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ABSTRAK 

 

Asty Melani 

 

Faktor-Faktor Risiko yang Mempengaruhi Kelahiran Makrosomia (Studi 

Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang) 

 

XVI + 155 halaman + 28 tabel + 3 gambar + 11 lampiran 

 

Istilah makrosomia digunakan untuk menggambarkan bayi baru lahir dengan 

ukuran ≥ 4000 gram. Implikasi kesehatan atas bayi makrosomia masih kurang 

mendapat perhatian. Makrosomia merupakan salah satu penyebab penting 

morbiditas dan mortalitas pada janin dan Ibu. Dalam 2-3 dekade terakhir di banyak 

populasi berbeda di seluruh dunia terjadi peningkatan 15-25% proporsi wanita yang 

melahirkan bayi makrosomia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor 

risiko yang mempengaruhi kelahiran makrosomia di RSUD Tugurejo Semarang. 

Jenis penelitian ini adalah case control study dengan perbandingan 1:1. Data 

dianalisis dengan menggunakan uji chi-square untuk bivariat dan logistic 

regression untuk multivariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang bermakna antara usia kehamilan (p = 0,006 ; OR = 13,000 ; 95% 

CI = 2,140-80,307) dan paritas (p = 0,006 ; OR = 13,000 ; 95% CI = 2,140-80,307) 

dengan kelahiran makrosomia. Sedangkan usia Ibu, IMT Ibu, jenis kelamin bayi, 

riwayat melahirkan bayi makrosomia, riwayat DMG Ibu, riwayat DM Ibu, dan 

antenatal care tidak menunjukkan hubungan yang bermakna dengan kelahiran 

makrosomia. Simpulan dari penelitian ini adalah risiko kelahiran makrosomia akan 

meningkat pada Ibu yang multiparitas dan memiliki usia kehamilan ≥ 41 minggu.  
 

Kata kunci : Case control ; Diabetes Melitus Gestasional (DMG) ; Makrosomia 
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ABSTRACT 

 

Asty Melani 

 

Risk Factors Affecting Macrosomia (Case Study in Tugurejo Hospital 

Semarang) 

 

XVI + 155 pages + 28 tables + 3 figures + 11 appendices 

 

Macrosomia term used to describe newborns with birth weight ≥ 4000 g. 

Health implications on macrosomia birth is still less attention. Macrosomia is one 

important cause of morbidity and mortality in fetus and mother. In the last 2-3 

decades in many different populations around the world there is an increase of 15-

25% proportion of women who deliver a baby macrosomia. This study was 

conducted to determine risk factors affecting macrosomia birth in Tugurejo 

General Hospital of Semarang. This research is case control study with ratio of 

1:1. Data were analyzed using chi-square test for bivariate and logistic regression 

for multivariate. The results showed that there was significant relationship between 

gestational age (p = 0.006; OR = 13,000; 95% CI = 2.140-80.307) and parity (p = 

0.006; OR = 13,000; 95% CI = 2.140-80.307) with macrosomia birth. While 

mother’s age, mother’s BMI, sex of baby, history of giving birth macrosomia, 

history of DMG's mother, history of DM’s mother, and antenatal care didn’t show 

significant association with macrosomia birth. The conclusions is risk of 

macrosomia birth will increase in multiparity mother and had gestational age ≥ 41 

weeks. 

 

Keywords : Case control; Gestational Diabetes Mellitus (GDM); Macrosomia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iv 
 

 

 

 

 



 
 

v 
 

 

 

 

 



 
 

vi 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

MOTTO 

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 

selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 

hanya kepada Tuhanlah engkau berharap (Q.S Al-Insyirah: 6-8)” 

 

“When you look closely to the path you have travel on, you will realise that God 

was always with you, directing every step you took (Lailah Gifty Akita)” 

 

“Hadza sayamurru (ini akan berlalu). Ketika menghadapi kesulitan, jalani dan 

jangan bersedih. Ketika diberi kemudahan, nikmati dan syukuri. Karena setiap yang 

kita hadapi pasti berlalu (Asty Melani)” 

 

 

PERSEMBAHAN 

1. Bapak dan Ibu tercinta 

2. Kedua kakakku tersayang 

3. Partner terkasih 

4. Sahabat-sahabatku terhebat 

5. Teman-teman IKM angakatan 2012 yang 

luar biasa 

6. Almamater Unnes 

 



 
 

vii 
 

KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, berkah dan karunia-

Nya, sehingga skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Risiko yang Mempengaruhi 

Kelahiran Makrosomia (Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo 

Semarang)” dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi 

persyaratan memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat di Jurusan Ilmu 

Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. 

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian sampai dengan penyelesaian 

skripsi ini, dengan rendah hati disampaikan terima kasih kepada yang terhormat:  

1. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, Prof. Dr. 

Tandiyo Rahayu, M.Pd. 

2. Ketua Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan 

Universitas Negeri Semarang, Bapak Irwan Budiono S.KM, M.Kes, atas 

persetujuan penelitian.  

3. Dosen pembimbing, Ibu drg.Yunita Dyah Puspita Santik, M.Kes. (Epid) 

atas bimbingan, arahan, serta masukan dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Penguji skripsi, Ibu drh. Dyah Mahendrasari Sukendra, M.Sc. dan Ibu dr. 

Fitri Indrawati, M.PH. atas arahan, serta masukan dalam penyusunan 

skripsi.  

5. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat atas bekal ilmu 

pengetahuan yang diberikan selama di bangku kuliah.  

6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang atas ijin yang 

telah diberikan. 



 
 

viii 
 

7. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang beserta staff atas 

ijin penelitian yang diberikan dan bantuan dalam pelaksanaan penelitian. 

8. Seluruh responden penelitian yang bersedia berpartisipasi dalam penelitian 

ini.  

9. Orang tua tercinta Bapak Mislan Purnomo dan Ibu Hidayati, serta kedua 

kakak tercinta Pratis Hidayat dan Reny Dwi Purwanti atas doa, 

pengorbanan, perhatian, kasih sayang dan motivasinya baik moril maupun 

materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.  

10. Partner terkasih Muhamad Adi Suryana atas bantuan serta motivasinya 

dalam penyusunan skripsi ini.  

11. Teman-teman terbaikku (Fina Izzatun Niswah, Herni Safitri, Melly Ana 

Sari, dan Nining Purnawati), atas bantuan serta motivasinya dalam 

penyusunan skripsi ini.  

12. Teman-temanku yang senantiasa menghIbur dikala jenuh (Yunita Arum 

Sari, Kholifatur Rohmah, Yuli Yana, dan Citra Aprilia).  

13. Teman Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Angkatan 2012, atas 

kebersamaan dan keakraban yang telah terjalin dalam penyusunan skripsi 

ini.  

14. Semua pihak yang telah berkenan membantu penulis selama penelitian dan 

penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.  

 

 



 
 

ix 
 

Semoga amal baik dari semua pihak mendapatkan pahala yang berlipat ganda 

dari Allah SWT. Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena 

itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan 

karya selanjutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat.  

 

             Semarang, Juni 2016  

 

 Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

x 
 

DAFTAR ISI 
 

 
HALAMAN JUDUL ................................................................................................ i 

ABSTRAK .............................................................................................................. ii 

ABSTRACT ........................................................................................................... iii 

PERNYATAAN ..................................................................................................... iv 

PENGESAHAN .................................................................................................... vii 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ........................................................................ ivi 

KATA PENGANTAR ........................................................................................ viiii 

DAFTAR ISI ........................................................................................................... x 

DAFTAR TABEL .............................................................................................. xiiiii 

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xvv 

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... xvivi 

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1 

1.1. LATAR BELAKANG .............................................................................. 1 

1.2. RUMUSAN MASALAH ......................................................................... 8 

1.2.1. Rumusan Masalah Umum ................................................................. 8 

1.2.2. Rumusan Masalah Khusus ................................................................ 9 

1.3. TUJUAN PENELITIAN .......................................................................... 9 

1.3.1.  Tujuan Penelitian Umum .................................................................. 9 

1.3.2. Tujuan Penelitian Khusus ................................................................. 9 

1.4. MANFAAT HASIL PENELITIAN ....................................................... 10 

1.4.1.  Bagi Peneliti .................................................................................... 10 

1.4.2. Bagi Masyarakat.............................................................................. 10 

1.4.3. Bagi RSUD Tugurejo Semarang ..................................................... 10 

1.4.4. Bagi Keilmuan .............................................................................. 111 

1.5. KEASLIAN PENELITIAN .................................................................... 11 

1.6. RUANG LINGKUP PENELITIAN ....................................................... 14 

1.6.1. Ruang Lingkup Tempat................................................................... 14 

1.6.2. Ruang Lingkup Waktu .................................................................... 14 

1.6.3. Ruang Lingkup Keilmuan ............................................................... 14 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................... 15 

2.1.    LANDASAN TEORI .............................................................................. 15 

2.1.1.  Kehamilan ....................................................................................... 15 

2.1.2. Pegertian Makrosomia .................................................................... 16 

2.1.3. Etiologi Makrosomia ....................................................................... 16 

2.1.4. Karakteristik Makrosomia ............................................................... 17 

2.1.5. Diagnosis Makrosomia ................................................................... 18 



 
 

xi 
 

2.1.6. Patofisiologi Makrosomia ............................................................... 18 

2.1.7. Komplikasi Makrosomia ............................................................... 200 

2.1.8. Penatalaksanaan Makrosomia ....................................................... 211 

2.1.9. Faktor – faktor Risiko Makrosomia ................................................ 23 

2.2.    KERANGKA TEORI .............................................................................. 39 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN............................................................ 400 

3.1. KERANGKA KONSEP ....................................................................... 400 

3.2. VARIABEL PENELITIAN.................................................................. 411 

3.3. HIPOTESIS PENELITIAN .................................................................. 422 

3.4. DEFINISI OPERASIONAL DAN SKALA PENGUKURAN 

VARIABEL ..................................................................................................... 422 

3.5. JENIS DAN RANCANGAN PENELITIAN ....................................... 433 

3.6.     POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN ........................................ 444 

3.6.1. Populasi Penelitian ........................................................................ 444 

3.6.2. Sampel Penelitian .......................................................................... 455 

3.6.3. Besar Sampel ................................................................................. 466 

3.6.4. Cara Pengambilan Sampel ............................................................ 488 

3.7. SUMBER DATA ................................................................................... 49 

3.8. INSTRUMEN PENELITIAN ................................................................ 49 

3.8.1. Uji Validitas .................................................................................. 500 

3.8.2. Uji Reliabilitas .............................................................................. 511 

3.9. PROSEDUR PENELITIAN ................................................................. 522 

3.10.   TEKNIK ANALISIS DATA ................................................................ 533 

3.10.1. Tahap – tahap pengolahan data : ................................................... 533 

3.10.2. Tahap Analisis Data ...................................................................... 533 

BAB IV HASIL PENELITIAN .......................................................................... 566 

4.1.     GAMBARAN UMUM ......................................................................... 566 

4.1.1.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian ............................................. 566 

4.1.2.  Gambaran Umum Subjek Penelitian ............................................. 577 

4.2. HASIL PENELITIAN .............................................................................. 611 

4.2.1.  Analisis Univariat.......................................................................... 611 

4.2.2.  Analisis Bivariat ............................................................................ 677 

4.2.3.  Analisis Multivariat ....................................................................... 744 

BAB V PEMBAHASAN ...................................................................................... 77 

5.1.    PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN ................................................ 77 

5.1.1.  Faktor Risiko yang Secara Statistik Terbukti Berpengaruh terhadap 

Kelahiran Makrosomia .................................................................................. 77 

5.1.2.  Faktor Risiko yang Secara Statistik Tidak Terbukti Berpengaruh 

terhadap Kelahiran Makrosomia .................................................................... 83 

5.2. HAMBATAN DAN KELEMAHAN PENELITIAN ............................... 104 



 
 

xii 
 

5.2.1.  Hambatan Penelitian ..................................................................... 104 

5.2.2.  Kelemahan Penelitian.................................................................... 104 

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN ................................................................ 1066 

6.1.      SIMPULAN ....................................................................................... 1066 

6.2.      SARAN ............................................................................................. 1077 

6.2.1.  Bagi Masyarakat.......................................................................... 1077 

6.2.2.  Bagi RSUD Tugurejo Semarang ................................................. 1077 

6.2.3.  Bagi Peneliti ................................................................................ 1088 

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 1099 

LAMPIRAN ...................................................................................................... 1166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiii 
 

DAFTAR TABEL 
 

Tabel 1.1. Penelitian yang Berkaitan dengan Makrosomia................................... 11 

Tabel 3.1. Definisi Operasional dan Skala Variabel ............................................. 42 

Tabel 3.2. Nilai Odds Ratio dari Penelitian Terdahulu ......................................... 47 

Tabel 4.1. Distribusi Frekuensi Responden Menurut Tempat Tinggal ................. 57 

Tabel 4.2. Distribusi Frekuensi Responden Menurut Pendidikan Terakhir .......... 58 

Tabel 4.3. Distribusi Frekuensi Responden Menurut Pekerjaan ........................... 59 

Tabel 4.4. Distribusi Frekuensi Responden dengan Diabetes Melitus Gestasional 

yang Memiliki Keluarga dengan Riwayat DM ..................................................... 59 

Tabel 4.5. Distribusi Frekuensi Responden dengan Diabetes Melitus yang 

Memiliki Keluarga dengan Riwayat DM .............................................................. 60 

Tabel 4.6. Distribusi Frekuensi Responden Menurut Usia Kehamilan ................. 61 

Tabel 4.7. Distribusi Frekuensi Responden Menurut Usia ................................... 62 

Tabel 4.8. Distribusi Frekuensi Responden Menurut Indeks Masa Tubuh (IMT) 63 

Tabel 4.9. Distribusi Frekuensi Responden Menurut Paritas ................................ 63 

Tabel 4.10. Distribusi Frekuensi Responden Menurut Jenis Kelamin Bayi ......... 64 

Tabel 4.11. Distribusi Frekuensi Responden Menurut Riwayat Melahirkan Bayi 

Makrosomia  ......................................................................................................... 64 

Tabel 4.12. Distribusi Frekuensi Responden Menurut Riwayat Diabetes Melitus 

Gestasional (DMG) ............................................................................................... 64 

Tabel 4.13. Distribusi Frekuensi Responden Menurut Riwayat Diabetes Melitus 

(DM) ...................................................................................................................... 66 

Tabel 4.14. Distribusi Frekuensi Responden Menurut Pemeriksaan Antenatal Care 

(ANC)  ................................................................................................................... 66 

Tabel 4.15. Hubungan Antara Usia Kehamilan dengan Kelahiran Makrosomia .. 67 

Tabel 4.16. Hubungan Antara Usia Ibu dengan Kelahiran Makrosomia .............. 68 

Tabel 4.17. Hubungan Antara Indeks Masa Tubuh Ibu dengan Kelahiran 

Makrosomia .......................................................................................................... 69 

Tabel 4.18. Hubungan Antara Paritas dengan Kelahiran Makrosomia ................. 69 

Tabel 4.19. Hubungan Antara Jenis Kelamin Bayi dengan Kelahiran Makrosomia

 ............................................................................................................................... 70 

Tabel 4.20. Hubungan Antara Riwayat Melahirkan Bayi Makrosomia dengan 

Kelahiran Makrosomia  ......................................................................................... 71 

Tabel 4.21. Hubungan Antara Riwayat Diabetes Melitus Gestasional Ibu dengan 

Kelahiran Makrosomia .......................................................................................... 72 

Tabel 4.22. Hubungan Antara Riwayat Diabetes Melitus Ibu dengan Kelahiran 

Makrosomia .......................................................................................................... 72 

Tabel 4.23. Hubungan Antara Pemeriksaan Antenatal Care dengan Kelahiran 

Makrosomia .......................................................................................................... 73 



 
 

xiv 
 

Tabel 4.24. Rangkuman Hasil Analisis Bivariat ................................................... 74 

Tabel 4.25. Hasil Analisis Regresi Logistik Ganda  ............................................. 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xv 
 

DAFTAR GAMBAR 
 

 
Gambar 2.1. Kerangka Teori ................................................................................. 39 

Gambar 3.1. Kerangka Konsep ............................................................................. 40 

Gambar 3.2. Skema Rancangan Penelitian Kasus Kontrol ................................... 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xvi 
 

DAFTAR LAMPIRAN 
 

Lampiran 1. SK Pembimbing ............................................................................ 1177 

Lampiran 2. Surat Ijin Penelitian dari Fakultas ................................................ 1188 

Lampiran 3. Surat Ijin dari Tempat Penelitian ................................................ 12020 

Lampiran 4. Kuesioner Penelitian ................................................................... 12424 

Lampiran 5. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian .......... 12930 

Lampiran 6. Daftar Responden Kasus dan Kontrol ........................................ 13232 

Lampiran 7. Rekap Data Hasil Penelitian ......................................................... 1344 

Lampiran 8. Hasil Analisis Univariat................................................................ 1366 

Lampiran 9. Hasil Analisis Bivariat ................................................................ 13939 

Lampiran 10. Hasil Analisis Multivariat ........................................................... 1533 

Lampiran 11. Dokumentasi Penelitian .............................................................. 1544 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1.LATAR BELAKANG 

Istilah makrosomia digunakan untuk menggambarkan bayi dengan ukuran 

yang lebih besar dari ukuran normal. Berat badan lahir ≥ 4000 gr merupakan 

patokan yang sering digunakan dalam mendefinisikan makrosomia (Cunningham 

et al, 2010 ; Trisnasiwi, 2012). Berat lahir bayi merupakan indikator penting dalam 

memperkirakan tingkat kematangan dan kemampuan bayi untuk bertahan. Berat 

lahir bayi tergantung dari lamanya kehamilan dan tingkat pertumbuhan janin. Berat 

lahir sering digunakan peneliti sebagai alat ukur risiko mortalitas. Angka kejadian 

bayi berat lahir rendah dalam suatu populasi biasanya dipertimbangkan sebagai 

indikator kesehatan utama pada Ibu hamil dan janinnya, namun implikasi kesehatan 

atas bayi makrosomia masih kurang mendapat perhatian (Cunningham et al., 2005). 

Makrosomia merupakan salah satu penyebab penting morbiditas dan 

mortalitas pada janin dan Ibu. Ibu yang mengandung janin makrosomia berisiko 

untuk melahirkan secara caesarean section (Wheler, 2003). Pada persalinan 

pervaginam (persalinan normal), Ibu yang melahirkan bayi makrosomia dapat 

mengalami komplikasi persalinan seperti perdarahan postpartum, laserasi jalan 

lahir, dan endometritis pascapartum (Ezegwui et al.,2011;Wheler, 2003;Sinclair, 

2003). Bayi makrosomia yang dilahirkan melalui persalinan normal berisiko tinggi 
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mengalami shoulder dystocia. Terjadinya shoulder dystocia ini dapat menyebabkan 

cedera pada janin seperti plexus brachialis dan  fraktur humerus (Ezegwui et al., 

2011). 

Belakangan ini diketahui bahwa makrosomia sering dikaitkan dengan riwayat 

diabetes melitus gestasional dan obesitas pada Ibu. Dua faktor tersebut merupakan 

faktor penting untuk mengetahui perkembangan makrosomia (Alberico, 2014; 

Cunningham et al, 2010). Faktor risiko lain yang mempengaruhi bayi terlahir besar 

adalah usia Ibu, kenaikan berat badan ketika hamil, multiparitas, lama kehamilan, 

janin laki-laki, riwayat melahirkan bayi makrosomia, ras, dan etnis (Cunningham 

et al., 2005;Cunningham et al., 2010;Trisnasiwi dkk, 2012). 

Insiden makrosomia di dunia umumnya berkisar antara 6-10 % dari semua 

kelahiran (Martin et al, 2006). Sebuah penelitian cohort berhasil mengevaluasi 

prevalensi makrosomia selama 5 tahun, dari 20.000 kelahiran hidup 9% bayi 

memiliki berat lahir 4000 gr. Sebesar 7,6% bayi memiliki berat lahir 4000-4499 gr 

dan 1,2% memiliki berat lahir 4500-4999 gr. Sisanya 0,2% memiliki berat lahir 

≥5000 gr (Najafian et al, 2012). Angka kejadian bayi makrosomia semakin 

meningkat dari tahun ke tahun, dalam 2-3 dekade terakhir di banyak populasi 

berbeda di seluruh dunia terjadi peningkatan 15-25% proporsi wanita yang 

melahirkan bayi makrosomia. (Gyselaers & Martens, 2012).  

Penelitian Mohammadbeigi et al (2013) menunjukkan bahwa diantara 160 

Ibu hamil yang berpartisipasi dalam penelitian tersebut, 32 Ibu (20%) melahirkan 

bayi makrosomia dengan 2 kasus kematian bayi makrosomia. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa diabetes melitus gestasional merupakan prediktor penting 
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dalam menentukan kelahiran makrosomia. Diabetes melitus gestasional, riwayat 

melahirkan bayi makrosomia, dan preeklampsia dapat meningkatkan risiko 

kelahiran bayi makrosomia masing-masing 11,9 ; 3,8 ;3,3 kali lipat.  

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki persentase kelahiran 

makrosomia cukup tinggi. Persentase berat lahir bayi ≥4000 gr di Indonesia telah 

mencapai 6,4% (Kemenkes RI, 2010), angka ini sudah mencapai insiden 

makrosomia di dunia yang umumnya berkisar antara 6-10 % dari total kelahiran 

(Martin et al, 2006). Persentase berat lahir ≥ 4000 gr tertinggi adalah di Provinsi 

Papua Barat yaitu dengan persentase 13,5% dan terendah adalah di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta dengan persentase 1,7% (Kemenkes RI, 2010).  

Penelitian Kusumawati dkk (2012) menunjukkan bahwa, selama periode 1 

Januari-31 Desember 2012 di bagian Obstetri dan Ginokologi Badan Layanan 

Umum Rumah Sakit Umum Pemerintah Prof. Dr. Kandou Manado, telah ditemukan 

204 kasus bayi makrosomia dari 4347 persalinan. Dari 204 kasus, 132 Ibu (64,7%) 

melahirkan secara caesarean section, 56 Ibu (27,5%) memiliki rentan umur 30-34 

tahun, dan 120 bayi (58,8%) yang dilahirkan berjenis kelamin laki-laki. 

Provinsi Jawa Tengah memiliki persentase makrosomia yang berkisar antara 

3,4-5,3% pada tahun 2010-2013 (Kemenkes RI, 2014). Penelitian Anggarini (2013) 

di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta dengan total 64 sampel, 

yang terdiri atas 16 kasus makrosomia (25%) dan 48 kontrol (berat badan lahir 

normal) dengan persentase 75%, menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang 

bermakna antara berat badan Ibu kelompok kasus dengan Ibu kelompok kontrol. 

Nilai median berat badan kelompok kasus adalah 81 kg dengan nilai minimum-
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maksimum 62-90 kg, sedangkan nilai median kelompok kontrol adalah 59,50 kg 

dengan nilai minimum-maksimum 48-70 kg. Selain berat badan Ibu ketika hamil, 

terdapat faktor risko lain terkait kelahiran makrosomia yaitu Indeks Masa Tubuh 

(IMT) ≥ 30 kg/m2 dan usia kehamilan ≥ 41 minggu merupakan faktor risiko 

kelahiran makrosomia (Rahmah, 2014).  

