
 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Bayi Berat Lahir Rendah  

 

Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) adalah bayi yang saat lahir beratnya 

kurang dari 2500 gram (Saifuddin, 2001). Berat saat lahir adalah berat bayi 

yang ditimbang dalam 1 jam setelah lahir. Acuan lain dalam pengukuran BBLR 

juga terdapat pada Pedoman Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) gizi. 

Menurut Depkes, dalam pedoman tersebut BBLR adalah bayi yang lahir 

dengan berat kurang dari 2500 gram diukur pada saat lahir atau sampai hari ke 

tujuh setelah lahir (Putra, 2012). 

 

BBLR dapat dikelompokkan sesuai dengan penyebab dan derajatnya. 

Pengelompokan BBLR berhubungan prognosis harapan hidup, kemungkinan 

kesakitan, penatalaksanaan selanjutnya dan sangat berhubungan pula dengan 

pertumbuhan serta perkembangan bayi tersebut di masa depan. Tahun 1961 

WHO mengubah istilah bayi prematur (premature baby) menjadi bayi berat 

badan lahir rendah dan sekaligus mengubah kriteria BBLR yang sebelumnya 

≤2500 gram menjadi <2500 gram. Bayi BBLR dibagi lagi menjadi 3 kelompok 

berdasarkan derajat:  

a) Berat badan lahir rendah (BBLR) dengan berat lahir 1500-2499 gram. 
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b) Berat badan lahir sangat rendah (BBLSR) dengan berat lahir 1000-1499 

gram. 

c) Berat badan lahir ekstrem rendah (BBLER) dengan berat lahir <1000 

gram (Putra, 2012). 

 

Menurut Fortney dan Whitehorne, untuk mengidentifikasi ibu – ibu hamil yang 

akan melahirkan BBLR sangat sulit karena hasil kehamilan ditentukan oleh 

banyak faktor yang saling berinteraksi, yang kesemuanya memberikan andil 

terhadap hasil kehamilan. Identifikasi dengan menggunakan peralatan yang 

lengkap sekalipun hanya dapat diprediksi sebesar 65% ibu – ibu hamil yang 

benar – benar melahirkan BBLR (Amalia et al., 2012). 

 

Bayi BBLR dapat berakibat jangka panjang terhadap tumbuh kembang anak di 

masa yang akan datang. Dampak dari bayi lahir dengan berat badan rendah ini 

adalah pertumbuhannya akan lambat, kecenderungan memiliki penampilan 

intelektual yang lebih rendah daripada bayi yang berat lahirnya normal. Bayi 

BBLR dapat mengalami gangguan mental dan fisik pada usia tumbuh kembang 

selanjutnya sehingga membutuhkan biaya perawatan yang tinggi (Little et al., 

2011). 

 

Perkembangan saraf pada bayi lahir prematur telah menerima perhatian yang 

dalam dekade terakhir. Beberapa penelitian kohort longitudinal melaporkan 

bahwa bayi prematur berada pada risiko yang lebih tinggi dari cacat jangka 

panjang dan gangguan kognitif dibandingkan bayi cukup bulan. Banyak faktor 
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yang termasuk strategi makan dapat mempengaruhi perkembangan dan fungsi 

otak (Mercier et al., 2010; Larroque et al., 2008; Marlow et al., 2005). 

 

Faktor – faktor resiko yang mempengaruhi terhadap kejadian BBLR, antara 

lain adalah karakteristik sosial demografi ibu (umur kurang dari 20 tahun dan 

umur lebih dari 34 tahun, ras kulit hitam, status sosial ekonomi yang kurang, 

status perkawinan yang tidah sah, tingkat pendidikan yang rendah). Risiko 

medis ibu sebelum hamil juga berperan terhadap kejadian BBLR (paritas, berat 

badan dan tinggi badan, pernah melahirkan BBLR, jarak kelahiran). Status 

kesehatan reproduksi ibu berisiko terhadap BBLR (status gizi ibu, infeksi dan 

penyakit selama kehamilan, riwayat kehamilan dan komplikasi kehamilan). 

Status pelayanan antenatal (frekuensi dan kualitas pelayanan antenatal, tenaga 

kesehatan tempat periksa hamil, umur kandungan saat pertama kali 

pemeriksaan kehamilan) juga dapat beresiko untuk melahirkan BBLR (Little 

et al., 2011; Prabamurti et al., 2008). 

