAHIR RENDAH (BBLR) DI RUMAH SAKIT TK. II 

Dr. AK. GANI PALEMBANG TAHUN 2018 
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BBLR termasuk faktor utama dalam peningkatan 

mortalitas, morbiditas dan disabilitas neonatus, bayi 

dan anak serta memberikan dampak jangka panjang 

terhadap kehidupannya di masa depan (Maternity, 

2018).  

Menurut World Health Organization (WHO) 

pada tahun 2015 di dunia terdapat kejadian BBLR 

sebanyak 15,5%, yang berati sekitar 20,6 juta bayi 

tersebut lahir setiap tahun, 96,5% diantaranya di 

negara-negara berkembang. Berat badan lahir rendah 

merupakan salah satu masalah utama di negara 

berkembang. India adalah salah satu negara dengan 

tingkat tertinggi kejadian BBLR. Sekitar 27% bayi 

yang lahir di India adalah BBLR. Asia Selatan 

memiliki kejadian tertinggi yaitu 28% bayi dengan  

BBLR, sedangkan Asia Timur/Pasifik memiliki 

kejadian BBLR terendah yaitu 6% (WHO, 2015).  

Berdasarkan hasil Survei Demografi dan  

Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 

menunjukkan penurunan Angka Kematian Bayi 

(AKB) yaitu dari 35 per 1.000 kelahiran hidup 

menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup. Jumlah kasus 

kematian bayi turun dari 33.278 di tahun 2015 

menjadi 32.007 pada tahun 2016 dan di tahun 2017 

di semester 1 sebanyak 10.294 kasus. Berat badan 

lahir merupakan indikator penting terhadap risiko 

penyakit dan kelangsungan hidup anak. Anak-anak 

yang lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 

gram, yaitu bayi berat lahir rendah (BBLR) memiliki 

risiko lebih tinggi terjadi kematian pada umur dini. 

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, 

diharapkan prevalensi BBLR turun menjadi 8% pada 

tahun 2019 (SDKI, 2017).  

Angka kejadian BBLR di Indonesia sangat 

bervariasi antara satu daerah dengan daerah lain, 

yaitu berkisar antara 9%-30%. Hasil studi di tujuh 

daerah multicenter diperoleh angka BBLR dengan 

rentang 2,1%-17,2%. Secara nasional berdasarkan 

analisis lanjut SDKI, angka BBLR sekitar 7,5%. 

Angka ini lebih besar dari target BBLR yang 

ditetapkan pada sasaran program perbaikan gizi 

menuju Indonesia Sehat 2015, yakni maksimal 7% 

(Maternity, 2018). 

Jumlah Kematian Bayi di Provinsi Sumatera 

Selatan sampai dengan bulan Desember 2017 

mencapai 637 kasus, menurun jika dibandingkan 

tahun 2016 sebanyak 643 kasus. Kasus kematian 

bayi tertinggi ada di Kabupaten Musi Rawas dengan 

kematian sebanyak 70 kasus, kemudian diikuti oleh 

Kabupaten Banyuasin (68 kasus) dan Kabupaten 

M.Enim (65 kasus). Sedangkan kasus kematian 

neonatal terendah terjadi di Kab. Pali (8 kasus), 

kemudian diikuti oleh Kota Pagar Alam  (10 Kasus) 

kematian Bayi dan Lahat (11 Kasus) (Profil data 

dinkes sumsel 2017). 

Berdasarkan data Dinas Kesehatan kota 

Palembang pada laporan program anak, jumlah 

kematian bayi tahun 2017 sebanyak 29 kasus 

kematian yang terdiri dari 20 bayi neonatus (0 s.d 28 

hari) dan 9 bayi (29 hari s.d 11 bulan) dari 27.876 

kelahiran hidup. Penyebab kematian antara lain 

adalah diare, pneumonia, asfiksia, BBLR, kelainan 

kongenital dan lainnya. Berdasarkan data bayi berat 

lahir rendah (BBLR) dari kecamatan dan puskesmas 

kota Palembang pada tahun 2017, diketahui kejadian 

BBLR tertinggi pada wilayah kecamatan Ilir Barat I 

sebanyak 58 bayi (2,30%) dari jumlah kelahiran 

hidup sebanyak 2.517 bayi. Dan proporsi BBLR 

tertinggi pada puskesmas, terjadi di puskesmas 7 

Ulu sebanyak 33 bayi (5,81%) dari 568 bayi lahir 

hidup (Dinas Kesehatan Palembang, 2017).  