Sebuah penelitian oleh Sativa pada tahun 2011 menunjukkan adanya kasus 

makrosomia di Semarang. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum 

Pemerintah Dr. Kariadi Semarang melibatkan 382 sampel dengan hasil insidensi 

makrosomia sebesar 3,4%. Hasil penelitian menyatakan bahwa, Indeks Masa 

Tubuh (IMT) Ibu pada saat persalinan menunjukkan pengaruh yang bermakna 

terhadap kejadian makrosomia. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan 

persentase kejadian makrosomia pada kelompok IMT normal yaitu sebesar 1,1% 

meningkat menjadi 9,1% pada kelompok IMT obesitas. 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tugurejo Semarang merupakan Rumah 

Sakit Kelas B milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang terletak di Semarang 

bagian Barat. RSUD Tugurejo Semarang merupakan rumah sakit rujukan pertama 

bagi masyarakat Kota Semarang dan bekerjasama dengan instansi pendidikan 

dalam mendukung adanya penelitian-penelitian terbaru di bidang kesehatan. 

Makrosomia merupakan salah satu dari 10 besar komplikasi kehamilan yang sering 

terjadi di RSUD Tugurejo Semarang, setelah hiperbilirubinemia, asfiksia, dan Berat 

Badan Lahir Rendah (BBLR).  

Angka kejadian makrosomia diketahui dari data rekam medis Rumah Sakit 

Umum Daerah Tugurejo Semarang adalah sebanyak 84 kasus (4,0%) dan terdapat 
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2 kasus kematian bayi makrosomia (2012), 41 kasus (1,9%) dengan 1 kasus 

kematian (2013), dan 34 kasus (2,0%) pada tahun 2014. Pada tahun 2015 kejadian 

makrosomia telah mencapai angka 45 kasus (2,7%) dengan 1 kasus kematian. 

Berdasarkan data rekam medis, kasus kematian yang terjadi pada bayi makrosomia 

ini terjadi selama ≤ 48 jam setelah bayi dilahirkan. Kematian yang terjadi tidak 

murni karena kasus makrosomia, tetapi juga disertai dengan komplikasi pada janin 

yaitu asfiksia berat, hipoglikemia, dan terjadinya cardiac arrest yang disebakan 

oleh gangguan nafas.  

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 30 November 2015 

menunjukkan bahwa, selama Januari 2015 – November 2015 terdapat 1213 

kelahiran, dengan proporsi jumlah kelahiran bayi berjenis kelamin laki-laki adalah 

sebanyak 618 bayi (50,95%) dan bayi berjenis kelamin perempuan adalah 595 bayi 

(49,05%). Angka kejadian makrosomia hingga Bulan November 2015 adalah 

sebanyak 41 kasus, dengan proporsi kelahiran bayi makrosomia berjenis kelamin 

laki-laki adalah 25 bayi (60,97%) dan bayi makrosomia berjenis kelamin 

perempuan adalah 16 bayi (39,03%).  

Studi pendahuluan dengan jumlah sampel sebanyak 30 sampel terdiri dari 15 

sampel kasus makrosomia dan 15 sampel kontrol yang diambil secara acak dari data 

rekam medis Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang menyatakan bahwa, 

proporsi terbanyak Ibu melahirkan bayi makrosomia berjenis kelamin laki-laki (11 

Ibu), usia kehamilan ≥41 minggu (10 Ibu), usia Ibu ≥30 tahun (10 Ibu), pada paritas 

>2 (8 Ibu), indeks masa tubuh Ibu ≥30 kg/m2 (3 Ibu), dan 3 Ibu memiliki riwayat 

melahirkan bayi makrosomia. Sedangkan pada kelompok kontrol hanya 4 Ibu yang 
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melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki, 3 Ibu memiliki usia kehamilan ≥41 

minggu, 4 Ibu memiliki usia ≥30 tahun, 3 Ibu memiliki paritas > 2, 2 Ibu memiliki 

indeks masa tubuh ≥30 kg/m2, dan tidak ada Ibu yang memiliki riwayat melahirkan 

bayi makrosomia. 

Hipotesis sementara berdasarkan hasil perhitungan menggunakan analisis chi 

square adalah terdapat hubungan antara bayi berjenis kelamin laki-laki (p = 0.03, 

OR = 7,56) dan usia kehamilan ≥41 minggu (p = 0,03, OR= 8,0) dengan kelahiran 

makrosomia di RSUD Tugurejo Semarang. Bayi berjenis kelamin laki – laki 

berisiko terlahir makrosomia 7,56 kali dari pada bayi berjenis kelamin perempuan 

dan Ibu hamil yang memiliki usia kehamilan ≥41 minggu berisiko 8 kali melahirkan 

bayi makrosomia daripada Ibu hamil yang memiliki usia kehamilan < 41 minggu. 

Tidak terdapat hubungan antara usia Ibu ≥30 tahun (p = 0,67, OR= 5.50), paritas > 

2 (p = 0,13, OR = 4,57), indeks masa tubuh Ibu ≥30 kg/m2 (p = 1,0, OR=1,63), dan 

riwayat melahirkan bayi makrosomia (p = 0.34, OR = 4,92) dengan kelahiran 

makrosomia di RSUD Tugurejo Semarang.  

Kejadian makrosomia sering dikaitkan dengan peningkatan laju operasi 

caesarean untuk indikasi gangguan persalinan. Bayi makrosomia juga berisiko 

mengalami masalah kesehatan setelah dilahirkan, seperti hipoglikemia, 

hiperbilirubinemia, hingga peningkatan risiko kematian (Ezegwui et al., 2011 ; 

Wheler, 2003 ; Sinclair, 2003). Keadaan tersebut mengakibatkan bayi makrosomia 

juga harus mendapatkan perawatan penunjang untuk selalu dikontrol stabilitas 

kesehatannya setelah dilahirkan. Bayi yang lahir dengan indikasi gangguan 

persalinan harus dirawat lebih lama di rumah sakit daripada bayi yang terlahir 
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normal. Hal tersebut tentu saja akan membuat pasangan suami istri untuk 

mengeluarkan biaya persalinan dengan jumlah lebih banyak daripada biaya 

persalinan pada umumnya (Gyselaers & Martens, 2012).  

Belakangan ini banyak fasilitas kesehatan pertama seperti puskesmas atau 

klinik yang mudah merujuk pasien ke rumah sakit (Nugraha, 2016). Rumah Sakit 

Umum Daerah Tugurejo Semarang merupakan rumah sakit rujukan pertama bagi 

masyarakat Kota Semarang yang memiliki kapasitas 437 tempat tidur (Oktober 

2015). Penambahan masa rawat inap bagi pasien dengan komplikasi makrosomia 

baik dari Ibu ataupun bayi dapat berdampak pula bagi pihak rumah sakit. Pasien 

yang dirawat biasanya membutuhkan waktu setidaknya 2-3 hari untuk menginap, 

sementara itu berdasarkan data rekam medis RSUD Tugurejo Semarang pasien 

makrosomia rata-rata harus menjalani rawat inap selama 2-9 hari. Apabila terjadi 

penambahan pasien harus menjalani rawat inap setiap harinya, maka dapat 

mengakibatkan terjadinya lonjakan pasien. Pihak rumah sakit harus 

mempersiapkan tempat tidur dan ruangan tambahan untuk menghindari penolakan 

atau penumpukan pasien pada daftar tunggu agar mendapatkan ruangan.  

Bayi yang terlahir dengan berat badan lahir lebih dari normal memiliki efek 

jangka panjang terhadap kesehatan bayi. Bayi makrosomia berisiko mengalami 

hipertensi, obesitas, intoleransi glukosa, dan penyakit kardiovaskular di masa 

depan, dimana hal tersebut merupakan masalah yang sangat serius karena termasuk 

dalam penyebab utama morbiditas dan mortalitas di populasi (Stettler et al., 2005 ; 

Sinclair, 2009). 
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Risiko masalah kesehatan yang dapat dialami bayi makrosomia pada 

kehidupan saat dewasa secara tidak langsung akan menambah beban ekonomi 

dalam kehidupannya. Kerugian ekonomi disebabkan akibat hilangnya waktu 

produktif akibat sakit dan akibat biaya yang harus dikeluarkan untuk berobat. 

Seseorang yang mengalami sakit selama beberapa hari tidak dapat melakukan 

aktivitas seperti bekerja, sekolah, bermain, dan melakukan tugas sehari-hari. Biaya 

tambahan yang dikeluarkan untuk berobat juga akan mempengaruhi keseimbangan 

ekonomi dalam keluarga, sehingga dapat memperburuk ekonomi rumah tangga dan 

efek jangka panjangnya dapat menurunkan mutu sumber daya manusia dikemudian 

hari (Hadi, 2005).  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan 

studi tentang “Faktor-Faktor Risiko yang Mempengaruhi Kelahiran Makrosomia”, 

dengan tujuan setelah diketahui faktor-faktor risiko makrosomia dapat dilakukan 

upaya pencegahan untuk menurunkan angka kejadian makrosomia sehingga 

dampak yang tidak diinginkan dapat dicegah.  

1.2.RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat disusun rumusan masalah 

sebagai berikut. Rumusan masalah terdiri dari rumusan masalah umum dan 

rumusan masalah khusus.   

1.2.1. Rumusan Masalah Umum 

Apakah faktor – faktor risiko yang mempengaruhi kelahiran makrosomia di 

RSUD Tugurejo Semarang? 
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1.2.2. Rumusan Masalah Khusus 

1. Apakah usia kehamilan ≥ 41 minggu merupakan faktor risiko kelahiran 

makrosomia?  

2. Apakah usia Ibu > 30 tahun merupakan faktor risiko kelahiran makrosomia?  

3. Apakah indeks masa tubuh Ibu ≥ 30 kg/m2 merupakan faktor risiko 

kelahiran makrosomia? 

4. Apakah multiparitas merupakan faktor risiko kelahiran makrosomia? 

5. Apakah bayi berjenis kelamin laki-laki merupakan faktor risiko kelahiran 

makrosomia daripada bayi berjenis kelamin perempuan? 

6. Apakah riwayat melahirkan bayi makrosomia merupakan faktor risiko 

kelahiran makrosomia? 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian terdiri dari tujuan penelitian umum dan tujuan penelitian 

khusus. Berikut adalah tujuan penelitian: 

1.3.1. Tujuan Penelitian Umum 

Untuk mengetahui faktor – faktor risiko yang mempengaruhi kelahiran 

makrosomia di RSUD Tugurejo Semarang.  

1.3.2. Tujuan Penelitian Khusus 

1. Untuk mengetahui apakah usia kehamilan ≥ 41 minggu merupakan faktor 

risiko kelahiran makrosomia.  

2. Untuk mengetahui apakah usia Ibu > 30 tahun merupakan faktor risiko 

kelahiran makrosomia. 



10 
 

 
 

3. Untuk mengetahui apakah indeks masa tubuh Ibu ≥ 30 kg/m2 merupakan 

faktor risiko kelahiran makrosomia. 

4. Untuk mengetahui apakah multiparitas merupakan faktor risiko kelahiran 

makrosomia. 

5. Untuk mengetahui apakah bayi berjenis kelamin laki-laki merupakan faktor 

risiko kelahiran makrosomia daripada bayi berjenis kelamin perempuan. 

6. Untuk mengetahui apakah riwayat melahirkan bayi makrosomia merupakan 

faktor risiko kelahiran makrosomia. 

1.4. MANFAAT HASIL PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat – manfaat sebagai 

berikut:  

1.4.1. Bagi Peneliti 

Menambah pengalaman, pengetahuan dan mengembangkan wawasan, 

khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelahiran makrosomia. 

1.4.2. Bagi Masyarakat 

Memberikan pengetahuan dan informasi tentang kelahiran makrosomia 

dengan harapan masyarakat mampu melakukan upaya pencegahan sedini mungkin.  

1.4.3. Bagi RSUD Tugurejo Semarang 

Memberikan informasi yang representatif mengenai faktor-faktor risiko yang 

mempengaruhi kelahiran makrosomia. Sehingga dapat digunakan sebagai bahan 

masukan dalam merencanakan, menyusun, dan mengevaluasi program.  
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1.4.4. Bagi Keilmuan  

Dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan acuan untuk pengembangan 

penelitian yang lebih spesifik dan mendalam, khususnya tentang kelahiran 

makrosomia. 

1.5. KEASLIAN PENELITIAN 

Berikut ini merupakan beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait 

dengan kelahiran makrosomia:  

Tabel 1.1. Penelitian yang Berkaitan dengan Makrosomia 

Peneliti Judul Variabel Desain 

 

Hasil 

 

Mahin 

Najafian 

& 

Maria 

Cheraghi 

(2012) 

Occurance of 

Fetal 

macrosomia 

rate and its 

maternal and 

neonatal 

complications:a 

5 year cohort 

Study 

Variabel 

dependen: 

makrosomia 

Variabel 

independent: 

obesitas, 

paritas, 

usia 

kehamilan. 

Cohort study Dari semua kelahiran, ada 9% 

bayi makrosomia. Diabetes 

gestasional, obesitas (BMI), 

usia kehamilan, dan riwayat 

melahirkan bayi makrosmia 

adalah faktor risiko dari 

kejadian makrosomia yang 

dibandingkan dengan 

kelahiran normal. 

Byung-Ho 

Kang et al 

(2012) 

Birth statistic of 

high birth 

weight infants 

(macrosomia) in 

Korea 

Variabel 

dependen: 

makrosomia 

Deskriptif Insiden makrosomia 

menunjukkan 3% menjadi 7% 

di tahun 1960-an dan 1970-an 

kemudian 4% menjadi 7% di 

tahun 1980-an dan 1990-an. 

Berat lahir dan persentase 

kejadian makrosomia adalah 

4,0- 4,4 kg (90,3%), 4,5-4,9 

kg (8,8%), 5,0-5,4 kg (0,8%), 

5,5-5,9 kg (0,1%), dan >6,0 kg 

(0,0%) pada tahun 2000 tetapi 

persentase tersebut menjadi 

92,2%, 7,2%, 0,6%, 0,0%, dan 

0,0% pada tahun 2009. 

 

Laura 

Gaudet et 

al (2014) 

Maternal 

Obesity and 

Occurrence of 

Fetal 

Macrosomia: A 

Systematic 

Review and 

Meta-Analysis 

Variabel 

dependen: 

fetal 

makrosomia 

Veriabel 

independen: 

Obesitas Ibu 

dan BMI 

observasion

al study 

Prospective 

& 

retospective 

chort 

Case control 

Obesitas pada Ibu 

berhubungan dengan 

pertumbuhan lebih pada janin. 

Pada bayi besar untuk usia 

kehamilan ≥90 persentil 

adalah sebesar 142%, untuk 

berat lahir  ≥4000 g sebesar 

117%, dan untuk berat lahir  ≥ 

4500 g sebesar 277%. 
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A 

Mohamm

adbeigi et 

al (2013) 

Fetal 

Macrosomia: 

Risk Factors, 

Maternal, and 

Perinatal 

Outcome 

Variabel 

dependen: 

makrosomia 

case control 

study 

Mean (SD) dari berat badan 

neonatus, tinggi, dan ukuran 

kepala adalah 3.323,4 (709), 

48,95 (3,2), dan 34,9 (1,8). 

Analisis regresi menunjukkan 

bahwa diabetes gestasional 

(Odds Ratio (OR): 11.9, 

Confidence Interval (CI): 4,6-

30,3), preeklamsia pada 

periode kehamilan akibat 

diabetes (OR: 3,81, CI: 1,1-

13,2), dan sejarah kelahiran 

makrosomia (OR: 3,3, CI: 

1,04-10,4) adalah prediktor 

utama makrosomia. Selain itu, 

makrosomia meningkatkan 

hipoglikemia neonatus (OR: 

4,7, CI: 1,4-15,8) dan section 

delivery (OR: 4,1, CI: 1,27-

13,1). 

 

Heru 

Setiawan 

dkk 

(2014) 

(2014) 

Hubungan Ibu 

Hamil Pengidap 

Diabetes 

Mellitus Dengan 

Kelahirkan Bayi 

Makrosomia Di 

Rsab Harapan 

Kita Jakarta 

rerata usia, 

berat badan, 

usia 

kandungan, 

kadar 

glukosa Ibu 

hamil dan 

rerata berat 

badan dan 

panjang 

badan bayi 

makrosomia 

Observasion

al dengan 

pendekatan 

cross 

sectional 

Rata-rata usia Ibu hamil 

pengidap DM 33,5 tahun, usia 

kandungan 38,5 minggu, 

kadar glukosa sewaktu 167,5 

mg/dL dan persentase Ibu 

hamil pengidap DM dengan 

kelahiran bayi makrosomia di 

RSAB. Harapan Kita Jakarta 

adalah 44,8%. Kasus DMG di 

RSAB Harapan Kita Jakarta, 

prevalensinya hanya 1,2%. 

Tidak terdapat hubungan 

antara Diabetes mellitus 

gestational dengan 

makrosomia (nilai p 0,301). 

 

Arlia 

Oroh dkk 

(2015) 

Kaitan 

Makrosomia 

Dengan 

Diabetes 

Melitus 

Gestasional Di 

Bagian Obsgin 

Blu Rsup Prof. 

Dr. R. D. 

Kandou Manado 

Periode 

September 

2012-September 

2013 

 

Diabetes 

melitus 

gestasional 

dan 

makrosomia 

studi analitik 

dengan 

desain studi 

kasus 

kontrol 

tidak terdapat kaitan antara 

makrosomia dengan DMG. 

DMG merupakan faktor 

resiko melahirkan bayi 

makrosomia. Faktor risiko 

DMG dan makrosomia juga 

banyak terdapat pada subjek 

antara lain usia >35 tahun, 

obesitas dan multiparitas. 

Frida Dwi 

Anggarini 

(2013) 

Hubungan 

Antara Berat 

Badan Ibu 

Berat badan 

Ibu hamil 

observasiona

l analitik 

dengan 

Analisis data dengan 

menggunakan uji Mann 

Whitney menunjukkan 
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Hamil dan 

Makrosomia 

dan 

makrosomia 

rancangan 

case control 

hubungan yang bermakna 

antara berat badan Ibu hamil 

dan makrosomia dengan nilai 

p = 0,000 karena nilai p<0,05 

Nilai median pada kelompok 

makrosomia berat badan Ibu 

81 kilogram dengan nilai 

minimum-maksimum 62 – 90 

kilogram, sedangkan nilai 

median untuk kelompok tidak 

makrosomia 59,50 kilogram 

dengan nilai minimum 

maksimum 48 – 70 kilogram. 

 

Siti 

Rahmah 

(2014) 

Risiko Bayi 

Berat Lahir 

Besar 

(Makrosomia) 

Di RSUD 

Sukoharjo 

Tahun 2009-

2013: Case 

Control Study 

Variabel 

bebas : IMT 

Ibu, usia 

kehamilan, 

bayi berjenis 

kelamin 

laki-laki, 

paritas, umur 

Ibu 

Case 

Control 

Study 

Subjek penelitian berjumlah 

162 orang, 58 kasus dan 104 

kontrol. Analisis bivariat 

menunjukkan IMT Ibu ≥ 30 

kg/m2 (Or = 19,8 CI 95% 7,8-

53,7), usia kehamilan ≥ 41 

minggu (OR = 16,1 CI 95% 

5,3-56,9), bayi berjenis 

kelamin laki-laki (OR = 1,4 CI 

95% 0,7-2,9), umur Ibu ≥ 35 

tahun ( OR = 12,8 CI 95% 

3,4-71,0), dan paritas ≥4 anak 

(OR = 5,0 CI 95% 2,1-12,3). 

Analisis multivariat 

menunjukkan bahwa risiko 

akan meningkat pada seorang 

Ibu yang memiliki IMT ≥ 30 

kg/m2, usia kehamilan ≥ 41 

minggu, umur ≥ 35 tahun, dan 

paritas ≥4 anak. 

 

Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian- penelitian 

sebelumnya adalah: 

1. Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang, dimana di Kota Semarang 

masih sangat jarang dilakukan penelitian tentang faktor-faktor risiko 

yang mempengaruhi kelahiran bayi makrosomia.  

2. Penelitian ini hampir sama dengan penelitian Heru Setiawan dkk, 

namun yang membedakan adalah penelitian yang akan dilakukan ini 
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menggunakan desain Case Control sedangkan penelitian Heru Setiawan 

dkk (2014) menggunakan desain Cross Sectional. 

3. Penelitian ini hampir sama dengan penelitian Anggarini (2013), 

perbedaannya adalah variabel yang akan diteliti pada penelitian ini 

adalah usia Ibu, usia kehamilan, IMT Ibu, multiparitas, jenis kelamin 

bayi dan riwayat melahirkan bayi makrosomia, sedangkan pada 

penelitian Anggarini hanya membahas tentang variabel berat badan Ibu 

hamil. 

4. Penelitian ini hampir sama dengan penelitian Arlia Oroh dkk (2015), 

yang membedakan dengan penelitian ini adalah, pada penelitian ini akan 

dibahas variabel lama kehamilan, jenis kelamin bayi, dan riwayat 

melahirkan bayi makrosomia yang belum dibahas pada penelitian 

sebelumnya. 

1.6. RUANG LINGKUP PENELITIAN 

1.6.1.Ruang Lingkup Tempat 

Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. 

1.6.2. Ruang Lingkup Waktu 

Penelitian ini dilakukan pada Bulan April 2016. 

1.6.3. Ruang Lingkup Keilmuan  

Penelitian ini termasuk dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat khususnya 

dalam bidang epidemiologi dan ilmu obstetri sosial. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.LANDASAN TEORI 

2.1.1. Kehamilan 

Kehamilan adalah proses dimulainya ovulasi sampai lahirnya janin, lamanya 

hamil normal adalah 280 hari (40 minggu / 9 bulan 7 hari). Kehamilan adalah masa 

dimana seorang wanita membawa embrio atau fetus di dalam tubuhnya, dan dapat 

terjadi jika ada pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Masa kehamilan dibagi 

menjadi 3 trimester yaitu trimester pertama saat mulai konsepsi sampai 3 bulan, 

trimester kedua dari bulan ke-4 sampai 6 bulan, trimester ketiga dari bulan 7 sampai 

9 bulan. Kehamilan lebih dari 43 minggu disebut postmature dan kehamilan antara 

28-36 minggu disebut kehamilan premature (Wiknjosastro, 2008). 

Kehamilan merupakan suatu keadaan fisiologis yang menjadi dambaan setiap 

pasangan suami istri. Pada masa kehamilan, Ibu harus mempersiapkan diri untuk 

menyambut kelahiran bayinya, tidak hanya gangguan psikologis yang dapat terjadi 

pada wanita namun juga adanya perubahan sense dan identitas pada diri wanita 

(Trad, 2006; Susiana, 2005). Proses kehamilan diawali dengan proses pembuahan 

dan diakhiri dengan proses persalinan (Guyton, 2008). 

Persalinan dan kelahiran adalah suatu proses fisiologis yang normal. 

Kelahiran seorang bayi merupakan peristiwa sosial yang Ibu dan keluarga nantikan 

selama 9 bulan. Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat 

hidup dari dalam uterus melalui vagina ke dunia luar (Prawirohardjo, 2002).  

Persalinan yang normal atau fisiologis dapat menjadi sebuah persalinan patologis, 
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oleh karena itu perlu dilakukan pemantauan kehamilan dan persalinan untuk 

mendeteksi dini adanya komplikasi. Salah satu penyulit persalinan yang dapat 

terjadi adalah makrosomia (Cunningham, 2010). 

2.1.2.Pegertian Makrosomia  

Istilah makrosomia digunakan untuk menggambarkan bayi yang lahir dengan 

ukuran yang lebih besar dari ukuran normal. Semua bayi dengan berat badan 4000 

gram atau lebih tanpa melihat umur kehamilan disebut sebagai bayi makrosomia. 