 

Menurut Manuaba, berdasarkan penyebabnya, BBLR dibedakan menjadi 2, 

BBLR karena prematur (usia kandungan kurang dari 38 minggu) yang dikenal 

dengan BBLR sesuai masa kehamilan, dan BBLR karena Intra Uterine Growth 

Retardation (IUGR) atau dikenal dengan istilah kecil masa kehamilan. Kedua 

jenis pembagian tersebut sangat penting diketahui karena akan berpengaruh 

terhadap ketahanan dan probabilitas pencapaian berat normal. Contohnya 

perbedaan derajat, semakin parah atau semakin rendah berat lahirnya maka 

ketahanan dan kemungkinan untuk mencapai berat normal akan semakin 
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rendah ataupun kalo berhasil mencapai berat normal maka waktu yang 

diperlukan akan semakin panjang (Prabamurti et al., 2008). 

 

2.1.1 BBLR sesuai masa kehamilan (prematur) 

BBLR sesuai masa kehamilan (SMK) adalah bayi saat lahir beratnya 

kurang dari 2500 gram yang disebabkan karena lahir prematur atau 

belum mencapai usia kehamilan 38 minggu. BBLR tipe ini disebut 

sesuai masa kehamilan karena pertumbuhan berat bayi dengan umur 

kehamilan sesuai (normal), tidak terjadi distress atau gangguan 

pertumbuhan. Umur kehamilan tersebut berat bayi belum mencapai 

2500 gram, organ penting seperti paru-paru belum matang sehingga 

meningkatkan risiko kematian, kelainan dan kesakitan terutama 

pada tahun pertama kehidupannya (Putra, 2012; Manuaba, 1998).  

 

Penyebab kelahiran prematur dapat berasal dari faktor ibu seperti 

toksemia gravidarum, kelainan bentuk uterus, tumor dan ibu yang 

menderita penyakit serta trauma masa kehamilan sedangkan 

penyebab yang berasal dari faktor janin seperti kehamilan ganda, 

hidramnion, ketuban pecah dini, cacat bawaan, infeksi rubella dan 

toksoplasmosis (Putra, 2012). 

 

2.1.2 BBLR kecil masa kehamilan (KMK)  

BBLR kecil masa kehamilan adalah bayi saat lahir beratnya kurang 

dari 2500 gram untuk masa gestasi. BBLR tipe ini dapat merupakan 
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bayi kurang bulan (preterm), cukup bulan (aterm), lewat bulan 

(postterm). Bayi ini disebut juga dengan sebutan Small for 

Gestational Age (SGA) atau Small for Date Age (SDA). Hal ini 

dikarenakan janin mengalami gangguan pertumbuhan di dalam 

uterus (Intra Uterine Growth Retardation) sehingga pertumbuhan 

janin mengalami hambatan (distress) (Putra, 2012; Manuaba, 1998).  

 

BBLR KMK dibagi menjadi 2 jenis. Proportionate Intra Uterine 

Growth Retardation (PIUGR), yaitu janin yang menderita gangguan 

pertumbuhan cukup lama mulai berminggu-minggu sampai 

berbulan-bulan sebelum lahir. Gangguan pertumbuhan yang lama 

tersebut menyebabkan berat badan, panjang kepala dan lingkar 

kepala dalam proporsi yang seimbang tetapi seluruh ukuran 

antopometri tersebut berada di bawah masa gestasi yang sebenarnya. 

Disproportionate Intra Uterine Growth Retardation (DIUGR) 

adalah janin yang mengalami gangguan pertumbuhan sub-akut. 

Gangguan terjadi beberapa minggu sampai beberapa hari sebelum 

janin lahir. Panjang badan bayi dan lingkar kepala normal, akan 

tetapi berat tidak sesuai dengan masa gestasi dalam keadaan ini. Bayi 

tampak kurus dan lebih panjang dengan tanda-tanda sedikit jaringan 

lemak di bawah kulit, kulit kering keriput dan mudah diangkat 

(Putra, 2012). 
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Berdasarkan data The National Institute of Child Health and Development 

(NICHD) baru-baru ini, tingkat dilaporkan menjadi 46%, 33%, 14%, 6%, dan 

22%, masing-masing, untuk bayi dengan berat lahir dari 501-750 gram, 751-

1000 gram, 1001-1250 gram, 1251-1500 gram dan >1500 gram (Fanaroff et 

al., 2007). 

 

 

 

2.2 Tumbuh Kembang Bayi 0-2 Bulan 

 

Pertumbuhan fisik, pendewasaan, pencapaian kemampuan, dan reorganisasi 

psikologis terjadi secara cepat selama tahun pertama. Parameter pertumbuhan 

dan kisaran normal berdasarkan berat, panjang, dan lingkaran kepala (Behrman 

et al., 1999). Masa bayi dimulai dari usia 0-12 bulan yang ditandai dengan 

pertumbuhan dan perubahan fisik yang cepat disertai dengan perubahan dalam 

kebutuhan zat gizi (Notoatmodjo, 2007).  