Adapun data yang didapat dari Rumah Sakit 

TK. II Dr. AK. Gani Palembang pada tahun 2016 

jumlah ibu bersalin sebanyak 1.640, jumlah bayi 

baru lahir sebanyak 1.617 dan jumlah bayi dengan 

berat badan lahir rendah (BBLR) sebanyak 223 

(13,8%). Sedangkan pada tahun 2017 jumlah ibu 

bersalin sebanyak 1.492, jumlah bayi baru lahir 

1.473 dan bayi dengan berat badan lahir rendah 

sebanyak 206 (14%). Pada tahun 2018 jumlah ibu 

bersalin sebanyak 1.312, jumlah bayi baru lahir 

1.310 dan jumlah bayi yang lahir dengan berat badan 

lahir rendah sebanyak 132 (10,1%). (Profil Rumah 

Sakit TK. II Dr. AK. Gani Palembang, 2018).   

Faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kejadian bayi berat lahir rendah (BBLR) adalah 

anemia, riwayat BBLR, kehamilan ganda, paritas,  

jarak kehamilan, status ekonomi, dan umur ibu 

(Pudiastuti, 2012). 

Anemia adalah suatu kondisi yang erat 

hubungannya dengan kadar Hemoglobin dalam 

darah dimana kurang dari standar normal ibu hamil 

yaitu 11 gr/dl (Sukarmi, 2014). 

Seorang ibu hamil yang memiliki  kadar Hb < 

11 gr/dl atau anemia akan mengakibatkan 

kekurangan suplai darah pada tubuh sehingga 

distribusi nutrisi ibu ke janin jadi terganggu yang 

akan mengakibatkan terganggunya pertumbuhan dan 

perkembangan janin dan melahirkan BBLR 

(Pudiastuti, 2012). 

Berdasarkan hasil penelitian di RSUD DR. H. 

Soewondo Kendal tahun 2014, didapatkan bahwa 

responden yang melahirkan bayi dengan bayi berat 

lahir rendah (BBLR) sebagian besar mengalami 

anemia (Hb<11gr/dl) yaitu sebanyak 92,30% dan  

sebanyak 11,26% bayi dilahirkan dari ibu yang tidak 

mengalami anemia (Hb>11gr/dl) dengan kejadian 

BBLR. Hasil uji statistik diperoleh nilai p value 

sebesar 0,001 (nilai p ≤ 0,05) maka dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara anemia dengan kejadian BBLR 

(S.Wahyuning, 2014). 

Riwayat bayi berat lahir rendah (BBLR) 

adalah  riwayat melahirkan bayi berat lahir rendah 

(BBLR) yang dialami ibu pada persalinan 

sebelumnya (Pudiastuti, 2012). 

Riwayat persalinan ibu yang tidak normal 

seperti perdarahan, abortus, prematuritas, BBLR 

merupakan resiko tinggi untuk persalinan berikutnya 

seperti septum uterus, septum akan mengurangi 

kapasitas endometrium sehingga dapat menghambat 

pertumbuhan janin, dan menyebabkan keguguran 

pada trimester serta persalinan prematur dengan 

kejadian BBLR (Prawirohardjo, 2011).  
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Dari penelitian di RSUD Karang Anyar tahun 

2014, didapatkan dari 53 responden bahwa ibu 

dengan riwayat BBLR pada persalinan sebelumnya 

sebanyak 38 orang (60,8%) mengalami kejadian 

BBLR dan ibu dengan riwayat BBLR pada 

persalinan sebelumnya sebanyak 20 orang (29,4%) 

tidak mengalami kejadian BBLR. Hasil uji statistik 

diperoleh nilai p value = 0,037 (p≤0,05) maka dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara riwayat BBLR dengan kejadian BBLR (Utari, 

2014).  

