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ABSTRAK 

Nama : Nurul Hudayah 

Nim : 70600118012 

Jurusan  : Pendidikan Dokter 

Judul  : Hubugan Antara Hipertensi Dalam Kehamilan Dengan 

Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah Di Kota Makassar 

Pembimbing I  : dr. Henny Fauziah, M.Kes, Sp.PK 

Pembimbing II  : dr. Utami Murti Pratiwi, M.Kes 

 

Hipertensi dalam kehamilan merupakan penyebab utama morbiditas akut yang 

berat, cacat jangka panjang, dan kematian ibu. Hipertensi dalam kehamilan dapat berlanjut 

hingga ke masa persalinan yang akan menyebabkan gangguan pertumbuhan janin yang 

akan mempengaruhi berat badan lahir bayi sehingga pada ibu yang memiliki tekanan darah 

tinggi memiliki resiko melahirkan bayi berat lahir rendah lebih tinggi. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara hipertensi dalam kehamilan dengan kejadian 

bayi berat lahir rendah. Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan 

menggunakan pendekatan cross sectional. Sampel penelitian ini diambil menggunakan 

metode consecutive sampling. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 350 

orang sampel. Teknik analisis data menggunakan uji Chi-Square. 

Hasil uji Chi Square menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara 

hipertensi dalam kehamilan dengan kejadian berat bayi lahir rendah (p value ≤ 0,05). Hasil 

perhitungan Prevalence Ratio (PR) menunjukkan bahwa ibu hamil yang mengalami 

hipertensi berisiko 1,661 kali mengalami kejadian bayi berat lahir rendah (95% CI 1,284-

4,849). 

Kesimpulan pada penelitian ini adalah terdapat hubungan antara hipertensi dalam 

kehamilan dengan kejadian bayi berat lahir rendah di Kota Makassar. 

Kata Kunci: Hipertensi Dalam Kehamilan, Bayi Berat Lahir Rendah, Ibu Hamil. 
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ABSTACT 
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Reg. Number : 70600118012 
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Bayi Berat Lahir Rendah Di Kota Makassar 

Supervisor I : dr. Henny Fauziah, M.Kes, Sp.PK. 
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Hypertension in pregnancy is considered to be the major cause of severe acute 

morbidity, long-term disability, and maternal death. Hypertension in pregnancy can 

continue until the day of labor which may cause fetal growth disorders that will affect the 

baby's birth weight. Therefore, a pregnant mother with a high blood pressure tends to 

have a higher risk of having a low-birth weight baby. The major objective of this study 

was to investigate the relationship between hypertension in pregnancy and the 

occurrences of low-birth weight in babies. The methodological approach used in this 

research was an observational analytical study by using a cross sectional approach. The 

samples of this research were selected by using a consecutive sampling method where 350 

samples were selected as samples of this research. The data analysis was conducted by 

using Chi-Square test. 

Based on the Chi-Square test, it was apparent that there was a significant 

relationship between hypertension in pregnancy and the occurrences of low birth weight 

with the p value of 0.05. The calculation results of the Prevalence Ratio (PR) showed 

that pregnant women with hypertension were at risk at 1.661 times to have low-birth 

weight babies (95% CI 1.284- 4.849). 

It could be concluded  from this research that there was a relationship  between 

hypertension in pregnancy and the occurrences of low birth weight in Makassar 



 

xvi 
 

 

Key Words: Hypertension in Pregnancy, Low-birth Weight Babies. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Persentasi kejadian Hipertensi Dalam Kehamilan (HDK) sebesar 5-15% dari 

seluruh kehamilan di dunia, angka kejadian ini lebih banyak terjadi di negara berkembang 

dibanding pada negara maju. Di Indonesia, sebagian besar kematian ibu pada tahun 2020 

diakibatkan oleh hipertensi dalam kehamilan yaitu sebanyak 1.110 kasus (Kemenkes, RI 

2020). Kematian ibu di Indonesia masih didominasi oleh tiga penyebab utama kematian 

yaitu perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, dan infeksi. Hipertensi dalam kehamilan 

semakin meningkat menjadi penyebab utama sementara perdarahan dan infeksi cenderung 

mengalami penurunan (Manulang & Simanjuntak, 2020).   

Data ibu hamil yang mengalami hipertensi di Rumah Sakit Ibu dan Anak Khadijah 

1 Muhammadiyah Makassar mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Tahun 2017 

sebanyak 160  ibu hamil yang mengalami hipertensi dari 4.907 ibu yang melahirkan. Tahun 

2019 sebanyak 191 ibu hamil yang mengalami hipertensi dari 5.100 ibu yang melahirkan 

dan tahun 2020 sebanyak 203 ibu hamil yang mengalami hipertensi dari 3.513 ibu yang 

melahirkan (Sistem Informasi Rumah Sakit, 2022).  

Hipertensi Dalam Kehamilan (HDK) didefinisikan sebagai tekanan darah 

>140/90mmHg dalam dua kali pengukuran atau lebih. Berdasarkan International Society 

for the Study of Hypertension in Pregnancy (ISHHP) ada 4 kategori hipertensi dalam 

kehamilan, yaitu preeklamsia-eklamsia, hipertensi gestasional, kronik hipertensi dan 
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superimpose preeklamsia hipertensi kronik (Manuaba, 2014). Hipertensi dalam kehamilan 

disebabkan oleh konversi yang tidak sempurna dari arteri spiralis karena invasi yang tidak 

tepat ke dinding pembuluh darah oleh sel trophoblast ekstravili pada awal kehamilan. 

Selama masa janin, hubungan vaskular antara ibu dan janin yang tidak terbentuk dengan 

baik sehingga menyebabkan kekurangan nutrisi (Nakimuli et al., 2020). Hipertensi dalam 

kehamilan dapat berlanjut hingga ke masa persalinan yang akan menyebabkan gangguan 

pertumbuhan janin intrauterin yang akan berdampak pada berat badan lahir. Hal ini 

diakibatkan oleh perfusi uteroplasenta yang menurun, kerusakan sel endotel pembuluh 

darah, dan vasospasme, sedangkan pada ibu yang memiliki tekanan darah normal, tidak 

ditemukan kelainan tersebut sehingga perfusi nutrisi dan oksigen untuk pertumbuhan janin 

akan menjadi adekuat sehingga pada ibu yang memiliki tekanan darah tinggi memiliki 

resiko melahirkan bayi berat lahir rendah lebih tinggi (Razy & Hestiyana, 2019). 

Jumlah Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di Indonesia masih cukup tinggi, data 

World Health Organization (WHO) mencatat Indonesia berada pada peringkat ke sembilan 

dunia dengan presentase lebih dari 15,5% dari kelahiran bayi setiap tahunnya. Wanita 

dengan hipertensi dalam kehamilan berisiko untuk melahirkan bayi berat lahir rendah 

(Manulang & Simanjuntak. 2020). Dalam skala global, dalam semua kasus, bayi dengan 

berat lahir rendah memiliki risiko kematian perinatal yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

bayi yang tumbuh normal berdasarkan usia kehamilan (Nakimuli et al., 2020). Bayi Berat 

Lahir Rendah (BBLR) diartikan sebagai bayi dengan berat lahir yang kurang dari 2500 gram 



 

3 
 

yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor ibu, faktor janin, faktor plasenta 

maupun kombinasi dari berbagai faktor yang berdampak pada gangguan proses transportasi 

nutrisi pada plasenta (Lestari, Etika & Lestari, 2021). Faktor risiko ibu untuk bayi berat 

lahir rendah adalah primiparitas, ketuban pecah dini, hipertensi, perdarahan antepartum dan 

anemia pada kehamilan, interval antar kehamilan yang pendek, dan ibu malnutrisi. Di antara 

faktor-faktor risiko tersebut, hipertensi dalam kehamilan merupakan satu dari tiga penyebab 

mortilitas tertinggi dan mordibitas pada ibu bersalin, sekitar 5% hingga 15% menjadi 

penyulit selama kehamilan (Sarwono, 2016). 

 Bidang sains dan kedokteran menjelaskan tentang betapa pentingnya menjaga 

tekanan darah dengan mengkomsumsi makanan yang sehat. Dijelaskan pula dalam QS. 

Thaha/20:81. 

ُكلُْوا ِمْن َطيِّٰبِت َما َرَزْقٰنُكْمۙ َوَال تَْطغَْوا فِْيِه فَيَِحلَّ َعلَْيُكْم َغَضبِْيۚ َوَمْن يَّْحِلْل َعلَْيِه َغضَ بِْي فَقَْد 
 ٨١َهٰوى - 

 

Terjemahnya:  

“Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah Kami berikan kepadamu, dan janganlah 
melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. Dan barang 
siapa ditimpa oleh kemurkaan-Ku, maka sesungguhnya binasalah ia.” (QS. Thaha/20:81) 
Tafsir QS.Thaha/20:81 yaitu ayat ini Allah menyuruh supaya mereka memakan di antara 

rezeki yang baik, yang lezat cita rasanya dan yang telah Allah karuniakan kepada mereka, 

jangan sekali-kali mereka menyalahgunakannya, seperti menafkahkannya dengan boros, 

tidak mensyukurinya, mendermakan kepada kemaksiatan, dan lain-lain sebagainya, karena 
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kalau demikian berarti mereka telah mengundang kemurkaan Allah yang akan menimpakan 

siksa-Nya. Celaka dan binasalah orang-orang yang telah ditimpa kemurkaan Allah.  