 

Berat badan bayi baru lahir dapat turun 10% dibawah berat badan lahir pada 

minggu pertama disebabkan oleh ekskresi cairan ekstravaskular yang 

berlebihan dan kemungkinan masukan makanan kurang. Bayi harus bertambah 

lagi atau melebihi berat badan lagi pada saat berumur 2 minggu dan harus 

bertumbuh kira kira 30 gr/hari selama bulan pertama (Behrman et al., 1999). 

Pertumbuhan pada masa anak-anak mengalami perbedaan yang bervariasi 

sesuai dengan bertambahnya usia anak. Pertumbuhan fisik dimulai dari arah 

kepala ke kaki (cephalokaudal) secara umumnya. Kematangan pertumbuhan 

tubuh pada bagian kepala berlangsung lebih dahulu, kemudian secara 
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berangsur-angsur diikuti oleh tubuh bagian bawah. Pertumbuhan bagian bawah 

akan bertambah secara teratur dalam tahap selanjutnya (Nursalam et al., 2005). 

 

Gerakan seringkali tidak terkontrol, kecuali pandangan mata, pergerakan 

kepala dan penghisapan, senyum terjadi tanpa keinginan sendiri, menangis 

terjadi dalam responsnya terhadap rangsangan yang mungkin jelas kelihatan 

tetapi sering kali tidak jelas. Pendewasaan Saraf menyebabkan penggabungan 

periode periode tidur menjadi blok blok yang makin lama makin panjang. Bayi 

bayi yang mempunyai orang tua yang secara konsisten memberikan 

rangsangan pada siang hari, akan mengkonsentrasikan tidurnya pada malam 

hari (Behrman et al., 1999).  

 

 

 

2.3 Nutrisi Bayi Berat Lahir Rendah  

 

Peningkatan berat badan merupakan proses yang sangat penting dalam tata 

laksana BBLR disamping pencegahan terjadinya penyulit. Proses peningkatan 

berat badan bayi tidak terjadi segera dan otomatis melainkan terjadi secara 

bertahap sesuai dengan umur bayi. Peningkatan berat yang adekuat akan sangat 

membantu pertumbuhan dan perkembangan bayi secara normal dimasa depan 

sehingga akan sama dengan perkembangan bayi yang tidak BBLR (Putra, 

2012). 

 

Awal kehidupan (7 hari pertama) berat badan bisa turun kemudian meningkat 

sesuai dengan umur. Dalam keadaan normal (tidak adanya penyulit dan faktor 

penghambat) BBLR akan mencapai berat lahir normal (2500 gram) pada akhir 
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bulan pertama kehidupan. Peningkatan berat badan yang baik pada BBLR tidak 

hanya dinilai dari pencapaian berat lahir normal tetapi juga peningkatan sesuai 

umur dalam minggu terutama dalam periode bayi muda (1 hari sampai 2 bulan). 

Peningkatan berat setelah umur 2 bulan dinilai dari berat badan (BB) menurut 

umur per bulan sesuai dengan grafik garis pertumbuhan pada KMS (Kemenkes 

RI, 2011). 

 

Pemantauan peningkatan berat bayi muda khususnya yang lahir dengan BBLR 

dapat mengikuti grafik monitoring berat badan menurut umur yang terdapat 

dalam buku manajemen terpadu bayi muda (MTBM). Grafik tersebut 

peningkatan berat badan dipantau perminggu selama 10 minggu. Grafik 

monitoring pada bayi muda juga dibedakan berdasarkan jenis kelamin seperti 

pada grafik pertumbuhan pada KMS. Peningkatan rata-rata berat badan per 

minggu pada BBLR laki-laki diharapkan minimal sebesar 250 gram sedangkan 

pada BBLR perempuan minimal sebesar 200 gram per minggu. Bayi akan 

kehilangan berat badan selama 7 hari pertama. Bayi dengan berat lahir >1500 

gram dapat kehilangan berat sampai 10%, itu berarti beratnya bisa turun 150 

sampai 250 gram. Penurunan berat pada minggu pertama kehidupan masih 

dianggap normal karena terjadi akibat penyesuaian lingkungan dan asupan bayi 

dari dalam keluar kandungan (Suradi, 2008).  

