
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Pengertian Malnutrisi 

Malnutrisi adalah keadaan dimana tubuh tidak mendapat asupan gizi yang 

cukup, malnutrisi dapat juga disebut keadaaan yang disebabkan oleh ketidak 

seimbangan di antara pengambilan makanan dengan kebutuhan gizi untuk 

mempertahankan kesehatan. Ini bias terjadi karena asupan makan terlalu 

sedikit ataupun pengambilan makanan yang tidak seimbang. Selain itu, 

kekurangan gizi dalam tubuh juga berakibat terjadinya malabsorpsi makanan 

atau kegagalan metabolik (Oxford medical dictionary 2007: 524 ). 

 

Malnutrisi sebenarnya adalah gizi salah, yang mencakup gizi kurang atau 

lebih. Di Indonesia dengan masih tinggi angka kejadian gizi kurang, istilah 

malnutrisi lazim dipakai untuk keadaan ini. Secara umum gizi kurang 

disebabkan oleh kurangnya energy atau protein.Namun keadaan ini di 

lapangan menunjukkan bahwa jarang dijumpai kasus yang menderita 

deferensiasi murni. 

 

Malnutrisi adalah keadaan dimana tubuh tidak mendapat asupan gizi yang 

cukup, malnutrisi dapat juga disebut keadaaan yang disebabkan oleh ketidak 

seimbangan di antara pengambilan makanan dengan kebutuhan gizi untuk 
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mempertahankan kesehatan. Ini bisa terjadi karena asupan makan terlalu 

sedikit ataupun pengambilan makanan yang tidak seimbang. Selain itu, 

kekurangan gizi dalam tubuh juga berakibat terjadinya malabsorpsi makanan 

atau kegagalan metabolic. 

 

Malnutrisi pada umumnya suatu kondisi medis yang disebabkan oleh 

pemberian atau cara makan yang tidak tepat atau tidak mencukupi. Istilah ini 

seringkali lebih dikaitkan dengan keadaan undernutrition (gizi kurang) yang 

diakibatkan oleh konsumsi makanan yang kurang, penyerapan yang buruk, 

atau kehilangan zat gizi secara berlebihan. 

Malnutrisi sebenarnya adalah gizi salah, yang mencakup gizi kurang atau 

lebih. Di Indonesia angka kejadian gizi yang kurang masih sangat tinggi 

istilah malnutrisi lazim dipakai untuk keadaan dimana seseorang kekurangan 

gizi. 

 

Malnutrisi merupakan masalah yang menjadi perhatian internasional serta 

memiliki berbagai sebab yang saling berkaitan. Penyebab malnutrisi menurut 

kerangka konseptual UNICEF dapat dibedakan menjadi penyebab langsung , 

penyebab tidak langsung dan penyebab dasar  

 (http://www.scribd.com/doc/129850206/DEFINISI-MALNUTRISI) 

 

Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas  bahwa Malnutrisi adalah suatu 

keadaan dimana tubuh mengalami gangguan dalam penggunaan zat gizi untuk 
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pertumbuhan, perkembangan dan aktivitass akibat konsumsi pangan tidak 

cukup mengandung energy dan protein. 

 

Penyebab tidak langsung yang dapat menyebabkan malnutrisi 

adalah kurangnya ketahanan pangan keluarga, kualitas perawatan ibu dan 

anak, pelayanan kesehatan serta sanitasi lingkungan. Ketahanan pangan dapat 

dijabarkan sebagai kemampuan keluarga untuk menghasilkan atau 

mendapatkan makanan. Sebagai tambahan, perlu diperhatikan pengaruh 

produksi bahan makanan keluarga terhadap beban kerja ibu dan distribusi 

makanan untuk anggota keluarga. Sanitasi lingkungan berpengaruh terhadap 

kesehatan, produksi serta persiapan makanan untuk dikonsumsi serta 

kebersihan. Pelayanan kesehatan bukan hanya harus tersedia, namun juga 

harus dapat diakses dengan mudah oleh ibu dan anak. Status pendidikan dan 

ekonomi perempuan yang rendah menyebabkan kurangnya kemampuan  

untuk memperbaiki status gizi keluarga. 