Dalam hal ini Rasulullah telah bersabda: "Makanlah, minumlah, bersedekahlah, dan 

berpakaianlah dengan cara yang tidak sombong dan tidak berlebihan. Sesungguhnya Allah 

suka melihat penggunaan nikmat-Nya kepada hamba-Nya." (Riwayat Ahmad, at-Tirmidzi 

dan al-hakim dari Abu Hurairah) Perbuatan berlebihan yang melampaui batas selain 

merusak dan merugikan, juga Allah tidak menyukainya. Setiap pekerjaan yang tidak disukai 

Allah, kalau dikerjakan juga, tentu akan mendatangkan bahaya. 

Dijelaskan pula dalam QS. Al-Hajj/22:5. 

 

ْن تَُراٍب ثُمَّ ِمْن نُّْطفٍَة ثُمَّ ِمنْ  َعلَقٍَة ثُمَّ  َن اْلبَْعِث فَِانَّا َخلَْقٰنُكْم ّمِ َ يَُّها النَّاُس ِاْن ُكْنتُْم فِْي َرْيٍب ّمِ ٰيٓا
نُبَيَِّن لَُكمْۗ  َغْيِر ُمَخلَّقٍَة لِّ َخلَّقٍَة وَّ ْضغٍَة مُّ  ِمْن مُّ

Terjemahnya:   

“Wahai manusia! Jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, maka sesungguhnya Kami telah 
menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, 
kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar 
Kami jelaskan kepada kamu” (QS. al-Hajj/22:5). 
 
Al-Razi menulis pendapat para ahli tafsir mengenai maksud firman Allah,“...kemudian dari 

segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna ...” ia mengatakan 

bahwa para ahli tafsir terbagi menjadi beberapa pendapat berikut, yaitu janin yang telah 

sempurna penciptaannya dan yang belum sempurna. Seakan-akan Allah membagi 

mudhghah menjadi dua, 1). Janin yang sempurna bentuk, indera, dan skemanya. 2). Janin 

yang masih kurang kejadiannya. Jadi Allah menjelaskan bahwa setelah Dia menjadikannya 
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mudhghah, di antaranya ada yang diciptakanNya menjadi manusia sempurna tanpa 

kekurangan, dan ada yang tidak sempurna. Ini adalah pendapat Qatadah dan Dhahak. 

Seolah-olah Allah SWT. menciptakan mudhghah ini berbeda-beda tingkatannya. Di 

antaranya ada yang sempurna penciptaannya dan bebas dari cacat, dan ada pula yang 

kebalikannya. Perbedaan ini mengikuti perbedaan manusia dalam penciptaan, bentuk, 

tinggi dan pendek, sempurna dan kurangnya mereka.   

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti merasa perlu untuk mengetahui 

hubungan hipertensi dalam kehamilan dan bayi berat lahir rendah. Namun belum adanya 

penelitian yang dilakukan pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Sitti Khadijah 1 Muhammadiyah 

Makassar sehingga peneliti perlu untuk melakukan penelitian tersebut.  

B. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara hipertensi 

dalam kehamilan dengan kejadian bayi berat lahir rendah di Rumah Sakit Ibu dan Anak 

Sitti Khadijah 1 Muhammadiyah Makassar?  
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C. Hipotesis  

Adapun hipotesis pada penelitian ini yaitu:  

1. Hipotesis nol (H0)  

Tidak ada hubungan antara hipertensi dalam kehamilan dengan kejadian bayi berat lahir 

rendah. 

2. Hipotesis alternatif (Ha)  

Ada hubungan antara hipertensi dalam kehamilan dengan kejadian bayi berat lahir 

rendah.  
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D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

  1. Definisi Operasional   

NO Variabel Definisi Operasional Cara Ukur Kriteria Objektif Skala 

Variabel Independen 

01. Hipertensi 

Dalam 

Kehamilan 

Ibu hamil dengan 

tekanan darah ≥140/90 

mmHg. 

Data tekanan 

darah pasien 

pada rekam 

medis. 

Tekanan darah ibu ≥140/90 

mmHg diukur dalam dua 

kali pengukuran. 

Nominal 

Variabel Dependen 

 02. Bayi Berat 

Lahir 

Rendah 

Bayi lahir dengan berat 

kurang dari 2500 gram 

dari ibu hamil yang 

mengalami hipertensi. 

Data bayi 

dengan 

riwayat bayi 

berat lahir 

rendah pada 

rekam 

medis. 

a. < 2.500 gram ialah bayi 

dengan berat lahir rendah.

b. > 2.500 gram ialah bayi 

dengan berat lahir 

normal. 

 

 

Nominal 

Tabel 1.1 Definisi Operasional 

2. Ruang Lingkup Penelitian   

Mengetahui hubungan antara hipertensi dalam kehamilan dengan kejadian bayi berat 

lahir rendah dengan menggunakan metode analitik observasional.   
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E. Kajian Pustaka 

NNO 

Nama Peneliti  
dan Tahun 
penelitian Judul Tujuan Metode Persamaan Perbedaan Hasil 

1. 

Nita 
Hestiyana, 
Fakhruddin 
Razy. 2015. 

Hubungan 
Hipertensi 
dalam 
Kehamilan 
dengan 
Angka 
Kejadian 
BBLR di 
Wilayah 
Kerja RSUD 
Indrasari 
Rengat 
Tahun 2015 

Tujuan dari 
penelitian ini 
adalah untuk 
mengetahui 
hubungan 
antara 
hipertensi 
pada 
kehamilan 
dengan 
kejadian 
BBLR. 

Rancangan 
penelitian 
menggunakan 
case control 
dengan 
menggunakan 
pendekatan 
retrospektif. 

Penelitian 
tersebut 
menjelaskan 
tentang 
hubungan 
hipertensi 
pada 
kehamilan 
dengan 
kejadian 
BBLR. 

Perbedaan 
penelitian 
terletak pada 
pengambilan 
sampel kasus 
yaitu 
menggunakan 
total 
sampling. 

Hipertensi 
dalam 
kehamilan 
memiliki 
memiliki 
hubungan 
dengan 
kejadian 
berat 
badan lahir 
rendah. 

2. 

Anjas Dwi 
Purwanto, 
Chatarina 
Umbul 
Wahyuni. 
2016. 

Hubungan 
Antara Umur 
Kehamilan, 
Kehamilan 
Ganda, 
Hipertensi, 
dan Anemia 
dengan 
Kejadian 
Bayi Berat 
Lahir 
Rendah 
(BBLR) 

Tujuan 
umum dari 
penelitian ini 
adalah 
menganalisis 
faktor risiko 
yang 
berhubungan 
dengan 
kejadian 
BBLR. 

Penelitian ini 
menggunakan 
rancang 
bangun studi 
case control 
dengan 
menggunakan 
pendekatan 
retrospektif 
dan 
menggunakan 
metode 
systematic 
random 
sampling.  

Penelitian 
tersebut 
menjelaskan 
tentang 
hubungan 
hipertensi 
pada 
kehamilan 
dengan 
kejadian 
BBLR. 

Perbedaan 
penelitian 
terletak pada 
pengambilan 
sampel kasus 
yaitu dengan 
menggunakan 
metode 
systemic 
random 
sampling. 

Ada 
hubungan 
antara 
hipertensi 
dengan 
kejadian 
BBLR. 
Risiko 
kejadian 
BBLR 
2,753 kali 
lebih besar 
pada ibu 
yang 
hipertensi 
daripada 
yang tidak 
hipertensi. 
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3. 

Maria Lusia 
Bela Bili, 
Debora Shinta 
Liana, Ika 
Febianti 
Buntoro. 
2019. 

Hubungan 
Antara Jarak 
Kelahiran, 
Riwayat 
Hipertensi, 
dan Riwayat 
Abortus pada 
Ibu dengan 
Kejadian 
Bayi Berat 
Lahir 
Rendah di 
RSUD Prof. 
Dr. W. Z. 
Johannes 

Tujuan 
umum 
penelitian ini 
adalah untuk 
mengetahui 
hubungan 
jarak 
kelahiran, 
riwayat 
hipertensi, 
dan riwayat 
abortus 
dengan 
kejadian 
BBLR. 

Penelitian ini 
merupakan 
penelitian 
analitik 
observasional 
dengan 
rancangan 
case control 
study. 

Penelitian 
tersebut 
menjelaskan 
tentang 
hubungan 
hipertensi 
pada 
kehamilan 
dengan 
kejadian 
BBLR. 

Perbedaan 
penelitian 
terletak pada 
pengambilan 
sampel yaitu 
menggunakan 
teknik 
propability 
sampling. 

Terdapat 
hubungan 
yang 
signifikan 
antara 
riwayat 
hipertensi 
pada ibu 
dengan 
kejadian 
BBLR 

4. 

Riyen Sari 
Manulang, 
Farida 
Simanjuntak. 
2020. 

Hubungan 
Hipertensi 
dalam 
Kehamilan 
dengan 
Kejadian 
Berat Bayi 
Lahir 
Rendah di 
RS Graha 
Juanda 
Tahun 2018. 

Tujuan dari 
penelitian ini 
adalah untuk 
mengetahui 
hubungan 
antara 
hipertensi 
pada 
kehamilan 
dengan 
kejadian 
BBLR. 

Jenis 
penelitian 
yang 
digunakan 
adalah 
metode studi 
analitik 
kuantitatif. 

Penelitian 
tersebut 
menjelaskan 
tentang 
hubungan 
hipertensi 
pada 
kehamilan 
dengan 
kejadian 
BBLR. 