 

Di dalam kandungan asupan makanan bayi tercukupi melalui plasenta akan 

tetapi setelah lahir bayi akan mendapat asupan dari air susu ibu dan biasanya 

pada minggu pertama belum mencukupi sehingga cadangan makanan bayi 
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akan terpakai yang menyebabkan berat bayi turun. Bayi akan mengalami 

peningkatan setelah didahului dengan penurunan. Tahap ini asupan makanan 

dari air susu ibu sudah terpenuhi. (Putra, 2012).  

 

Nutrisi enteral lebih disukai untuk Total Parenteral Nutrition (TPN) karena 

menghindari komplikasi yang berhubungan dengan kateterisasi pembuluh 

darah, sepsis, efek samping dari TPN, dan puasa. Early Parenteral Nutrition 

pada bayi ini penting dan harus digunakan sebagai tambahan untuk nutrisi 

enteral. Tujuan dalam memberi makan bayi BBLR adalah untuk mencapai 

makanan enteral penuh dalam waktu sesingkat mungkin dengan 

mempertahankan pertumbuhan dan nutrisi yang optimal dan menghindari 

konsekuensi yang tidak menguntungkan dari kemajuan pemberian makan 

(Dutta et al., 2015a).  

 

Waktu untuk mencapai target Full Feed: (Dutta et al., 2015b) 

1. Saran  

Memiliki tujuan untuk full enteral feeding (~150 – 180 mL/kg/hari), 

kira kira 2 minggu untuk bayi 1000g pada waktu lahir dan kira kira 1 

minggu untuk bayi 1000-1500g dengan menerapkan protokol 

evidence-based feeding. Dapat dicatat bahwa beberapa bayi, terutama 

yang kurang dari 1000 gram, tidak akan mentolerir volume yang lebih 

besar dari pemberian makan (seperti 180 mL / kg / hari atau lebih). 
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2. Dasar Pemikiran 

Pencapaian yang cepat dari full enteral feeding akan menyebabkan 

pelepasan yang lebih awal dari kateter pembuluh darah dan 

berkurangnya kejadian sepsis serta komplikasi yang berkaitan dengan 

kateter.  

 

Waktu untuk memulai, volume, serta durasi : 

1. Disarankan volume minimal dari pemberian susu (10-15 mL/kg/day). 

Hal ini dilakuakan pada 24 jam pertama kehidupan. Jika pada 24-48 

jam, tidak ada ASI maupun susu donor, pertimbangkan susu formula.  

2. Pengenalan lebih dini pada pemberian makan awal dibandingkan 

dengan bayi yang dipuasakan, tidak menunjukkan hasil yang 

signifikan pada kejadian NEC (Gibertoni et al., 2015). 
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Tabel 1. Rekomendasi WHO untuk optimal feeding pada BBLR 

No. Rekomendasi Tipe dari Rekomendasi 

Kualitas Bukti 

(sedikitnya 

keluaran 

kritis) 

Diberi Apa ? 

a. Pilihan Susu 

1 ASI Ibu Sendiri Kuat Sedang 

2 ASI Donor (ASI ibu sendiri tidak tersedia ) Kuat Situasional Tinggi 

3 Susu Formula (ASI dan ASI Donor tidak 

tersedia) 
Lemah Situasional Rendah 

4 Susu Formula diberikan dari discharge 

sampai 6 bulan 
Lemah Situasional Rendah 

5 Jika diberi ASI atau ASI Donor, sebaiknya 

tidak rutin diberikan bovine milk-based + 

Human Milk Fortifier. 

Lemah Situasional Rendah 

6 Jika berat gagal dicapai setelah pemberian 

ASI, diberikan Human Milk Fortifier. 

Sebaiknya dicampurkan dengan ASI bukan 

dengan bovine based. 

Lemah Situasional Rendah 

b. Suplemen 

1 Vitamin D (400 i.u. – 1000 i.u. per hari) 

untuk BBLSR sampai 6 bulan. 
Lemah 

Sangat 

Rendah 

2 Kalsium (120-140 mg/kg per hari) dan Fosfor 

(60-90 mg/kg per hari) untuk BBLSR yang 

diberi ASI atau ASI donor selama 1 bulan 

pertama kehidupan 

Lemah Rendah 

3 Besi (2-4 mg/kg per hari) untuk BBLSR yang 

diberi ASI atau ASI donor dari 2 minggu 

sampai 6 bulan. 

Lemah Rendah 

4 Vitamin A oral tidak direkomendasikan untuk 

BBLR 
Lemah Rendah 

5 Zinc oral tidak direkomendasikan untuk 

BBLR 
Lemah Sedang 

Kapan dan bagaimana memulai pemberian makan ? 