Kehamilan ganda merupakan dimana terdapat 

dua atau lebih embrio atau janin sekaligus, 

kehamilan ganda terjadi apabila dua atau lebih ovum 

dilepaskan dan dibuahi atau bila satu ovum yang 

dibuahi membelah secara dini hingga membentuk 

dua embrio yang sama pada stadium massa sel 

dalam atau lebih awal (Pudiastuti, 2012). 

Hasil penelitian tahun 2014, dari 150 sampel 

yang dikumpulkan secara random di RSU 

Kabupaten tangerang tahun 2009 sebanyak 7 

responden (58,3%) mengalami kehamilan ganda dan 

beresiko mengalami kejadian BBLR. Dan sebanyak 

5 responden (41,7%) mengalami kehamilan ganda 

dan tidak beresiko mengalami BBLR. Dari uji chi 

square menunjukkan hasil p value 0,000 ≤ 0,05 yang 

artinya ada hubungan kehamilan ganda dengan 

kejadian BBLR (Masitoh, 2014). 

Berdasarkan  uraian diatas peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Hubungan Anemia, Riwayat BBLR dan Kehamilan 

Ganda dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah 

(BBLR) di Rumah Sakit TK. II Dr. AK. Gani 

Palembang Tahun 2018” 

 

1.2.    Tujuan Penelitian  

1.2.1. Tujuan Umum  

Diketahui hubungan anemia, riwayat BBLR 

dan kehamilan ganda secara simultan dengan 

kejadian bayi berat lahir rendah (BBLR) di Rumah 

Sakit TK. II Dr. AK. Gani Palembang tahun 2018. 

1.2.2. Tujuan Khusus  

1) Diketahui hubungan anemia secara parsial 

dengan kejadian bayi berat lahir rendah 

(BBLR) di Rumah Sakit TK. II Dr. AK. Gani 

Palembang tahun 2018. 

2) Diketahui hubungan riwayat BBLR secara 

parsial dengan kejadian bayi berat lahir 

rendah (BBLR) di Rumah Sakit TK. II Dr. 

AK. Gani Palembang  tahun 2018. 

3) Diketahui hubungan kehamilan ganda secara 

parsial dengan kejadian bayi berat lahir 

rendah (BBLR) di Rumah Sakit TK. II Dr. 

AK. Gani Palembang tahun 2018. 

 

1.3.  Manfaat Penelitian  

1.3.1  Bagi Direktur Rumah Sakit TK. II Dr. 

AK. Gani Palembang 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

masukan bagi Rumah Sakit, agar lebih aktif dalam 

memberikan informasi akan pentingnya kesehatan 

ibu dan bayi, demi menekan angka kesakitan dan 

angka kematian ibu dan bayi, kesejahteraan 

masyarakat bersama, serta sebagai bahan evaluasi 

dalam upaya asuhan bayi baru lahir. Serta menjadi 

referensi dalam pembuatan kebijakan untuk 

meningkatkan pelayanan neonatal. 

1.3.2 Bagi Rektor Universitas Kader Bangsa 

Palembang 

Dapat dijadikan acuan dalam pemberian 

asuhan bayi baru lahir dengan bayi berat lahir 

rendah sesuai dengan standar dan dapat menambah 

referensi dan pustaka serta pengetahuan bagi 

mahasiswa Universitas Kader Bangsa Palembang 

khususnya program Diploma IV Kebidanan. 

1.3.3 Bagi Peneliti yang akan Datang 

Menjadi sumber  referensi pada penelitian 

berikutnya tentang asuhan neonatal pada bayi baru 

lahir dengan masalah BBLR. 

 

2.  METODE PENELITIAN  

Desain penelitian ini kuatitatif dengan 

menggunakan metode survey analitik menggunakan 

pendekatan cross sectional. Dimana variabel 

dependen (kejadian BBLR) dan variabel independen 

(anemia, riwayat BBLR dan kehamilan ganda) 

dikumpulkan dalam waktu bersamaan 

Populasi penelitian ini adalah seluruh bayi 

baru lahir di Rumah Sakit TK. II Dr. AK. Gani 

Palembang pada bulan Januari s/d Desember 2018 

yang berjumlah 1.310 responden dengan sampel 

sebanyak 93 responden. Teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan systematic 

random sampling (secara acak sistematis). 

Pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan data sekunder  yang didapat dari 

rekam medik dengan menggunakan check list. 

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit TK. II Dr. 

AK. Gani Palembang. Waktu penelitian dilakukan 

pada bulan Mei – Juni tahun 2019 

  

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Hubungan Anemia dengan Kejadian 

BBLR 

Tabel 3.1 

Distribusi Responden Berdasarkan Anemia dengan 

Kejadian BBLR di Rumah Sakit TK. II Dr. AK. 

Gani Palembang Tahun 2018 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di 

Rumah Sakit TK. II Dr. AK Gani Palembang secara 

analisis univariat diketahui bahwa dari 93 responden 

yang diteliti, responden yang mengalami anemia 

sebanyak 15 responden (16,1%) lebih kecil 

dibandingkan responden yang tidak mengalami 

anemia sebanyak 78 responden (83,9%). 

Sedangkan analisis bivariat menunjukkan 

bahwa dari 15 responden ibu dengan anemia yang 

N

o 

Anem

ia 

Kejadian BBLR Jumlah P 

valu

e 

OR 

95

% 

CI 

Ya Tidak 

n % n % N % 

1 Ya 13 86

,7 

2 13

,3 

15 10

0 

0,00

3  

9,34

4 

2 Tidak 32 41

,0 

46 59

,0 

78 10
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mengalami BBLR sebanyak 13 responden (86,7%) 

dan yang tidak mengalami BBLR sebanyak 2 

responden (13,3%). Sedangkan dari 78 responden 

ibu tidak dengan anemia yang mengalami BBLR 

sebanyak 32 responden (41,0%) dan yang tidak 

mengalami BBLR sebanyak 46 responden (59,0%). 

Berdasarkan uji statistik Chi-Square didapat 

p value = 0,003 hal ini menunjukkan ada hubungan 

bermakna anemia dengan kejadian BBLR dengan 

demikian hipotesis yang menyatakan ada hubungan 

anemia dengan kejadian BBLR terbukti secara 

statistik. Bahwa dari 15 responden ibu dengan 

anemia yang mengalami BBLR sebanyak 13 

responden (86,7%) lebih kecil dibandingkan dari 78 

responden ibu tidak dengan anemia yang mengalami 

BBLR sebayak 32 respoden (41,0%). 

Hasil penelitian sejalan dengan teori yang 

menyatakan bahwa 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 hemoglobulin 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 BBLR 

(Pudiastuti, 2012). 

Sejalan dengan hasil penelitian yang berjudul 

“Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian BBLR 

di Wilayah Kerja Puskesmas Air Dingin” tahun 

2014, hasil penelitian didapatkan dari 35 responden 

mengalami anemia saat hamil, sebanyak 29 orang 

melahirkan BBLR (82,9%). Hasil uji chi square 

menunjukkan ada hubungan bermakna antara 

anemia pada ibu waktu hamil dengan kejadian 

BBLR (p=0,000, p=≤0,05) (Suryati,2014). 

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian 

di Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu tahun 

2017, hasil penelitian didapatkan bahwa dari ibu 

yang mengalami anemia yaitu sebanyak 47 

responden (14,9%) melahirkan bayi dengan berat 

lahir rendah sebanyak 21 orang (6,7%) dan yang 

melahirkan berat badan normal atau tidak BBLR 

sebanyak 26 responden (8,3%). Dari analisis statistik 

dengan uji chi square diperoleh nilai p value = 0,000 

(p≤0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan antara anemia pada ibu hamil dengan 

kejadian BBLR (Andria, 2017). 

Peneliti menyimpulkan bahwa ada hubungan 

anemia dengan kajadian BBLR di Rumah Sakit TK. 