Perbedaan 
penelitian 
terletak pada 
pengambilan 
sampel kasus 
yaitu 
menggunakan 
total 
sampling. 

Diketahui 
sebagian 
besar 
mengalami 
hipertensi 
dan 
melahirkan 
bayi 
dengan 
berat lahir 
rendah. 

Tabel 1.2 Kajian Pustaka 

F. Tujuan Penelitian   

1. Tujuan Umum Penelitian  

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara hipertensi 

dalam kehamilan dengan kejadian bayi berat lahir rendah di Rumah Sakit Ibu dan Anak 

Sitti Khadijah 1 Muhammadiyah Makassar.  
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2. Tujuan Khusus Penelitian  

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Mengetahui angka kejadian ibu bersalin dengan hipertensi dalam kehamilan di 

Rumah Sakit Ibu dan Anak Sitti Khadijah 1 Muhammadiyah Makassar. 

b. Mengetahui angka kejadian bayi lahir hidup dengan bayi berat lahir rendah di 

Rumah Sakit Ibu dan Anak Sitti Khadijah 1 Muhammadiyah Makassar. 

c. Menganalisis hubungan antara hipertensi dalam kehamilan dengan kejadian bayi 

berat lahir rendah di Rumah Sakit Ibu dan Anak Sitti Khadijah 1 Muhammadiyah 

Makassar.  

G. Manfaat Penelitian   

1. Bagi Peneliti  

Bagi peneliti sendiri merupakan suatu pengalaman dan pembelajaran yang sangat 

berharga dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan khususnya dalam bidang 

penelitian dan pengetahuan tentang hubungan antara hipertensi dalam kehamilan dengan 

kejadian BBLR.  

2. Bagi Institusi  

Sebagai bahan masukan kepustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

yang dapat dijadikan sebagai informasi bagi riset maupun penelitian selanjutnya dengan 

variabel yang lebih luas.  
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3. Bagi Masyarakat  

Memberikan informasi tambahan kepada masyarakat tentang hubungan antara 

hipertensi dalam kehamilan dengan kejadian bayi berat lahir rendah, sehingga 

diharapkan dapat dilakukan upaya pencegahan terjadinya hipertensi dalam kehamilan 

dan bayi berat lahir rendah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Hipertensi Dalam Kehamilan 

1. Definisi Hipertensi Dalam Kehamilan  

Hipertensi dalam kehamilan didefinisikan sebagai tekanan darah sistolik 140 dan 

atau tekanan darah diastolik 90. Hal ini mempengaruhi 10-15% kehamilan (Wiles, 

Damodaram & Frise, 2021). 

2. Epidemiologi Hipertensi Dalam Kehamilan 

Hipertensi dalam kehamilan mempengaruhi sekitar 10% dari semua wanita hamil di 

seluruh dunia. Penyakit dan kondisi ini termasuk preeklamsia dan eklampsia, 

hipertensi gestasional, dan hipertensi kronis. Hipertensi dalam kehamilan merupakan 

penyebab utama morbiditas akut yang berat, cacat jangka panjang, dan kematian ibu 

dan anak. Hampir sepersepuluh kematian ibu di Asia dan Afrika disebabkan oleh 

hipertensi dalam kehamilan, dan seperempat kematian ibu di Amerika Latin 

disebabkan oleh komplikasi (Kartika Sari, Hakimi & Baning Rahayujati, 2016). 

Pravelensi hipertensi dalam kehamilan di Indonesia, mencatat bahwa ditemukan 

sebanyak 8341 kasus (1.51%) ibu hamil dari semua sampel perempuan yang berusia 

15–54 tahun. Prevalensi hipertensi pada ibu hamil sebesar 1062 kasus (12.7%). 1062 

kasus ibu hamil dengan hipertensi, ditemukan 125 kasus (11.8%) yang pernah 

didiagnosis menderita hipertensi oleh petugas kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa 

penyakit hipertensi merupakan salah satu masalah kesehatan yang sering muncul 
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selama kehamilan dan dapat menimbulkan komplikasi pada 2–3% kehamilan 

(Masriadi, Handayani Idrus & Baharuddin 2022). 

3. Klasifikasi Hipertensi Dalam Kehamilan 

Hipertensi dalam kehamilan saat ini dibedakan menurut The Working Group of 

Hypertensive Disorders Complicating Pregnancy sebagai berikut. 

a. Hipertensi Gestasional, sebelumnya klasifikasi ini disebut dengan pregnancy 

induced hypertension. Terjadi pada hipertensi ringan selama kehamilan pada ibu 

hamil yang sebelumnya normotensive, tanpa disertai proteinuria dan kelainan hasil 

laboratorium lain. Bila sindrom preeklamsia tidak terjadi dan hipertensi hilang 

setelah 12 minggu pascasalin, diagnosis berubah menjadi hipertensi transien.  

b. Sindrom Preeklamsia dan Eklamsia, preeklamsia berarti hipertensi dan 

proteinuria pada perempuan hamil yang sebelumnya normotensive setelah 

kehamilan 20 minggu atau pada periode pascasalin dini. Pada penyakit trofoblast, 

preeklamsia dapat terjadi sebelum usia kehamilan 20 minggu.  

c. Eklamsia, adalah penderita preeklamsia yang mengalami kejang.  

d. Hipertensi kronik yang diperparah oleh sindrom preeklamsia, preeklamsia atau 

eklamsia yang menyerang perempuan hamil penderita hipertensi kronik.  

e. Hipertensi kronik, terjadi sebelum kehamilan atau tekanan darah 140/90 mmHg 

atau lebih sebelum usia kehamilan 20 minggu pada 2 kali pemeriksaan tekanan 

darah dengan selang waktu 6 jam (Martaadisoebrata, 2013).  
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4. Etiologi Hipertensi Dalam Kehamilan  

Teori yang telah dikemukakan tentang terjadinya hipertensi dalam kehamilan, dari 

beberapa teori ini tidak ada yang mutlak dianggap paling benar. Teori-teori yang 

sekarang banyak dianut adalah sebagai berikut. 

a. Teori Kelainan Vaskularisasi Plasenta  

Dalam keadaan normal, rahim dan plasenta mendapat suplai darah dari cabang 

arteri uterin dan arteri ovarika. Pembuluh darah tersebut akan menembus 

miometrium berupa arteri arkuata yang nantinya akan bercabang menjadi arteri 

radialis. Selanjutnya akan menembus endometrium menjadi arteri basalis dan arteri 

basalis tersebut akan bercabang menjadi arteri spiralis (Sarwono, 2016). 

Selama perkembangan plasenta yang normal, trofoblas menginvasi arterior 

endometrium uterus dan selanjutnya melakukan pembentukan kembali atrerior ibu 

menjadi pembuluh darah besar dengan resistensi yang rendah terhadap aliran darah. 

Sedangkan pada penderita hipertensi, arterior ibu tidak berhasil mengalami adaptasi 

terhadap perubahan tersebut (Guyton, 2016). 

Pada kehamilan normal, di dalam lapisan otot arteri spiralis terjadi invasi 

trofoblas yang menimbulkan degenerasi lapisan otot tersebur selanjutnya arteri 

spiralis akan dilatasi. Keadaan ini juga terjadi pada jaringan sekitar arteri spiralis 

yang mengakibatkan distensi dan dilatasi yang berdampak penurunan tekanan 
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darah, penurunan resistensi vaskular, dan peningkatan aliran darah pada daerah 

utero plasenta. Kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan dari janin dapat 

terjamin. Proses ini disebut “remodeling arteri spiralis” (Sarwono, 2016). 

Dalam keadaan hipertensi tidak terjadi invasi sel trofoblas pada lapisan arteri 

spiralis maupun jaringan yang berada disekitarnya sehingga tidak memungkinkan 

untuk terjadinya distensi dan vasodilatasi. Kemudian terjadi penurunan aliran darah 

uteroplasenta dan terjadinya hipoksia dan iskemia plasenta. Dengan penyebab yang 

belum jelas, dan terjadi insufisiensi suplai darah ke plasenta. Selanjutnya 

menyebabkan plasenta mengeluarkan berbagai bahan yang memasuki sirkulasi ibu 

dan menyebabkan gangguan fungsi endotel vaskular, menurunkan aliran darah ke 

ginjal, retensi garam yang berlebihan, dan peningkatan tekanan darah (Guyton, 

2016).  

b. Teori Iskemia Plasenta, Radikal Bebas, dan Disfungsi Endotel  

Keadaan ini akan menghasilkan oksidan. Salah satu oksidan yang dihasilkan 

adalah radikal hidroksil yang sangat toksik. Radikal ini akan merusak membran sel, 

yang mengandung banyak asam lemak tidak jenuh menjadi peroksida lemak yang 

dapat merusak membran sel, nukleus, dan protein pada sel endotel (Sarwono, 2016). 

Selain itu, keadaan ini juga memicu pelepasan faktor vasoaktif seperti soluble 

fms-like tyrosine kinase-1 (sFlt-1). Beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa 

beredarnya sFlt-1 mungkin tanda timbulnya gejala klinis hipertensi (Gilbert, 2018). 
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Keadaan tersebut dapat menyebabkan disfungsi sel endotel vaskular diseluruh 

tubuh, termasuk didalamnya ginjal. Ketika terjadi disfungsi endotel maka akan 

menurunkan pelepasan dari nitrit oksida dan bahan-bahan vasodilator lainnya 

sehingga terjadi vasokonstriksi, penurunan laju filtrasi cairan dari glomerulus ke 

dalam tubulus ginjal, terganggunya natriuresis tekanan oleh ginjal dan timbulnya 

hipertensi.  Semuanya berlawanan dengan perubahan yang terjadi pada wanita hamil 

normal (Guyton, 2016). 

c. Disfungsi Endotel  

Ketika terjadi disfungsi endotel maka akan terjadi:   

1). Gangguan metabolism prostaglandin yaitu menurunkan produksi prostasiklin 

(PGE2) yang merupakan vasodilator kuat.  