Hingga saat ini definisi pasti tentang makrosomia belum tercapai. Namun, terdapat 

kesepakatan para ahli obstetrik bahwa neonatus yang beratnya kurang dari 4000 

gram dianggap tidak terlalu besar. Bayi besar (makrosomia) adalah bayi yang ketika 

dilahirkan memiliki berat badan lebih dari 4000 gram, karena berat neonatus pada 

umumnya adalah kurang dari 4000 gram dan tidak lebih dari 5000 gram 

(Prawirohardjo, 2005; Trisnasiwi, 2012). 

2.1.3.Etiologi Makrosomia 

Makrosomia disebabkan oleh beberapa hal, yaitu terjadinya hiperglikemia 

dan hiperinsulinisme pada janin (akibat hiperglikemia Ibu), kehamilan dengan 

Indeks Masa Tubuh (IMT) Ibu di atas normal, Ibu obesitas, dan bayi lewat bulan. 

Terdapat tiga faktor utama penyebab makrosomia yaitu faktor genetik, kenaikan 

berat badan Ibu yang berlebihan karena pola makan yang berlebih, dan Ibu hamil 

yang menderita diabetes mellitus (Benson, 2009).  

Faktor genetik berperan dalam menyebabkan kelahiran makrosomia. 

Orangtua yang tinggi dan gemuk tentunya lebih berpeluang melahirkan bayi 

berukuran besar pula. Ibu hamil dengan berat badan berlebih, baik sebelum hamil 
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ataupun mengalami pertambahan berat badan yang pesat selama kehamilan, juga 

perlu memantau dan mengendalikan berat badannya. Pasalnya, wanita obesitas 

berisiko lebih besar melahirkan bayi makrosomia. Data menyebutkan, sekitar 15-

30% wanita yang melahirkan bayi makrosomia memiliki berat badan 90 kg atau 

lebih (Kosim, 2008 ; Benson, 2009).  

Saat hamil, gula darah Ibu cenderung meningkat, kadar gula darah yang tidak 

terkontrol inilah yang dapat memicu pertumbuhan janin menjadi besar. Terdapat 

hubungan antara kadar gula darah Ibu selama masa kehamilan dengan berat bayi 

lahir, dimana Ibu dengan kadar gula darah tinggi memiliki resiko untuk melahirkan 

bayi makrosomia sebanyak 10,8 kali lebih besar dibandingkan dengan Ibu yang 

memiliki kadar gula darah normal. Oleh karena itu, Ibu hamil dianjurkan untuk 

memeriksakan kadar gula darahnya selama masa kehamilan dan mengontrolnya 

agar selalu dalam batas normal (Siregar, 2010).  

2.1.4.Karakteristik Makrosomia   

2.1.4.1.Pada Saat Kehamilan  

Menurut Menurut Cunningham et al., (2013), ciri-ciri bahwa seorang Ibu 

mengandung bayi makrosomia antara lain sebagai berikut :  

1. Uterus lebih besar dari biasanya atau tidak sesuai dengan usia kehamilan. 

2. Tinggi fundus pada kehamilan aterm lebih dari 40 cm. 

3. Taksiran Berat Badan Janin (TBBJ) lebih dari 4000 gram. 

2.1.4.2.Pada Bayi Baru Lahir 

Menurut Cunningham et al., (2013), ciri-ciri bayi makrosomia adalah sebagai 

berikut:  
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1. Berat badan lebih dari 4000 gram. 

2. Badan montok, bengkak dan kulit kemerahan. 

3. Organ internal membesar (hepatomegali, splenomegali, kardiomegali). 

4. Lemak tubuh banyak. 

5. Plasenta dan tali pusat lebih besar dari rata-rata. 

2.1.5.Diagnosis Makrosomia  

Menentukan besarnya janin secara klinis memang sulit. Terkadang baru 

diketahui adanya janin besar setelah tidak adanya kemajuan persalinan pada 

panggul yang normal dan kuat. Pemeriksaan yang teliti tentang adanya disproporsi 

sefalopelvik dalam hal ini perlu dilakukan pemeriksaan besarnya kepala dan tubuh 

janin dapat diukur pula secara teliti dengan menggunakan alat ultrasonografi 

(Prawirohardjo, 2005). Pertumbuhan janin yang bersifat makrosomik dari wanita 

hamil dapat diidentifikasi menggunakan ultrasonografi setelah kehamilan 30 

minggu dengan melihat lemak tambahan yang tersimpan di area abdomen dan 

interskapula (Sinclair, 2010). 

2.1.6.Patofisiologi Makrosomia 

Makrosomia adalah bayi yang dilahirkan dengan berat badan lebih dari 4000 

gr. Dari berbagai penelitian didapatkan informasi bahwa hiperinsulinisme dan 

peningkatan penggunaan zat makanan dapat mengakibatkan peningkatan ukuran 

badan janin. Hipotesis Perdersen menyebutkan bahwa hiperglikemia maternal 

dapat merangsang hiperglikemia dan hiperinsulinisme janin, sehingga 

menyebabkan terjadinya makrosomia (Prawirohardjo, 2012 ; Cunningham et al., 

2010).  
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Dalam kehamilan terjadi perubahan metabolisme endokrin dan karbohidrat 

yang menunjang pemasokan makanan bagi janin serta persiapan untuk menyusui. 

Glukosa dapat berdifusi secara tetap melalui plasenta kepada janin sehingga 

kadarnya dalam darah janin hampir menyerupai kadar glukosa darah Ibu. Ketika 

insulin Ibu tidak dapat mencapai janin, maka kadar glukosa darah Ibu juga akan 

mempengaruhi kadar glukosa darah pada janin. Saat kehamilan, plasenta 

memproduksi hormon insulin untuk dapat memenuhi kebutuhan glikogen pada 

janin. Pada Ibu dengan diabetes militus, produksi insulin plasenta akan 

meningkatkan sejumlah glukosa darah yang masuk melalui sawar plasenta. Glukosa 

darah yang tinggi pada Ibu akan menimbulkan respon penambahan kadar insulin 

untuk dapat mengubah glukosa menjadi glikogen dalam tubuh janin (Robins & 

Cotran, 2006). 

Perubahan glukosa menjadi glikogen yang berlebih akan disimpan oleh janin 

dalam hati, thymus, kelenjar adrenal, otot, serta lemak. Hal tersebut yang memacu 

penimbunan lemak dan glikogen serta terjadinya organomegali pada jaringan yang 

sensitif terhadap insulin. Kadar glukosa yang berlebih, akan mengakibatkan banyak 

glikogen yang diproduksi dan mengakibatkan cadangan glikogen janin meningkat. 

Hal tersebut menimbulkan pertumbuhan janin yang melebihi ukuran seharusnya  

(Ong & Dunger, 2004).  

Pengaturan fisiologis kadar glukosa darah sebagian besar tergantung dari 

ekstrasi glukosa, sintesis glikogen, dan glikogenoksis dalam hati. Sedangkan 

pengendalian kadar glukosa terutama dipengaruhi oleh insulin, disamping beberapa 

hormon lain seperti estrogen, steroid dan plasenta laktogen. Glukogen, epninefrin, 
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glukokortikoid, dan Growth Hormone membentuk suatu mekanisme Counter-

regulator yang mencegah timbulnya hipoglikemi akibat pengaruh insulin pasif. 

Akibat lambatnya penyerapan makanan maka terjadi hiperglikemi yang relatif lama 

dan ini menuntut kebutuhan insulin. Menjelang aterm kebutuhan insulin meningkat 

sehingga mencapai 3 kali dari keadaan normal, hal ini disebut tekanan diabetogenik 

dalam kehamilan. Secara fisiologis telah terjadi resistensi insulin yaitu bila 

ditambah dengan insulin eksogen, maka tidak mudah menjadi hipoglikemia. Tetapi 

bila seorang Ibu tidak mampu meningkatkan produksi insulin (hipoinsulin), maka 

dapat mengakibatkan hiperglikemi atau diabetes kehamilan (diabetes yang timbul 

hanya dalam kehamilan). Resistensi insulin juga disebabkan oleh adanya hormon 

estrogen, progresteron, kortisol, prolaktin, dan plasenta laktogen. Hormon tersebut 

mempengaruhi reseptor insulin pada sel sehingga mengurangi afinitas insulin 

(Benson, 2009). 

2.1.7.Komplikasi Makrosomia 

2.1.7.1.Komplikasi Pada Neonatus 

Kelahiran makrosomia dapat membahayakan janin itu sendiri. Bentuk 

komplikasi yang terjadi misalnya adalah distosia bahu, peningkatan cedera lahir, 

insiden kelainan kongenital, tingkat depresi nilai Apgar yang lebih tinggi, 

dimasukkannya bayi ke dalam perawatan intensif neonatus, serta peningkatan risiko 

kelebihan berat badan pada masa selanjutnya (Sinclair, 2003).  

Bayi makrosomia berisiko mengalami hypoglikemia, hypocalsemia, 

hyperviskocity, dan hyperbilirubinemia. Selain itu, bayi makrosomia berisiko tinggi 

mengalami obesitas di kehidupan selanjutnya, hal tersebut merupakan masalah 
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yang sangat serius karena penyakit-penyakit yang terkait obesitas termasuk dalam 

penyebab utama morbiditas dan mortalitas di banyak populasi (Stettler et al., 2005). 

2.1.7.2.Komplikasi Pada Ibu 

Ibu yang mengandung janin makrosomia berisiko untuk melahirkan secara 

caesarean section. Pada persalinan pervaginam atau persalinan normal, 

makrosomia dapat menjadi penyulit persalinan sehingga dapat mengakibatkan 

risiko cedera pada Ibu dan bayi selama proses kelahiran. Ibu yang melahirkan bayi 

makrosomia melalui persalinan normal dapat mengalami komplikasi persalinan 

seperti perdarahan postpartum, laserasi jalan lahir, dan endometritis pascapartum 

(Ezegwui et al., 2011; Wheler, 2003; Sinclair, 2003). 

Komplikasi dari persalinan pervaginam pada bayi makrosomia bisa dihindari 

bila ukuran janin diketahui lebih dulu dengan pemeriksaan Ultra Sono Graphy 

(USG). Persalinan pervaginam harus dipertimbangkan baik-baik mengingat 

besarnya risiko terjadinya distosia bahu yang dapat mengakibatkan cedera pada 

janin. Pengetahuan pasti tentang berat badan janin dapat menghindarkan seorang 

wanita dari persalinan pervaginam janin yang kemungkinan besar akan mengalami 

hambatan akibat disproporsi fetopelvis atau penyulit distosia bahu (Leveno et al., 

2003). 

2.1.8.Penatalaksanaan Makrosomia 

Menurut Resnik (2003) penatalaksanaan yang dapat dilakukan pada Ibu yang 

mengandung janin makrosomia adalah sebagai berikut:  

1. Untuk persalinan, rujuk Ibu ke fasilitas kesehatan yang dapat melakukan 

cesarean section.  
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2. Persalinan normal dapat dilakukan untuk taksiran berat janin hingga 5000 

gram pada Ibu tanpa diabetes. 

3. Cesarean dipertimbangkan untuk taksiran berat janin >5000 gram pada Ibu 

tanpa diabetes dan >4500 gram pada Ibu dengan diabetes. 

4. Cesarean menjadi indikasi bila taksiran berat janin >4500 gram dan terjadi 

perpanjangan kala II persalinan atau terhentinya penurunan janin di kala II 

persalinan.  

Penatalaksanaan pada bayi makrosomia menurut Wiknjosastro dkk (2008) 

antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: 

1. Menjaga kehangatan. 

2. Membersihkan jalan nafas. 

3. Memotong tali pusat dan perawatan tali pusat. 

4. Melakukan inisiasi menyusui dini. 

5. Membersihkan badan bayi dengan kapas baby oil/minyak. 

6. Memberikan obat mata. 

7. Memberikan injeksi vitamin K. 

8. Membungkus bayi dengan kain hangat. 

9. Mengkaji keadaan kesehatan pada bayi makrosomia dengan 

mengobservasi keadaan umum dan vital sign serta memeriksa kadar 

glukosa darah sewaktu pada umur 3 jam. 

10. Memantau tanda gejala komplikasi yang mungkin terjadi. 

11. Memberikan terapi sesuai komplikasi yang dialami oleh bayi. 
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2.1.9.Faktor – faktor Risiko Makrosomia 

Belakangan ini diketahui bahwa makrosomia sering dikaitkan dengan riwayat 

diabetes melitus (baik sebelum kehamilan atau saat kehamilan) dan obesitas pada 

Ibu. Dua faktor tersebut merupakan faktor yang paling penting untuk mengetahui 

perkembangan janin makrosomia (Alberico, 2014;Cunningham et al, 2010). Faktor 

risiko lain yang mempengaruhi sebuah bayi terlahir besar diantaranya adalah usia 

Ibu, kenaikan berat badan ketika hamil, multiparitas, lama kehamilan, janin laki-

laki, riwayat melahirkan bayi makrosomia, ras, dan etnis (Cunningham et al., 2005; 

Cunningham et al., 2010; Trisnasiwi dkk, 2012). Berikut merupakan penjabaran 

dari faktor-faktor risiko yang dapat mempengaruhi kelahiran makrosomia:  

2.1.9.1.Usia Ibu 

Proses reproduksi di dalam kehamilan dan persalinan dipengaruhi oleh faktor 

medis dan non medis. Usia wanita hamil merupakan salah satu faktor yang harus 

dipertimbangkan. Beberapa penelitian menyatakan, usia optimal untuk reproduksi 

sehat adalah 20-30 tahun, dan risiko makin meningkat setelah usia 30 tahun. Wanita 

hamil usia tua adalah berusia 35 tahun atau lebih saat melahirkan. Sedangkan 

wanita berusia 45 tahun atau lebih saat melahirkan digolongkan sebagai usia sangat 

tua (Suswadi, 2000; Kusumawati dkk., 2012).  

Kehamilan pada usia tua seringkali disertai berbagai penyulit seperti 

preeklamsia, eklamsia, diabetes melitus, perdarahan antepartum, dan 

meningkatnya angka bedah caesarean. Ibu hamil dengan usia tua berisiko 1,09 kali 

melahirkan bayi makrosomia daripada Ibu yang hamil dengan usia lebih muda ( Li 

et al., 2015). Semakin tua usia wanita selalu dihubungkan dengan hasil kehamilan 
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dan persalinan yang kurang baik, misalnya persalinan premature, makrosomia, 

kematian janin dalam kandungan yang dapat menyebabkan tingginya angka 

kematian perinatal (Cunningham et al, 2005).  

2.1.9.2.Berat Badan Ibu  

Berat badan Ibu hamil adalah berat badan Ibu selama hamil yang diukur 

dengan alat timbangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi berat badan Ibu selama 

kehamilan adalah umur kehamilan, gizi dan nutrisi Ibu selama hamil, berat badan 

Ibu sebelum hamil, umur Ibu waktu hamil, tinggi badan Ibu, paritas, ras dan etnis, 

indeks massa tubuh sebelum hamil (Saidah, 2010). Berat badan Ibu hamil, tinggi 

badan Ibu hamil dan kenaikan berat badan Ibu selama kehamilan memiliki 

hubungan dengan berat lahir secara signifikan. Di negara berkembang terdapat 

kesulitan pemantauan pertambahan berat badan Ibu hamil dan kurangnya informasi 

berat badan sebelum hamil (Budiman, 2011).  

Berat badan ideal Ibu hamil dapat diketahui berdasarkan penambahan berat 

badan Ibu hamil tiap minggunya. Menurut Arisman (2010) rumus berat badan ideal 

untuk Ibu hamil yaitu sebagai berikut:  

  

 

Keterangan :  

BBIH : berat badan Ibu hamil 

BBI : berat badan Ibu (BBI= TB-110 jika Tb > 160 cm dan BBI = TB-

105 jika TB < 160 cm) 

UH : usia kehamilan dalam minggu 

BBIH = BBI + (Uh x 0,35) 
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0,35 : tambahan berat badan kg per minggunya  

Menurut Proverawati dan Asfuah (2009), proporsi pertambahan berat badan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Janin 25-27% 

2. Plasenta 5%  

3. Cairan amnion 6% 

4. Ekspansi volume darah 25-27% 

5. Peningkatan lemak tubuh 25-27% 

6. Peningkatan cairan ekstra seluler 13% 

7. Pertumbuhan uterus dan payudara 11% 

Berat badan Ibu hamil bertambah 0,5 kg per minggu atau 6,5-16 kg selama 

kehamilan. Sebagai pengawasan, kecukupan gizi Ibu hamil dan pertumbuhan 

kandungannya dapat diukur berdasarkan kenaikan berat badannya. Kenaikan berat 

badan rata-rata antara 6,5-16 kg. Kenaikan berat badan yang berlebihan atau bila 

berat badan turun selama kehamilan triwulan kedua, harus menjadi perhatian. 

Idealnya berat badan Ibu antara 45-65 kg. jika berat badan Ibu kurang dari 45 kg, 

sebaiknya sebelum hamil Ibu menaikan berat badannya dulu hingga mencapai 45 

kg. begitu juga sebaliknya, bila berat badan Ibu lebih dari 65 kg, sebaiknya Ibu 

menurunkan berat badannya hinnga dibawah 65 kg. dengan cara ini diharapkan 

kehamilannya akan berkualitas (Mansjoer, 2010).  

Idealnya kenaikan normal selama 9 bulan kehamilan antara 12-15 kg jika saat 

mulai kehamilan, Ibu berbobot antara 45-65 kg. sementara bagi kelompok Ibu yang 

berat badannya saat mulai hamil dibawah 45 kg atau sangat kurus maka 
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pertambahan berat badan yang dianjurkan antara 12,5-18 kg. sedangkan bagi 

kelompok Ibu dengan berat badan saat mulai hamil lebih dari 65 kg, kenaikan yang 

dianjurkan hanya antara 7-11,5 kg (Haidar, 2010).  

Kelebihan berat badan pada Ibu hamil dapat menghambat perkembangan 

janin sebagai akibat dan terjadinya penyempitan pembuluh darah. Selain itu 

kelebihan berat badan patut diwaspadai karena meningkatkan risiko mengalami 

komplikasi, mulai dan tekanan darah tinggi, keracunan kehamilan, sampai 

perdarahan (Aneu, 2010). Berat badan semula atau sebelum hamil dan pertambahan 

berat badan Ibu hamil perlu mendapatkan perhatian karena terdapat hubungan yang 

jelas dengan berat dan tubuh kembang janin dalam uterus. Makin tinggi 

bertambahnya berta badan Ibu hamil ada kemungkinan janin akan mengalami 

makrosomia (Manuaba, 2007).  

Pertambahan berat badan kehamilan yang berlebih memiliki resiko persalinan 

caesar dan komplikasi kehamilan post-operatif. Komplikasi kehamilan pada bayi 

meliputi skor Apgar rendah, makrosomia, neural-tube defect, dan kematian 

intrauterin. Biaya perawatan prenatal dan postnatal mengalami peningkatan pada 

Ibu dengan pertambahan berat badan kehamilan berlebih (Galtier et al., 2000).  

2.1.9.3.Indeks Masa Tubuh (IMT) Ibu  

Pada suatu penelitian kohort prospektif menunjukan bahwa peningkatan IMT 

berkorelasi dengan peningkatan kejadian aspirasi mekonium, gawat janin dan 

rendahnya apgar score. Wanita dengan obesitas, pregestasional diabetes, 

gestasional diabetes berisiko untuk melahirkan bayi makrosomia dan Large for 

Gestasional Age (LGA). Dalam penelitian menunjukkan dari 100 bayi yang lahir 
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dengan LGA, 11 diantaranya berasal dari Ibu dengan obesitas, sedangkan 4 lahir 

dari Ibu dengan pregestasional diabetes, hal tersebut menunjukkan bahwa 

prevalensi bayi LGA lebih sering pada wanita dengan obesitas dibandingkan wanita 

dengan pregestasional diabetes (Buschur, 2012).  

Sebuah literatur menyebutkan bahwa kadar trigliserida wanita obesitas 

merupakan prediktor yang baik untuk memperkirakan bayi makrosomia pada 

wanita tersebut baik dengan atau tanpa disertai diabetes dalam kehamilan. Obesitas 

pada wanita hamil meningkatkan risiko terjadinya hipertensi, diabetes mellitus 

gestasional, makrosomia, distosia bahu, dan peningkatan tindakan bedah caesar 

(Shaikh, 2010).  

Obesitas Ibu berhubungan dengan makrosomia lewat mekanisme 

peningkatan resistensi (Ibu bukan diabetes mellitus) menyebabkan peningkatan 

glukosa fetus dan kadar insulin. Lipase plasenta memetabolisme triglesirida di 

darah Ibu, dan menyalurkan asam lemak bebas sebagai nutrisi untuk pertumbuhan 

janin. Kadar trigliserida yang meningkat pada Ibu obesitas berhubungan dengan 

pertumbuhan janin berlebihan melalui peningkatan asam lemak bebas (Gaudet, 

2012).  

Wanita hamil dengan obesitas 2 kali berisiko melahirkan bayi makrosomia 

dengan segala konsekuensi yang ditimbulkannya walaupun faktor predisposisinya 

seperti diabetes mellitus sudah dikontrol. Bukan hanya bayi makrosomia yang 

ditemukan pada kehamilan dengan obesitas tetapi juga didapatkan bayi Intra 

Uterine Growth Restriction (IUGR) hal ini terjadi terlebih apabila sudah ada 

penyakit penyerta seperti diabetes mellitus dan hipertensi. Oleh karena sulitnya 
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mengevaluasi pertumbuhan janin melalui pengukuran Tinggi Fundus Uterus (TFU) 

sehubungan dengan anatomi wanita obesitas maka pengukuran dengan Ultra Sono 

Graphy (USG) sangat dianjurkan. Informasi yang didapatkan digunakan sebagai 

dasar pemilihan Mode Of Delivery (MOD) (Gunatilake & Perlow, 2011).  

2.1.9.4.Riwayat Diabetes Melitus Ibu 

Menurut American Diabetes Association (ADA) 2015, Diabetes Mellitus 

merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia 

yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau keduanya. Sedangkan 

menurut World Health Organization (WHO) dikatakan bahwa diabetes melitus 

merupakan sesuatu yang tidak dapat dituangkan dalam satu jawaban yang jelas dan 

singkat tapi secara umum dapat dikatakan sebagai suatu kumpulan problema 

anatomik dan kimiawi yang merupakan akibat dari sejumlah faktor di mana didapat 

defisiensi insulin absolut atau relatif dan gangguan fungsi insulin. Diabetes Mellitus 

(DM) merupakan suatu penyakit menahun yang ditandai dengan kadar glukosa 

darah (gula darah) melebih nilai normal yaitu kadar gula darah sewaktu sama atau 

lebih dari 200 mg/dl, dan kadar gula darah puasa di atas atau sama dengan 126 

mg/dl (Misnadiarly, 2006).  

Penyakit diabetes yang paling sering terjadi yaitu Diabetes Mellitus (DM) 

yang diketahui saat hamil (DM Gestasional) dan DM yang telah terjadi sebelum 

hamil (DM Pragestasi). DM Pragestasi adalah DM yang terjadi sebelum konsepsi 

dan terus berlanjut setelah masa kehamilan. DM pragestasi dapat berupa DM Tipe 

1 (tergantung insulin) dan DM Tipe 2 (tidak tergantung insulin), yang mungkin 
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dapat disertai atau tidak disertai penyakit vaskuler, retinopati, nefropati, dan 

komplikasi diabetik lainnya (Behrman, 2004). 