1 BBLR yang mampu menyusu ASI diletakkan 

di dada secepatnya ketika klinis stabil 
Kuat Rendah 

2 BBLSR diberikan enteral feed 10 ml/kg, 

sebaiknya dari ASI dari hari pertama 
Lemah Situasional Rendah 

Durasi yang optimal untuk menyusui eksklusif 

1 BBLR seharusnya menyusu eksklusif sampai 

6 bulan 
Kuat Rendah 

Bagaimana pemberian nutrisi ? 

1 BBLR yang butuh nutrisi oral alternatif 

diberikan dengan cup atau sendok 
Kuat Sedang 

2 BBLSR membutuhkan intragastric tube 

feeding secara bolus intermitten 
Lemah Rendah 

3 BBLSR membutuhkan intragastric tube 

feeding diletakkan di oral atau nasal 
Lemah 

Sangat 

Rendah 

Berapa sering untuk memberi dan bagaimana menaikkan daily feed volumes? 

1 Jika BBLR mendapatkan nutrisi alternatif, 

diberikan sesuai dengan tanda lapar bayi 

kecuali bayi tetap tidur selama 3 jam setelah 

makan terakhir 

Lemah Situasional Sedang 

2 BBLSR membutuhkan intragastric tube 

feeding dinaikkan sampai 30 ml/kg per hari 
Lemah Sedang 

(WHO, 2011) 
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2.3.1 ASI 

ASI merupakan makanan pertama yang paling baik bagi awal 

kehidupan bayi karena ASI mengandung semua zat gizi yang 

dibutuhkan dengan menyediakan antibodi atau zat kekebalan untuk 

melawan infeksi dan juga mengandung hormon untuk memacu 

pertumbuhan (Behrman et al., 1999). Pemberian ASI yang adekuat 

merupakan dasar tercapainya peningkatan berat badan. Pemberian 

ASI pada BBLR dilakukan on demand (sesering mungkin setiap bayi 

mau disusui) atau paling lambat setiap 2 jam (Putra, 2012).  

 

Pemberian ASI merupakan peranan penting dalam pertumbuhan, 

perkembangan dan kelangsungan hidup bayi. ASI mengandung 

kalori 747 kkal/L, zat besi 0,50 mg/L, protein 10,6 g/L, seng 1,18 

mg/L, karbohidrat 71 g/L, lemak 45,4 g/L, kolesterol 139 mg/L 

(Behrman et al., 1999). Bayi BBLR yang diberi ASI akan 

mengalami kenaikkan berat badan dengan rata rata 135,3 gr/minggu 

pada 1 bulan pertama. Bayi BBLR yang berumur 1-2 bulan 

mengalami kenaikan berat badan dengan rata rata 225,3 gr/minggu 

(Boyd et al., 2007).    

 

Didapatkan anak–anak yang tidak mendapatkan ASI mempunyai IQ 

(Intellectual Quotient) lebih rendah 7 – 8 poin dibandingkan dengan 

anak-anak yang mendapatkan ASI secara eksklusif. Kandungan ASI 

terdapat nutrien yang diperlukan untuk pertumbuhan otak bayi yang 
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tidak ada atau sedikit sekali terdapat pada susu sapi, antara lain: 

Taurin, Laktosa, DHA, AA, Omega-3, dan Omega-6. United Nations 

Children’s Fund (UNICEF) menyebutkan bukti ilmiah yang 

dipublikasikan oleh jurnal Pediatrik pada tahun 2006 (Lewis, 2004).  

 

Terbukti bahwa bayi yang diberi susu formula memiliki resiko 

meninggal pada bulan pertama. Bayi yang diberi ASI ekslusif 

peluang kematian 25 kali lebih tinggi pada bayi yang diberi susu 

formula. Bertambahnya jumlah kasus kurang gizi pada anak-anak 

berusia di bawah 2 tahun yang sempat melanda beberapa wilayah 

Indonesia dapat diminimalisasi melalui pemberian ASI secara 

eksklusif. (Susanto et al., 2015).  

 

Jenis - jenis ASI yaitu kolostrum yang keluar pada beberapa hari 

pertama kelahiran, berwarna kuning kental yang sangat kaya protein 

dan zat kekebalan tubuh atau immunoglobulin (IgG, IgA, dan IgM), 

mengandung lebih sedikit lemak dan karbohidrat. Karbohidrat 

terbanyak dalam ASI adalah laktosa. ASI mengandung bahan larut 

yang rendah yang  terdiri atas 3,8% lemak 0,9% protein 7% laktosa 

dan 0,2% bahan-bahan lain. ASI mengandung protein yaitu Whey, 

adalah protein halus, lembut, serta mudah di cerna. Kasein adalah 

protein yang kasar, bergumpal, dan sukar dicerna usus bayi. ASI 

memiliki perbandingan Whey dan kasein yang sesuai untuk bayi. 