 

Malnutrisi berkaitan erat dengan kemiskinan yang dimana mereka cendrung 

sulit untuk memenuhi nutrisi yang cukup untuk tubuh mereka, Malnutrisi 

dapat diketahui dan ditentukan dengan mengukur status gizi atau orang yang 

menderita malnutrisi. Masalah Malnutrisi banyak dijumpai di Negara-negara 

yang sedang berkembang, yang biasa di derita oleh orang dewasa terutama 

wanita maupun anak-anak.  Sejak sebelum merdeka sampai sekitar tahun 

1960-an, masalah malnutrisi merupakan masalah besar di Indonesia. Saat ini 

masalah Malnutrisi pada orang dewasa tidak lagi sebesar lalu, kecuali pada 
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wanita terutama di daerah-daerah miskin dan pada anak-anak, khususnya 

anak dibawah usia lima tahun (balita) sampai sekarang Malnutrisi masih 

merupakan masalah yang memprihatinkan. 

 

Pada orang dewasa Organisasi Kesehatan Dunia/WHO memperkenalkan 

istilah Malnutrisi tergantung pada jenis penyebabnya, apabila penyebabnya 

akibat kurang energy yang lebih menonjol dari pada kurang protein maka 

dipakai istilah KEK (Kurang Energi Kronik). Untuk keperluan di klinik 

WHO menggunakan istilah Wasting atau “Berat Badan Rendah” menurut 

tinggi badan karena kelaparan dan penderita dalam keadaan sakit dan harus 

dirawat dirumah sakit. Bila gejala terdapat gejala pembengkakan karena 

timbunan cairan tubuh (Oedeem) disebagian badan terutama kaki, perut dan 

muka penderita tidak hanya menderita kurang energy tetapi juga kurang 

protein. Keadaan ini dimasyarakat dikenal sebagai penderita “Busung Lapar” 

atau HO ( Honger Oedeem) 

 

Angka Malnutrisi pada orang dewasa umumnya meningkat pada saat 

ekonomi masyarakat terpuruk, dan menurun bila keadaan ekonomi membaik. 

Hal ini tidak selalu terjadi pada anak balita, seperti yang di kutip dari 

Departemen Kesehatan RI (1991) Gizi yang buruk pada anak balita sangat 

berbeda sifatnya dengan gizi buruk yang terjadi pada orang dewasa. 

1. Gizi yang buruk pada balita tidak mudah dikenali oleh pemerintah oleh 

masyarakat bahkan oleh keluarga. Artinya, andaikata di suatu desa 
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terdapat sejumlah anak yang menderita gizi buruk tidak segera menjadi 

perhatian karena anak kadang tidak tampak sakit. 

 

2. Terjadinya masalah kekurangan gizi pada anak tidak selalu didahului oleh 

terjadinya bencana kurang pangan dan kelaparan seperti orang dewasa. 

Artinya, pada keadaan pangan di pasar berlimpahpun masih 

memungkinkan anak kekurangan gizi. 

 

3. Faktor penyebab kekurangan gizi pada anak balita lebih komplek, maka 

upaya penanggulangannya memerlukan pendekatan dari berbagai segi 

kehidupan anak, misalnya tidak cukup memperbaiki segi makananya saja 

namun perlu juga memperbaiki lingkungan hidup seperti pola pengasuhan, 

pendidikan ibu, air bersih dan kesehatan lingkungan serta mutu kesehatan. 

 

4. Pencegahan dan penanggulangan balita yang menderita kekurangan gizi 

memerlukan partisipasi aktif dari orangtua dan masyarakat setempat. 

Sedangkan pencegahan dan penanggulangan gizi yang kurang lebih 

banyak tergantung pada upaya perbaikkan ekonomi keluarga, misalnya 

dengan memberikan lapangan kerja dan meningkatkan daya belinya. 