2). Agregasi sel-sel trombosit pada daerah endotel terjadi kerusakan. Hal ini 

menyebabkan produksi tromboksan (TXA2) lebih banyak. Tromboksan 

adalah vasokontriktor kuat. Pada saat hipertensi, kadar tromboksan lebih 

dominan dibandingkan kadar prostasiklin sehingga terjadi vasokonstriksi.  

3). Perubahan khas pada sel endotel kapiler glomerulus.  

4). Peningkatan permeabilitas kapiler.  

5). Peningkatan produksi bahan-bahan vasopressor yaitu endotelin. Kadar NO 

(vasodilator) menurun sedangkan endotelin meningkat (Sarwono, 2016). 
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Dengan demikian, peningkatan dari soluble fms-like tyrosine kinase-1 (sFlt-1), 

TNFa dan IL-6, angiotensin II tipe 1 receptor autoantibodies (AT1-AA), dan 

thromboxane (TX) akan memicu disfungsi endotel dengan penurunan dari nitrit 

oksida (NO) dan peningkatan dari reactive oxygen species (ROS) dan endothelin-1 

(ET-1). Kondisi ini akan mengganggu fungsi dari ginjal yang pada akhirnya akan 

memicu terjadinya hipertensi (Gilbert, 2018).  

d. Teori Intoleransi Imunologik antara Ibu dan Janin  

Pada kehamilan normal, respon ibu tidak menolak adanya hasil konsepsi yang 

dianggap asing. Ini dikarenakan adanya HLA-G yang dapat berperan sebagai 

modulasi respon imun sehingga ibu tidak menolak hasil konsepsi. HLA-G dapat 

melindungi trofoblas dari lisis oleh Natural Killer (NK) ibu. Selain itu, HLA-G juga 

dapat mendukung invasi dari trofoblas kedalam desidua. Pada hipertensi terjadi 

penurunan pada HLA-G yang menghambat invasi trofoblas ke dalam desidua. 

Akhirnya jaringan desidua susah menjadi lunak dan gembur sehingga arteri spiralis 

tidak direnovasi dan akhirnya susah untuk dilatasi (Bodnar, 2016). 

5.  Faktor Risiko Hipertensi Dalam Kehamilan 

Hipertensi dalam kehamilan memiliki risiko lebih besar menyebabkan persalinan 

premature, IUGR (Intrauterine Growth Retardation), kesakitan dan kematian, gagal 

ginjal akut, gagal hati akut, pendarahan saat dan setelah persalinan, HELLP (Hemolysis 

Elevated Liver Enzymes and Low Platelet Count), DIC (Disseminated Intravascular 

Coagulation), pendarahan serebral dan epilepsy (Alatas, n.d., 2019).  
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Hipertensi dapat menyebabkan masalah hati, ginjal, dan otak, serta sistem 

pembekuan darah yang tidak normal. Komplikasi ini juga melibatkan plasenta, yang 

meningkatkan risiko janin. Kelainan yang paling umum terjadi adalah pertumbuhan 

yang tidak baik bagi janin diakibatkan oleh pasokan darah yang tidak memadai melalui 

plasenta yang rusak, dan masalah prematuritas (berkaitan dengan persalinan prematur 

spontan atau kelahiran degan induksi maupun dengan section secaria agar melindungi 

ibu maupun janin) (Faadhillah, 2020). 

6. Patofisiologi Hipertensi Dalam Kehamilan 

Mekanisme terjadinya hipertensi ialah didasarkan pada pembentukan angiotensin 

II dari angiotensin I oleh Angiotensin I Converting Enzyme (ACE). ACE memegang 

peran fisiologis penting dalam mengatur tekanan darah. Darah mengandung 

angiotensin yang diproduksi oleh hati. Selain itu, renin yang diproduksi oleh ginjal, 

diubah menjadi angiotensin I oleh hormone. ACE di paru-paru mengubah angiotensin 

I menjadi angiotensin II. Angiotensin II memegang peranan penting dalam 

meningkatkan tekanan darah melalui dua aksi utama. Aksi pertama ialah 

meningkatkan sekresi hormone antidiuretik (ADH) dan meningkatkan rasa haus. ADH 

diproduksi di hipotalamus (kelenjar hipofisis) dan bekerja pada ginjal untuk mengatur 

osmolalitas dan volume urin. Saat ADH meningkat, sangat sedikit urin yang 

dikeluarkan dari tubuh (antidiuretik), sehingga menjadi pekat dan memiliki 

osmolalitas yang tinggi. Untuk mengencerkannya, volume cairan ekstraseluler akan 

ditingkatkan dengan cara menarik cairan dari bagian intraseluler. Akibatnya, volume 
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darah meningkat, yang juga akan meningkatkan tekanan darah. Aksi kedua ialah 

menstimulasi korteks adrenal untuk mensekresi aldosterone. Aldosteron adalah 

hormon steroid yang berperan penting dalam ginjal. Untuk mengatur volume cairan 

ekstraseluler, aldosteron mengurangi ekskresi NaCl (garam) dengan menyerap 

kembali NaCl (garam) dari tubulus ginjal. Naiknya konsentrasi NaCl akan diencerkan 

kembali dengan cara meningkatkan volume cairan ekstraseluler yang pada gilirannya 

akan meningkatkan volume dan tekanan darah (Nuraini, 2015). 

  Angiotensin I Converting Enzime(ACE) 

Angiotensin I 

Angiotensin II 

Meningkatkan sekresi hormon 

antidiuretik(ADH) 

Meningkatkan rasa haus 

Osmolalitas tinggi 

pekat 

Volume cairan ekstraseluler ditingkatkan 

Volume darah meningkat 

Hipertensi 

Menstimulasi korteks adrenal 

Mensekresi aldosterone 

Konsentrasi NaCl meningkat 

Volume cairan ekstraseluler meningkat 

Hipertensi 

Gambar 2.1 Patofisiologi Hipertensi (Nuraini, 
2015) 
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7. Diagnosis Hipertensi Dalam Kehamilan    

Diagnosis hipertensi secara empirik ditegakkan bila tekanan darah sistolik mencapai 

>140 mmHg atau diastolik  >90  mmHg. Fase V Korotkoff dipergunakan untuk 

menetapkan tekanan diastolik. Peningkatan tekanan sistolik sebesar 30 mmHg dan 

diastolik 15 mmHg selama kehamilan, walaupun tekanan darah <140/90 mmHg, 

dahulu pernah menjadi salah satu kriteria hipertensi, tetapi saat ini sudah tidak dipakai 

lagi karena ternyata tidak disertai dengan peningkatan luaran kehamilan yang buruk. 

Apabila hal ini terjadi, penderita tersebut harus lebih sering dipantau karena dapat 

terjadi kejang/eklamsia pada penderita dengan tekanan darah di bawah 140/90 mmHg 

(Ediriweera, D.S. & Dilina, 2017). Untuk semua ibu hamil, sebaiknya dilakukan 

pengukuran tekanan darah dalam posisi duduk, karena posisi terlentang dapat 

menyebabkan tekanan darah lebih rendah daripada yang dicatat dalam posisi duduk. 

Mendiagnosis hipertensi selama kehamilan membutuhkan pengukuran tekanan darah 

dua kali terjadi hipertensi setidaknya dalam 6 jam. Selama kehamilan, curah jantung 

meningkat sebesar 40%, Sebagian karena peningkatan stroke volume. Pada trimester 

ketiga, denyut jantung meningkat 10x/menit. Pada trimester kedua, resistensi vaskular 

sistemik menurun, dan penurunan ini berhubungan dengan penurunan tekanan darah 

(Alatas n.d., 2019). 

Dalam aspek dunia medis dan sesuai dengan apa yang Allah SWT. telah anjurkan 

kepada kita untuk memakan makanan yang bernutrisi karna kandungan zat gizi yang 

ada dalam makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, dsb. yang terdapat pada 
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makanan berguna sebagai energi dalam tubuh dan dianjurkan untuk tidak memakan 

makanan yang berlebihan yang dapat merugikan tubuh kita terutama disaat masa 

kehamilan yang telah dijelaskan dalam QS. Al-A’raf/7:31. 

ُكلُْوا َواْشَربُْوا َوَال تُْسِرفُْوۚا اِنَّٗه َال يُِحبُّ   يٰ بَنِْيٓ ٰادََم ُخذُْوا ِزْينَتَُكْم ِعْندَ ُكّلِ َمْسِجٍد وَّ
 ٣١اْلُمْسِرفِْيَن ࣖ - 

 

Terjemahannya: 

“Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus di setiap (memasuki) masjid, 
makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang 
yang berlebih-lebihan.” (QS. Al A’raf/7:31). 
 
Tafsir QS. Al A’raf/7:31 yaitu larangan berlebihan itu mengandung beberapa arti, di 

antaranya: 1. Jangan berlebihan dalam porsi makan dan minum itu sendiri. Sebab, makan 

dan minum dengan porsi yang berlebihan dan melampaui batas akan mendatangkan 

penyakit. Makan kalau sudah merasa lapar, dan kalau sudah makan, janganlah sampai 

terlalu kenyang. Begitu juga dengan minuman, minumlah kalau merasa haus dan bila rasa 

haus hilang, berhentilah minum, walaupun nafsu makan atau minum masih ada. 2.Termasuk 

berlebihan juga adalah makan dan minum yang diharamkan Allah.  

B. Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) 

1. Definisi Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)  

Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) merupakan bayi yang berat lahirnya <2500 gram 

tanpa memandang usia kehamilan. BBLR merupakan faktor penting dalam 

meningkatkan mortalitas, mordibitas, dan disabilitas neonatus. Bayi dan anak dengan 



 

22 
 

BBLR memiliki dampak jangka panjang pada kehidupan masa depan mereka (Yarah et 

al., 2020). 

Sesungguhnya Allah SWT. menciptakan dalam bentuk yang paling sempurna 

diantara ciptaan Allah SWT. yang lain. Oleh karena itu kita sebagai manusia harus 

mensyukuri apa yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Karena sesungguhnya Allah 

telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya.  Pada ayat ini pula 

dijelaskan dalam QS. Al-Infithar/82:7. 

 

Terjemahnya: 

“yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan 
(susunan tubuh)-mu seimbang…”(QS Al-Infithar/82:7) 
 
Pada ayat ini pula dijelaskan dalam QS. Al-Infithar/82:7. 

 

Terjemahnya: 

“Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Dia menyusun (tubuh)-mu.”(QS Al-
Infithar/82:8)   
Uraian tentang proses tersebut yang demikian mengagumkan membuktikan perlunya 

beriman dan tunduk kepada Allah Sang Pencipta serta keharusan mengikuti jejak orang 

orang mukmin yang disebut pada ayat-ayat kelompok pertama. Hal itulah yang dapat 

mengantar manusia mencapai kesempurnaan hidup duniawi dan ukhrawi.  

2. Epidemiologi BBLR  
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Menurut WHO, pada tahun 2017, 4,1 juta bayi di seluruh dunia meninggal pada tahun 

pertama kehidupan. Pada tahun 2015, Indonesia memiliki angka kematian bayi (AKB) 

tertinggi di ASEAN, 22,23 per 1.000 kelahiran hidup. Sementara itu, menurut data 

Riskesdas tahun 2013, prevalensi berat badan lahir rendah di Indonesia adalah 10,2 nm 

pada tahun 2010 dan kemudian turun menjadi 6,2% pada tahun 2018 (Manurung, 2020). 

Provinsi Sulawesi Selatan peringkat ketujuh terjadinya prevalensi BBLR adalah 12%. 

Pada tahun 2015, presentase bayi dengan BBLR di Sulawesi Selatan meningkat yaitu 

4.697 (3,23%),  dengan jumlah lahir hidup sebesar 149.986 dan jumlah bayi lahir hidup 

ditimbang sebesar 120.293 dan tertinggi di Kota Makassar sebesar 690 kasus 

(Finandakasih, Addul Rosmah & Arif Tiro, 2019).  

3. Klasifikasi BBLR  

Anak yang lahir dengan berat badan lahir rendah, dapat dibagi menjadi 2 golongan, 

yaitu:  

a. Anak Lahir Kurang Bulan. Berat dan Panjang anak sesuai dengan umur kehamilan, 

jadi pertumbuhannya tidak terganggu. Ukurannya kecil karena masih muda. 

Dahulu dikenal sebagai bayi prematur.  

b. Pertumbuhan Janin Terhambat (PJT). Bayi mempunyai berat badan di bawah 10 

persentil dari kurva berat badan yang normal. Dikenal sebagai Intra-Uterine 

Growth Restriction (Martaadisoebrata, 2013).  
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Berdasarkan umur kehamilan atau masa gestasi yang ditetapkan, maka bayi BBLR 

digolongkan dalam tiga kelompok:  

a. Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) yaitu berat lahir 1500-2500 gram.  

b. Bayi Berat Lahir Sangat Rendah (BBLSR) yaitu bayi berat lahir <1500 gram.  

c. Bayi Berat Lahir Extrem Rendah (BBLER) yaitu bayi yang berat lahirnya <1000 

gram (Pantiawati, 2019). 

4. Etiologi BBLR    

BBLR dapat disebabkan oleh banyak faktor, seperti faktor ibu (gizi, usia, paritas, 

status ekonomi), riwayat kehamilan yang buruk (BBLR, keguguran), hipertensi, asuhan 

antenatal care yang buruk,  kondisi janin, riwayat penyakit seperti Diabetes Mellitus 

(DM) dan perdarahan antepartum, perokok, dan faktor pekerjaan. Wanita yang memiliki 

status ekonomi rendah seringkali memiliki asupan makanan yang tidak mencukupi, 

sanitasi tempat tinggal yang buruk, dan rendahnya kemampuan untuk mencari perawatan 

selama kehamilan, yang dapat mempengaruhi berat lahir bayi. Seorang ibu berusia 15 

tahun memiliki risiko tinggi melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah 

(Hartiningrum & Fitriyah, 2018). 

5. Gambaran Klinis BBLR  

Gambaran bayi berat lahir rendah bergantung pada usia kehamilan sehingga dapat 

dikatakan bahwa makin kecil bayi, makin muda kehamilan. Sebagai gambaran umum 

dapat dikemukakan bahwa bayi berat badan lahir rendah memiliki karekteristik seperti, 
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berat badan kurang dari 2500gr, Panjang kurang dari 45 cm, lingkaran dada kurang dari 

30 cm, lingkaran kepala kurang dari 33 cm, usia kehamilan kurang dari 37 minggu, 

kepala relatif lebih besar, kulit tipis transparan, rambut lemak kulit kurang, pernapasan 

tidak teratur yang dapat menyebabkan apnea, kepala tidak mampu tegak, dan frekuensi 

nadi 100 sampai 140 denyut per menit (Manuaba, 2014). 

6. Faktor Risiko BBLR  

Faktor-faktor risiko yang mempengaruhi kejadian BBLR adalah karakteristik sosial 

demografi ibu (usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 34 tahun, kurangnya status sosial 

ekonomi, tingkat pendidikan rendah). Risiko medis ibu sebelum kehamilan juga 

berperan dalam kejadian BBLR (paritas, berat dan tinggi badan, Riwayat lahir BBLR, 

jarak kelahiran). Status Kesehatan reproduksi ibu beresiko BBLR (keadaan gizi ibu, 

infeksi dan penyakit selama kehamilan, riwayat kehamilan, dan komplikasi kehamilan). 

Status pelayanan antenatal (frekuensi dan kualitas pelayanan antenatal, petugas 

Kesehatan tempat periksa hamil umur kandungan saat pertama kali periksa kehamilan) 

juga berisiko untuk melahirkan BBLR (Ismayanah, Nurfaizah & Syatirah, 2020). 

7. Patofisiologi BBLR 

Diagram alir yang menunjukkan konsekuensi antara pertumbuhan intrauterin dan 

kelahiran prematur yang mengakibatkan berat badan lahir rendah. Berat badan lahir 

rendah mungkin memiliki efek buruk pada pembentukan nefron dan hipertrofi 

glomerulus; yang dapat meningkatkan kerentanan pertumbuhan intrauterin individu 



 

26 
 

yang lahir atau prematur terhadap penyakit ginjal jangka Panjang (Ediriweera & Dilina, 

2017). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Patofiologi BBLR (Ediriweera & Dilina, 2017). 

8. Diagnosis BBLR  

Menegakkan diagnosis BBLR adalah dengan mengukur berat lahir bayi dalam jangka 

waktu 1 jam setelah lahir, dapat diketahui dengan dilakukan anamnesis, pemeriksaan 

fisis, dan pemeriksaan penunjang. Riwayat yang perlu ditanyakan pada ibu dalam 

anamnesis untuk menegakkan mencari etiologi dan faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap terjadinya BBLR, yaitu: umur ibu, riwayat HPHT, riwayat persalinan 

sebelumnya, paritas, kenaikan BB selama hamil, aktivitas, dll. Pada pemeriksaan fisis, 

yang dapat dijumpai pada bayi BBLR adalah berat badan, tanda-tanda prematuritas, dan 

tanda bayi cukup bulan atau lebih bulan. Pada pemeriksaan penunjang, yang dapat 

dilakukan adalah pemeriksaan skor ballard, tes kocok, darah rutin, foto dada ataupun 

babygram, dan USG kepala bayi (Pantiawati, 2019).  

9. Prognosis BBLR  

IUGR  

(Intrauterine Growth Restriction)

Bayi prematur 

Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) 

Hipertrofi glomerulus 

Kerentanan terhadap penyakit ginjal jangka panjang  
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 Bayi BBLR mempunyai peluang lebih kecil untuk bertahan hidup dan lebih rentan 

terhadap penyakit hingga mereka dewasa. BBLR sering menyebabkan perkembangan 

kognitif, retardasi mental, dan lebih mungkin terinfeksi infeksi yang menyebabkan 

penyakit dan bahkan kematian. Efek lain yang muncul pada orang dewasa dengan 

riwayat BBLR adalah risiko berkembangnya penyakit degenerative yang dapat 

membebani ekonomi individu dan masyarakat (Novitasari, Hutami & Pristya, 2020). 