Decosahexoid acid (DHA) dan Arachidonicc acid (AA) berguna 
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dalam proses menyelinisasi, yaitu pembentukan selaput khusus 

dalam saraf otak yang dapat mempercepat alur kerja saraf. ASI 

mengandung zat yang tidak terdapat dalam susu sapi dan tidak dapat 

di buat duplikasi atau tiruannya dalam susu formula, yaitu faktor 

bifidus. Zat ini penting untuk merangsang bertumbuhan bakteri 

Lactobacillus bifidus yang membantu melindungi usus bayi dari 

peradangan atau penyakit akibat infeksi beberapa jenis bakteri 

merungikan, seperti E.coli. ASI mengandung pengangkut zat besi 

dalam darah yang disebut laktoferin, membiarkan bakteri usus baik 

untuk bekerja, misalnya menghasilkan vitamin dalam usus, 

sedangkan bakteri usus baik untuk bekerja, misalnya menghasilkan 

vitamin dalam usus, sedangkan bakteri jahat (yang menyebabkan 

penyakit) akan di hancurkan. ASI juga mengandung lisosom, yaitu 

antibiotik alami dalam ASI yang dapat menghancurkan bakteri 

barbahaya. Zat-zat aktif ini, selain kolostrum, membuat kekebalan 

tubuh bayi menjadi tinggi (Rahmawati & Afrida, 2014).  

 

Tanda-tanda keadekuatan pemberian ASI meliputi:  

a) Buang air kecil minimal 6 kali dalam 24 jam  

b) Bayi tidur lelap setelah pemberian ASI 

c) Peningkatan berat badan setelah 7 hari pertama minimal 20 

gram setiap hari 

d) ASI akan menetes dari payudara yang lain apabila pada satu 

payudara dihisap (Putra, 2012). 
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Penggunaan ASI telah menunjukkan penurunan isidensi dari NEC 

dibandingkan dengan formula. Perlindungan terhadap NEC juga 

telah disebutkan karena berkaitan dengan peningkatan imunitas dan 

perlindungan terhadap infeksi. Kandungan kunci dari ASI seperti 

lactoferrin dan cytokines yang berperan utama dalam penyakit 

intestinal. Lactoferin adalah salah satu dari protein utama pada ASI, 

yang mempunyai antimikroba, pengurang besi, dan sudah 

menunjukkan hasil dalam pengurangan insidensi dari sepsis onset 

lama pada neonatus yang mempunyai berat kurang dari 1000g. 

Lactoferrin yang digabungkan dengan probiotik Lactobacillus 

rhamnosus GG, juga menunjukkan adanya pengurangan dari NEC. 

Efek utama dari lactoferrin yang berkaitan dengan pengikatan besi 

melibatkan proses pada reseptor-mediated pada iron-bound di sel 

epitel intestinal (Reeves et al., 2013).  

 

Menurut Ehrenkranz, bukti dari studi tentang pertumbuhan dan 

perkembangan yang kontroversial yaitu beberapa studi 

menunjukkan bahwa pertumbuhan yang lebih baik dalam berat 

badan dan lingkar kepala memiliki efek positif pada pengembangan, 

mungkin dimediasi oleh pertumbuhan otak yang lebih baik dan 

pematangan neurologi. Penelitian lain melaporkan bahwa efek 

positif  minum ASI mengatasi berat badan tertinggal yang 

diasosiasikan dengan rendah protein dan rendah asupan energi 

dibandingkan dengan susu formula (Gibertoni et al., 2015). 
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Tahun 2006 WHO mengeluarkan standar pertumbuhan anak yang 

kemudian diterapkan di seluruh dunia yang manyatakan pentingnya 

pemberian ASI saja kepada bayi sejak lahir sampai usia 6 bulan. 

Sesudah itu, bayi dapat diberikan makanan pendamping ASI sambil 

tetap disusui hingga usianya mencapai 2 tahun. Berdasarkan 

prevalensi ASI eksklusif dari Data SDKI (1997-2007) menunjukkan 

adanya penurunan dari tahun ke tahun yaitu dari 40,2% (1997) 

menjadi 39,5% (2003) dan terus menurun pada tahun 2007 yaitu 

sebanyak 32%, sedangkan penggunaan susu formula terjadi 

peningkatan tiga kalinya dari 10,8 % menjadi 32,5% (Susanto et al., 

2015). 