 

2.2 Pengertian Mitos 

Menurut P.E. de Josselin de Jong ( 1980: 109-110)  , mitos diartikan sebagai 

cerita suci yang dalam bentuk simbolis mengisahkan serangkaian peristiwa 

nyata dan imajer tentang asal-usul dan perubahan-perubahan alam raya dan 

dunia, dewa-dewi, ekkuatan-kekuatan adikodrati, manusia, pahlawan dan 

masyarakat. Sebagai ungkapan dari system semantic budaya khas, cerita 
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sakral, sifat dasar, makna, serta kenyataan eksistensial manusia serta fungsi 

dari bentuk-bentuk kehidupan sosial. 

 

Dengan demikian, mitos membenarkan berbagai cara tindakan masa sekarang 

dalam kebudayaan tertentu, menimbulkan kepercayaan bersama dan 

memperkokoh rasa kebersamaan dalam kelompok. 

 

Antropolog P. kloos 1980 meringkas cirri-ciri khas mitos sebagai berikut : 

1. Mitos sering memiliki sifat suci 

2. Oknum-oknum dan peristiwa-peristiwa yang berperan dan terjadi dalam    

cerita mitos hanya dijumpai dalam dunia mitos dan bukan  dalam dunia 

kehidupan sehari-hari atau masa lampau yang nyata. Dengan kata lain, 

mitos bukan sekedar cerita historis. 

3. Banyak mitos menunjuk pada kejadian penting, seperti asal-usul benda, 

kenyataan dan perubahan-perubahan penting. 

4. Kebenaran mitos tidaklah penting, sebab cakrawala dan era/zaman mitos 

tidak terikat pada kemungkinan-kemungkinan dan batas-batas dunia 

nyata ini. 

(P.kloos, di kutip dari P.E. de Josselin de Jong 1980) 

 

Dalam hal ini sebuah mitos dapat memperjelas bahwa Mitos sangat 

berpengaruh bagi kehidupan masyarakat. Ada masyarakat yang mempercayai  

sebuah mitos namun ada pula masyarakat yang tidak mempercayainya. Jika 

mitos tersebut terbukti kebenarannya, maka masyarakat yang 
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mempercayainya merasa untung. Tetapi jika mitos tersebut belum terbukti 

kebenarannya, maka masyarakat bisa dirugikan. 

 

Mitos adalah cerita prosa rakyat yang ditokohi para dewa atau makhluk 

setengah dewa yang terjadi di dunia lain dan dianggap benar – benar terjadi 

oleh masyarakat.  

 

Mitos pada umumnya menceritakan tentang terjadinya alam semesta, dunia, 

bentuk khas binatang, bentuk topografi, petualangan para dewa, kisah 

percintaan mereka, adat istiadat dan sebagainya. Mitos itu sendiri, ada yang 

berasal dari Indonesia dan ada juga yang berasal dari luar negeri. 

 

Mitos yang berasal dari luar negeri pada umumnya telah mengalami 

perubahan dan pengolahan lebih lanjut, sehingga tidak terasa asing lagi yang 

disebabkan oleh proses adaptasi karena perubahan jaman. Mitos di Indonesia 

biasanya menceritakan tentang terjadinya alam semesta, terjadinya susunan 

para dewa, terjadinya manusia pertama, dunia dewata, dan terjadinya 

makanan pokok. (http://edisicetak.joglosemar.co/berita/mitos-seputar-ibu-

hamil-percaya-nggak-ya-131724.html) 

Sehingga mitos itu sendiri dapat di artikan sebagai cerita prosa rakyat yang 

menceritakan kisah berlatar masa lampau, mengandung penafsiran tentang 

alam semesta dan keberadaan makhluk di dalamnya, serta dianggap benar-

benar terjadi oleh yang empunya cerita atau penganutnya.  Sehingga banyak 

http://edisicetak.joglosemar.co/berita/mitos-seputar-ibu-hamil-percaya-nggak-ya-131724.html
http://edisicetak.joglosemar.co/berita/mitos-seputar-ibu-hamil-percaya-nggak-ya-131724.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Prosa
http://id.wikipedia.org/wiki/Rakyat
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yang beranggapan apabila masyarakat tidak percaya atau tidak menjalankan 

mitos yang sudah ada akan mendapatkan sebuah masalah atau kutukan. 