C. Hubungan Hipertensi Dalam Kehamilan Dengan Kejadian BBLR  

Tekanan darah pada trimester pertama kehamilan seringkali sama dengan tekanan darah 

sebelum kehamilan. Pada trimester kedua, tekanan darah wanita hamil turun beberapa 

milimeter air raksa (mmHg). Pada trimester ketiga, tekanan darah akan naik Kembali. Pada 

saat inilah ditemukan bahwa tekanan darah tinggi sering mencapai titik hipertensi. Wanita 

dengan tekanan darah tinggi sebelum hamil juga mengalami perubahan tekanan darah, 

sehingga tekanan darah paling rendah pada trimester kedua. Tekanan darah tinggi dapat 

menyebabkan ibu mengalami keracunan kehamilan ringan dan berat, bahkan kejang. 

Tekanan darah rendah dapat menyebabkan pusing dan lemas (Sarwono, 2016).  

Berat bayi lahir rendah biasanya disebabkan oleh perkembangan plasenta yang 

abnormal, kebutuhan oksigen yang tidak mencukupi, asupan nutrisi yang tidak mencukupi, 

dan produksi metabolit yang abnormal sehingga menyebabkan sirkulasi plasenta uterus 

yang abnormal (Sarwono, 2016). 
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Komplikasi medis ibu, seperti penyakit vaskular kronis, terutama jika adanya hipertensi 

yang memperberat, sering menyebabkan hambatan pertumbuhan janin. Bahkan hipertensi 

ini mengakibatkan kegagalan pada pertumbuhan janin, terutama bila awitannya sebelum 

umur 37 minggu kehamilan. Secara teoritis, insufisiensi plasenta yang berhubungan dengan 

hipertensi dapat menyebabkan penurunan suplai dan penyimpanan glukosa di hati (Leveno 

et al., 2019).  Keadaan hipoksia, sebagaimana yang terjadi pada hipertensi, produksi dari 

radikal bebas di plasenta sangat banyak sedangkan antioksidan sangat sedikit maka keaadan 

seperti ini akan menjadi parah (Sarwono, 2016). 
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D. Kerangka Teori 
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Gambar 2.3 Kerangka Teori 
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E. Kerangka Konsep 

 Variabel Independen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
  

Gambar 2.4 Kerangka Konsep 

Faktor Ibu: 

Hipertensi Dalam Kehamilan 

 

Paritas 

Riwayat Penyakit 

 Diabetes Mellitus 
 Anemia 
 Perdarahan Antepartum 

 Status Gizi 

 

  

Faktor Janin: 

Bayi Berat Lahir Rendah 

Bayi Berat Lahir Normal 

 

Kelainan Kongenital 

Kehamilan Gemelli 

BB BBLR 

Variabel Dependen 

= Variabel diteliti 

=Variabel tidak diteliti 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian  

 Pada penelitian ini akan menggunakan metode penelitian analitik observasional yaitu 

peneliti hanya melakukan pengamatan langsung terhadap variabel yang diteliti tanpa 

memberikan perlakuan. Melalui pendekatan cross sectional yaitu suatu penelitian yang 

menggunakan kolerasi antara faktor risiko semua pengukuran variabel yang diteliti.  

B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

1. Lokasi Penelitian  

Penelitian akan dilakukan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Sitti Khadijah 1 

Muhammadiyah Makassar.  

2. Waktu Penelitian  

Waktu penelitian dilakukan pada Juli 2022.  

C. Populasi dan Sampel Penelitian  

1. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil yang melahirkan di Rumah 

Sakit Ibu dan Anak Sitti Khadijah 1 Muhammadiyah Makassar tahun 2021.  

2. Sampel Penelitian  

Sampel penelitian adalah seluruh populasi yang memenuhi kriteria inklusi. Cara 

pengambilan sampel adalah Consecutive Sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah 
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ibu hamil yang melahirkan bayi hidup di Rumah Sakit Ibu dan Anak Sitti Khadijah 1 

Muhammadiyah Makassar dengan memperlihatkan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi.  

Besar sampel minimal dihitung dengan rumus besar Slovin, dengan rumus :  

𝑛
𝑁

1 𝑁 𝑑 2
 

𝑛
2.694

1 2.694 0,05 2
 

𝑛
2.694

1 2.694 0,0025
 

𝑛
2.694

1 6,735
 

𝑛
2.694
7,735

 

𝑛 348,287 

  Keterangan : 

n = Jumlah Sampel 

N = Jumlah Populasi 

d  = Tingkat Signifikasi (p) 

 Sehingga besar minimal sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

sebanyak 350 orang.  
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D. Teknik Pengambilan Sampel 

1. Kriteria Inklusi  

a) Ibu yang melahirkan dengan bayi lahir hidup.  

b) Data rekam medik lengkap seperti terdapat nomor rekam medik, terdapat nama ibu, 

usia ibu, riwayat hipertensi, dan berat badan lahir bayi. 

2. Kriteria Eksklusi  

a) Ibu dengan riwayat penyakit DM, anemia, perdarahan antepartum, dan penyakit 

penyerta lainnya. 

b) Ibu dengan status gizi kurang. 

c) Kehamilan multiple/gemelli.  

d) Kelainan kongenital pada bayi.  

e) Data rekam medik tidak lengkap seperti tidak tercantum identitas ibu, tidak terdapat 

riwayat hipertensi pada rekam medis ibu, dan tidak tercantum berat badan lahir bayi. 

E. Cara Pengumpulan Data  

Menggunakan data sekunder yang diperoleh dari rekam medik pasien yang ada di 

Rumah Sakit Ibu dan Anak Sitti Khadijah 1 Muhammadiyah Makassar.  

F. Cara Kerja Penelitian  

1. Melakukan persiapan penelitian.  

2. Mengurus perizinan ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Sitti Khadijah 1 Muhammadiyah 

Makassar untuk mengambil data.  
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3. Mengambil data rekam medik yang sesuai dengan syarat penelitian melalui seleksi 

subjek dari populasi terjangkau berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi.  

4. Didapatkan jumlah pasien yang sesuai dengan besar sampel yang peneliti telah 

tentukan. 
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G. Alur Penelitian 

 

  

 

Populasi : 
 Seluruh ibu hamil yang melahirkan di Rumah Sakit 

Ibu dan Anak Sitti Khadijah 1 Muhammadiyah 
Makassar tahun 2021 yaitu sebanyak 2.694 kasus.   

Sampel:  
 

   Seluruh populasi yang telah memenuhi kriteria     

inklusi dan eksklusi sebanyak 350 kasus 
  

Consecutive Sampling 
  

Pengelolahan Data:   
 

Analisis data menggunakan uji  Chi- Square , kemudian  
dimasukkan menggunakan program SPSS   

Penyajian data dan pembahasan   

Kesimpulan  

Gambar 3.1 Alur Penelitian 
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H. Langkah Pengelolahan Data 

Pengelolahan data pada penelitian ini menggunakan SPSS versi 21, yaitu:  

1. Melakukan pemeriksaan seluruh data yang terkumpul (editing).  

2. Memberi angka-angka atau kode-kode tertentu yang telah disepakati terhadap data 

rekam medik (coding).  

3. Memasukkan data rekam medik sesuai kode yang telah ditentukan untuk masing-

masing variabel sehingga menjadi suatu data dasar (entry)  

4. Menggolongkan, mengurutkan, serta menyederhanakan data, sehingga mudah 

dibaca dan diinterpretasikan (cleaning).  

I. Analisis Data 

1. Analisis Univariat  

Analisis univariat digunakan untuk menjelaskan masing-masing frekuensi distribusi, 

berupa gambaran karakteristik responden, variabel dependen dan independen.  

2. Analisis Bivariat  

Analisis dilakukan menggunakan uji Chi Square untuk meguji hubungan atau 

pengaruh dua buah variabel kategorik dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel 

dependen dan variabel independen. 

J. Etika Penelitian  

Hal-hal yang berhubungan dengan etika penelitian dalam penelitian ini adalah:  
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1. Membuat surat pengantar yang ditujukan kepada pihak atau instansi terkait sebagai 

permohonan izin untuk melaksanakan penelitian.  

2. Tidak melakukan manipulasi data yang diambil dari Rumah Sakit. 

3. Menjamin kerahasiaan identitas subjek atau responden penelitian sehingga tidak ada 

pihak yang merasa dirugikan atas penelitian yang sedang dilakukan.  

4. Diharapkan dari penelitian yang kita lakukan dapat memberikan manfaat kepada 

semua pihak yang terkait sesuai dengan manfaat penelitian yang telah disebutkan 

sebelumnya.   
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

1.Analisis Univariat 

Tabel 4.1 Distribusi Data Ibu di Rumah Sakit Ibu dan Anak Sitti Khadijah 

1 Muhammadiyah Makassar 

 

 

 

Sumber : Data Sekunder 2021 
 

Karakteristik n % 

Usia Ibu 
Risiko Tinggi  

(<20 - >35 tahun) 
Risiko rendah 
(20-35 tahun) 

Pekerjaan 
Tidak Bekerja 

      Bekerja 
Paritas 
      Primipara 
      Multipara 
Abortus                  
      Ya 
      Tidak 
Hipertensi 
       Ya 
      Tidak 
Berat Badan Lahir 
       BBLR 
       BBLN 

               
255 
95 
 

169 
181 

 
216 
134 

 
26 
324 

 
253 
97 
 

208 
142 

 
72.9 
27.1 

 
48.3 
51.7 

 
61.7 
38.3 

 
7.4 
92.6 

 
72.3 
27.7 

 
59.4 
40.6 

Total 350 100.0 
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Berdasarkan tabel 4.1 didapatkan distribusi data kehamilan pada ibu yang berisiko 

tinggi yakni sebanyak 255 responden (72,9%) dan usia ibu yang berisiko rendah yakni 

sebanyak 95 responden (27,1%). Distribusi data pekerjaan pada ibu yakni tidak 

bekerja sebanyak 169 responden (48,3%) dan bekerja sebanyak 181 responden 

(51,7%). Distribusi data riwayat paritas pada ibu yakni primipara sebanyak 216 

responden (61,7%), multipara sebanyak 134 responden (38.3%). Distribusi data 

riwayat abortus pada ibu yakni sebanyak 26 responden (7,4%) yang pernah mengalami 

abortus dan sebanyak 324 responden (92,6%) yang tidak pernah mengalami abortus. 