II Dr. AK. Gani Palembang tahun 2018. Hasil 

penelitian diperoleh ibu yang mengalami anemia 

melahirkan bayi berat lahir rendah sebanyak 86,7% 

lebih besar dibandingkan ibu yang tidak mengalami 

anemia melahirkan bayi berat lahir rendah sebanyak 

41,0%. Kejadian BBLR kebanyakan dialami oleh 

ibu yang mengalami anemia defisiensi besi yang 

terjadi akibat kekurangan zat besi dalam darah yang 

digolongkan dalam anemia sedang yaitu Hb 7-8 

gr/dl. Peneliti berasumsi ibu dengan anemia akan 

mudah terjadi BBLR karena mengakibatkan 

kekurangan suplai darah pada tubuh sehingga 

distribusi nutrisi ibu ke janin menjadi terganggu 

yang akan mengakibatkan terganggunya 

pertumbuhan dan perkembangan janin dan 

melahirkan BBLR. 

 

3.2 Hubungan Riwayat BBLR dengan 

Kejadian BBLR 

Tabel 3.2 

Distribusi Responden Berdasarkan Riwayat BBLR 

dengan Kejadian BBLR di Rumah Sakit TK. II Dr. 

AK. Gani Palembang Tahun 2018 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di 

Rumah Sakit TK. II Dr. AK Gani Palembang secara 

analisis univariat diketahui bahwa dari 93 responden 

yang diteliti, responden yang memiliki riwayat 

BBLR pada persalinan sebelumnya sebanyak 13 

responden (14,0%) lebih kecil dibandingkan 

responden yang tidak memiliki riwayat BBLR pada 

persalinan sebelumnya sebanyak 80 responden 

(86,0%). 

Sedangkan hasil analisis bivariat 

menunjukkan bahwa dari 13 responden yang 

memiliki riwayat BBLR pada persalinan sebelumnya 

yang mengalami BBLR sebanyak 9 responden 

(69,2%) dan yang tidak mengalami BBLR sebanyak 

4 responden (30,8%) sedangkan dari 80 responden 

yang tidak memiliki riwayat BBLR pada persalianan 

sebelumnya yang mengalami BBLR sebanyak 36 

responden (45,0%) dan yang tidak mengalami 

BBLR sebanyak 44 responden (55,0%). 

Berdasarkan uji statistik Chi-Square 

didapatkan p value = 0,186 hal ini menunjukkan 

tidak ada hubungan bermakna riwayat BBLR 

dengan kejadian BBLR, dengan demikian hipotesis 

yang menyatakan ada hubungan riwayat BBLR 

dengan kejadian BBLR tidak terbukti secara 

statistik. 

Hasil penelitian tidak sejalan dengan teori 

yang menyatakan bahwa riwayat persalinan ibu yang 

tidak normal seperti perdarahan, abortus, 

prematuritas, BBLR merupakan resiko tinggi untuk 

persalinan berikutnya. Riwayat BBLR berulang 

terjadi karena kelainan anatomis uterus seperti 

septum uerus. Septum akan mengurangi kapasitas 

endometrium sehingga dapat menghambat 

pertumbuhan dan menyebabkan keguguran pada 

trimester serta persalinan prematur dengan kejadian 

BBLR (Prawirohardjo, 2011). 

Sejalan dengan penelitian yang berjudul 

“Faktor resiko pada Kejadian Berat Badan Lahir 

Rendah (BBLR)” di RSUD Abdoel Moeloek 

Provinsi Lampung tahun 2010, hasil penelitian 

didapat jumlah ibu dengan riwayat persalinan BBLR 

sebelumnya yang melahirkan bayi BBLR sebanyak 

26 responden (27,1%) lebih kecil dari ibu yang tidak 

N
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Riway

at 
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OR 
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memiliki riwayat melahirkan BBLR sebelumnya 

yang melahirkan BBLR sebanyak 70 responden 

(72,9%). Hasil uji chi square menunjukkan tidak 

adanya hubungan yang signifikan antara riwayat 

persalinan BBLR dengan kejadian BBLR didapat p 

value = 0,051 (Indrasari, 2010).  

Tidak sejalan dengan penelitian di RSUD 

Karang Anyar tahun 2014, didapatkan dari 53 

responden bahwa ibu dengan riwayat BBLR pada 

persalinan sebelumnya sebanyak 38 orang (60,8%) 

mengalami kejadian BBLR dan ibu dengan riwayat 

BBLR pada persalinan sebelumnya sebanyak 20 

orang (29,4%) tidak mengalami kejadian BBLR. 