 

2.3 Pengertian Kemiskinan 

Pengertian Kemiskinan Secara etimologis “kemiskinan” berasal dari kata 

“miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. 

 

Departemen Sosial dan Biro Pusat Statistik, mendefinisikan sebagai 

ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk 

hidup layak (BPS dan Depsos,2002) 

 

Frank Ellis (dalam Suharto,2005) menyatakan bahwa kemiskinan memiliki 

berbagai dimensi yang menyangkut aspek ekonomi, politik dan sosial-

psikologis. Orang disebut miskin jika dalam kadar tertentu sumber daya 

ekonomi yang mereka miliki di bawah target atau patokan yang telah 

ditentukan. Yang dimaksud dengan kemiskinan sosial adalah kurangnya 

jaringan sosial dan struktur sosial yang mendukung orang untuk mendapatkan 

kesempatan - kesempatan agar produktivitasnya meningkat 

 

Menurut Soerjono Soekanto: 1982 Kemiskinan diartikan sebagai suatu 

keadaan dimana seseorang tidak sanggup memlihara dirinya   sendiri sesuai 

dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan 

tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut."   
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2.3.1 Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan 

Faktor penyebab kemiskinan menurut Paul Spicker :2002 

penyebab kemiskinan dapat dibagi dalam empat :  

a. Individual explanation, diakibatkan oleh karakteristik orang miskin itu 

sendiri: malas, pilihan yang salah, gagal dalam bekerja, cacat bawaan, 

belum siap memiliki anak dan sebagainya. 

b. Familial explanation, akibat faktor keturunan, dimana antar generasi 

terjadi ketidak beruntungan yang berulang, terutama akibat pendidikan. 

c. Subcultural explanation, akibat karakteristik perilaku suatu lingkungan 

yang berakibat pada moral dari masyarakat. 

d. Structural explanations, menganggap kemiskinan sebagai produk dari 

masyarakat yang menciptakan ketidakseimbangan dengan pembedaan 

status atau hak.  

 

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh 

manusia. Masalah kemiskinan itu sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu 

sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek 

kehidupan manusia, walaupun seringkali tidak disadari kehadirannya sebagai 

masalah oleh manusia yang bersangkutan.  

 

Bagi mereka yang tergolong miskin, kemiskinan merupakan suatu hal yang 

nyata ada dalam kehidupan mereka sehari-hari karena mereka merasakan dan 

menjalani sendiri bagaimana hidup dalam kemiskinan. Walaupun demikian 

belum tentu mereka sadar akan kemiskinan yang mereka jalani. Kesadaran 

akan kemiskinan yang mereka miliki itu, baru terasa pada waktu mereka 
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membandingkan kehidupan yang mereka jalani dengan kehidupan orang lain 

yang tergolong mempunyai tingkat kehidupan sosial dan ekonomi yang lebih 

tinggi. 

 

Secara umum Kemiskinan  memiliki arti sebagai suatu hal yang alami dalam 

kehidupan, yang berarti bahwa semakin meningkatnya kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi maka kebutuhan pun akan semakin banyak. 

Pengentasan masalah kemiskinan ini bukan hanya kewajiban dari 

pemerintah, melainkan masyarakat pun harus menyadari bahwa penyakit 

sosial ini adalah tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah dan 

masyarakat. Ketika terjalin kerja sama yang romantis baik dari pemerintah, 

non pemerintah dan semua lini masyarakat.  

Dengan digalakkannya hal ini, kemungkinan kemiskinan akan mencapai 

hasil yang seminimal mungkin. 