Makrosomia merupakan tanda karakteristik dari kehamilan dengan diabetes 

melitus. Makrosomia terjadi pada bayi dari Ibu diabetes melitus yang hamil, dimana 

glukosa darahnya tidak terkontrol dengan baik sehingga menyebabkan 

hiperglikemia pada janin. Hiperglikemia yang berlangsung dalam jangka waktu 

lama pada janin akan menimbulkan keadaan hiperinsulinisme pada janin, yang 

memacu penimbunan lemak dan glikogen serta organomegali pada jaringan yang 

sensitif terhadap insulin (hati, otot, jaringan lemak). Hal ini yang akan 

menyebabkan pertambahan berat badan janin ketika lahir (Poretsky, 2010).  

Saat hamil, kadar gula darah Ibu cenderung meningkat, kadar gula darah yang 

tidak terkontrol inilah yang dapat memicu pertumbuhan janin menjadi besar. 

Terdapat hubungan antara kadar gula darah Ibu selama masa kehamilan dengan 

berat bayi lahir, dimana Ibu dengan kadar gula darah tinggi memiliki resiko untuk 

melahirkan bayi makrosomia sebanyak 10,8 kali lebih besar dibandingkan dengan 

Ibu yang memiliki kadar gula darah normal. Oleh karena itu, Ibu hamil dianjurkan 

untuk memeriksakan kadar gula darahnya selama masa kehamilan dan 

mengontrolnya agar selalu dalam batas normal (Siregar, 2010).  

2.1.9.4.1. Diabetes Mellitus Tipe 1  

DM tipe 1 disebut juga sebagai diabetes “Juvenile onset” atau “Insulin 

dependent” atau “Ketosis prone”, karena tanpa insulin dapat terjadi kematian dalam 

beberapa hari yang disebabkan ketoasidosis. Istilah “Juvenile Onset” menunjukkan 

onset DM tipe 1 dapat terjadi mulai dari usia 4 tahun dan memuncak pada usia 11-
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13 tahun. Sedangkan istilah “Insulin dependent” diberikan karena penderita 

diabetes melitus sangat bergantung dengan tambahan insulin dari luar. 

Ketergantungan insulin tersebut terjadi karena terjadi kelainan pada sel beta 

pankreas sehingga penderita mengalami defisiensi insulin. Karakteristik dari DM 

tipe 1 adalah insulin yang beredar di sirkulasi sangat rendah, kadar glukagon plasma 

yang meningkat, dan sel beta pankreas gagal merespon stimulus yang semestinya 

meningkatkan sekresi insulin (Poretsky, 2010).  

2.1.9.4.2. Diabetes Melitus Tipe 2  

Diabetes Tipe 2 disebabkan oleh gabungan resistensi perifer terhadap kerja 

insulin dengan respons kompensasi sekresi insulin yang tidak adekuat oleh sel-sel 

beta pankreas. Tipe 2 disebut juga Diabetes Melitus Tidak Bergantung Insulin 

(DMTTI) atau non insulin dependent. Peningkatan prevalensi DM Tipe 2 

dipengaruhi oleh faktor resiko Diabetes Mellitus. Faktor yang tidak dapat di 

modifikasi diantaranya usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, sedangkan faktor 

yang dapat di modifikasi adalah obesitas, pola makan yang sehat, aktifitas fisik, dan 

merokok (Robins and Cotran, 2006).  

Pada penderita Diabetes melitus Tipe 2, produksi insulin masih dapat 

dilakukan, tetapi tidak cukup untuk mengontrol kadar gula darah. Ketidakmampuan 

insulin dalam bekerja dengan baik tersebut disebut dengan resistensi insulin. 

Diabetes melitus Tipe 2 biasanya terjadi pada orang yang lanjut usia dan mereka 

hanya mengalami gejala yang ringan. Diabetes melitus tipe 2 juga pada umumnya 

disebabkan oleh obesitas (Charles & Anne, 2010). 
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2.1.9.4.3. Diabetes Melitus Gestasional 

Diabetes Mellitus Gestasional (DMG) adalah suatu gangguan toleransi 

karbohidrat yang terjadi atau diketahui pertama kali pada saat kehamilan sedang 

berlangsung. Keadaan ini biasa terjadi pada saat 24 minggu usia kehamilan dan 

sebagian penderita akan kembali normal pada setelah melahirkan. Patofisiologi 

DMG mirip dengan diabetes melitus tipe 2. Dimungkinkan bahwa 30-50% 

penderita DMG dapat berkembang menjadi diabetes melitus tipe 2 dalam kurun 

waktu 10 tahun (Davey, 2005). 

Kehamilan berhubungan erat dengan diabetes, kontrol gula darah yang buruk 

dapat menyebabkan komplikasi terhadap Ibu dan anak yang dilahirkan. Bahkan 

menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian kesehatan Ibu dan 

anak Confidental Enquiry into Maternal and Child Health (CEMACH), bahwa 

meskipun peningkatan kontrol diabetes sudah dilakukan oleh sang Ibu, bayi yang 

dilahirkan masih berisiko terkena komplikasi. Bayi yang dilahirkan oleh Ibu 

penderita diabetes berisiko meninggal 5 kali lebih besar, mengalami cacat 2 kali 

lebih besar, dan dilahirkan dengan bobot >4000 gram atau lebih besar (Charles & 

Anne, 2010). Faktor risiko DMG diantaranya adalah adanya riwayat DMG dalam 

keluarga, obesitas, riwayat melahirkan anak besar > 4000 gram, dan umur Ibu hamil 

> 30 tahun (Wiknjosastro, 2005).  

2.1.9.5.Paritas  

Paritas adalah seorang wanita yang pernah melahirkan bayi yang dapat hidup 

(viable). Jenis paritas bagi Ibu yang sudah partus menurut Prawirohardjo (2012) 

antara lain:  
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1. Nullipara: wanita yang belum pernah melahirkan bayi yang mampu hidup. 

2. Primipara: wanita yang pernah satu kali melahirkan bayi yang telah 

mencapai tahap mampu hidup. 

3. Multipara: wanita yang telah melahirkan dua janin viabel atau lebih. 

4. Grandemultipara: wanita yang telah melahirkan lima anak atau lebih. Pada 

seorang grande multipara biasanya lebih banyak penyulit dalam kehamilan 

dan persalinan. 

Paritas yang tinggi memungkinkan terjadinya penyulit kehamilan dan 

persalinan. Ada kecenderungan bahwa berat badan lahir anak kedua dan seterusnya 

akan lebih besar daripada anak pertama. Ibu yang pada kehamilan pertama atau 

sebelumnya melahirkan bayi makrosomia berpeluang besar melahirkan anak ke-2 

dengan kondisi yang sama pada kehamilan berikutnya (Manuaba, 2010). Sebuah 

penelitian menunjukkan bahwa, Ibu multipara 2 kali lebih berisiko melahirkan bayi 

makrosomia daripada Ibu primipara (Alberico, 2014).  

2.1.9.6.Lama Kehamilan  

Lamanya kehamilan mulai dari ovulasi sampai partus adalah kira – kira 280 

hari (40 minggu), dan tidak lebih dari 300 hari (43 minggu). Kehamilan 40 minggu 

ini disebut kehamilan matur (cukup bulan). Kehamilan lebih dari 41 minggu disebut 

kehamilan postmature. Kehamilan antara 28 sampai dengan 36 minggu disebut 

kehamilan premature. Ditinjau dari tuanya kehamilan, kehamilan dibagi dalam 3 

bagian yaitu kehamilan triwulan pertama (antara 0 sampai dengan 12 minggu), 

kehamilan triwulan kedua (antara 12 sampai dengan 28 minggu), dan kehamilan 

triwulan terakhir (antara 28 sampai 40 minggu). Dalam triwulan pertama alat – alat 
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mulai dibentuk. Dalam triwulan kedua alat – alat telah dibentuk, tetapi belum 

sempurna dan viabilitas janin masih disangsikan. Janin yang dilahirkan dalam 

trimester terakhir telah viable (dapat hidup) (Prawirohardjo, 2012).  

Usia kehamilan dapat menentukan berat badan janin, semakin tua kehamilan 

maka berat badan janin akan semakin bertambah. Beberapa penelitian menemukan 

bahwa usia kehamilan merupakan faktor risiko makrosomia. Ibu yang hamil dengan 

usia kehamilan >40 minggu berisiko 3,7 kali melahirkan bayi makrosomia daripada 

Ibu yang hamil dengan usia kehamilan 37 – 40 minggu (Alberico, 2014).  

2.1.9.7.Bayi Berjenis Kelamin Laki-laki 

Berdasarkan teori yang berkembang, janin laki-laki memiliki berat badan 

yang lebih berat daripada janin perempuan. Oleh karena itu, janin berjenis kelamin 

laki-laki dapat meningkatkan risiko kelahiran makrosomia. Janin berjenis kelamin 

laki-laki berisiko terlahir makrosomia 2 kali lipat dibanding janin berjenis kelamin 

perempuan (Alberico, 2014).  

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bayi berjenis kelamin laki-laki lebih 

berisiko terlahir makrosomia daripada bayi berjenis kelamin perempuan. Hasil 

penelitian Mohammadbeigi et al (2013) menunjukkan bahwa bayi makrosomia 

berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dilahirkan daripada bayi makrosomia 

berjenis perempuan (17 dari 30 kelahiran makrosomia). Demikian pula dengan 

penelitian Kusumawati dkk (2012), dari 204 kelahiran makrosomia 120 bayi 

terlahir dengan jenis kelamin laki-laki. 
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2.1.9.8.Riwayat Melahirkan Bayi Makrosomia 

Riwayat melahirkan bayi makrosomia disebut sebagai faktor dari Ibu yang 

dapat meningkatkan risiko janin terlahir makrosomia. Ibu yang pada kehamilan 

pertama atau sebelumnya melahirkan bayi makrosomia berpeluang besar 

melahirkan anak kedua dengan kondisi yang sama pada kehamilan berikutnya 

(Resnik, 2003). Riwayat melahirkan bayi makrosmomia meningkatkan risiko 

kelahiran bayi makrosomia 3,3 kali daripada Ibu yang tidak memiliki riwayat 

melahirkan bayi makrosomia (Mohammadbeigi et al., 2013). Hal ini menunjukkan 

bahwa riwayat melahirkan bayi makrosomia mempengaruhi peningkatan kelahiran 

makrosomia pada generasi berikutnya (Gyselaers & Martens, 2012).  

2.1.9.9. Pemeriksaan Antenatal Care (ANC) 

Pemeriksaan antenatal adalah pemeriksaan kehamilan yang dilakukan untuk 

memeriksa keadaan Ibu dan janinnya secara berkala, yang diikuti dengan upaya 

koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan. Pemeriksaan antenatal dilakukan 

oleh tenaga kesehatan yang terlatih dan terdidik dalam bidang kebidanan, yaitu 

bidan, dokter dan perawat yang sudah terlatih. Tujuannya adalah untuk menjaga 

agar Ibu hamil dapat melalui masa kehamilan, persalinan dan nifas dengan baik dan 

selamat (Depkes RI, 1994).  

Pemeriksaan antenatal dilakukan minimal 4 kali selama kehamilan, dengan 

ketentuan satu kali pada trimester pertama (usia kehamilan sebelum 14 minggu), 

satu kali selama trimester kedua (antara 14 sampai dengan 28 minggu), dan dua kali 

selama trimester ketiga (antara minggu 28 s/d 36 minggu dan setelah 36 minggu). 
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Pemeriksaan antenatal dilakukan dengan standar ‘14 T’ yang meliputi: (Kemenkes 

RI, 2010).  

1. Ukur berat badan dan tinggi badan (T1) 

Penimbangan berat badan pada setiap kali kunjungan antenatal 

dilakukan untuk mendeteksi adanya gangguan pertumbuhan janin. 

Penambahan berat badan Ibu dari trimester I sampai dengan trimester III 

normalnya berkisar antara 9-13,9 kg. Pengukuran tinggi badan dilakukan 

untuk mendeteksi faktor risiko terhadap kehamilan yang sering 

berhubungan dengan keadaan rongga panggul.  

2. Ukur tekanan darah (T2) 

Pengukuran tekanan darah pada setiap kali kunjungan antenatal 

dilakukan untuk mendeteksi adanya hipertensi (tekanan darah 140/90 

mmHg) pada kehamilan dan preeklampsia (hipertensi disertai edema wajah, 

dan atau tungkai bawah, dan atau proteinuria) 

3. Ukur Tinggi Fundus Uteri (TFU) (T3) 

Pengukuran TFU pada setiap kali kunjungan antenatal dilakukan 

untuk mendeteksi pertumbuhan janin sesuai atau tidak dengan umur 

kehamilan. Jika tinggi fundus tidak sesuai dengan umur kehamilan, 

kemungkinan ada gangguan pertumbuhan janin. Standar pengukuran 

menggunakan pita pengukur setelah kehamilan 24 minggu.  

4. Pemberian Tablet Fe sebanyak 90 Tablet (T4) 
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Untuk mencegah anemia gizi besi, setiap Ibu hamil harus mendapat 

tablet zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan diberikan sejak kontak 

pertama.  

5. Pemberian imunisasi Tetanus Toxoid (TT) (T5) 

Untuk mencegah terjadinya tetanus neonatorum, Ibu hamil harus 

mendapat imunisasi TT. Pada saat kontak pertama kehamilan Ibu hamil 

diskrining status imunisasi TT-nya, pemberian imunisasi TT pada Ibu 

hamil, disesuaikan dengan status imunisasi Ibu saat ini.  

6. Pemeriksaan Hemoglobin (Hb) (T6) 

Pemeriksaan kadar hemoglobin darah Ibu hamil dilakukan minimal 

sekali pada trimester I dan sekali pada trimester III. Pemeriksaan ini 

ditujukan untuk mengetahui Ibu hamil tersebut menderita anemia atau tidak 

selama kehamilannya, karena kondisi anemia dapat mempengaruhi proses 

tumbuh kembang janin dalam kandungan.  

7. Pemeriksaan laboratorium khusus dan rutin (T7) 

Pemeriksaan laboratorium yang dapat dilakukan meliputi: 

1) Pemeriksaan golongan darah  

Pemeriksaan golongan darah pada Ibu hamil tidak hanya untuk 

mengetahui jenis golongan darah Ibu, melainkan juga untuk 

mempersiapkan calon pendonor darah yang sewaktu – waktu diperlukan 

apabila terjadi situasi kegawatdaruratan.  
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2) Pemeriksaan tes sifilis  

Pemeriksaan tes sifilis dilakukan di daerah dengan risiko tinggi dan 

Ibu hamil yang diduga sifilis. Pemeriksaan sifilis sebaiknya dilakukan 

sedini mungkin pada kehamilan.  

3) Pemeriksaan Human Immunodeficiency Virus (HIV) 

Pemeriksaan HIV terutama untuk daerah dengan risiko tinggi kasus 

HIV dan Ibu hamil yang dicurigai menderita HIV. Ibu hamil setelah 

menjalani konseling kemudian diberi kesempatan untuk menetapkan 

sendiri keputusan untuk menjalani tes HIV. 

4) Pemeriksaan BTA 

Pemeriksan BTA dilakukan pada Ibu hamil yang dicurigai 

menderita tuberkulosis sebagai pencegahan agar infeksi tuberkulosis 

tidak mempengaruhi kesehatan janin.  

8. Pemeriksaan protein urin (T8) 

Pemeriksaan protein dalam urin Ibu hamil dilakukan pada trimester 

ke II dan ke III atas indikasi. Pemeriksaan ini ditujukan untuk mengetahui 

adanya proteinuria pada Ibu hamil. Proteinuria merupakan salah satu 

indikator terjadinya preeklampsia pada Ibu hamil.  

9. Pemeriksaan kadar gula darah (T9) 

Ibu hamil yang dicurigai menderita diabetes melitus harus 

melakukan pemeriksaan gula darah selama kehamilan, minimal sekali pada 

trimester I, sekali pada trimester ke II, dan sekali pada trimester ke III.  
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10. Perawatan payudara (T10) 

Perawatan payudara untuk Ibu hamil dapat dilakukan 2 kali sehari 

sebelum mandi dan dimulai pada usia kehamilan minggu ke-6. Perawatan 

payudara dapat dilakukan dengan cara senam dan pijat payudara.  

11. Senam hamil (T11) 

Melakukan senam khusus Ibu hamil untuk menjaga dan memelihara 

tingkat kebugaran Ibu hamil dengan rutin.  

12. Pemeriksaan darah malaria (T12) 

Semua Ibu hamil di daerah endemis malaria harus melakukan 

pemeriksaan darah malaria dalam rangka skrining pada kontak pertama. Ibu 

hamil di daerah non endemis malaria melakukan pemeriksaan darah malaria 

apabila terdapat suatu indikasi.  

13. Pemberian kapsul minyak yodium (T13) 

Diberikan pada kasus gangguan akibat kekurangan yodium di 

daerah endemis yang dapat berefek buruk terhadap tumbuh kembang janin.  

14. Temu wicara / konseling (T14)  

Melakukan konsultasi dengan petugas kesehatan tentang risiko-

risiko dan penyulit pada kehamilan, serta membicarakan tentang persiapan 

rujukan. 
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2.2.KERANGKA TEORI 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Teori  

Modifikasi Cunningham et al., 2005 ; Cunningham et al., 2010 ; Trisnasiwi dkk, 

2012 ; Prawirohardjo, 2012. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.1. KERANGKA KONSEP 

Kerangka konsep dalam penelitian ini menggambarkan variabel-variabel 

yang akan diukur atau diamati selama penelitian. Tidak semua variabel dalam 

kerangka teori dimasukkan ke dalam kerangka konsep, karena keterbatasan peneliti 

dalam masalah dana, tenaga, dan waktu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Kerangka Konsep 
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3.2. VARIABEL PENELITIAN 

Variabel terikat yang akan diteliti pada penelitian ini adalah variabel 

kelahiran makrosomia. Sedangkan variabel bebas yang akan diteliti pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut:  

1. Usia kehamilan 

2. Usia Ibu 

3. IMT Ibu 

4. Paritas 

5. Jenis kelamin bayi 

6. Riwayat melahirkan bayi makrosomia 

Variabel perancu yang akan dikendalikan dalam penelitian ini adalah variabel 

riwayat Diabetes Melitus Ibu, riwayat Diabetes Melitus Gestasional Ibu dan 

pemeriksaan Antenatal care (ANC) yang tidak sesuai standar. Ketiga variabel 

tersebut telah memenuhi kriteria sebagai variabel perancu yaitu, merupakan faktor 

risiko bagi penyakit yang diteliti, mempunyai hubungan dengan paparan, dan bukan 

merupakan bentuk antara dalam hubungan paparan dengan penyakit. 

Strategi pengendalian kerancuan dapat dibedakan menjadi dua kategori besar, 

yaitu pengendalian pada tahap desain riset (sebelum data dikumpulkan) dan 

pengendalian pada tahap analisis data (setelah data dikumpulkan) (Murti, 1997). 

Dalam penelitian ini variabel perancu akan dikendalikan pada tahap analisis data 

menggunakan analisis multivariat dikarenakan keterbatasan populasi kasus dalam 

penelitian.  
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3.3. HIPOTESIS PENELITIAN 

Hipotesis penelitian ini adalah Usia Ibu > 30 tahun, IMT Ibu ≥ 30 kg/m2, lama 

kehamilan ≥ 41 Minggu, multiparitas, bayi berjenis kelamin laki-laki, dan riwayat 

melahirkan bayi makrosomia merupakan faktor-faktor risiko yang mempengaruhi 

kelahiran bayi makrosomia. 

3.4. DEFINISI OPERASIONAL DAN SKALA PENGUKURAN VARIABEL 

Tabel 3.1. Definisi Operasional dan Skala Variabel 

Variabel Definisi Operasional Skala Pengukuran 

Variabel 

Kelahiran 

makrosomia 

Bayi yang ketika dilahirkan memiliki 

berat badan ≥4000 gram.  

 

Ordinal 

1. Ya (lahir dengan berat 

badan ≥4000 gram) 

2. Tidak (lahir dengan berat 

badan normal) 

 

Usia 

kehamilan  

Lamanya kehamilan mulai dari ovulasi 

sampai dengan janin lahir. 

 

Ordinal  

1. usia kehamilan ≥ 41 

minggu 

2. usia kehamilan ≤ 40 

minggu 

 

Usia Ibu Usia Ibu saat kehamilan terakhir. 

Dihitung berdasarkan tahun kelahiran.  

 

Ordinal 

1. Usia ≥ 31 tahun 

2. Usia ≤ 30 tahun  

 

IMT Ibu Indeks masa tubuh yang dimiliki Ibu 

sebelum kehamilan terakhir. 

Dihitung dengan cara membagi berat 

badan Ibu dengan kuadrat tinggi badan 

Ibu dalam meter. 

 

Ordinal 

1. IMT ≥ 30 kg/m2 

2. IMT ≤ 29,9 kg/m2 

 

Paritas Jumlah persalinan yang pernah dialami 

Ibu sampai janin pada tahap hidup.  

 

Ordinal  

1. Multiparitas ( 2 janin atau 

lebih) 

2. Primipara (1 janin hidup) 

 

Jenis kelamin 

bayi 

Identitas yang melekat pada bayi sejak 

dilahirkan. 

 

Ordinal 

1. Laki-laki 

2. Perempuan 

 

Riwayat 

melahirkan 

Riwayat Ibu melahirkan bayi 

makrosomia pada kehamilan 

sebelumnya.  

Ordinal 



43 
 

 
 

bayi 

makrosomia 

 1. Ya (mempunyai riwayat 

melahirkan bayi 

makrosomia) 

2. Tidak (tidak memiliki 

riwayat melahirkan bayi 

makrosomia) 

 

Riwayat 

diabetes 

mellitus Ibu 

Riwayat diabetes mellitus baik DM 

Tipe 1 atau Tipe 2 yang dimiliki Ibu 

sebelum atau selama kehamilan.  

Ordinal 

1. Ada (memiliki riwayat 

diabetes mellitus) 

2. Tidak (tidak memiliki 

riwayat diabetes mellitus) 

 

Riwayat 

diabetes 

mellitus 

gestasional 

Ibu 

Gangguan toleransi karbohidrat yang 

terjadi atau diketahui pertama kali pada 

saat kehamilan sedang berlangsung.  

Ordinal 

1. Ada (memiliki riwayat 

diabetes mellitus 

gestasional) 

2. Tidak (tidak memiliki 

riwayat diabetes mellitus 

gestasional) 

 

Kunjungan 

ANC 

Pemeriksaan yang dilakukan pada Ibu 

selama masa kehamilan sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan. 

Pemeriksaan antenatal disebut baik bila 

Ibu hamil memeriksakan kehamilannya 

minimal 4 kali dengan standar 14 T oleh 

tenaga kesehatan. Sebaliknya bila salah 

satu atau lebih tidak dilakukan maka 

pemeriksaan antenatal disebut tidak 

baik.  

Ordinal 

1. Tidak baik 

2. Baik 

 

3.5. JENIS DAN RANCANGAN PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian analitik observasional, 

dengan rancangan atau desain studi kasus kontrol (case control study) yaitu studi 

yang mempelajari hubungan antara faktor penelitian / paparan dan penyakit dengan 

cara membandingkan antara kelompok kasus dan kelompok kontrol berdasarkan 

status paparannya. Subjek penelitian dipilih berdasarkan status penyakit / out come, 

kemudian dilakukan pengamatan apakah subjek mempunyai riwayat terpapar faktor 

penelitian atau tidak (Gordis, 1996).  
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Studi kasus kontrol dilakukan dengan mengidentifikasi kelompok kasus 

makrosomia (bayi yang lahir dengan berat badan ≥ 4000 g) dan kelompok kontrol 

(bayi yang lahir dengan berat badan normal), kemudian secara retrospektif 

(penelusuran ke belakang) diteliti faktor risiko yang mungkin dapat menerangkan 

apakah kasus dan kontrol terkena paparan atau tidak. Gambar rancangan penelitian 

kasus kontrol ini adalah sebagai berikut: (Gordis, 1996).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Skema Rancangan Penelitian Kasus Kontrol 

Sumber : (Gordis, 1996) 

3.6. POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 

3.6.1.Populasi Penelitian  

Populasi penelitian terdiri dari populasi kasus dan populasi kontrol, yang 

selanjutnya akan diambil sebagai sampel penelitian. 