Distribusi data hipertensi pada ibu yakni hipertensi sebanyak 253 responden (72,3%) 

dan ibu yang tidak hipertensi sebanyak 97 responden (27.7%). Distribusi data riwayat 

berat badan lahir pada bayi yakni BBLR sebanyak 208 responden (59.4%) dan berat 

badan normal sebanyak 142 responden (40.6%).  
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2. Analisis Bivariat 

Tabel 4.2 Hubungan antara Hipertensi Dalam Kehamilan dengan Kejadian 

BBLR 

Hipertensi Dalam 

Kehamilan 

Berat Badan Lahir Rendah 
Total PR 95%     P-value

 CI 
Ya Tidak 

n % n % n % 

Ya 

Tidak 

Total 

169 66.8 84   33.2 253 100.0  

39 40.2 58 59.8 97 100.0 1,661          0,000 

208 59.4 142 40.6 350 100.0  

Sumber : (Data Sekunder 2021, Menggunakan Hasil Uji Chi-Square) 

Berdasarkan tabulasi tabel 4.2 didapatkan bahwa ibu hipertensi dengan berat bayi 

lahir rendah sebanyak 169 responden (66,8%), ibu hipertensi dengan berat bayi lahir 

normal sebanyak 84 responden (33,2%) sedangkan ibu yang tidak hipertensi dengan 

berat bayi lahir rendah sebanyak 39 responden (40,2%) dan ibu yang tidak hipertensi 

dengan berat bayi lahir normal sebanyak 58 responden (59,8%).  

Hasil uji Chi Square menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara 

hipertensi dalam kehamilan dengan kejadian berat bayi lahir rendah (p value ≤ 0,05). 

Hasil perhitungan Prevalence Ratio (PR) menunjukkan bahwa ibu hamil yang 

mengalami hipertensi berisiko 1,661 kali mengalami kejadian berat bayi lahir rendah 

(95% CI 1,284-4,849).  
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B. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat adanya hubungan hipertensi dalam kehamilan 

dengan kejadian bayi berat lahir rendah (BBLR) di Rumah Sakit Ibu dan Anak Sitti 

Khadijah 1 Muhammadiyah Makassar yang terdiri dari 350 sampel sesuai kriteria inklusi 

yang telah ditetapkan. 

Ibu bersalin yang melahirkan mayoritas berumur risiko tinggi ,yaitu sebanyak 255 orang 

(72,9%). Umur merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada kejadian bayi berat 

badan lahir rendah. Hal ini sejalan dengan Pinontoan (2016) yang mengemukakan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara umur ibu dengan kejadian bayi berat lahir 

rendah. Hasil uji statistik diperoleh nilai p-value = 0,001. Umur 31-35 tahun merupakan 

interval umur dimana seorang wanita telah mempunyai alat reproduksi yang telah matang 

dan siap untuk hamil dan bersalin. Hal tersebut juga sejalan dengan yang dikatakan 

Wiknjosastro (2016) bahwa umur merupakan faktor yang dapat mengakibatkan bayi lahir 

dengan berat yang rendah. Kelahiran prematur tampak meningkat pada wanita yang 

berusia optimum untuk melahirkan (usia optimum untuk melahirkan adalah 20-35 tahun).  

Sebagian besar ibu bersalin yang melahirkan bayi di Rumah Sakit Ibu dan Anak Sitti 

Khadijah 1 Muhammadiyah Makassar tidak bekerja atau ibu rumah tangga yaitu sebanyak 

169 orang (48,3%). Ibu yang tidak bekerja berakibat pada perekonomian keluarga yang 

rendah. Hal tersebut akan mengakibatkan berkurangnya kemampuan ibu untuk memenuhi 

pola makan yang bergizi seimbang setiap harinya. Pada ibu yang tidak bekerja cenderung 

lebih banyak melakukan pekerjaan rumah tangga di rumah seperti memasak, merawat 
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rumah, upacara adat, dan mengurus keluarga. Hal ini membuat ibu lebih sibuk dengan 

urusan tersebut sehingga mengabaikan kondisi kesehatan dan kehamilannya. Ibu yang asik 

mengerjakan pekerjaan rumah terkadang sering mengabaikan waktu makan dan 

istirahatnya. Kurangnya konsumsi makanan yang bergizi dapat mengakibatkan asupan 

nutrisi ke janin berkurang sehingga menyebabkan BBLR. Hal tersebut sesuai dengan teori 

Wiknjosastro (2016) bahwa wanita dengan tingkat ekonomi rendah beresiko melahirkan 

bayi yang mengalami retardasi pertumbuhan maupun bayi kecil. 

Ibu bersalin yang melahirkan bayi di Rumah Sakit Ibu dan Anak Sitti Khadijah 1 

Muhammadiyah Makassar banyak tercatat dalam kategori primipara, yaitu sebanyak 216 

orang (61,7%) dan multipara sebanyak 134 orang (38,3%). Hal ini sejalan dengan 

Handayani (2019)  yang mengungkapkan bahwa hasil penelitian yang didapatkan adanya 

hubungan paritas dengan kejadian bayi berat lahir rendah yaitu p-value 0,037 (OR=0,214, 

CI=055-838). Paritas yang tinggi akan berdampak pada timbulnya berbagai masalah 

kesehatan baik bagi ibu maupun bayi yang dilahirkan. Kehamilan dan persalinan yang 

berulang-ulang menyebabkan kerusakan pembuluh darah di dinding rahim dan 

kemunduran daya lentur (elastisitas) jaringan yang sudah berulang kali diregangkan saat 

kehamilan sehingga cenderung timbul kelainan letak ataupun kelainan pertumbuhan 

plasenta dan pertumbuhan janin sehingga melahirkan BBLR (Nurseha, 2017). 

Sebagian kecil  ibu bersalin yang melahirkan bayi di Rumah Sakit Ibu dan Anak Sitti 

Khadijah 1 Muhammadiyah Makassar tercatat memiliki riwayat abortus yaitu sebanyak 26 
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orang (7,4%). Meskipun didapatkan dalam jumlah kecil, riwayat abortus merupakan salah 

satu yang mempengaruhi terjadinya bayi lahir dengan berat rendah. Ibu yang mrmiliki 

riwayat abortus 1,9 kali lebih beresiko melahirkan bayi dengan berat rendah daripada ibu 

yang tidak memiliki riwayat abortus. Hasil penelitian Yanti dan Surtiningsih (2016) 

menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara riwayat abortus dengan kejadian 

BBLR. ibu dengan riwayat abortus sebelumnya 3,8 kali lebih berisiko melahirkan bayi 

BBLR (p=0,025). Hal ini disebabkan karena abortus dapat terjadi karena beberapa sebab 

diantaranya kelainan pertumbuhan hasil konsepsi seperti kelainan kromosom/genetik, 

penyakit kronis yang diderita ibu, maupun kelainan yang terjadi pada organ reproduksi 

ibu, sehingga kelainan dan penyakit – penyakit tersebut juga dapat berdampak pada 

kehamilan berikutnya yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin 

sehingga ibu melahirkan bayi dengan berat rendah.  

Pada distribusi data hipertensi didapatkan sebanyak 253 (72,3%) ibu hamil yang 

mengalami hipertensi, artinya hipertensi masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan 

pada ibu hamil. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aryana (2021) 

ditemukan bahwa hipertensi dalam kehamilan merupakan faktor risiko kejadian bayi berat 

lahir rendah yang signifikan (p<0,01). Normalnya dalam kehamilan arteri spiralis dalam 

rahim akan melebar dari pembuluh darah muskuler berdinding tebal, menjadi pembuluh 

darah yang tipis dengan diameter yang jauh lebih besar, perubahan ini menyebabkan 

kapasitas pembuluh darah meningkat sehingga bisa menerima peningkatan volume darah 

pada kehamilan. Pada pasien dengan preeklamsia terjadi penurunan perfusi plasenta dan 
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hipoksia, Iskemi plasenta diperkirakan menyebabkan disfungsi sel endotel yang bekerja 

dengan merangsang pelepasan substansi yang toksik terhadap endotel. Kelainan ini 

menyebabkan perfusi jaringan yang buruk pada semua organ, meningkatkan resistensi 

perifer dan tekanan darah, meningkatkan permeabilitas sel endotel, serta menyebabkan 

kebocoran cairan dan protein intra vaskular serta akhirnya menyebabkan volume plasma 

berkurang (Lowdermilk dkk, 2016). Hasil tersebut dapat dijelaskan karena saat ibu hamil 

mengalami hipertensi, asupan makanan terhadap janin menjadi terhambat disebabkan 

adanya penyempitan pembuluh darah. Asupan makanan yang terhambat akan 

menyebabkan perkembangan janin dalam kandungan menjadi terhambat. Pada akhirnya 

bayi terlahir dengan berat badan lahir rendah (Proverawati, 2015). 