Hasil uji statistik diperoleh nilai p value = 0,037 

(p≤0,05) maka dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara riwayat BBLR 

dengan kejadian BBLR (Utari, 2014).  

Peneliti menyimpulkan bahwa tidak ada 

hubungan bermakna riwayat BBLR dengan kejadian 

BBLR di Rumah Sakit TK. II Dr. AK. Gani 

Palembang tahun 2018. Hasil penelitian diperoleh 

ibu dengan riwayat persalianan BBLR sebelumnya 

yang melahirkan BBLR sebanyak 9 responden 

(69,2%) lebih besar dari ibu yang tidak dengan 

riwayat persalinan sebelumnya melahirkan bayi 

BBLR sebanyak 36 responden (38,7%). Peneliti 

berasumsi bahwa ibu dengan riwayat BBLR pada 

persalinan sebelumnya kemungkinan tidak terjadi 

pada persalinan berikutnya karena tidak semua ibu 

dengan riwayat BBLR pada persalinan sebelumnya 

melahirkan bayi dengan BBLR dikarenakan kelainan 

anatomis uterus seperti septum uterus, serta ibu akan 

lebih memperhatikan kesehatannya dan menjadikan 

pengalaman pada kehamilan sebelumnya. 

 

3.3 Hubungan Kehamilan Ganda dengan 

Kejadian BBLR 

Tabel 3.3 

Distribusi Responden Berdasarkan Kehamilan 

Ganda dengan Kejadian BBLR di Rumah Sakit TK. 

II Dr. AK. Gani Palembang Tahun 2018 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di 

Rumah Sakit TK. II Dr. AK Gani Palembang secara 

analisis univariat diketahui bahwa dari 93 responden 

yang diteliti, responden yang mengalami kehamilan 

ganda sebanyak 9 responden (9,7%) lebih kecil 

dibandingkan responden yang tidak mengalami 

kehamilan ganda sebanyak 84 responden (90,3%). 

Sedangkan hasil analisis bivariat 

menunjukkan bahwa dari 9 responden yang 

mengalami kehamilan ganda yang mengalami BBLR 

sebanyak 8 responden (88,9%) dan yang tidak 

mengalami BBLR sebanyak 1 responden (4,6%) 

sedangkan dari 84 responden yang tidak mengalami 

kehamilan ganda yang mengalami BBLR sebanyak 

37 responden (44,0%) dan yang tidak mengalami 

BBLR sebanyak 47 responden (56,0%). 

Berdasarkan uji statistik Chi-Square 

didapatkan p value = 0,013 hal ini menunjukkan ada 

hubungan bermakna kehamilan ganda dengan 

kejadian BBLR, dengan demikian hipotesis yang 

menyatakan ada hubungan khamilan ganda dengan 

kejadian BBLR terbukti secara statistik. 

Hasil penelitian sejalan dengan teori yang 

menyatakan bahwa berat badan janin pada 

kehamilan ganda lebih ringan dari pada janin pada 

kehamilan tunggal pada umur kehamilan sama. 

Sampai kehamilan 30 minggu kenaikan berat badan 

janin ganda sama dengan janin kehamilan tunggal. 

Setelah itu kenaikan berat badan lebih kecil 

diakibatkan karena adanya regangan yang 

berlebihan, sehingga menyebabkan peredaran darah 

plasenta berkurang. Oleh karena itu kehamian 

kembar (ganda) berisiko terhadap terjadinya Bayi 

Berat Lahir Rendah (BBLR) (Sukarni, 2014). 

Sejalan dengan hasil penelitian yang berjudul 

“Analisis Faktor-faktor yang Berhubungan dengan 

Kejadian BBLR di Rumah Sakit Permata Cibubur-

Bekasi” pada tahun 2013. Berdasarkan pengolahan 

data menunjukkan bahwa gemelli dengan kejadian 

berat badan lahir rendah sebanyak 75 responden 

yang melahirkan gemelli, sebanyak 72 (96%) 

responden yang melahirkan bayi dengan berat badan 

lahir rendah. Dari 22 responden yang tidak lahir 

gemelli sebanyak 16 (72,7%) responden yang 

melahirkan bayi dengan BBLR. Hasil uji statistik 

diperoleh p≤0,05 (p = 0,004) artinya memiliki 

hubungan yang signifikan kehamilan kembar dengan 

terjadinya BBLR (Jumhati, 2013).  