3.6.1.1.Populasi Kasus 

Semua bayi dengan kelahiran makrosomia di RSUD Tugurejo Semarang 

selama tahun 2015 sampai dengan waktu dilakukannya penelitian dan tercatat 

dalam data rekam medis rumah sakit.  

Faktor Risiko (+) 

Faktor Risiko (-) 

D (+) 

D (-) 

Faktor Risiko (-) 

Faktor Risiko (+) 
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3.6.1.2.Populasi Kontrol 

Semua bayi dengan kelahiran normal di RSUD Tugurejo Semarang selama 

tahun 2015 sampai dengan waktu dilakukannya penelitian dan tercatat dalam data 

rekam medis rumah sakit.  

3.6.2. Sampel Penelitian  

1. Sampel kasus: bayi dengan kasus kelahiran makrosomia yang memenuhi 

kriteria inklusi dan eksklusi. 

Kriteria Inklusi:  

1) Bayi dengan kelahiran makrosomia  

2) Kehamilan tunggal  

3) Usia Ibu 25 – 40 tahun  

4) Berdomisili di Kota Semarang 

5) Tercatat dalam data rekam medis RSUD Tugurejo periode waktu 2015 

sampai waktu dilakukannya penelitian 

6) Responden bersedia berpartisipasi dalam penelitian 

Kriteria Eksklusi:  

1) Memiliki riwayat melahirkan bayi prematur dan abortus 

2) Responden kasus kelahiran makrosomia telah 3 kali didatangi tidak 

berhasil ditemui dan atau tidak bersedia berpartisipasi dalam penelitian 

3) Telah pindah dari Kota Semarang, atau meninggal 

2. Sampel kontrol: bayi dengan kelahiran normal yang memenuhi kriteria 

inklusi dan eksklusi. 
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Kriteria Inklusi:  

1) Bayi dengan kelahiran normal  

2) Kehamilan tunggal 

3) Usia Ibu 25 – 40 tahun  

4) Tercatat dalam data rekam medis RSUD Tugurejo periode waktu 2015 

sampai waktu dilakukannya penelitian 

5) Berdomisili di Kota Semarang 

6) Responden bersedia berpartisipasi dalam penelitian.  

Kriteria Eksklusi:  

1) Responden telah 3 kali didatangi tidak berhasil ditemui dan atau tidak 

bersedia berpartisipasi dalam penelitian 

2) Telah pindah dari Kota Semarang, atau meninggal 

3) Memiliki riwayat abortus dan melahirkan bayi prematur  

3.6.3. Besar Sampel  

Besar sampel dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus dari 

Lemeshow: 

𝑛 =
{𝑍1−𝛼√(2𝑃2 ∗ (1 − 𝑃2)} + 𝑍1−𝛽√(𝑃1 ∗ (1 − 𝑃1) + 𝑃2 ∗ (1 − 𝑃2)}²

(𝑃1 ∗ −𝑃2 ∗)2
 

𝑃1 ∗=
𝑂ℛ

(𝑂ℛ + 1)
 

𝑃2 ∗=
𝑃1 ∗

𝑂ℛ(1 − 𝑃1 ∗) + 𝑃1 ∗
 

Keterangan : 

n  = Jumlah sampel 
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P1* = Proporsi pemaparan pada kelompok kasus 

P2* = Proporsi pemaparan pada kelompok kontrol 

Besar sampel dalam penelitian ini dihitung berdasarkan uji hipotesis satu 

arah, dengan tingkat kemaknaan (Z1-α) 5% dan kekuatan (Z1-β) sebesar 80% 

dengan OR antara 1,4-19,8. Berdasarkan perhitungan OR dari penelitian terdahulu 

yaitu penelitian Rahmah (2014) di RSUD Sukoharjo Tahun 2009-2013. Risiko 

riwayat melahirkan bayi makrosomia di Kabupaten Sukoharjo adalah 1,867 (95% 

CI 1,09-3,19). Penelitian Rahmah (2014) melibatkan 162 responden, dengan 58 

kasus dan 104 kontrol (perbandingan kasus dengan kontrol adalah 1:2). Hasil Odds 

ratio dari penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut:  

Tabel 3.2. Nilai Odds Ratio dari Penelitian Terdahulu 

Faktor risiko OR 

Usia kehamilan 16,1 

Usia Ibu 12,8 

IMT Ibu 19,8 

Paritas 5,0 

Jenis kelamin bayi 1,4 

 

Perhitungan sampel dihitung berdasarkan OR terbesar dari setiap variabel 

yang ada : 

𝑃1 ∗=
𝑂ℛ

(𝑂ℛ + 1)
=

19,8

(19,8 + 1)
=

19,8

20,8
= 0,95 

𝑃2 ∗=
𝑃1 ∗

𝑂ℛ(1 − 𝑃1 ∗) + 𝑃1 ∗
=

0,95

19,8(1 − 0,95) + 0,95
=

0,95

1,94
= 0,50 

𝑛 =
{𝑍1−𝛼√(2𝑃2 ∗ (1 − 𝑃2)} + 𝑍1−𝛽√(𝑃1 ∗ (1 − 𝑃1) + 𝑃2 ∗ (1 − 𝑃2)}²

(𝑃1 ∗ −𝑃2 ∗)2
 

𝑛 =
{1,96√(2𝑥0,50(1 − 0,50)} + 0,84√(0,95(1 − 0,95) + 0,50(1 − 0,50)}²

(0,95 − 0,50)2
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𝑛 =
{1,96√0,50 + 0,84√0,30}²

(0,45)2
 

𝑛 =
{1,39 + 0,46}²

(0,45)2
 

𝑛 =
3,42

0,20
= 17,11 

Sampel yang akan digunakan adalah : 17,11 + (20% x 17,11) = 20,53 

(dIbulatkan menjadi 21 sampel). Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus 

tersebut diperoleh sampel minimal sebesar 17,11. Sampel yang akan digunakan 

adalah besar sampel minimal ditambah 20% jumlah sampel minimal, sehingga 

sampel yang akan digunakan adalah 21 sampel. Penelitian ini menggunakan 

perbandingan kelompok kasus dan kontrol 1:1, maka jumlah kasus dan kontrol 

secara keseluruhan adalah sebesar 42 sampel.  

3.6.4. Cara Pengambilan Sampel  

Cara pengambilan sampel baik dari sampel kasus maupun kontrol dilakukan 

dengan cara purposive sampling. Tujuan dari teknik purposive sampling adalah 

untuk memeperoleh sampel orang yang memenuhi kriteria yang sudah ditentukan 

sebelumnya (Cozby, 2009). Sampel kasus diambil dengan cara mengambil data 

kelahiran makrosomia dari data rekam medis RSUD Tugurejo Semarang, sebanyak 

21 kasus kelahiran makrosomia. Begitu pula dengan cara pengambilan sampel 

kontrol diambil data dari Ibu yang melahirkan bayi normal yang diperoleh 

berdasarkan data pada rekam medis di RSUD Tugurejo Semarang. Baik sampel 

kasus maupun kontrol harus memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.  
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3.7. SUMBER DATA 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan 

sekunder. Data primer dikumpulkan dari hasil pengisian kuesioner tentang faktor 

risiko yang mempengaruhi kelahiran makrosomia. Data sekunder dikumpulkan dari 

catatan rekam medis RSUD Tugurejo Semarang, yaitu data Ibu yang melahirkan 

bayi makrosomia (kasus) dan data Ibu yang melahirkan bayi dengan berat badan 

normal (kontrol) tahun 2015 sampai dengan waktu dilakukannya penelitian. Data 

yang akan diambil dalam penelitian ini meliputi data identitas responden (nama, 

alamat, tempat tanggal lahir, agama, pendidikan terakhir dan pekerjaan), dan data 

yang mencakup faktor risiko makrosomia (usia Ibu, usia kehamilan, indeks masa 

tubuh Ibu, jenis kelamin bayi, riwayat melahirkan bayi makrosomia, paritas, 

riwayat diabetes melitus Ibu, dan pemeriksaan antenatal care).  

3.8. INSTRUMEN PENELITIAN  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kuesioner. 

Kuesioner yang digunakan diadopsi dari kuesioner baku Pregnancy Risk 

Assessment Monitoring System (PRAMS) yang dikembangkan oleh Pusat 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (CDC) dan 37 negara mitra yang 

berpartisipasi sejak tahun 1987. Kuesioner ini digunakan oleh para peneliti untuk 

menyelidiki masalah yang muncul di bidang Kesehatan Ibu dan Anak. Kuesioner 

PRAMS direvisi secara berkala setiap 3-4 tahun sekali. Setiap pertanyaan yang ada 

harus melalui uji validitas dan reliabilitas kuesioner. 
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3.8.1. Uji Validitas 

Validitas instrumen adalah sejauh mana ketepatan instrumen untuk mengukur 

apa yang seharusnya diukur sesuai dengan yang dimaksud oleh peneliti. Untuk 

mengetahui instrumen yang valid dan sahih, maka kuesioner diuji validitasnya 

menggunakan uji product moment. Suatu instrumen dikatakan valid apabila 

korelasi tiap butir memiliki nilai positif dan nilai r hitung > r tabel (Notoatmodjo, 

2010). Kuesioner diujikan pada selain responden, yang memiliki karakteristik 

hampir sama dengan responden yang akan diteliti.   

Untuk menguji validitas menggunakan rumus korelasi Product Moment:  

r=
𝑛(Σ𝑥𝑦)−(Σ𝑥Σ𝑦)

√{𝑛Σ𝑥2−(Σ𝑥)2}{𝑛Σ𝑦2−(Σ𝑦)2}
 

Keterangan :   

r = Koefisien validitas item yang dicari  

n = jumlah responden  

x = skor yang diperoleh subyek dalam setiap item  

у = skor yang diperoleh subyek dalam setiap item  

∑x = jumlah skor dalam variabel x 

∑y = jumlah skor dalam variabel у 

Jenis pertanyaan dinyatakan valid apabila r yang diperoleh dari hasil 

pengujian setiap item lebih bedar dari r tabel (r hasil > r tabel). Pengujian validitas 

instrumen pada penelitian ini menggunakan program komputer, dimana hasil 

akhirnya (r hitung) dibandingkan dengan nilai r tabel pearson product moment. 

Dasar pengambilan keputusan dari uji validitas tersebut adalah sebagai 

berikut:  
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1. Jika r hasil positif, serta r hasil > r tabel, maka butir atau variabel tersebut valid.  

2. Jika r hasil tidak positif, serta r hasil < r tabel, maka butir atau variabel  tersebut 

tidak valid (Cahyati&Dina, 2012).  

Nilai r tabel dilihat dengan tabel r dengan menggunakan df=n-2=30-2=28. 

Pada tingkat kemaknaan 5% didapatkan angka r tabel =0,361. Dari hasil uji 

validitas menunjukkan bahwa, pada pertanyaan P9, P23, P24 r hasil <r tabel (0,361) 

maka 3 pertanyaan tersebut tidak valid sehingga dihilangkan dalam kuesioner 

penelitian. 

3.8.2. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan untuk digunakan berkali-kali. 

Penentuan reliabilitas instrumen, hasil uji coba ditabulasi dalam tabel dan analisis 

data dicari varian tiap item kemudian dijumlahkan menjadi varian total.  Dinyatakan 

reliabel jika r alpha positif > r tabel (Notoatmodjo S, 2010). Uji reliabilitas 

instrumen untuk pertanyaan yang valid diuji dengna rumus alpha cronbach dengan 

bantuan aplikasi  SPSS. Rumus yang digunakan adalah :  

r11=(
𝑘

𝑘−1
) (

Σ𝑎2

𝑎𝑡
2 ) 

Keterangan:  

r11  = Reliabilitas instrumen (r alpha)  

k  = Banyaknya butir pertanyaan 

∑a2 = Jumlah butir varians  

A2
t  = Varians total   
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Uji reliabilitas dilakukan dengan membandingkan r tabel dengan r hasil, yaitu 

nilai alpha yang terletak di akhir output. Jika r alpha > r tabel, maka pertanyaan 

tersebut reliabel (Cahyati&Dina, 2012).  

Dari hasil uji reliabelitas didapatkan hasil nilai r Alpha (0,778) lebih besar 

dibandingkan dengan nilai konstanta (0,361), maka dari 35 pertanyaan di dalam 

kuesioner penelitian dinyatakan reliabel dan dapat digunakan sebagai alat untuk 

pengumpulan data. 

3.9. PROSEDUR PENELITIAN  

Langkah – langkah pengambilan data dari variabel yang akan diteliti adalah 

sebagai berikut: 

1. Pertama dilakukan penapisan terhadap calon sampel untuk memenuhi 

kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara melihat 

data rekam medis RSUD Tugurejo Semarang. Kemudian mengelompokkan 

sampel pada kelompok kasus dan kontrol. Kelompok kasus adalah bayi 

yang terlahir makrosomia dan kelompok kontrol adalah bayi yang terlahir 

dengan berat badan normal.  

2. Setelah sampel pada kelompok kasus dan kontrol ditentukan, langkah 

selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan wawancara terstruktur 

menggunakan kuesioner secara door to door pada responden terpilih untuk 

mendapatkan informasi tentang data yang dIbutuhkan dalam penelitian.  

3. Setelah data terkumpul secara lengkap, tahap yang dilakukan adalah 

melakukan tahap pengolahan dan anlisis data untuk menghasilkan informasi 

yang akurat.  
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3.10. TEKNIK ANALISIS DATA 

Masing-masing kuesioner diperiksa untuk kelengkapan datanya 

menggunakan perangkat lunak Epidata versi 3.1. Data dianalisis dan 

diinterpretasikan dengan menguji hipotesis menggunakan program komputer SPSS 

16.0. Data yang terkumpul diolah menggunakan analisis univariat dan bivariat 

kemudian disajikan dalam bentuk tabel disertai dengan narasi. Analisis dilakukan 

untuk mengetahui hubungan antara variabel yang diteliti menggunakan uji chi-

square dan fisher exact test dengan nilai α = 0.05 dan CI (Confidence Interval) 95%.  

3.10.1. Tahap – tahap pengolahan data : 

1. Cleaning: data yang telah dikumpulkan dilakukan cleaning (pembersihan 

data) yaitu sebelum dilakukan pengolahan data, data terlebih dahulu 

diperiksa agar tidak terdapat data yang tidak diperlukan dalam analisis. 

2. Editing: setelah dilakukan cleaning kemudian dilakukan editing untuk 

memeriksa kelengkapan data, kesinambungan dan keseragaman data 

sehingga validitas data dapat terjamin. 

3. Coding: dilakukan untuk memudahkan dalam pengolahan data. 

4. Entry Data: yaitu memasukkan data ke dalam program komputer untuk 

proses analisis data (Junadi, 1995).  

3.10.2. Tahap Analisis Data 

Data dianalisis dan diinterpretasikan dengan melakukan pengujian terhadap 

hipotesis, menggunakan program komputer SPSS 16.0 dengan tahapan analisis 

sebagai berikut : 
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3.10.2.1. Analisis Univariat  

Data hasil penelitian dideskripsikan dalam bentuk tabel, grafik dan narasi, 

untuk mengevaluasi besarnya proporsi dari faktor risiko yang ditemukan pada 

kelompok kasus dan kontrol untuk variabel yang diteliti, serta melihat ada atau 

tidaknya perbedaan antara kedua kelompok penelitian (Junadi, 1995).  

3.10.2.2. Analisis Bivariat  

Analisis bivariat digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel terikat. Uji statistika yang digunakan yaitu Chi Square 

digunakan untuk data kategorik dengan menggunakan Confidence Interval (CI) 

sebesar 95% (α= 0,05). Uji statistik Chi Square digunakan untuk menganalisis 

semua variabel yang diteliti. Apabila ada sel yang kosong maka masing-masing sel 

ditambah angka satu. Untuk mengetahui estimasi risiko relatif dihitung odds ratio 

(OR) dengan tabel 2 x 2 dan rumus sebagai berikut: (Sastroasmoro, 2002).  

(OR) = {A/ (A+B) : B/ (A+B)} / {C/ (C+D) : D/ (C+D)} = A/B : C/D= AD/BC 

Keterangan :  

A= kasus yang mengalami paparan 

B= kasus yang tidak terpapar  

C= kontrol yang terpapar 

D= kontrol yang tidak terpapar  

3.10.2.3. Analisis Multivariat 

Analisis multivariat digunakan untuk mengetahui pengaruh paparan secara 

bersama dari beberapa faktor risiko yang berpengaruh terhadap kejadian kelahiran 

makrosomia. Uji yang digunakan adalah regresi logistik. Apabila masing – masing 
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variabel bebas menunjukkan nilai p < 0,25, maka variabel tersebut dapat dilanjutkan 

ke dalam model multivariat. Analisis multivariat dilakukan untuk mendapatkan 

model yang terbaik. Seluruh variabel kandidat dimasukkan untuk dipertimbangkan 

menjadi model dengan hasil nilai p < 0,05. Variabel yang terpilih dimasukkan ke 

dalam model dan nilai p yang tidak signifikan dikeluarkan dari model, berurutan 

dari nilai p tertinggi hingga terendah.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1. GAMBARAN UMUM 

4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kota Semarang terletak antara garis 6º50’ - 7º10’ Lintang Selatan dan garis 

109º35’ - 110º50’ Bujur Timur. Dibatasi sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal, 

sebelah Timur dengan Kabupaten Demak, sebelah Selatan dengan Kabupaten 

Semarang, dan sebelah Utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai 

meliputi 13,6 Km. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai dengan 

348,00 di atas garis pantai (DKK Semarang, 2015).  

Luas wilayah sebesar 373,67 km2, dan merupakan 1,15% dari total luas 

daratan Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang terbagi dalam 16 kecamatan dan 177 

kelurahan. Dari 16 kecamatan yang ada, kecamatan Mijen (57,55 km2) dan 

Kecamatan Gunungpati (54,11 km2), dimana sebagian  besar wilayahnya berupa 

persawahan dan perkebunan. Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah 

Semarang Selatan (5,93 km2) dan kecamatan Semarang Tengah (6,14 km2), 

sebagian besar wilayahnya berupa pusat perekonomian dan bisnis Kota Semarang, 

seperti bangunan toko atau mall, pasar, perkantoran dan sebagainya. Jumlah 

penduduk Kota Semarang menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Semarang pada tahun 2015 sebesar 1.761.414 jiwa, terdiri dari 879.030 jiwa 

penduduk laki-laki dan 882.380 jiwa penduduk perempuan (DKK Semarang, 

2015).  
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4.1.2. Gambaran Umum Subjek Penelitian  

Subjek penelitian pada kelompok kasus dalam penelitian ini adalah bayi 

makrosomia pada tahun 2015 sampai dengan Bulan Maret tahun 2016 yang 

dilahirkan di RSUD Tugurejo Semarang. Sesuai dengan perhitungan besar sampel 

minimal, jumlah sampel kasus kelahiran makrosomia terdiri dari 21 kasus. 

Sedangkan sampel kontrol adalah bayi dengan berat badan normal yang dilahirkan 

di RSUD Tugurejo Semarang, dengan jumlah yang sama yaitu 21 kontrol. Jadi 

jumlah keseluruhan sampel adalah 42 orang. 

Data primer baik pada kasus maupun kontrol dikumpulkan dengan 

melakukan wawancara menggunakan kuesioner terstruktur pada Ibu bayi. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan gambaran umum 

responden penelitian. Distribusi responden menurut tempat tinggal dapat dilihat 

pada tabel 4.1. berikut:  

Tabel 4.1. Distribusi Frekuensi Responden Menurut Tempat Tinggal 

Tempat Tinggal 
Kasus Kontrol Total 

N % N % N % 

Ngaliyan 3 7,1 4 9,5 7 16,7 

Mijen  4 9,5 5 11,9 9 21,4 

Gunungpati 5 11,9 5 11,9 10 23,8 

Tugu 1 2,4 2 4,8 3 7,1 

Gajahmungkur 0 0 1 2,4 1 2,4 

Semarang 

Tengah 

1 2,4 0 0 1 2,4 

Semarang Utara 1 2,4 2 4,8 3 7,1 

Semarang Barat 6 14,3 2 4,8 8 19,1 

Total 21 50,0 21 50,0 42 100 

 

Berdasarkan tabel 4.1. dapat diketahui bahwa, distribusi responden terbesar 

bertempat tinggal di Kecamatan Gunungpati yaitu sebanyak 10 responden (23,8%), 

diikuti Kecamatan Mijen 9 responden (21,4%), Kecamatan Semarang Barat 8 
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responden (19,1%), Kecamatan Ngaliyan 7 responden (16,7%), Kecamatan Tugu 

dan Kecamatan Semarang Utara masing – masing 3 responden (7,1%), serta 

Kecamatan Semarang Tengah dan Kecamatan Gajahmungkur masing – masing 1 

responden (2,4%).   

Tabel 4.2. dibawah ini menunjukkan distribusi responden berdasarkan tingkat 

pendidikan terakhir yang dimiliki, baik pada kelompok kasus maupun kelompok 

kontrol.  

Tabel 4.2. Distribusi Frekuensi Responden Menurut Pendidikan Terakhir 

Pendidikan 

Terakhir 

Kasus Kontrol Total 

N % N % N % 

Tamat SD 8 19,1 4 9,5 12 28,6 

Tamat 

SMP/MTs 

6 14,3 7 16,8 13 31.0 

Tamat 

SMA/SMK 

3 7,1 9 21,4 12 28,6 

Tamat 

PTN/PTS 

4 9,5 1 2,4 5 11,9 

Total 21 50,0 21 50,0 42 100 

 

Berdasarkan tabel 4.2. dapat diketahui bahwa, distribusi responden pada 

kelompok kasus terbesar memiliki jenjang pendidikan terakhir tamat SD yaitu 

sebanyak 8 responden (19,1%), dikuti tamat SMP/MTs 6 responden (14,3%), tamat 

PTN/PTS 4 responden (9,5%), dan tamat SMA/SMK 3 responden (7,1%). Pada 

kelompok kontrol, distribusi responden terbesar memiliki jenjang pendidikan 

terakhir tamat SMA/SMK 9 responden (21,4%), diikuti tamat SMP/MTs 7 

responden (16,8%), tamat SD 4 responden (9,5%), dan tamat PTN/PTS 1 responden 

(2,4%).  
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Distribusi responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel 4.3. 

berikut:  

Tabel 4.3. Distribusi Frekuensi Responden Menurut Pekerjaan 

Pekerjaan 
Kasus Kontrol Total 

N % N % N % 

Guru Paud 2 4,8 0 0 2 4,76 

Ibu Rumah 

Tangga 

15 35,7 16 38,1 31 73,8 

Karyawan 

Pabrik 

1 2,4 2 4,8 3 7,1 

Karyawan 

Swasta 

1 2,4 1 2,4 2 4,8 

Pedagang 1 2,4 2 4,8 3 7,1 

Perawat  1 2,4 0 0 1 2,4 

Total 21 50,0 21 50,0 42 100 

 

Berdasarkan tabel 4.3. dapat diketahui bahwa, pada kelompok kasus terdapat 

15 responden (35,7%) berstatus sebagai IRT, 2 responden (4,8%) berprofesi sebagai 

tenaga pendidik (guru Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD), dan masing – masing 

1 responden (2,4%) berprofesi sebagai karyawan pabrik, karyawan swasta, 

pedagang, dan perawat. Pada kelompok kontrol terdapat 16 responden (38,1%) 

berstatus sebagai IRT, masing – masing 2 responden (4,8%) berprofesi sebagai 

karyawan pabrik dan pedagang, serta 1 responden (2,4%) sebagai karyawan swasta.  