Distribusi data riwayat berat badan lahir pada bayi didapatkan BBLR sebanyak 208 

responden (59.4%), lebih banyak dibandingkan berat badan normal sebanyak 142 

responden (40.6%). Pada umumnya bayi dengan bayi berat lahir rendah (BBLR) ini 

berhubungan dengan usia kehamilan yang belum cukup bulan (prematur), padahal hampir 

semua lemak, glikogen, dan mineral, contohnya zat besi, kalsium, fosfor dan seng 

dideposit selama 8 minggu terakhir untuk bayi, BBLR disamping itu juga disebabkan 

terjadinya dismaturitas, yang berarti bayi lahir cukup bulan (usia kehamilan >37 minggu), 

tapi berat badan lahirnya lebih kecil dibandingkan dengan masa kehamilannya, yaitu 

kurang dari 2.500 gram. Masalah ini dapat terjadi karena adanya gangguan pertumbuhan 

bayi pada saat dalam kandungan yang disebabkan oleh penyakit-penyakit ibu contohnya 

apabila ada kelainan plasenta, infeksi, hipertensi dan keadaan-keadaan lain yang dapat 
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mengakibatkan nutrisi yang diperoleh bayi jadi tidak adekuat. Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Dian Novianti (2018) yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang 

Berhubungan dengan Kejadian BBLR di Rumah Sakit Permata Cibubur-Bekasi” 

didapatkan berdasarkan  usia  kehamilan  yang  mengalami  BBLR  sebanyak  83(85,6%) 

berdasarkan usia kehamilan, berdasarkan paritas terbanyak pada multipara dan 

grandemultipara yaitu 88 (90,7%),  berdasarkan  jarak  kehamilan  terbanyak  lebih  kurang  

2  tahun  yaitu  58  (59,8%),  berdasarkan  hipertensi dalam kehamilan sebanyak  89  

(91,8%),  berdasarkan  gemelli  sebanyak  82 (84,5%). 

Hasil uji statistik chi-square yang dilakukan mengenai hubungan hipertensi dalam 

kehamilan dan bayi berat lahir rendah (BBLR) didapatkan nilai p = 0,000 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan      hipertensi pada kehamilan dengan kejadian bayi berat 

badan lahir rendah di Rumah Sakit Ibu dan Anak Sitti Khadijah 1 Muhammadiyah 

Makassar. Hasil tersebut dapat dijelaskan karena saat ibu hamil mengalami hipertensi, 

maka asupan makanan terhadap janin menjadi terhambat karena adanya penyempitan 

pembuluh darah. Asupan makanan yang terhambat menyebabkan perkembangan janin 

dalam kandungan menjadi terhambat. Pada akhirnya bayi terlahir dengan berat lahir rendah 

( Proverawati, 2016). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Prasetyowati (2014), yang meneliti hubungan hipertensi dengan bayi berat lahir rendah 

dan didapatkan nilai p = 0,05 yang artinya ada hubungan antara hipertensi dalam 

kehamilan dengan kejadian bayi berat lahir rendah.  
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Penelitian yang dilakuan oleh Julia (2016), diperoleh p = 0,00 yang dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara ibu hipertensi dengan kejadian berat 

badan lahir rendah (BBLR) dan nilai OR dengan Confidence Interval (CI) sebesar 95% 

memiliki peluang 3,225 kali lebih besar untuk melahirkan bayi berat lahir rendah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Purwanto, dkk (2016) yang berjudul “Hubungan antara 

umur kehamilan, kehamilan ganda, hipertensi dan anemia dengan kejadian bayi berat lahir 

rendah (BBLR)” Berdasarkan hasil uji statistik Chi-square, didapatkan bahwa terdapat 

hubungan yang bermakna antara  hipertensi (p=0,037; OR=2,753; 95% Cl=1,040–7,292) 

dengan kejadian BBLR. Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat 4 faktor yang 

berhubungan dengan kejadian BBLR, yaitu umur kehamilan, kehamilan ganda, hipertensi, 

dan anemia saat hamil.  

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Manullang & Riyan (2018) yang 

berjudul hubungan hipertensi dalam kehamilan dengan kejadian berat bayi lahir rendah di 

RS Graha Juanda tahun 2018” Berdasarkan hasil analisis Chi-Square menunjukan nilai uji 

statistik dengan menggunakan uji t di dapatkan hasil p-value 0,001 maka terdapat pengaruh 

yang signifikan antara hipertensi dalam kehamilan dengan kejadian berat bayi lahir rendah. 

Dalam penelitian yang juga dilakukan oleh Bili,dkk (2019) didapatkan hasil  analisa  uji 

chi square menunjukkan p = 0,000. Berdasarkan hasil tersebut, karena nilai p < 0,05   maka   

dapat   dinyatakan terdapat hubungan signifikan antara riwayat hipertensi pada ibu dengan 

kejadian BBLR.  
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Pada beberapa penelitian yang menyimpulkan adanya hubungan antara hipertensi 

dengan kejadian bayi berat lahir rendah, terdapat pula penelitian yang tidak menemukan 

adanya hubungan antara hipertensi dengan kejadian bayi berat lahir rendah. Seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Uken (2022) yang berjudul “Hubungan Penyakit Hipertensi 

Pada Ibu Hamil Dengan Kejadian Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) Di Indonesia (Analisis 

Lanjutan Data RISKESDAS 2018) yang menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara 

hipertensi 1,000 (p > 0,05) pada ibu hamil dengan bayi berat lahir rendah. Disarankan agar 

dilakukan analisis lebih lanjut dari faktor maternal lainnya terhadap kejadian bayi berat 

lahir rendah.  

Dalam Q.S.Ar-Rad/13:8: 

  

ُ يَْعلَُم َما تَْحِمُل ُكلُّ اُْنٰثى َوَما تَِغْيُض اْالَْرَحاُم َوَما تَْزدَادُ َوُكلُّ َشْيٍء  ّٰ َ

 ِعْندَٗه بِِمْقدَارٍ 

Terjemahnya:  

“Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim 
yang kurang Sempurna dan yang bertambah. dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada 
ukurannya.” Q.S.Ar-Rad/13:8. 

 
Menurut Tafsir Al-Misbah Jilid 6 ialah membuktikan kekuasaan Allah tentang kandungan. 

Allah membentuk sperma untuk membuahi ovum yang kemudian akan menempel di 

dinding rahim yang membentuk jenis kelamin, berat badan ndan bentuk dari janin. Allah 

juga mengetahui apa yang kurang di dalam rahim yang dapat mengakibatkan janin lahir 

cacat atau keguguran. 
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Dari An Nu’man bin Basyir radhiyallahu ‘anhuma, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda: 

ذَا َصلََحْت َصلََح اْلَجَسدُ ُكلُّهُ ، َوإِذَا فََسدَْت فََسدَ اْلَجَسدُ أَالَ َوإِنَّ فِى اْلَجَسِد ُمْضغَةً إِ 

 . أَالَ َوِهَى اْلقَْلبُ ُكلُّهُ 

Terjemahnya: 

“Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula 
seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah 
hati (jantung)” (HR. Bukhari no. 52 dan Muslim no. 1599). 
 
Jantung merupakan organ yang memompa darah ke seluruh tubuh. Adapun penyakit yang 

disebabkan oleh gangguan fungsi jantung salah satunya adalah Hipertensi atau tekanan 

darah tinggi. 

Dalam QS. Ar-Rad/13:28; 

ِ تَْطَمىنُّ اْلقُلُْوبُ الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا َوتَْطَمىنُّ قُ  ّٰ ِ ۗ اََال بِِذْكِر  ّٰ لُْوبُُهْم بِِذْكِر    ◌ۗ 

Terjemahnya:  

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan 
mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.” 

 
Dijelaskan dalam QS. Ar-Rad/13:28 diatas bahwa dengan mengingat Allah hati kita akan 

tentram, dan salah satu cara mengingat Allah adalah dengan membaca atau mendengarkan 

firman-Nya yakni Al-Qur’an. Mendengarkan Al-Qur’an dapat memberikan efek 

ketenangan dalam tubuh sebab adanya unsur relaksasi dan meditasi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Distribusi data hipertensi pada ibu yakni hipertensi sebanyak 253 responden (72,3%) 

dan ibu yang tidak hipertensi sebanyak 97 responden (27.7%). Distribusi data riwayat berat 

badan lahir pada bayi yakni bayi berat lahir rendah sebanyak 208 responden (59.4%) dan 

berat badan normal sebanyak 142 responden (40.6%). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 350 sampel di Rumah Sakit Ibu dan 

Anak Sitti Khadijah 1 Muhammadiyah Makassar Tahun 2021, maka pada hasil uji Chi 

Square menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara hipertensi dalam kehamilan 

dengan kejadian berat bayi lahir rendah (P value ≤ 0,05). Hasil perhitungan Prevalence 

Ratio (PR) menunjukkan bahwa ibu hamil yang mengalami hipertensi berisiko 1,661 kali 

mengalami kejadian berat bayi lahir rendah (95% CI 1,284-4,849).  

B. Saran 

1. Pencegahan hipertensi dalam kehamilan harus terus diupayakan untuk mengurangi 

angka kejadian pada ibu hamil, yaitu dengan memberikan penyuluhan dan edukasi 

terkait penyebab dan cara mencegah hipertensi yang seringkali terjadi pada ibu hamil 

terutama untuk ibu hamil trimester 3. 

2. Ibu hamil sebaiknya rutin dalam melakukan pemeriksaan kehamilan ke fasilitas 

pelayanan kesehatan, khususnya untuk ibu hamil yang beresiko melahirkan BBLR.  
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3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian dengan sampel dan lingkup 

yang lebih luas. 
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