 

Keunggulan ASI dibanding Susu Formula BBLR antara lain: 

(Perinasia, 2004) 

1. Air Susu Ibu mengandung zat makanan yang dibutuhkan 

bayi dalam jumlah yang cukup dengan susunan zat gizi yang 

sesuai untuk bayi. 

2. Air Susu Ibu sedikit sekali berhubungan dengan udara luar, 

sehingga Air Susu Ibu bersih dan kecil kemungkinan 

tercemar oleh kuman. 

3. Air Susu Ibu selalu segar dan temperatur Air Susu Ibu sesuai 

dengan temperatur tubuh bayi. 

4. Mengandung zat kekebalan (immunoglobulin). Antibodi 

dalam Air Susu Ibu dapat bertahan di dalam saluran 
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pencernaan karena tahan terhadap asam dan enzim 

proteolitik saluran pencernaan dan membuat lapisan pada 

mukosanya sehingga mencegah bakteri patogen dan 

enterovirus masuk ke mukosa usus. 

5. Air Susu Ibu tidak menimbulkan alergi. 

6. Kolostrum (susu awal) adalah Air Susu Ibu yang keluar pada 

hari-hari pertama setelah kelahiran bayi, bewarna kekuning-

kuningan, dan lebih kental, karena banyak mengandung 

vitamin A, protein dan zat kekebalan yang penting untuk 

melindungi bayi dari penyakit infeksi . 

  

2.3.2 Susu Formula BBLR 

Susu formula BBLR adalah susu formula yang lebih bernutrisi 

daripada susu biasa yang diberikan untuk bayi BBLR atau prematur 

tergantung seberapa matur dan kondisi medis (BabyCentre Medical 

Advisory Board, 2012). Dalam berbagai kasus, susu formula BBLR 

selalu dijadikan alternatif jika ibu memilih untuk tidak mau maupun 

tidak mampu memberikan ASI (Colaizy et al., 2012).  

 

Susu Formula BBLR mempunyai kandungan antara lain: Energi 24 

kkal/oz; Protein 2,2 g/100 mL; Lemak 4,5 g/100 mL; Karbohidrat 

8,5 g/100 mL; Calsium 730 mEq/L (Behrman et al., 1999). 

Penggunaan susu formula BBLR dapat meningkatkan rerata 

pertumbuhan yang lebih cepat pada bayi BBLR dan berkurangnya 
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kejadian abnormalitas biokimia dibandingkan dengan human milk-

based dikarenakan adanya insufisiensi dari protein dan mineral 

(Cristofalo et al., 2013). Bayi BBLR yang diberi Susu Formula 

BBLR akan mengalami kenaikkan berat badan dengan rata rata 

171,8 gr/minggu pada 1 bulan pertama. Bayi BBLR yang berumur 

1-2 bulan mengalami kenaikan berat badan dengan rata rata 242,4 

gr/minggu (Boyd et al., 2007). 

 

Pemberian susu formula yang terlalu dini dapat meningkatkan angka 

kesakitan (morbiditas). Survei Kesehatan Nasional (SURKESNAS) 

tahun 2001 menunjukkan adanya angka kesakitan gangguan 

perinatal 34,7%, infeksi saluran pernapasan akut 27,6%, diare 9,4%, 

sistem pencernaan 4,3%, syaraf 3,7% dan infeksi lain 1% (Susanto 

et al., 2015). Penggunaan susu formula BBLR, menunjukkan adanya 

peningkatan insidensi dari kasus NEC jika dibandingkan dengan 

pengunaan ASI maupun Human Milk Fortifier (HMF), dikarenakan 

kurangnya elemen nutrisi yang dapat menaikkan imunitas dan 

perlindungan terhadap infeksi (Reeves et al., 2013). Menurut 

penelitian Schanler RJ (1999), bayi preterm maupun BBLR yang 

menerima ASI ibu sendiri mempunyai toleransi pemberian makanan 

yang lebih baik dan insidensi NEC yang lebih rendah daripada 

pemberian susu formula BBLR (Cristofalo et al., 2013). 
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Perbedaan kasus infeksi pada penggunaan human milk-based dan 

formula BBLR, tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. 

Kasus ini menunjukkan banyaknya kasus infeksi ditemukan lebih 

rendah pada penggunaan human milk-based. Penggunaan susu 

formula juga menunjukkan adanya jangka waktu yang lebih lama 

dalam perawatan di rumah sakit serta adanya kasus perawatan 

kembali dirumah sakit yang lebih banyak jika dibandingkan dengan 

human milk-based (Colaizy et al., 2012).  