Tabel 4.4. Distribusi Frekuensi Responden dengan Diabetes Melitus Gestasional 

yang Memiliki Keluarga dengan Riwayat DM 

Riwayat 

DM 

Keluarga 

Makrosomia 

(+) DMG (+) 

Makrosomia 

(+) DMG (-) 

Makrosomia 

(-) DMG (+) 

Makrosomia 

(-) DMG (-) 

N % N % N % N % 

Ya 2 50,0 1 5,9 1 50,0 0 0,0 

Tidak 2 50,0 16 94,1 1 50,0 19 100,0 

Total 4 100,0 17 100,0 2 100,0 19 100,0 

 

Berdasarkan tabel 4.4. dapat diketahui pada kelompok responden yang 

melahirkan bayi makrosomia terdapat 4 responden yang memiliki riwayat diabetes 
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melitus gestasional saat kehamilan. Dari keempat responden tersebut dikonfirmasi 

2 responden memiliki anggota keluarga dengan riwayat diabetes melitus, dan 2 

responden tidak memiliki anggota keluarga dengan riwayat diabetes melitus. 

Kemudian diketahui pada kelompok responden yang melahirkan bayi makrosomia 

dan tidak mengalami diabetes melitus gestasional saat kehamilan adalah 17 

responden. Pada kelompok tersebut terdapat 1 responden yang mengaku memiliki 

anggota keluarga dengan riwayat diabetes melitus.  

Pada kelompok responden yang melahirkan bayi normal terdapat 2 responden 

yang memiliki riwayat diabetes melitus gestasional saat kehamilan, selebihnya 19 

responden mengkonfirmasi tidak mengalami diabetes melitus gestasioanl saat 

kehamilan. Diketahui dari 2 responden yang memiliki riwayat diabetes melitus pada 

kehamilan 1 responden memiliki anggota keluarga dengan riwayat diabetes melitus.   

Tabel 4.5. Distribusi Frekuensi Responden dengan Diabetes Melitus yang Memiliki 

Keluarga dengan Riwayat DM 

Riwayat 

DM 

Keluarga 

Makrosomia 

(+) DM (+) 

Makrosomia 

(+) DM (-) 

Makrosomia 

(-) DM (+) 

Makrosomia 

(-) DM (-) 

N % N % N % N % 

Ya 2 100,0 1 5,3 1 50,0 0 0,0 

Tidak 0 0,0 18 94,7 0 100,0 20 100,0 

Total 2 100,0 19 100,0 1 100,0 20 100,0 

 

Berdasarkan tabel 4.5. dapat diketahui pada kelompok responden yang 

melahirkan bayi makrosomia terdapat 2 responden yang memiliki riwayat diabetes 

melitus. Dari kedua responden tersebut dikonfirmasi masing-masing memiliki 

anggota keluarga dengan riwayat diabetes melitus. Kemudian diketahui pada 

kelompok responden yang melahirkan bayi makrosomia dan tidak memiliki riwayat 

diabetes melitus adalah 19 responden. Pada kelompok tersebut terdapat 1 responden 

yang memiliki anggota keluarga dengan riwayat diabetes melitus.  
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Pada kelompok responden yang melahirkan bayi normal terdapat 1 responden 

yang memiliki riwayat diabetes melitus dan mengkonfirmasi memiliki anggota 

keluarga dengan riwayat diabetes melitus. Selebihnya adalah 20 responden yang 

tidak memiliki riwayat diabetes melitus dan tidak memiliki anggota keluarga 

dengan riwayat diabetes melitus.  

4.2. HASIL PENELITIAN 

4.2.1. Analisis Univariat 

Analisis univariat digunakan untuk mendeskripsikan masing-masing 

variabel. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pengolahan data 

univariat terkait variabel yang diteliti dapat dilihat sebagai berikut:  

4.2.1.1. Distribusi Responden Menurut Usia Kehamilan 

Variabel usia kehamilan dibedakan dalam dua kategori yaitu, kategori usia 

kehamilan ≥ 41 minggu dan usia kehamilan ≤ 40 minggu. Distribusi responden 

menurut usia kehamilan dapat dilihat pada tabel 4.6. berikut:  

Tabel 4.6. Distribusi Frekuensi Responden Menurut Usia Kehamilan 

Usia Kehamilan 
Kasus Kontrol 

N % N % 

≥ 41 minggu 15 71,4 3 14,3 

≤ 40 minggu 6 28,6 18 85,7 

Total 21 100,0 21 100,0 

 

Berdasarkan tabel 4.6. dapat diketahui bahwa, pada kelompok kasus 

responden yang memiliki usia kehamilan ≥ 41 minggu adalah 15 responden 

(71,4%) dan 6 responden (28,6%) memiliki usia kehamilan ≤ 40 minggu. Pada 

kelompok kontrol responden yang memiliki usia kehamilan ≥ 41 minggu adalah 3 
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responden (14,3%) dan 18 responden (85,7%) memiliki usia kehamilan ≤ 40 

minggu.   

4.2.1.2. Distribusi Responden Menurut Usia  

Rentang usia yang dipilih dalam variabel usia Ibu adalah usia 21 tahun – 40 

tahun. Kemudian variabel usia Ibu dibedakan menjadi 2 kategori yaitu, usia Ibu ≥ 

31 tahun dan ≤ 30 tahun. Distribusi responden berdasarkan usia dapat dilihat pada 

tabel 4.7. berikut:  

Tabel 4.7. Distribusi Frekuensi Responden Menurut Usia 

Usia Ibu 
Kasus Kontrol 

N % N % 

≥ 31 tahun 15 71,4 4 19,0 

≤ 30 tahun  6 28,6 17 81,0 

Total 21 100,0 21 100,0 

 

Berdasarkan tabel 4.7. dapat diketahui bahwa, pada kelompok kasus 

responden yang memiliki usia ≥ 31 tahun adalah 15 responden (71,4%), dan 6 

responden (28,6%) memiliki usia ≤ 30 tahun. Pada kelompok kontrol diketahui 4 

responden (19,0%) memiliki usia ≥ 31 tahun dan 17 responden (81,0%) memiliki 

usia ≤ 30 tahun.  

4.2.1.3. Distribusi Responden Menurut Indeks Masa Tubuh (IMT)  

Variabel Indeks Masa Tubuh (IMT) dibedakan dalam 2 kategori, yaitu IMT 

≥ 30 kg/m2 dan ≤ 29,9 kg/m2. Distribusi responden berdasarkan IMT dapat dilihat 

pada tabel 4.8. berikut:  
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Tabel 4.8. Distribusi Frekuensi Responden Menurut Indeks Masa Tubuh (IMT) 

IMT Ibu 
Kasus Kontrol 

N % N % 

≥ 30 kg/m2 4 19,0 2 9,5 

≤ 29,9 kg/m2 17 81,0 19 90,5 

Total 21 100,0 21 100,0 

 

Berdasarkan tabel 4.8. dapat diketahui bahwa, pada kelompok kasus terdapat 

4 responden (19,0%) yang memiliki IMT ≥ 30 kg/m2 (obesitas) dan 17 responden 

(81,0%) memiliki IMT ≤ 29,9 kg/m2. Pada kelompok kontrol terdapat 2 responden 

(9,5%) yang memiliki IMT ≥ 30 kg/m2 (obesitas) dan 19 responden (90,5%) 

memiliki IMT ≤ 29,9 kg/m2.  

4.2.1.4. Distribusi Responden Menurut Paritas 

Variabel paritas pada penelitian ini dikelompokkan dalam 2 kategori, yaitu 

multiparitas (telah melahirkan 2 janin atau lebih) dan primipara (telah melahirkan 

1 janin). Distribusi responden berdasarkan paritas dapat dilihat pada tabel 4.9. 

berikut:  

Tabel 4.9. Distribusi Frekuensi Responden Menurut Paritas 

Paritas 
Kasus Kontrol 

N % N % 

Multiparitas 18 85,7 6 28,6 

Primipara 3 14,3 15 71,4 

Total 21 100,0 21 100,0 

 

Berdasarkan tabel tabel 4.9. dapat diketahui bahwa, pada kelompok kasus 

terdapat 18 responden (85,7%) multiparitas dan 3 responden (14,3%) primipara. 

Pada kelompok kontrol terdapat 6 responden (28,6%) multiparitas dan 15 

responden (71,4%) primipara.  
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4.2.1.5. Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin Bayi 

Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin bayi yang dilahirkan dapat 

dilihat pada tabel 4.10. berikut:  

Tabel 4.10. Distribusi Frekuensi Responden Menurut Jenis Kelamin Bayi 

Jenis Kelamin Bayi 
Kasus Kontrol 

N % N % 

Laki-Laki 16 76,2 10 47,6 

Perempuan  5 23,8 11 52,4 

Total 21 100,0 21 100,0 

 

Berdasarkan tabel 4.10. dapat diketahui bahwa, pada kelompok kasus 

responden yang melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 16 

responden (76,2%), dan 5 responden (23,8%) melahirkan bayi berjenis kelamin 

perempuan. Pada kelompok kontrol terdapat 10 responden (47,6%) yang 

melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki dan 11 responden (52,4%) yang 

melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan.  

4.2.1.6. Distribusi Responden Menurut Riwayat Melahirkan Bayi Makrosomia  

Distribusi responden berdasarkan riwayat melahirkan bayi makrosomia dapat 

dilihat pada tabel 4.11. berikut:  

Tabel 4.11. Distribusi Frekuensi Responden Menurut Riwayat Melahirkan Bayi 

Makrosomia 

Riwayat Melahirkan 

Bayi Makrosomia 

Kasus Kontrol 

N % N % 

Ya 10 47,6 2 9,5 

Tidak  11 52,4 19 90,5 

Total 21 100,0 21 100.0 
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Berdasarkan tabel 4.11. dapat diketahui bahwa, pada kelompok kasus terdapat 

10 responden (47,6%) memiliki riwayat melahirkan bayi makrosomia sebelum 

kehamilan terakhir dan 11 responden (52,4%) tidak memiliki riwayat melahirkan 

bayi makrosomia sebelumnya. Pada kelompok kontrol terdapat 2 responden (9,5%) 

memiliki riwayat melahirkan bayi makrosomia dan 19 responden (90,5%) tidak 

memiliki riwayat melahirkan bayi makrosomia.  

4.2.1.7. Distribusi Responden Menurut Riwayat Diabetes Mellitus Gestasional 

(DMG)  

Distribusi responden berdasarkan riwayat Diabetes Melitus Gestasional 

(DMG) dapat dilihat pada tabel 4.12. berikut: 

Tabel 4.12. Distribusi Frekuensi Responden Menurut Riwayat Diabetes Melitus 

Gestasional (DMG) 

Riwayat DMG 
Kasus Kontrol 

N % N % 

Ya 4 19,0 2 9,5 

Tidak  17 81,0 19 90,5 

Total 21 100 21 100 

 

Berdasarkan tabel 4.12. dapat diketahui bahwa, distribusi responden 

berdasarkan riwayat Diabetes Melitus Gestasional (DMG) pada kelompok kasus 

terdiri atas 4 responden (19,0%) yang megalami DMG pada saat kehamilan 

terakhirnya, dan 17 responden (81,0%) tidak mengalami DMG saat kehamilan 

terakhir. Kemudian pada kelompok kontrol terdapat 2 responden (9,5%) yang 

mengalami DMG pada saat kehamilan terakhir, dan selebihnya terdapat 19 

responden (90,5%) yang tidak mengalami DMG pada saat kehamilan terakhir.  
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4.2.1.8. Distribusi Responden Menurut Riwayat Diabetes Mellitus (DM) 

Distribusi responden berdasarkan riwayat Diabetes Melitus (DM) dapat 

dilihat pada tabel 4.13. berikut: 

Tabel 4.13. Distribusi Frekuensi Responden Menurut Riwayat Diabetes Melitus 

(DM) 

Riwayat DM 
Kasus Kontrol 

N % N % 

Ya 2 9,5 1 4,8 

Tidak  19 90,5 20 95,2 

Total 21 100 21 100 

 

Berdasarkan tabel 4.13. dapat diketahui bahwa, distribusi responden 

berdasarkan riwayat Diabetes Melitus (DM) pada kelompok kasus terdiri atas 2 

responden (9,5%) yang memiliki riwayat DM dan 19 responden (90,5%) tidak 

memiliki riwayat DM. Pada kelompok kontrol terdapat 1 responden (4,8%) yang 

memiliki riwayat DM dan 20 responden (95,2%) yang tidak memiliki riwayat DM.  

4.2.1.9. Distribusi Responden Menurut Pemeriksaan Antenatal Care (ANC) 

Distribusi responden berdasarkan pemeriksaan ANC dapat dilihat pada tabel 

4.14. berikut:  

Tabel 4.14. Distribusi Frekuensi Responden Menurut Pemeriksaan Antenatal Care 

(ANC) 

Pemeriksaan ANC 
Kasus Kontrol 

N % N % 

Tidak baik 14 66,7 11 52,4 

Baik  7 33,3 10 47,6 

Total 21 100 21 100 

 

Berdasarkan tabel 4.14. dapat diketahui bahwa, pada kelompok kasus terdapat 

14 responden (66,7%) memiliki status ANC tidak baik dan 7 responden (33,3%) 

memiliki status ANC baik. Pada kelompok kontrol terdapat 11 responden (52,4%) 
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yang memiliki status ANC tidak baik, dan 10 responden (47,6%) memiliki status 

ANC baik.  

4.2.2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel 

independen dan variabel dependen. Analisis bivariat juga merupakan salah satu 

langkah untuk melakukan seleksi terhadap variabel yang akan masuk ke dalam 

analisis multivariat. Adanya hubungan antara variabel independen  dengan variabel 

dependen ditunjukkan dengan nilai p < α (0,05), nilai OR > 1 dan nilai 95% CI tidak 

mencakup angka 1.  

4.2.2.1. Hubungan Antara Usia Kehamilan dengan Kelahiran Makrosomia 

Berdasarkan pengujian hubungan antara usia kehamilan dengan kelahiran 

makrosomia menggunakan uji chi-square diperoleh hasil sebagai berikut:  

Tabel 4.15. Hubungan Antara Usia Kehamilan dengan Kelahiran Makrosomia 

No. Usia 

Kehamilan 

Kasus Kontrol p OR 95% 

CI N % N % 

1 ≥ 41 minggu 15 71.4 3 14.3 0.001 15.00 3.20-

70.39 

 
2 ≤ 40 minggu 6 28.6 18 85.7 

 

Tabel 4.15. di atas menunjukkan bahwa, pada variabel usia kehamilan 

proporsi kelompok kasus yang memiliki usia kehamilan ≥ 41 minggu adalah 

sebesar 71,4%, lebih besar daripada kelompok kontrol yaitu sebesar 14,3%. 

Sedangkan proporsi kelompok kasus yang memiliki usia kehamilan ≤ 40 minggu 

adalah sebesar 28,6%, lebih kecil daripada kelompok kontrol yaitu sebesar 85,7%. 

Berdasarkan hasil uji chi-square, diperoleh nilai p = 0,001 (p < 0,05), yang 

berarti bahwa secara statistik menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara 
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usia kehamilan dengan kelahiran makrosomia. Dari analisis diperoleh nilai OR = 

15,00 (95% CI: 3,20 – 70,39), sehingga dapat disimpulkan bahwa Ibu yang 

memiliki usia kehamilan ≥ 41 minggu berisiko 15,00 kali lebih besar untuk 

melahirkan bayi makrosomia daripada Ibu yang memiliki usia kehamilan ≤ 40 

minggu.  

4.2.2.2. Hubungan Antara Usia Ibu dengan Kelahiran Makrosomia 

Berdasarkan pengujian hubungan antara usia Ibu dengan kelahiran 

makrosomia menggunakan uji chi-square diperoleh hasil sebagai berikut:  

Tabel 4.16. Hubungan Antara Usia Ibu dengan Kelahiran Makrosomia 

No. Usia Ibu Kasus Kontrol p OR 95% 

CI N % N % 

1 ≥ 31 tahun 15 71.4 4 19.0 0.002 10.63 2.51-

44.99 

 
2 ≤ 30 tahun 6 28.6 17 81.0 

 

Tabel 4.16. di atas menunjukkan bahwa, pada variabel usia Ibu proporsi 

kelompok kasus yang memiliki usia ≥ 31 tahun adalah sebesar 71,4%, lebih besar 

daripada kelompok kontrol yaitu sebesar 19,0%. Sedangkan proporsi kelompok 

kasus yang memiliki usia ≤ 30 tahun adalah sebesar 28,6%, lebih kecil daripada 

kelompok kontrol yaitu sebesar 81,0%.  

Berdasarkan hasil uji chi-square, diperoleh nilai p = 0,002 (p < 0,05), yang 

berarti bahwa secara statistik menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara 

usia Ibu dengan kelahiran makrosomia. Dari hasil analisis diperoleh nilai OR = 

10,63 (95% CI: 2,51 – 44,99), sehingga dapat disimpulkan bahwa Ibu yang 

memiliki usia ≥ 31 tahun berisiko 10,63 kali lebih besar untuk melahirkan bayi 

makrosomia daripada Ibu yang memiliki usia ≤ 30 tahun.  
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4.2.2.3. Hubungan Antara Indeks Masa Tubuh Ibu dengan Kelahiran Makrosomia 

Hasil analisis bivariat hubungan antara Indeks Masa Tubuh (IMT) Ibu dengan 

kelahiran makrosomia dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 4.17. Hubungan Antara Indeks Masa Tubuh Ibu dengan Kelahiran 

Makrosomia 

No. IMT Ibu Kasus Kontrol p OR 95% 

CI N % N % 

1 ≥ 30 kg/m2 4 19.0 2 9.5 0.663 2.24 0.36-

13.78 2 ≤ 29,9 kg/m2 17 81.0 19 90.5 

 

Tabel 4.17. di atas menunjukkan bahwa, pada variabel IMT Ibu proporsi 

kelompok kasus yang memiliki IMT ≥ 30 kg/m2 adalah sebesar 19,0%, lebih besar 

daripada kelompok kontrol yaitu sebesar 9,5%. Sedangkan proporsi kelompok 

kasus yang memiliki IMT ≤ 29,9 kg/m2 adalah sebesar 81,0%, lebih kecil daripada 

kelompok kontrol yaitu sebesar 90,5%. Berdasarkan hasil uji fisher, diperoleh nilai 

p = 0,663 (p > 0,05), yang berarti bahwa secara statistik tidak ada hubungan yang 

bermakna antara IMT Ibu dengan kelahiran makrosomia.  

4.2.2.4. Hubungan Antara Paritas dengan Kelahiran Makrosomia 

Berdasarkan pengujian hubungan antara paritas dengan kelahiran 

makrosomia menggunakan uji chi-square diperoleh hasil sebagai berikut:  

Tabel 4.18. Hubungan Antara Paritas dengan Kelahiran Makrosomia 

No. Paritas Kasus Kontrol p OR 95% 

CI N % N % 

1 Multiparitas 18 85.7 6 28.6 0.001 15.00 3.20-

70.39 2 Primipara 3 14.3 15 71.4 

 

Tabel 4.18. di atas menunjukkan bahwa, pada variabel paritas proporsi 

kelompok kasus multiparitas adalah sebesar 85,7%, lebih besar daripada kelompok 
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kontrol yaitu sebesar 28,6%. Sedangkan proporsi kelompok kasus primipara adalah 

sebesar 14,3%, lebih kecil daripada kelompok kontrol yaitu sebesar 71,4%.  

Berdasarkan hasil uji chi-square, diperoleh nilai p = 0,001 (p < 0,05), yang 

berarti bahwa secara statistik menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara 

paritas dengan kelahiran makrosomia. Dari hasil analisis diperoleh nilai OR = 15.00 

(95% CI: 3,20 – 70,39), sehingga dapat disimpulkan bahwa Ibu multiparitas 

berisiko 15,00 kali lebih besar untuk melahirkan bayi makrosomia daripada Ibu 

primipara.  

4.2.2.5. Hubungan Antara Jenis Kelamin Bayi dengan Kelahiran Makrosomia 

Berdasarkan pengujian hubungan antara jenis kelamin bayi yang dilahirkan 

dengan kelahiran makrosomia menggunakan uji chi-square diperoleh hasil sebagai 

berikut:  

Tabel 4.19. Hubungan Antara Jenis Kelamin Bayi dengan Kelahiran Makrosomia 

No. Jenis 

Kelamin 

Bayi 

Kasus Kontrol P OR 95% 

CI N % N % 

1 Laki-laki 16 76.2 10 47.6 0.112 3.52 0.94-

13.17 2 Perempuan 5 23.8 11 52.4 

 

Tabel 4.19. di atas menunjukkan bahwa, pada variabel jenis kelamin bayi 

proporsi kelompok kasus yang melahirkan bayi laki-laki adalah sebesar 76,2%, 

lebih besar daripada kelompok kontrol yaitu sebesar 47,6%. Sedangkan proporsi 

kelompok kasus yang melahirkan bayi perempuan adalah sebesar 23,8%, lebih kecil 

daripada kelompok kontrol yaitu sebesar 52,4%. Berdasarkan hasil uji chi-square, 

diperoleh nilai p = 0,112 (p > 0,05), yang berarti bahwa secara statistik tidak ada 

hubungan yang bermakna antara jenis kelamin bayi dengan kelahiran makrosomia.  
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4.2.2.6. Hubungan Antara Riwayat Melahirkan Bayi Makrosomia dengan 

Kelahiran Makrosomia 

Berdasarkan pengujian hubungan antara riwayat melahirkan bayi 

makrosomia dengan kelahiran makrosomia menggunakan uji chi-square diperoleh 

hasil sebagai berikut:  

Tabel 4.20. Hubungan Antara Riwayat Melahirkan Bayi Makrosomia dengan 

Kelahiran Makrosomia 

No. Riwayat 

Melahirkan 

Bayi 

Makrosomia 

Kasus Kontrol p OR 95% 

CI N % N % 

1 Ya 10 47.6 2 9.5 0,017 8.64 1.59-

46.81 2 Tidak 11 52.4 19 90.5 

 

Tabel 4.20. di atas menunjukkan bahwa, pada variabel riwayat melahirkan 

bayi makrosomia proporsi kelompok kasus yang memiliki riwayat melahirkan bayi 

makrosomia adalah sebesar 47,6%, lebih besar daripada kelompok kontrol yaitu 

sebesar 9,5%. Sedangkan proporsi kelompok kasus yang tidak memiliki riwayat 

melahirkan bayi makrosomia adalah sebesar 52,4%, lebih kecil daripada kelompok 

kontrol yaitu sebesar 90,5%.  