 

2.3.2 Dampak dari kemiskinan terhadap masyarakat umumnya begitu 

banyak dan kompleks, diantaranya : 

1. Pengangguran. 

Dengan banyaknya pengangguran berarti banyak masyarakat tidak 

memiliki penghasilan karena tidak bekerja. Karena tidak bekerja dan 

tidak memiliki penghasilan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan 

pangannya. Secara otomatis pengangguran telah menurunkan daya saing 

dan beli masyarakat. Sehingga, akan memberikan dampak secara 
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langsung terhadap tingkat pendapatan, nutrisi, dan tingkat pengeluaran 

rata-rata. 

 

2. Kekerasan. 

Kekerasan-kekerasan yang marak terjadi akhir-akhir ini merupakan efek 

dari pengangguran. Karena seseorang tidak mampu lagi mencari nafkah 

melalui jalan yang benar dan halal. Ketika tak ada lagi jaminan bagi 

seseorang dapat bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya maka 

jalan pintas pun dilakukan. Misalnya, merampok, menodong, mencuri, 

atau menipu. belakangan banyak oknum-oknum yang menggunakan 

modus penipuan melalui sms. 

 

3. Pendidikan 

Tingkat putus sekolah yang tinggi merupakan fenomena yang terjadi 

dewasa ini. Mahalnya biaya pendidikan membuat masyarakat miskin 

tidak dapat lagi menjangkau dunia sekolah atau pendidikan. Karena 

untuk makan satu kali sehari saja mereka sudah kesulitan. 

Kondisi seperti ini membuat masyarakat miskin semakin terpuruk lebih 

dalam. Tingginya tingkat putus sekola berdampak pada rendahya tingkat 

pendidikan seseorang. Dengan begitu akan mengurangi kesempatan 

seseorang mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Ini akan 

menyebabkan bertambahnya pengangguran akibat tidak mampu bersaing 

di era globalisasi yang menuntut keterampilan di segala bidang. 
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4. Kesehatan 

Seperti kita ketahui, biaya pengobatan sekarang sangat mahal. Hampir 

setiap klinik pengobatan apalagi rumah sakit swasta besar menerapkan 

tarif atau ongkos pengobatan yang biayanya melangit. Sehingga, 

biayanya tak terjangkau oleh kalangan miskin. 

(http://risnaangrum.wordpress.com/2011/04/05/tugas-makalah-

perekonomian-indonesia/ )  

 

Di Negara kita Indonesia telah ada kebijakkan kependudukan nasional 

dimana Keluarga berencana dijadikan program nasional sejak tahun 1969, 

kebijakkan tersebut dilaksanakan guna mengatur jumlah penduduk, 

meratanya persebaran penduduk, mengurangi angka kemiskinan sehingga 

kemakmuran di harapkan dapat bertambah. 

 

Indonesia dapat disebut suatu bagian Asia tenggara yang secara ekomomis 

terhambat kemajuannya selama 15 tahun pertama dari masa 

kemerdekaannya, sedikit saja usahanya di bidang ekonomi karena yang di 

prioritaskan adalah pembentukan identitas nasionalnya. Baru sejak tahun 

1966 dengan munculnya orde baru di perbaiki ekonomi Negara dengan 

bantuan luar negeri. Hal tersebut membawa dampak hingga sekarang yang 

membawa Indonesia menjadi Negara  berkembang yang sering memiliki 

masalah di sektor ekonomi.  
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Padahal di Antara tahun 1970-1976 penduduk Indonesia yang ada di garis 

kemiskinan berkurang secara presentase yaitu dari 56,6% menjadi 50,58% 

tetapi secara jumlah itu justru bertambah, yaitu dari 65,30 juta menjadi 68,32 

juta jiwa. padahal selama masa pembangunan selama ini kenaikkan tahunan 

produksi rasional kotor ada sekitar 7% ( N Daldjoeni 1981: 221) 

 

Menurut (Rural Development : 1975), kemiskinan di bagi menjadi 2 yaitu : 

1. Kemiskinan mutlak, yang memiliki arti dimana pendapatan penduduk 

ada di bawah minimum dari standar gizi, pemukiman dan kenikmatan. 