 

 

 

2.4 Cara Pengukuran Pertumbuhan Bayi 

 

Untuk mengukur pertumbuhan bayi dapati dilakukan dengan pemeriksaan 

antropometri. Antropometri gizi berhubungan dengan berbagai macam 

pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan 

tingkat gizi. Berbagai jenis ukuran tubuh antara lain: berat badan, tinggi badan, 

lingkar lengan atas dan tebal lemak di bawah kulit. Keunggulan antropometri 

antara lain alat yang digunakan mudah didapatkan dan digunakan, pengukuran 

dapat dilakukan berulang-ulang dengan mudah dan objektif, biaya relatif 

murah, hasilnya mudah disimpulkan, dan secara ilmiah diakui keberadaannya.  

 

Parameter adalah ukuran tunggal dari tubuh manusia, antara lain: 

1. Umur 

Faktor umur sangat penting dalam penetuan status gizi. Kesalahan 

penentuan umur akan menyebabkan interpretasi status gizi menjadi 

salah. Hasil pengukuran tinggi badan dan berat badan yang akurat, 
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menjadi tidak berarti bila tidak disertai dengan penentuan umur yang 

tepat. 

2. Berat Badan 

Berat badan merupakan ukuran antropometri yang terpenting dan 

paling sering digunakan pada bayi baru lahir (neonates). Pada masa 

bayi-balita, berat badan dapat digunakan untuk melihat laju 

pertumbuhan fisik maupun status gizi. Berat badan merupakan pilihan 

utama karena parameter yang paling baik, mudah dipakai, mudah 

dimengerti, memberikan gambaran status gizi sekarang. 

 

3. Tinggi badan 

Tinggi badan merupakan parameter yang penting bagi keadaan yang 

telah lalu dan keadaan sekarang, jika umur tidak diketahui dengan tepat. 

Disamping itu tinggi badan merupakan ukuran kedua terpenting, karena 

dengan menghubungkan berat badan terhadap tinggi badan, faktor 

umur dapat dikesampingkan (Supariasa et al., 2001). 
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2.5 Kerangka Teori  

 

Tatalaksanana BBLR saat lahir yaitu harus mendapat Pelayanan Neonatal 

Esensial yang terdiri atas: 1. Persalinan yang bersih dan aman; 2. Stabilisasi 

suhu; 3. Inisiasi pernapasan spontan; 4. Pemberian ASI dini dan eksklusif; 5. 

Pencegahan infeksi dan pemberian imunisasi. Perawatan BBLR setelah lahir 

adalah sebagai berikut: 1. Tanyakan tanggal perkiraan kelahiran atau umur 

kehamilan; 2. Timbang berat bayi (dalam keadaan telanjang) dan bernapas 

baik; 3. Lakukan pemeriksaan fisik; 4. Jaga bayi tetap hangat; 5. Mendorong 

ibu untuk meneteki atau memerah kolostrum; 6. Periksa tanda vital setiap 30-

60 menit selama 6 jam; 7. Jika suhu aksila turun di bawah 36,5oC, anjurkan ibu 

untuk melakukan perawatan metode kanguru kontinyu (Amalia et al., 2012). 

Masa neonatus pemberian nutrisi BBLR merupakan kebutuhan paling besar 

dibandingkan kebutuhan pada masa manapun dalam kehidupan; untuk 

mencapai tumbuh kembang optimal. BBLR yang direfleksikan per kilogram 

berat badan hampir dua kali lipat bayi cukup bulan, sehingga BBLR 

membutuhkan dukungan nutrisi khusus dan optimal untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut. Bayi BBLR dengan berat lahir kurang dari 1500 g, 

memerlukan nutrisi parenteral segera sesudah lahir (Nasar, 2004). 

Parameter yang digunakan dalam penilaian pertumbuhan fisik berupa ukuran 

antropometri antara lain berat badan. Penilaian perkembangan anak dapat 

dilakukan dengan menggunakan instrumen khusus (Rosidi & Syamsianah, 

2012). 
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Gambar 1. Kerangka Teori (Amalia et al., 2012; Potter & Perry, 2005) 
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2.6 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Konsep 

 

 

 

2.7 Hipotesis 

 

2.7.1. Hipotesis Null (H0) 

Tidak terdapat hubungan positif antara frekuensi pemberian ASI + 

susu formula BBLR terhadap kenaikan berat badan bayi BBLR. 

 

2.7.2. Hipotesis Kerja (H1) 

Terdapat hubungan positif antara frekuensi pemberian ASI + susu 

formula BBLR terhadap kenaikan berat badan bayi BBLR. 
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