Berdasarkan hasil uji chi-square, diperoleh nilai p = 0,017 (p < 0,05), yang 

berarti bahwa secara statistik menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara 

riwayat melahirkan bayi makrosomia dengan kelahiran makrosomia. Dari hasil 

analisis diperoleh nilai OR = 8,64 (95% CI: 1,59 – 46,81), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Ibu yang memiliki riwayat melahirkan bayi makrosomia 

berisiko 8,64 kali lebih besar untuk melahirkan bayi makrosomia daripada Ibu yang 

tidak memiliki riwayat melahirkan bayi makrosomia.  
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4.2.2.7. Hubungan Antara Riwayat Diabetes Melitus Gestasional Ibu dengan 

Kelahiran Makrosomia 

Hasil analisis bivariat hubungan antara riwayat Diabetes Melitus Gestasional 

(DMG) Ibu dengan kelahiran makrosomia dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 4.21. Hubungan Antara Riwayat Diabetes Melitus Gestasional Ibu dengan 

Kelahiran Makrosomia 

No. Riwayat 

DMG Ibu 

Kasus Kontrol p OR 95% 

CI N % N % 

1 Ya 4 19.0 2 9.5 0.663 2.24 0.36-

13.78 2 Tidak 17 81.0 19 90.5 

 

Tabel 4.21. di atas menunjukkan bahwa, pada variabel riwayat DMG proporsi 

kelompok kasus yang memiliki riwayat DMG adalah sebesar 19,0%, lebih besar 

daripada kelompok kontrol yaitu sebesar 9,5%. Sedangkan proporsi kelompok 

kasus yang tidak memiliki riwayat DMG adalah sebesar 81,0%, lebih kecil daripada 

kelompok kontrol yaitu sebesar 90,5%. Berdasarkan hasil uji fisher, diperoleh nilai 

p = 0,663 (p > 0,05), yang berarti bahwa secara statistik tidak ada hubungan yang 

bermakna antara riwayat DMG Ibu dengan kelahiran makrosomia.  

4.2.2.8. Hubungan Antara Riwayat Diabetes Melitus Ibu dengan Kelahiran 

Makrosomia 

Hasil analisis bivariat hubungan antara riwayat Diabetes Melitus (DM) Ibu 

dengan kelahiran makrosomia dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.22. Hubungan Antara Riwayat Diabetes Melitus Ibu dengan Kelahiran 

Makrosomia 

No. Riwayat 

DM  Ibu 

Kasus Kontrol p OR 95% 

CI N % N % 

1 Ya 2 9.5 1 4.8 1.000 2.11 0.18-

25.17 2 Tidak 19 90.5 20 95.2 
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Tabel 4.22. di atas menunjukkan bahwa, pada variabel riwayat DM proporsi 

kelompok kasus yang memiliki riwayat DM adalah sebesar 9,5%, lebih besar 

daripada kelompok kontrol yaitu sebesar 4,8%. Sedangkan proporsi kelompok 

kasus yang tidak memiliki riwayat DM adalah sebesar 90,5%, lebih kecil daripada 

kelompok kontrol yaitu sebesar 95,2%.  Berdasarkan hasil uji fisher, diperoleh nilai 

p = 1,000 (p > 0,05), yang berarti bahwa secara statistik tidak ada hubungan yang 

bermakna antara riwayat DM Ibu dengan kelahiran makrosomia.  

4.2.2.9. Hubungan Antara Pemeriksaan Antenatal Care dengan Kelahiran 

Makrosomia 

Berdasarkan pengujian hubungan antara pemeriksaan Antenatal Care (ANC) 

dengan kelahiran makrosomia menggunakan uji chi-square diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 4.23. Hubungan Antara Pemeriksaan Antenatal Care dengan Kelahiran 

Makrosomia 

No. Pemeriksaan 

ANC 

Kasus Kontrol p OR 95% 

CI N % N % 

1 Tidak baik 14 66.7 11 52,4 0.530 1.82 0.52-

6.33 2 Baik 7 33.3 10 47.6 

 

Tabel 4.23. di atas menunjukkan bahwa, pada variabel pemeriksaan ANC 

proporsi kelompok kasus yang memiliki status pemeriksaan ANC tidak baik adalah 

sebesar 66,7%, lebih besar daripada kelompok kontrol yaitu sebesar 52,4%. 

Sedangkan proporsi kelompok kasus yang memiliki status pemeriksaan ANC baik 

adalah sebesar 33,3%, lebih kecil daripada kelompok kontrol yaitu sebesar 47,6%. 

Berdasarkan hasil uji chi-square, diperoleh nilai p = 0,530 (p > 0,05), yang berarti 
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bahwa secara statistik tidak ada hubungan yang bermakna antara pemeriksaan ANC 

dengan kelahiran makrosomia.  

4.2.3. Analisis Multivariat 

Analisis multivariat dilakukan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan 

secara bersama-sama seluruh faktor risiko terhadap kejadian kelahiran makrosomia. 

Variabel independen yang tidak berpengaruh secara otomatis akan dikeluarkan dari 

perhitungan. Variabel yang dijadikan kandidat dalam uji regresi logistik ini adalah 

variabel yang dalam analisis bivariat mempunyai nilai p < 0,25. Variabel yang dapat 

dijadikan kandidat dalam uji regresi logistik dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut:  

Tabel 4.24. Rangkuman Hasil Analisis Bivariat  

No. Variabel Bebas P OR 95% CI 

1 Usia kehamilan 0,001 15,00 3,20 – 70,39 

2 Paritas 0,001 15,00 3,20 – 70,39 

3 Usia Ibu 0,002 10,63 2,51 – 44,99 

4 Riwayat melahirkan bayi 

makrosomia 

0,017 8,64 1,59 – 46,81 

5 Jenis kelamin bayi 0,112 3,52 0,94 – 13,17 

6 Pemeriksaan ANC 0,530 1,82  0,52 –  6,33 

7 IMT Ibu 0,663 2,24 0,36 – 13,78 

8 Riwayat DMG 0,663 2,24 0,36 – 13,78 

9 Riwayat DM 1,000 2,11 0,18 – 25,17 

 

Berdasarkan Tabel 4.24. di atas diketahui bahwa, terdapat 5 variabel yang 

memiliki nilai p < 0,25, sehingga pada ke-5 variabel tersebut dapat dilakukan uji 

regresi logistik. Variabel tersebut adalah usia kehamilan, paritas, usia Ibu, riwayat 

melahirkan bayi makrosomia, dan jenis kelamin bayi.  

Analisis yang dilakukan adalah uji regresi logistik ganda dengan metode 

backward, pada tingkat kemaknaan 95%, menggunakan perangkat software SPSS 
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for windows release 16.0. Alasan penggunaan uji ini adalah agar dapat memilih 

variabel independen yang paling berpengaruh, jika diuji bersama-sama dengan 

variabel independen lain terhadap kejadian kelahiran makrosomia. 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, metode backward memiliki 4 

proses/step yang dilakukan SPSS untuk menyeleksi variabel independen secara 

mundur (backward) mulai dari step 1 hingga step 4. Dengan kata lain, step 4 berisi 

variabel independen yang berkontribusi kuat sebagai faktor risiko kelahiran 

makrosomia.  

Hasil analisis multivariat menunjukkan terdapat 2 variabel independen yang 

patut untuk dipertahankan secara statistik yaitu variabel usia kehamilan dan paritas. 

Hasil analisis interaksi pada 2 variabel independen terhadap variabel dependen 

menunjukkan tidak terdapat interaksi antar ke-2 variabel tersebut, yang ditunjukkan 

dengan nilai p > α (0,05), sehingga tidak ada variabel yang dikeluarkan dari model. 

Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.23. berikut:  

Tabel 4.25. Hasil Analisis Reglesi Logistik Ganda  

No.  Faktor risiko B P OR 

adjusted 

95% CI 

1.  Usia kehamilan 2.565 0.006 13.000 2.104 – 80.307 

2.  Paritas  2.565 0.006 13.000 2.104 – 80.307 

  

Berdasarkan hasil analisis tersebut diketahui bahwa, setelah mengontrol 

variabel lain Ibu yang memiliki usia kehamilan ≥ 41 minggu berisiko 13,00 kali 

lebih besar melahirkan bayi makrosomia dibandingkan dengan Ibu yang memiliki 

usia kehamilan ≤ 40 minggu. Demikian pula dengan variabel paritas, setelah 

mengontrol variabel lain Ibu yang multiparitas berisiko 13,00 kali lebih besar 

melahirkan bayi makrosomia dibandingkan dengan Ibu yang primipara. 
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Untuk mengetahui probabilitas terjadinya kelahiran makrosomia, maka 

dilakukan perhitungan dengan persamaan regresi sebagai berikut: 

Y =
1

1 + e− ( β0 + ∑βn Xn )
 

Y =
1

1 + e− ( Constant + B Usia kehamilan + B Paritas )
 

Y =
1

1 + e− ( − 2,565 + 2,565 + 2,565 )
 

Y =
1

1 + e− ( 2,565 )
 

Y =
1

1 + 0,0769
 

Y =
1

1,0769
 

Y = 0,9286 

Y = 92,86 % 

Hal ini berarti bahwa jika Ibu memiliki usia kehamilan ≥ 41 minggu dan 

multiparitas akan memiliki probabilitas atau risiko melahirkan bayi makrosomia 

sebesar 92,86%.  
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

5.1. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN  

Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa dari 9 variabel yang diteliti 

terdapat 4 variabel yang terbukti secara statistik berpengaruh terhadap kelahiran 

makrosomia, yaitu variabel usia kehamilan, usia Ibu, paritas, dan riwayat 

melahirkan bayi makrosomia. Sedangkan 5 veriabel tidak terbukti berpengaruh 

secara statistik dengan kelahiran makrosomia, yaitu veriabel Indeks Masa Tubuh 

(IMT) Ibu, jenis kelamin bayi, riwayat diabetes melitus gestasional, riwayat 

diabetes melitus, dan pemeriksaan Antenatal care (ANC). Diketahui dari 9 variabel 

yang diteliti terdapat 5 variabel yang menjadi kandidat dalam uji regresi logistik, 

yaitu usia kehamilan, usia Ibu, paritas, jenis kelamin bayi, dan riwayat melahirkan 

bayi makrosomia. Hasil analisis multivariat menunjukkan terdapat 2 variabel 

independen yang patut untuk dipertahankan secara statistik yaitu variabel usia 

kehamilan dan paritas.  

5.1.1. Faktor Risiko yang Secara Statistik Terbukti Berpengaruh terhadap 

Kelahiran Makrosomia 

5.1.1.1. Usia Kehamilan 

Lamanya kehamilan mulai dari ovulasi sampai partus adalah kira – kira 280 

hari (40 minggu), dan tidak lebih dari 300 hari (43 minggu). Kehamilan 40 minggu 

ini disebut kehamilan matur (cukup bulan). Kehamilan lebih dari 41 minggu disebut 

kehamilan postmature. Usia kehamilan dapat menentukan berat badan janin, 

semakin tua usia kehamilan maka berat badan janin juga akan semakin bertambah   
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(Prawirohardjo, 2012). Janin di dalam rahim akan terus tumbuh dan berkembang 

apabila kondisi plasenta masih tetap baik pada usia kehamilan yang terus 

bertambah. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya komplikasi kehamilan seperti 

berkurangnya air ketuban dan terjadinya makrosomia (Awalia, 2015).  

Masa kehamilan dibagi menjadi 3 trimester yaitu trimester pertama saat mulai 

konsepsi sampai 3 bulan, trimester kedua dari bulan ke 4 sampai 6 bulan, trimester 

ketiga dari bulan 7 sampai 9 bulan (Winkjosastro, 2008). Pada akhir kehamilan 

akan terjadi peningkatan hormon – hormon stres antara lain kortisol, glukagon dan 

katekolamin. Kedaan ini yang akan menyebabkan terjadinya hiperglikemia berat 

pada Ibu sehingga kebutuhan insulin meningkat. Hiperglikemia pada Ibu ini juga 

akan mengakibatkan terjadinya hiperglikemia pada janin. Hiperglikemia yang 

berlangsung lama dapat mengakibatkan hiperinsulinisme pada janin, yang memacu 

penimbunan lemak dan glikogen serta organomegali pada jaringan yang sensitif 

terhadap insulin. Hal tersebut yang mengakibatkan bertambahnya berat badan janin 

sehingga janin terlahir makrosomia (Poretsky, 2010).  

Hasil analisis multivariat menunjukkan usia kehamilan ≥ 41 minggu 

meningkatkan risiko kelahiran makrosomia 13 kali lebih besar (p = 0,006 ; OR = 

13,000 ; 95% CI = 2,140 – 80,307). Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat 

Rahmah (2014), yang menyatakan usia kehamilan ≥ 41 minggu meningkatkan 

risiko kelahiran makrosomia 16,1 kali lebih besar. Demikian pula dengan penelitian 

Alberico et al (2014), dan Pates et al (2008), yang menyatakan bahwa usia 

kehamilan berpengaruh terhadap kelahiran makrosomia.
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Hasil penelitian di lapangan menunjukkan proporsi Ibu yang melahirkan bayi 

makrosomia dengan usia kehamilan ≥ 41 minggu adalah sebesar 71,4%, lebih besar 

daripada Ibu yang melahirkan bayi normal yaitu sebesar 14,3%. Demikian pula 

pada penelitian Pates et al (2008) proporsi Ibu yang melahirkan bayi makrosomia 

dengan usia kehamilan > 40 minggu adalah sebesar 21%, lebih besar daripada Ibu 

yang melahirkan bayi normal yaitu sebesar 6%. Pada penelitian Alberico et al 

(2014), 16,9% Ibu melahirkan bayi makrosomia pada usia kehamilan > 40 minggu 

dan 5,4% Ibu melahirkan bayi makrosomia pada usia kehamilan < 40 minggu.  

Berbeda dengan penelitian Nassar et al (2003), yang menyatakan bahwa tidak 

ada hubungan yang signifikan antara usia kehamilan dengan kelahiran makrosomia 

(p = 1,000). Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui faktor risiko yang 

mempengaruhi kelahiran makrosomia berdasarkan cara persalinannya. Diketahui 

dari 231 responden, 168 Ibu (72,7%) melahirkan bayi makrosomia melalui 

persalinan normal dan 63 Ibu (27,3%) melahirkan bayi makrosomia secara caesar. 

Baik pada Ibu yang melahirkan makrosomia secara normal ataupun caesar, rata-

rata melahirkan bayi makrosomia pada minggu ke 40 kehamilan. Artinya, tidak ada 

perbedaan usia kehamilan yang signifikan antara Ibu yang melahirkan bayi 

makrosomia secara  caesar dengan Ibu yang melahirkan bayi makrosomia secara 

normal. Sehingga hasil penelitian tersebut menunjukkan tidak ada hubungan yang 

bermakna antara usia kehamilan dengan kelahiran makrosomia.  

Sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kelahiran makrosomia 

pada Ibu dengan Diabetes Melitus Gestasional (DMG) juga menunjukkan hasil 

yang berbeda dengan penelitian ini. Hasil penelitian tersebut menunjukkan tidak 
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ada hubungan yang bermakna antara usia kehamilan dengan kelahiran makrosomia 

(p = 0,211). Diketahui bahwa baik pada kelompok kontrol ataupun kasus (Ibu hamil 

dengan DMG) rata-rata melahirkan bayi makrosomia pada minggu ke 40 

kehamilan. Artinya, tidak ada perbedaan usia kehamilan yang signifikan antara Ibu 

hamil dengan riwayat DMG yang melahirkan bayi makrosomia dengan Ibu hamil 

yang tidak memiliki riwayat DMG yang melahirkan bayi makrosomia. Sehingga 

hasil penelitian tersebut menunjukkan tidak ada hubungan yang bermakna antara 

usia kehamilan dengan kelahiran makrosomia (Segregur et al, 2009).  

5.1.1.2. Paritas 

Multiparitas merupakan paritas yang berisiko apabila ditinjau dari sudut 

kelahiran makrosomia daripada wanita (Prawirohardjo, 2012). Ada kecenderungan 

bahwa berat badan lahir anak kedua dan seterusnya akan lebih besar daripada anak 

pertama. (Manuaba, 2010). Menurut  Aliyu et al (2005) multiparitas merupakan 

faktor risiko kelahiran makrosomia. Makrosomia terjadi karena pada Ibu 

multiparitas terjadi peningkatan risiko diabetes melitus dan kecenderungan 

memiliki indeks masa tubuh yang tinggi, dimana kedua hal tersebut merupakan 

prediktor penting makrosomia. Selain itu, saat hamil kadar glukosa darah Ibu 

cenderung meningkat, kadar glukosa darah yang tidak terkontrol inilah yang dapat 

memicu pertumbuhan janin menjadi besar (Siregar, 2010). Kondisi Ibu pada 

kehamilan sebelumnya akan memberikan beberapa indikasi kemungkinan hasil dan 

tingkat risiko dengan kehamilan selanjutnya. Terlebih pada Ibu yang telah 

melahirkan lebih dari 2 anak, risiko terjadinya komplikasi baik pada Ibu dan janin 

akan terus meningkat (Charles & Anne, 2010).  
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Hasil analisis multivariat menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna 

antara paritas dengan kelahiran makrosomia (p = 0,006 ; OR = 13,000 ; 95% CI 

=2,140 – 80,307). Penelitian ini sesuai dengan penelitian Mathew et al (2005), Pates 

et al (2008), dan Alberico et al (2014) yang menyatakan bahwa, terdapat hubungan 

yang bermakna antara paritas dengan kelahiran makrosomia. 

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan proporsi Ibu multiparitas yang 

melahirkan bayi makrosomia adalah sebesar 85,7%, lebih besar daripada Ibu 

multiparitas yang melahirkan bayi normal yaitu 28,6%. Demikian pula pada 

penelitian Mathew et al (2005), diketahui 40% Ibu yang melahirkan bayi 

makrosomia memiliki paritas ≥ 4 dan hanya 23% Ibu yang melahirkan bayi normal 

dengan paritas ≥ 4. Pada penelitian Pates et al (2008) bayi makrosomia banyak 

dilahirkan oleh Ibu yang memiliki paritas 2 yaitu sebesar 49% dan paritas ≥ 3 yaitu 

sebesar 14%. Pada penelitian Alberico et al (2014), sebesar 9,6% Ibu multiparitas 

melahirkan bayi makrosomia dan 5,8% Ibu primipara yang melahirkan bayi 

makrosomia.  

Berbeda dengan penelitian Al Farsi et al (2012) yang menyatakan tidak 

terdapat hubungan yang bermakna antara paritas dengan kelahiran makrosomia. 

Pada penelitian tersebut didapatkan nilai p = 0,61 (p > 0,05). Perbedaanya adalah 

dalam mengkategorikan paritas yang berisiko terhadap kelahiran makrosomia. Pada 

penelitian Al Farsi, kategori paritas dibedakan menjadi paritas ≥ 5 untuk kategori 

berisiko dan paritas < 5 untuk kategori tidak berisiko. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan terdapat 2,3% Ibu high parity yang melahirkan bayi makrosomia dan 

1,2% Ibu low parity yang melahirkan bayi makrosomia, tidak adanya perbedaan 
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yang signifikan antara proporsi tersebut mengakibatkan tidak adanya hubungan 

yang bermakna antara paritas dengan kelahiran makrosomia.  

Sebuah penelitian oleh Li Yi et al (2015) juga menunjukkan tidak ada 

hubungan yang bermakna antara paritas dengan kelahiran makrosomia (p = 0,685). 

Perbedaanya adalah dalam menentukan kategori paritas yang berisiko terhadap 

kelahiran makrosomia. Paritas > 1 merupakan paritas yang berisiko terhadap 

kelahiran makrosomia dan paritas 1 merupakan paritas yang tidak berisiko. Hal ini 

menyebabkan proporsi responden yang memiliki paritas > 1 pada kelompok kasus 

dan kontrol tidak memiliki perbedaan yang signifikan yaitu 25,64%  dan 17,53%.  

Banyaknya jumlah kelahiran hidup (paritas) yang dimiliki wanita dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor pendidikan. Semakin 

tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin mudah seseorang dalam 

menerima informasi, sehingga kemampuan Ibu dalam berpikir akan lebih rasional. 

Ibu yang mempunyai pendidikan tinggi akan lebih berpikir rasional bahwa jumlah 

anak yang ideal adalah tidak lebih dari 2 anak (Pranoto, 2007). 

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan proporsi Ibu multiparitas yang 

melahirkan bayi makrosomia adalah sebesar 85,7%, lebih besar daripada Ibu 

multiparitas yang melahirkan bayi normal yaitu 28,6%. Jika dilihat dari faktor 

pendidikan maka hasil penelitian ini sesuai dengan teori Pranoto (2007). Hasil 

penelitian di lapangan menunjukkan pada kelompok kasus ditribusi frekuensi 

responden terbesar memiliki jenjang pendidikan terakhir adalah tamat SD (19,1%), 

sedangkan pada kelompok kontrol ditribusi frekuensi responden terbesar memiliki 

jenjang pendidikan terakhir adalah tamat SMA/sederajat (21,4%). Jenjang 
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pendidikan responden pada kelompok kasus lebih rendah dibandingkan pada 

kelompok kontrol, maka wajar apabila Ibu multiparitas lebih banyak didapati pada 

kelompok kasus daripada kontrol.  

5.1.2. Faktor Risiko yang Secara Statistik Tidak Terbukti Berpengaruh 

terhadap Kelahiran Makrosomia  

5.2.1.1. Usia Ibu 

Secara teoritis usia Ibu dapat mempengaruhi kelahiran makrsomia. Usia 

wanita hamil merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan. Beberapa 

penelitian menyatakan, usia optimal untuk reproduksi sehat adalah 20-30 tahun, dan 

risiko makin meningkat setelah usia 30 tahun. Semakin tua usia wanita saat 

mengalami kehamilan maka semakin berisiko pula wanita tersebut untuk 

mendapatkan penyulit kehamilan seperti preeklamsia, diabetes melitus gestasional, 

dan obesitas (Suswadi, 2000). Seperti yang diketahui bahwa diabetes melitus 

gestasional dan obesitas pada Ibu merupakan prediktor penting untuk terjadinya 

makrosomia (Alberico, 2014; Cunningham et al, 2010). Demikian pula dengan 

penelitian Mohammadbeigi et al (2013) yang menyatakan bahwa diabetes melitus 

gestasional dan preeklampsia dapat meningkatkan risiko kelahiran bayi 

makrosomia masing-masing 11,9  dan 3,3 kali lipat.  

Usia Ibu merupakan salah satu faktor yang dapat berkontribusi secara tidak 

langsung pada kejadian prediabetes / diabetes mellitus gestasional. Usia Ibu akan 

mempengaruhi kondisi hormonal dan metabolisme dalam tubuh saat terjadi 

kehamilan, terlebih saat usia Ibu lebih dari 30 tahun. Perubahan hormonal dan 

metabolisme selama kehamilan menyebabkan kehamilan tersebut bersifat 
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diabetogenik, yang mana diabetes melitus cenderung menjadi lebih berat selama 

kehamilan dan akan mempermudah terjadinya berbagai komplikasi kehamilan (Ifan 

dkk, 2013).  

Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa, secara statistik terdapat 

hubungan yang bermakna antara usia Ibu dengan kelahiran makrosomia (p = 0,002). 