Pemusatan dan persebaran kemiskinan mutlak dilukiskan berdasarkan 

standar yang telah di setujui bersama yakni: seseorang ada dalam kondisi 

kemiskinan mutlak, jika pendapatan tahunannya paling tinggi sebesar 

600.000. berdasarkan ini lalu hasil analisa terhadap Negara-negara 

berkembang sebagai berikut : 

 Kurang lebih dari 85 persen dari seluruh kemiskinan mutlak di dunia 

kita ada di daerah pedesaan 

 Tak kurang dari 550 juta jiwa manusia ( pada pertengahan dasa 

warsa70-an) daerah pedesaan di dunia menderita kemiskinan mutlak. 

 Kira-kira ¾ dari jumlah tersebut di atas terdapat di Negara-negara 

sedang berkembang di benua Asia. 

 Di 53 negara dengan pendapatan perkapita di atas $50 penduduk 

yang miskin hanya berjumlah 8 persen saja dari seluruhnya yang ada 

di dunia. 
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Dari itu semua dapat di simpulkan bahwa kemiskinan mutlak pada 

umumnya merupakan refleksi langsung dari kenyataan pendapatan 

perkapita rendah dan proporsi sector ekonomi dalam ekonomi. 

 

2. Dan kemiskinan Nisbi, dimana ada perbedaan yang menyolok antara 

taraf hidup penduduk lapisan atas dan lapisan bawah. 

Kemiskinan nisbi sebenernya lebih merupakan masalah bagi Negara 

yang lebih berkembang dari pada yang kurang berkembang. ada pun 

penduduk yang miskin nasbi merupakan 18% dari seluruh penduduk di 

Negara-negara berkembang. 

(Rural Development : 1975) 

 

Menurut ( Otto Sumarwoto 1978 : 1-12 ) Semakin padat penduduk dan 

terjadi kelebihan penduduk semakin pula terjadi overeksploitasi terhadap 

lingkungan alam dengan akibat sumber daya alam menipis terus dan 

penduduk semakin miskin. 

Kemiskinan penduduk berkaitan erat dengan kerawanan daerah secara 

ekologis, pengertian daerah rawan sering kali di artikan sebagai daerah 

miskin, adapun kriterianya sebagaimana yang di tulis oleh (Rusli Hukum 

1980: 3-9) 

 

1. Penduduk  begitu padatnya sehingga kebutuhhannya yang minim tak 

dapat didukung oleh sumber daya alam. Sehingga daerah menjadi 

rawan pangan pula, sedangkan mata pencarian serba terbatas. 
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2. Penduduk relative jarang sehingga belum mampu mengeksploitasi 

sumber daya alam yang tersedia. Penduduk pada umumnya bersikap 

pasrah akan tetapi mereka giat mengusahakan pangan dengan cara 

pindah tempat. 

 

3. Penduduk kerap kali diganggu oleh bencana alam seperti banjir, 

kekeringan dan hama tanaman. 

 

Istilah Negara berkembang seringkali digantikan dengan Negara lapar 

dan Negara tidak dapat maju, mengingat bahwa dalam jangka waktu 20-

30 tahun lagi jumlah penduduk di bumi kita akan menjadi dua kali lipat, 

sedangkan produksi pertanian lambat majunya. Untuk memberikan 

makan kepada penduduk bumi pada tahun 1985 misalnya, produksi 

pangan perlu di naikkan dari 35 persen sampai 40 persen sendiri. 

 

2.4 Pengertian BBLR  

1. Pengertian 

Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) ialah bayi baru lahir yang berat 

badannya saat kelahiran kurang dari 2.500 gram (sampai dengan 2.499 

gram). (FKUI 2002: 1051) 

 

Menurut Donna wong ( 2004: 423) Bayi Berat Badan Lahir Rendah 

(BBLR) adalah bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 

gram tanpa memperhatikan usia gestasi. 
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Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) adalah suatu istilah yang dipakai 

bagi bayi prematur, atau low birth weight, atau sering disebut bayi dengan 

berat badan lahir rendah. Hal ini dikarenakan tidak semua bayi lahir 

dengan berat badan kurang dari 2.500 gram bukan bayi prematur (WHO. 