Dan sejalan dengan penelitian yang berjudul 

“ Hamil Ganda Penyebab Bermakna Berat Bayi 

Lahir Rendah” di Rumah Sakit Umum Kabupaten 

Tangerang tahun 2010 diperoleh hasil penelitian 

sebanyak 7 responden (58,3%) adalah responden 

dengan hamil ganda yang beresiko mengalami 

kejadian BBLR. Hasil uji kai kuadrat diperoleh nilai 

p = 0,000 dengan demikian ada hubungan yang 

signifikan antara hamil ganda dengan kejadian 

BBLR dan nilai OR yang didapat 22,8 berarti ibu 

hamil ganda mempunyai resiko 22,8 kali melahirkan 

dengan bayi BBLR daripada ibu hamil tunggal 

(Masitoh, 2010). 

Peneliti menyimpulkan bahwa ada hubungan 

bermakna kehamilan ganda dengan kejadian BBLR 

di Rumah Sakit TK. II Dr. AK. Gani Palembang 

tahun 2018. Hasil penelitian diperoleh ibu dengan 

kehamilan ganda yang mengalami BBLR sebanyak 

88,9% lebih besar dibandingkan ibu yang tidak 

mengalami kehamilan ganda yang mengalami BBLR 

sebanyak 44,0%. Rata-rata berat bayi baru lahir pada 

kehamilan ganda berkisar 2.000-2.500 gram. Peneliti 

berasumsi bahwa kehamilan ganda dapat mengalami 

BBLR karena adanya regangan yang berlebihan, 

sehingga menyebabkan peredaran darah pada 

plasenta berkurang, tetapi tidak semua ibu dengan 

kehamilan ganda mengalami BBLR. 
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4.  SIMPULAN DAN SARAN  

4.1.  Simpulan 

4.1.1   Tidak ada hubungan anemia, riwayat BBLR 

dan kehamilan ganda secara simultan dengan 

kejadian bayi berat lahir rendah (BBLR) di 

Rumah Sakit TK. II Dr. AK. Gani Palembang 

tahun 2018. 

4.1.2   Ada hubungan anemia secara parsial dengan 

kejadian bayi berat lahir rendah (BBLR) di 

Rumah Sakit TK. II Dr. AK. Gani Palembang 

tahun 2018. 

4.1.3  Tidak ada hubungan riwayat BBLR secara 

parsial dengan kejadian bayi berat lahir 

rendah (BBLR) di Rumah Sakit TK. II Dr. 

AK. Gani Palembang tahun 2018.   

4.1.4  Ada hubungan kehamilan ganda secara parsial 

dengan kejadian bayi berat lahir rendah 

(BBLR) di Rumah Sakit TK. II Dr. AK. Gani 

Palembang tahun 2018.   

 

4.2.  Saran 

4.2.1  Kepada Direktur Rumah Sakit TK. II Dr. 

AK. Gani Palembang 

Diharapkan dapat menjadi  masukan bagi 

Rumah Sakit TK. II Dr. AK. Gani Palembang dalam  

mengambil kebijakan dapat menigkatkan mutu 

pelayanan kesehatan. 

4.2.2 Kepada Rektor Universitas Kader Bangsa 

Palembang 

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

dan informasi untuk dapat menambah bahan 

kepustakaan buku-buku terbaru, penelitian terdahulu 

dan jurnal kesehatan khususnya tentang BBLR. 

4.2.3 Kepada Peneliti yang akan Datang 

Diharapkan dapat dijadikan bahan acuan bagi 

peneliti yang akan datang serta menambah sumber 

referensi khususnya mahasiswa kebidanan yang 

akan melakukan penelitian mengenai kejadian 

BBLR dan dapat meneruskan penelitian ini dengan 

menggunakan variabel yang lebih bervariasi dan 

menggunakan metode lainnya. 
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