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1.1 Latar belakang  

 

Target Milleneum Development Goals sampai dengan tahun 2015 adalah 

mengurangi angka kematian bayi dan balita sebesar dua per tiga dari tahun 

1990 yaitu sebesar 20 per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian perinatal di 

Indonesia menurut Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 

sebanyak 26 bayi per 1000 kehamilan. Penyebab tersebut antara lain karena 

gangguan perinatal dan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR). BBLR 

dan prematur merupakan penyebab kematian neonatal yang tinggi yaitu 

sebesar 30,3%. Neonatal dengan BBLR beresiko mengalami kematian 6,5 kali 

lebih besar daripada bayi yang lahir dengan berat badan normal. Bayi BBLR 

memiliki risiko kematian yang lebih tinggi dibandingkan bayi dengan berat 

badan normal ketika dilahirkan, khususnya kematian pada masa perinatal 

(Sistiarani, 2008).  

 

Kejadian bayi BBLR di Indonesia tahun 2003 sebesar 90 per 1000 kelahiran 

(Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, 2004). Angka BBLR di Indonesia nampak 

bervariasi. Perera dan Lwin (1984) mengemukakan kejadian BBLR sebesar 

14,6 % di daerah pedesaan dan di rumah sakit 17,5 % (Setyowati et al., 1996). 
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Kelahiran bayi BBLR pada provinsi Lampung di tahun 2012 didapatkan 1,97% 

untuk bayi laki laki dan 1,58% untuk bayi perempuan dan total persentase 

semua bayi BBLR sebanyak 1,78%. Kota Bandar Lampung didapatkan bayi 

BBLR untuk laki laki sebanyak 122 bayi (1,44%) dari 8.454 bayi laki laki dan 

untuk perempuan sebanyak 73 bayi (0,81%) dari 8.976 bayi perempuan 

sehingga mempunyai persentase total 1,119% dari seluruh bayi yang lahir 

(Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2012). 

 

Pemenuhan nutrisi enteral untuk bayi BBLR dapat diberikan Air Susu Ibu 

(ASI). Pemberian ASI ini memiliki kandungan kalori 735 kkal/L atau 21,73 

kkal/oz (Behrman et al., 1999). Pemberian ASI mengandung semua zat gizi 

yang dibutuhkan dengan jumlah kandungan yang tepat dan menyediakan 

antibodi untuk infeksi dan mengandung hormon hormon yang memacu 

pertumbuhan sehingga ASI merupakan peranan penting dalam pertumbuhan, 

perkembangan bayi (Susanti et al., 2010).  

 

Bayi BBLR dapat diberikan nutrisi enteral alternatif yaitu susu formula BBLR, 

susu ini memiliki kandungan kalori paling tinggi yaitu 811,4 kkal/L atau 24 

kkal/oz.  Susu ini diperuntukkan untuk bayi berat lahir rendah. Susu jenis ini, 

diharapkan adanya peningkatan berat badan yang lebih cepat (Casper et al., 

2014).  

 

Pertumbuhan bayi BBLR yang diberi nutrisi ASI – susu formula BBLR, dapat 

dilakukan pemeriksaan antropometri. Antropometri adalah ilmu yang 
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mempelajari pengukuran dimensi tubuh manusia (ukuran, berat, volume, dan 

lain-lain) dan karakteristik khusus dari tubuh seperti ruang gerak. Antropometri 

banyak digunakan untuk mengukur status gizi anak. Prosedur yang digunakan 

sangat sederhana dan aman, relatif tidak membutuhkan tenaga ahli, 

menghasilkan data yang tepat dan akurat serta dapat mendeteksi atau 

menggambarkan riwayat gizi dimasa lampau. Parameter yang sering 

digunakan yaitu umur, berat badan, dan tinggi (Soepomo, 2013). 

 

Rerata kenaikan berat badan pada pemberian ASI adalah 19,32 gr/hari 

sedangkan pada pemberian susu formula BBLR adalah 24,54 gr/hari (Boyd et 

al., 2007). Berdasarkan studi pendahuluan di Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Abdul Moeloek Bandar Lampung, penatalaksanaan bayi BBLR 

diberikan ASI kombinasi dengan susu formula BBLR sehingga peneliti tertarik 

untuk mempelajari efek frekuensi pemberian ASI + susu formula BBLR 

terhadap kenaikan berat badan bayi BBLR di RSUD Abdul Moeloek. 

 

 

 

1.2 Rumusan masalah  

 

Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalah penelitian ini adalah:  

“Bagaimana efek frekuensi pemberian ASI + susu formula BBLR terhadap 

kenaikan berat badan bayi BBLR di RSUD Abdul Moeloek?”  
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1.3 Tujuan penelitian  

 

1.3.1 Tujuan Umum  

 

Mengetahui efek frekuensi pemberian ASI + susu formula BBLR 

terhadap kenaikan berat badan bayi BBLR di RSUD Abdul Moeloek. 

1.3.2 Tujuan Khusus  

 

a. Mengetahui gambaran pertumbuhan bayi BBLR pada 

penggunaan ASI + susu formula BBLR.  

b. Mengetahui gambaran frekuensi pemberian ASI + susu formula 

BBLR kepada bayi BBLR. 

c. Mengetahui efek frekuensi pemberian ASI + susu formula 

BBLR terhadap kenaikan berat badan bayi BBLR.  

 

 

 

1.4 Manfaat penelitian  

 

1.4.1 Keilmuan 

 Penelitian ini diharapkan dapat menerapkan ilmu kedokteran, 

khususnya di bidang Ilmu Kesehatan Anak maupun bidang 

Kesehatan Ibu dan Anak mengenai nutrisi pada bayi BBLR. 

  

1.4.2 Aplikatif 

 Bagi peneliti : peneliti dapat menerapkan ilmu yang telah di dapat 

pada perkuliahan selama di kampus dan mengetahui efek 

frekuensi pemberian ASI + susu formula BBLR terhadap 

kenaikan berat badan bayi BBLR. 

 Bagi institusi pendidikan : penelitian ini diharapkan dapat 
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menjadi sarana untuk melatih mahasiswa lain dalam melakukan 

penelitian berdasarkan ilmu yang telah didapatkan selama 

perkuliahan khususnya mengenai pemberian nutrisi pada bayi 

BBLR.  

 Bagi masyarakat : hasil penelitian diharapkan dapat menambah 

informasi mengenai penggunaan susu ASI + formula BBLR 

terhadap bayi BBLR, khususnya orangtua yang mempunyai bayi 

BBLR.  

 Bagi peneliti lain : hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan 

dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam 

pengembangan penelitian pemberian nutrisi pada bayi BBLR.  

 