1961). 

 

Dapat disimpulkan dari penjabaran di atas Berat Badan Lahir Rendah 

memiliki pengertian bayi yang memiliki berat badan kurang dari 2.500 

gram ( sampai dengan 2.499 gram)  

 

BBLR dapat digolongkan sebagai berikut : 

a. Prematuritas murni 

Adalah masa gestasinya kurang dari 37 minggu dan berat badannya 

sesuai dengan berat badan untuk masa gestasi itu atau biasa disebut 

neonatus kurang bulan sesuai untuk masa kehamilan. 

 

b. Dismaturitas 

Adalah bayi lahir dengan berat badan kurang dari berat badan 

seharusnya untuk masa gestasi itu. Berarti bayi mengalami retardasi 

pertumbuhan intrauterin dan merupakan bayi yang kecil untuk masa 

kehamilannya. (FKUI 2002: 1052) 
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2.4.1 Menurut penyebab kelahiran bayi BBLR dapat di golongkan sebagai 

berikut : 

a. Faktor ibu 

1) Penyakit yang berhubungan langsung dengan kehamilan 

(toksemia gravidarum, perdarahan ante partum, trauma fisik dan 

psikologis, atau penyakit lain seperti : nephritis akut, diabetes 

mellitus, infeksi akut) atau tindakan operatif dapat merupakan 

faktor etiologi prematuritas. 

 

2) Usia  

Angka kejadian prematuritas tertinggi ialah pada usia ibu dibawah 

20 tahun dan umur terlalu lanjut dari 34 tahun merupakan 

kehamilan resiko tinggi. Kehamilan pada usia muda merupakan 

faktor resiko hal ini disebabkan belum matangnya organ 

reproduksi untuk kehamilan, sedangkan pada umur diatas 35 

tahun endometrium yang kurang subur serta memperbesar 

kemungkinan untuk menderita kelainan congenital, sehingga 

dapat berakibat terhadap kesehatan ibu maupupun perkembangan 

dan pertumbuhan janin serta beresiko untuk mengalami kelahiran 

prematur. 

 

3) Keadaan sosial ekonomi 

Keadaan ini sangat berperan terhadap timbulnya prematuritas. 

Kejadian tertinggi terdapat pada golongan sosial ekonomi yang 

rendah. Hal ini disebabkan oleh keadaan gizi yang kurang baik 
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dan pengawasan antenatal yang kurang. Ekonomi keluarga dapat 

pula menunjukan gambaran kemampuan keluarga dalam 

memenuhi kebutuhan gizi ibu selama hamil yang berperan dalam 

pertumbuhan janin. 

 

4) Urutan Kelahiran 

Rata-rata bayi yang lahir pertama beratnya kurang dan lebih 

pendek dari pada bayi yang lahir berikutnya dalam keluarga yang 

sama. 

 

5) Ukuran Keluarga  

Anak-anak yang lahir selanjutnya dalam keluarga besar, terutama 

bila jarak kelahirannya dekat dengan kelahiran kakaknya, 

cendrung lebih kecil dari saudaranya yang lebih tua. Hal ini 

disebabkan oleh kondisi kesehatan umum ibunya. 

 

6) Kegiatan janin 

Aktivitas janin yang berlebihan dapat menyebabkan berat bayi 

dibawah rata-rata untuk panjang badannya. Ini akan member 

gambaran kurus pada bayi. 

(http://healthreference-ilham.blogspot.com/2008/07/kondas-

bblr.html) 

 

 

 

 

 

 

 

http://healthreference-ilham.blogspot.com/2008/07/kondas-bblr.html
http://healthreference-ilham.blogspot.com/2008/07/kondas-bblr.html
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2.5 Kerangka Berfikir 

Di Negara Indonesia memang sangat terkenal dengan 1001 macam Mitos 

yang beredar dari Sabang hingga Merauke yang berbeda – beda Mitosnya tapi 

saling berkaitan erat satu sama lainnya.  

 

Mitos memang tidak bisa dilepaskan dengan perjalanan bangsa Indonesia dari 

dahulu hingga saat ini,bagi sebagian orang hal tersebut masih dianggap 

sebuah hal yang tabu atau keramat jika diperbicangkan lebih dalam lagi. 

 

Namun tak jarang banyak masyarakat yang percaya akan mitos yang telah 

berkembang di masyarakat, contohnya saja mitos akan kehamilan yang 

melarang para ibu hamil untuk memakan makanan tertentu yang belum tentu 

akan kebenarannya malah sering menyebabkan para ibu hamil tersebut 

kekurangan asupan gizi yang sering di sebut oleh tenaga hamil dengan 

sebutan Malnutrisi. 

 

Masyarakat mempunyai perasaan dan pikiran yang akan berkembang sesuai 

dengan situasi dan kondisi dimana manusia tersebut berada. 

 

Dalam upaya menciptakan kesehatan masyarakat khususnya para ibu hamil 

bukan saja para tenaga medis yang bertanggung jawab guna mengurangi 

resiko malnutrisi yang bisa mengancam jiwa dan anak yang sedang didalam 

kandungan, para elemen masyarakat harus ikut serta dalam berpartisipasi 

sebagai wujud peduli terhadap kesehatan masyarakat bersama. 
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Nutrisi  bagi ibu hamil merupakan hal yang sangat penting untuk dibahas 

karena pada wanita yang mengalami kehamilan mengalami berbagai 

perubahan di dalam tubuhnya. perubahan ini dikarenakan tubuh sedang 

mempersiapkan diri untuk menyambut adanya janin yang akan tumbuh di 

dalam rahim. 

 

Dalam berbagai perubahan tersebut, tubuh dalam kondisi yang krusial 

terhadap penggunaan energi dan membutuhkan energi yang besar serta 

penambahan mikronutrien lainnya untuk meningkatkan vitalitas tubuh. 

karena itu beberapa nutrisi penting yang perlu diperhatikan dalam masa 

kehamilan adalah sebagai berikut : 

 

1. Kalori 

Kebutuhan kalori untuk ibu hamil mengalami penambahan sebesar 

300 kkal dari kebutuhan kalori normalnya. karena itu, dalam masa 

kehamilan ibu hamil menambah asupan sumber energinya. 

 

2. Protein 

Protein juga merupakan hal yang penting untuk ibu hamil, protein 

diperlukan sebagai zat pengatur tubuh, apa lagi kondisi tubuh sangat 

memerlukan protein yang memiliki segudang manfaat ini. 

 

3. Serat 

umumnya ibu hamil mengalami konstipasi, karena itu serat sangat 

dibutuhkan untuk melancarkan perncernaan ibu hamil. selain karena 

manfaat serat umumnya makanan yang kaya akan serat itu adalah 
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sayuran dan buah yang juga kaya vitamin, mineral, dan zat 

antioksidan, karena itu, pemilihan serat untuk ibu hamil sebaiknya 

tidak menggunakan serat sintetik, tapi lebih pada makanan sayur dan 

buah. 

 

4. Asam folat, Zar besi, dan kalsium 

Asam folat, zat besi, dan kalsium  sangat baik untuk ibu hamil, hal ini 

untuk mencegah cacat pada janin, mengoptimalkan otak janin dan lain 

sebagainya, karena itu, sangat disarankan untuk mengonsumsi 

makanan yang mengandung zat gizi tersebut. tetapi dalam diet sehari-

hari umumnya kita mengonsumsi makanan yang mengandung zat 

tersebut sangat sedikit, maka sering dokter kandungan memberikan 

resep obat dengan menyertakan penambahan zat-zat tersebut. 

(http://www.konsultankolesterol.com/nutrisi-ibu-hamil/) 

 

 