Sedangkan pada analisis multivariat variabel ini tidak berpengaruh, sehingga pada 

penelitian ini hipotesis usia Ibu merupakan faktor risiko yang mempengaruhi 

kelahiran makrosomia tidak terbukti. Tidak adanya pengaruh antara usia Ibu ≥ 31 

tahun dengan kelahiran makrosomia dalam penelitian ini karena adanya pengaruh 

variabel lain yang lebih kuat pengaruhnya, mengingat variabel – variabel yang 

berpengaruh dianalisis sekaligus sehingga dikontrol oleh variabel yang lebih besar 

pengaruhnya. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Mohammadbeigi et al (2013) 

yang menyatakan bahwa usia Ibu tidak mempengaruhi kelahiran makrosomia. Pada 

penelitian tersebut hasil analisis bivariat juga menunjukkan adanya hubungan yang 

bermakna antara usia Ibu dengan kelahiran makrsomia (p = 0,01). Namun, pada 

analisis multivariat usia Ibu terbukti tidak berpengaruh terhadap kelahiran 

makrsomia. Tidak adanya pengaruh antara usia Ibu dengan kelahiran makrosomia 

dalam penelitian ini karena adanya pengaruh variabel lain yang lebih kuat 

pengaruhnya, yaitu variabel diabetes melitus gestasional, riwayat melahirkan bayi 

makrosomia, dan preeclampsia. 

Sebuah penelitian oleh Aranha et al (2014) juga menunjukkan hubungan yang 

tidak signifikan antara usia Ibu dengan kelahiran makrosomia (p = 0,1). Hasil 
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penelitian tersebut menunjukkan bahwa proporsi Ibu yang melahirkan bayi 

makrosomia pada usia > 35 tahun sebesar 11%, lebih kecil daripada Ibu yang 

melahirkan bayi normal pada usia > 35 tahun yaitu sebesar 22%. Hal tersebut 

mengakibatkan tidak adanya hubungan yang bermakna antara usia Ibu dengan 

kelahiran makrosomia.  

Berbeda dengan penelitian Li Yi et al (2015) yang menyatakan bahwa usia 

Ibu berpengaruh terhadap kelahiran makrosomia (p = 0,001 ; OR = 1,08 ; 95% CI 

= 1,03-1,12). Perbedaannya adalah pada penelitian ini usia Ibu dikategorikan 

menjadi usia ≥ 31 tahun dan ≤ 30 tahun, namun pada penelitian Li Yi tidak 

dikategorikan. Sehingga hanya disimpulkan bahwa usia Ibu yang lebih tua dapat 

meningkatkan risiko kelahiran makrosomia. Berdasarkan hasil di lapangan 

diperoleh rata-rata usia Ibu yang melahirkan bayi makrosomia adalah 33 tahun dan 

Ibu yang melahirkan bayi normal adalah 27 tahun. Berbeda dengan penelitian Li 

Yi, rata-rata usia Ibu yang melahirkan bayi makrosomia adalah 29 tahun dan rata-

rata usia Ibu yang melahirkan bayi normal adalah 27 tahun.  

5.2.1.2. Riwayat Melahirkan Bayi Makrosomia  

Riwayat melahirkan bayi makrosomia merupakan salah satu faktor dari Ibu 

yang dapat meningkatkan risiko janin terlahir makrosomia. Ibu yang pada 

kehamilan pertama atau sebelumnya melahirkan bayi makrosomia berpeluang besar 

melahirkan anak kedua dengan kondisi yang sama pada kehamilan berikutnya 

(Resnik, 2003). Jenis persalinan dan kondisi Ibu pada kehamilan sebelumnya akan 

memberikan beberapa indikasi kemungkinan hasil dan tingkat risiko dengan 

kehamilan selanjutnya. Demikian pula riwayat melahirkan bayi makrosomia pada 
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kehamilan sebelumnya dapat mempengaruhi peningkatan risiko kelahiran 

makrosomia pada generasi berikutnya (Gyselaers & Martens, 2012).  

Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa, secara statistik terdapat 

hubungan yang bermakna antara riwayat melahirkan bayi makrosomia dengan 

kelahiran makrosomia (p = 0,017). Sedangkan pada analisis multivariat variabel ini 

tidak berpengaruh, sehingga pada penelitian ini hipotesis riwayat melahirkan bayi 

makrosomia merupakan faktor risiko yang mempengaruhi kelahiran makrosomia 

tidak terbukti. Tidak adanya pengaruh antara riwayat melahirkan bayi makrosomia 

dengan kelahiran makrosomia dalam penelitian ini karena adanya pengaruh 

variabel lain yang lebih kuat pengaruhnya, mengingat variabel – variabel yang 

berpengaruh dianalisis sekaligus sehingga dikontrol oleh variabel yang lebih besar 

pengaruhnya. 

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Aranha et al (2014), yang menyatakan 

bahwa memiliki riwayat melahirkan bayi makrosomia pada kehamilan sebelumnya 

tidak mempengaruhi kelahiran makrosomia (p = 0,4). Tidak adanya hubungan yang 

bermakna antara riwayat melahirkan bayi makrosomia dengan kelahiran 

makrosomia disebabkan karena tidak ada perbedaan yang signifikan antara proporsi 

Ibu yang memiliki riwayat melahirkan bayi makrosomia baik pada kelompok kasus 

maupun kontrol. Pada kelompok kasus terdapat 34% Ibu yang memiliki riwayat 

melahirkan bayi makrosomia, sedangkan pada kelompok kontrol terdapat 27% Ibu 

yang memiliki riwayat melahirkan bayi makrosomia.  

Berbeda dengan hasil penelitian Najafian et al (2012) dengan nilai p = 0,0001 

(p < 0,05) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara 
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riwayat melahirkan bayi makrosomia dengan kelahiran makrosomia. Penelitian lain 

juga mengatakan bahwa riwayat melahirkan bayi makrosomia meningkatkan risiko 

kelahiran makrosomia 9,86 kali lebih besar (Awalia, 2014). Sesuai yang dikatakan 

oleh Chauhan and Magann (2007), wanita yang pernah melahirkan bayi 

makrosomia memiliki kecenderungan untuk melahirkan bayi makrosomia di 

kehamilan berikutnya.  

5.2.1.3. Indeks Masa Tubuh (IMT) Ibu 

Wanita obesitas (IMT Ibu ≥ 30 kg/m2), pregestasional diabetes, dan diabetes 

melitus gestasional berisiko untuk melahirkan bayi makrosomia (Buschur, 2012). 

Sebuah literatur menyebutkan bahwa kadar trigliserida wanita obesitas merupakan 

prediktor yang baik untuk memperkirakan bayi makrosomia pada wanita tersebut 

baik dengan atau tanpa disertai diabetes dalam kehamilan (Shaikh, 2010).  

Secara teoritis Ibu obesitas dapat mempengaruhi terjadinya kelahiran 

makrosomia. Obesitas (IMT ≥ 30 kg/m2) Ibu berhubungan dengan makrosomia 

melalui mekanisme peningkatan resistensi yang menyebabkan peningkatan glukosa 

dan kadar insulin janin. Hormon lipase pada plasenta akan memetabolisme 

triglesirida di darah Ibu, dan menyalurkan asam lemak bebas sebagai nutrisi untuk 

pertumbuhan janin. Kadar trigliserida yang meningkat pada Ibu obesitas 

berhubungan dengan pertumbuhan janin berlebih melalui peningkatan asam lemak 

bebas (Gaudet, 2012). 

Adapun teori lain yang mengatakan bahwa Ibu obesitas memiliki risiko 

melahirkan bayi besar dapat dikarenakan pola makan ataupun pola hidup sebelum 

hamil yang mana akan terbawa pada saat hamil. Hal tersebut dapat mempengaruhi 
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berat badan pada janin yang dikandung. Oleh karena itu, sebaiknya Ibu hamil yang 

obesitas tetap menjaga makanan yang dikonsumsi agar berat badan Ibu ataupun 

janin yang dikandung tidak bertambah melebihi ambang batas (Awalia, 2015).  

Hasil analisis baik secara bivariat maupun multivariat menunjukkan tidak 

adanya hubungan yang bermakna antara IMT Ibu dengan kelahiran makrosomia (p 

= 0,663). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Wahabi et al (2014) dengan 

nilai p = 0,092 dan Li Yi et al (2015) dengan nilai p = 0,079 yang menyatakan 

bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara IMT Ibu dengan kelahiran 

makrosomia. Tidak adanya hubungan antara IMT Ibu dengan kelahiran 

makrosomia pada penelitian tersebut disebabkan karena adanya pengaruh variabel 

lain yang lebih kuat pengaruhnya. Dalam hal ini kombinasi antara obesitas dan 

diabetes melitus gestasional akan meningkatkan risiko kelahiran makrosomia yang 

lebih besar (Wahabi et al, 2014).  

Hasil penelitian menunjukkan dari total responden hanya didapatkan 14,3% 

Ibu yang memiliki IMT ≥ 30 kg/m2, selebihnya adalah 85,7% responden dengan 

IMT ≤ 29,9 kg/m2. Diketahui bahwa hanya 19,0% bayi makrosomia yang dilahirkan 

oleh Ibu yang memiliki IMT ≥ 30 kg/m2, dan 81% bayi makrosomia dilahirkan oleh 

Ibu dengan IMT ≤ 29,9 kg/m2. Demikian pula pada penelitian Li Yi et al (2015), 

proporsi responden yang melahirkan bayi makrosomia terbesar adalah responden 

dengan IMT normal yaitu sebesar 80,34% dengan rata-rata IMT yang dimiliki 

adalah 22 kg/m2.  

Berbeda dengan penelitian Kalk et al (2009) dan Najafian et al (2012) yang 

menyatakan bahwa IMT Ibu terbukti mempengaruhi kelahiran makrosomia. Kalk 
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et al (2009) mengatakan IMT Ibu ≥ 30 kg/m2 dapat meningkatkan risiko kelahiran 

makrosomia 2,07 kali lebih besar (p < 0,05 ; OR = 2,07 ; 95% CI = 1,25 – 3,42). 

Demikian pula dengan penelitian Gaudet et al (2014), yang menyatakan bahwa 

obesitas Ibu memiliki peran penting dalam perkembangan pertumbuhan berlebih 

pada janin. Hasil penelitian tersebut menunjukkan Ibu yang obesitas berisiko 2,17 

kali lebih besar untuk melahirkan bayi dengan berat badan ≥ 4000 gram dan 

berisiko 2,77 kali lebih besar untuk melahirkan bayi dengan berat badan ≥ 4500 

gram.  

5.2.1.4. Jenis Kelamin Bayi 

Hasil analisis baik secara bivariat maupun multivariat menunjukkan tidak 

adanya pengaruh antara bayi berjenis kelamin laki-laki dengan kelahiran 

makrosomia (p = 0,112). Penelitian ini sesuai dengan penelitian Pates et al (2008) 

dengan nilai p = 0,168 dan Mohammadbeigi et al (2013) dengan nilai p = 0,34, 

yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara jenis 

kelamin bayi yang dilahirkan dengan kelahiran makrosomia.  

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara proporsi bayi makrosomia berjenis kelamin laki-laki dan bayi 

normal berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebesar 76,2% dan 47,6%. Demikian pula 

pada penelitian Pates et al (2008), dari hasil penelitian diketahui terdapat 55% bayi 

laki-laki yang terlahir makrosomia tidak jauh berbeda dengan bayi laki-laki yang 

terlahir normal yaitu sebesar 50%. Sama halnya dengan penelitian Mohammadbeigi 

et al (2013), diketahui bahwa terdapat 56,7% bayi laki-laki yang terlahir 
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makrosomia tidak jauh berbeda dengan bayi laki-laki yang terlahir normal yaitu 

50,4%.  

Berbeda dengan penelitian Akin et al (2010), yang menyatakan bahwa 

terdapat hubungan yang bermakna antara jenis kelamin bayi dengan kelahiran 

makrosomia (p = 0,001 ; OR = 1,9 ; 95% CI = 1,5-2,3). Pada penelitian ini bayi 

yang terlahir makrosomia didominasi oleh bayi laki-laki yaitu sebesar 66,3% dan 

bayi perempuan sebesar 33,7%. Jazayeri dalam Akin et al (2010) mengatakan bayi 

berjenis kelamin laki-laki biasanya akan terlahir dengan berat badan lebih berat 

daripada bayi perempuan, dan proporsi ini akan lebih besar pada bayi yang terlahir 

dengan berat badan 4500 gram tanpa memperhatikan usia kehamilan.  

Berdasarkan teori yang berkembang, janin laki-laki memiliki berat badan 

yang lebih berat daripada janin perempuan, yaitu sekitar 150-200 gram. Oleh karena 

itu, janin berjenis kelamin laki-laki dapat meningkatkan risiko kelahiran 

makrosomia. Bayi berjenis kelamin laki-laki berisiko terlahir makrosomia 2,1 kali 

lebih besar dibanding bayi berjenis kelamin perempuan (Alberico, 2014). Menurut 

Singlair Cinstance bayi laki-laki lebih mungkin dilahirkan lebih besar jika 

dibandingkan dengan bayi perempuan (Cinstance, 2010).  

Janin laki-laki umumnya akan tumbuh lebih cepat dan lebih besar daripada 

janin perempuan. Hal ini diduga disebabkan oleh aksi hormon androgen, yaitu 

hormon seks yang diproduksi oleh testis pria namun juga diproduksi rahim wanita 

dalam jumlah kecil dan berperan dalam proses perkembangan laki-laki. Hormon 

androgen ini dapat membantu dalam pembesaran sel-sel otot rangka dan beberapa 

sel dalam jaringan otot rangka, sehingga mengakibatkan massa otot rangka pada 
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laki-laki menjadi lebih besar daripada perempuan. Pada janin laki-laki hormon ini 

tidak hanya dapat meningkatkan berat badan, tetapi juga dapat mempengaruhi 

lamanya janin di dalam rahim. Plasenta janin laki-laki bekerja lebih efisien daripada 

plasenta pada janin perempuan, hal ini disebabkan karena pada umumnya janin 

laki-laki akan lebih lama dilahirkan daripada perempuan. Lamanya kehamilan 

dapat mempengaruhi berat badan janin, semakin tua usia kehamilan maka berat 

badan janin di dalam rahim akan terus bertambah. Plasenta pada janin laki-laki 

dapat tumbuh lebih memadai dan bekerja lebih efisien. Hal ini menyebabkan 

pemasokan makanan dari Ibu kepada janin dapat bekerja optimal, sehingga dapat 

memacu pertumbuhan janin di dalam rahim (Eriksson et al, 2010).  

Diketahui bahwa Ibu adalah pemasok oksigen dan nutrisi penting kepada 

janin melalui plasenta. Bagi pertumbuhan janin glukosa adalah sumber energi 

utama. Janin hanya dapat menghasilkan glukosa dalam jumlah sedikit sehingga 

membutuhkan transportasi glukosa dari Ibu (Mhurpy et al, 2006). Glukosa dapat 

berdifusi secara tetap melalui plasenta sehingga kadar glukosa darah janin selalu 

sama dengan kadar glukosa darah pada Ibu. Apabila Ibu memiliki riwayat gangguan 

intoleransi glukosa yang disertai dengan hiperglikemia berat, hal ini dapat 

mengakibatkan terjadinya hiperglikemia pada janin. Hiperglikemia ini akan 

memicu terjadinya hiperinsulinisme serta penimbunan lemak dan glikogen yang 

mengakibatkan terjadinya organomegali sehingga janin berisiko terlahir 

makrosomia (Robins & Cotran, 2006).  
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5.2.1.5. Riwayat Diabetes Melitus Gestasional (DMG) Ibu 

Diabetes Mellitus Gestasional (DMG) adalah suatu gangguan toleransi 

glukosa yang terjadi atau diketahui pertama kali pada saat kehamilan sedang 

berlangsung. Keadaan ini biasa terjadi pada 24 minggu usia kehamilan dan sebagian 

penderita akan kembali normal pada setelah melahirkan. Patofisiologi DMG mirip 

dengan diabetes melitus tipe 2. Dimungkinkan bahwa 30-50% penderita DMG 

dapat berkembang menjadi diabetes melitus tipe 2 dalam kurun waktu 10 tahun 

(Davey, 2005). 

Kehamilan berhubungan erat dengan diabetes, kontrol gula darah yang buruk 

dapat menyebabkan komplikasi terhadap Ibu dan anak yang dilahirkan. Bahkan 

menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian kesehatan Ibu dan 

anak Confidental Enquiry into Maternal and Child Health (CEMACH), bahwa 

meskipun peningkatan kontrol diabetes sudah dilakukan oleh sang Ibu, bayi yang 

dilahirkan masih berisiko terkena komplikasi. Bayi yang dilahirkan oleh Ibu 

penderita diabetes berisiko dilahirkan dengan bobot > 4000 gram atau lebih besar, 

mengalami cacat, dan meninggal (Charles & Anne, 2010). 

Kadar gula darah Ibu yang tidak terkontrol dapat mengakibatkan terjadinya 

hiperglikemia. Hipotesis Pedersen menyebutkan bahwa hiperglikemia maternal 

dapat merangsang hiperglikemia dan hiperinsulinisme janin, sehingga 

menyebabkan terjadinya makrosomia. Hiperglikemia ini yang menyebabkan 

bertambahnya timbunan lemak dan glikogen serta organomegali yang 

mengakibatkan bayi terlahir makrosomia. (Prawirohardjo, 2012 ; Cunningham et 

al., 2010).  
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Hasil analisis baik secara bivariat maupun multivariat menunjukkan tidak 

adanya pengaruh antara riwayat DMG Ibu dengan kelahiran makrosomia (p = 

0,663). Penelitian ini sesuai dengan penelitian Oroh dkk (2015) dengan nilai p = 

0,646 dan Wahabi et al (2014) dengan nilai p = 0,584 yang menyatakan bahwa, 

tidak terdapat hubungan yang bermakna antara diabetes melitus gestasional dengan 

kelahiran makrosomia.  

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan jumlah Ibu yang melahirkan bayi 

makrosomia sekaligus menderita DMG sangat sedikit sehingga secara statistik 

didapatkan hasil tidak ada hubungan antara riwayat diabetes mellitus gestasional 

dan kelahiran makrosomia. Pada kelompok kasus hanya terdapat 4 responden 

(19,0%) yang megalami DMG pada saat kehamilan terakhirnya, dan 17 responden 

(81,0%) tidak mengalami DMG saat kehamilan terakhirnya. Pada kelompok kontrol 

terdapat 2 responden (9,5%) yang mengalami DMG pada saat kehamilan terakhir, 

dan selebihnya terdapat 19 responden (90,5%) yang tidak mengalami DMG pada 

saat kehamilan terakhir. 

Demikian pula pada penelitian Oroh dkk (2015), dari 50 Ibu yang melahirkan 

bayi makrosomia hanya terdapat 3 orang (6%) yang mengalami DMG pada saat 

kehamilan. Hal ini menyebabkan tidak ada pengaruh yang signifikan antara DMG 

dengan kelahiran makrosomia. Selain itu, terdapat faktor lain yang lebih 

berpengaruh terhadap kelahiran makrosomia yaitu obesitas dan multiparitas (Oroh 

dkk, 2015). Tidak adanya hubungan antara DMG dengan kelahiran makrosomia 

pada penelitian Wahabi et al (2014) juga disebabkan karena adanya pengaruh 

variabel lain yang lebih kuat pengaruhnya. Dalam hal ini kombinasi antara obesitas 
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dan diabetes melitus gestasional akan meningkatkan risiko kelahiran makrosomia 

yang lebih besar dibandingkan pengaruh dari salah satu variabel tersebut (Wahabi 

et al, 2014).  

Berbeda dengan penelitian Mohammadbeigi et al (2013) dengan nilai p < 

0,001 yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara riwayat 

DMG Ibu dengan kelahiran makrosomia. Ibu yang memiliki riwayat DMG berisiko 

11,9 kali lebih besar untuk melahirkan bayi makrosomia daripada Ibu yang tidak 

memiliki riwayat DMG (OR = 11,9 ; 95% CI = 4,6 – 30,3). Bahkan 

Mohammadbeigi et al (2013) mengatakan diabetes melitus gestasional merupakan 

prediktor utama makrosomia. Begitu pula dengan penelitian Mathew et al (2005) 

dengan nilai p < 0,001, yang menyatakan bahwa DMG Ibu meningkatkan risiko 

kelahiran makrosomia 12,78 kali lebih besar.  

Merujuk pada tabel 4.4. di bab hasil dapat diketahui terdapat 3 Ibu yang 

mengalami DMG saat kehamilan dan memiliki anggota keluarga dengan riwayat 

DM. Dari ketiga Ibu tersebut diketahui 1 Ibu memiliki Ayah dengan DM Tipe 2, 1 

Ibu dengan DM Tipe 1, dan 1 Ibu dengan DM Tipe 2. Kemudian terdapat 1 Ibu 

yang tidak mengalami DMG namun memiliki anggota keluarga dengan riwayat DM 

Tipe 2 yaitu Nenek. Kejadian DMG dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko 

yaitu usia > 30 tahun, obesitas, polycystic ovary syndrome, kehamilan yang lalu ada 

intoleransi glukosa, kehamilan yang lalu dengan bayi besar, dan keluarga dengan 

DM tipe 2 (first degree relatives) (Karkata, 2012).  

 Menurut American Diabetes Association (2015) risiko penderita diabetes 

melitus paling tinggi terjadi apabila salah satu atau kedua orang tuanya menderita 
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dibetes melitus jika dibandingkan dengan orang tua yang bukan penderita. Risiko 

menderita DM apabila salah satu orang tuanya menderita DM adalah sebesar 15%. 

Jika kedua orang tua memiliki DM maka risiko untuk menderita DM adalah 75%. 

Jika saudara kandung menderita DM maka risiko untuk menderita DM adalah 10% 

dan 90% jika yang menderita adalah saudara kembar identik (Diabetes UK, 2010 ; 

American Diabetes Association, 2015).  

Diabetes melitus gestasional terjadi hanya selama kehamilan dan pulih 

setelah melahirkan. Dari semua kehamilan, diabetes ini terjadi pada 2-5% 

kehamilan. Diabetes jenis ini bersifat temporer. Pada umumnya, Ibu hamil yang 

mengalami diabetes melitus gestasional akan sembuh dari diabetes jenis ini setelah 

melahirkan, namun dalam beberapa kasus diabetes ini dapat berlanjut (Hasdianah, 

2012). Wanita yang menderita diabetes selama kehamilan, berisiko mengalami DM 

Tipe 2 setelah melahirkan (Fox and Kilvert, 2010). Hal ini dapat disebabkan karena 

gangguan heterogen yang disebabkan oleh kombinasi faktor genetik yang terkait 

dengan sekresi insulin yang terganggu, resistensi insulin dan faktor lingkungan 

seperti obesitas, pola makan dan gaya hidup, kurangnya latihan fisik, stres serta 

penuaan (Kaku, 2010).  

5.2.1.6. Riwayat Diabetes Melitus (DM) Ibu 

Menurut American Diabetes Association (ADA) 2015, Diabetes Mellitus 

merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia 

yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau keduanya. 

Makrosomia merupakan tanda karakteristik dari kehamilan dengan diabetes 

melitus. Makrosomia terjadi pada bayi dari Ibu diabetes melitus yang hamil, dimana 
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glukosa darahnya tidak terkontrol dengan baik sehingga menyebabkan 

hiperglikemia pada janin. Hiperglikemia yang berlangsung dalam jangka waktu 

lama pada janin akan menimbulkan keadaan hiperinsulinisme pada janin, yang 

memacu penimbunan lemak dan glikogen serta organomegali pada jaringan yang 

sensitif terhadap insulin (hati, otot, jaringan lemak). Hal ini yang akan 

menyebabkan pertambahan berat badan janin ketika lahir (Cunningham et al., 2010 

; Siregar, 2010).  

Hasil analisis baik secara bivariat maupun multivariat menunjukkan tidak 

adanya pengaruh antara riwayat DM Ibu dengan kelahiran makrosomia (p = 1,000). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Setiawan dkk (2014) yang mengatakan 

bahwa diabetes melitus tidak berpengaruh terhadap kelahiran makrosomia ( p = 

0,301). Demikian pula dengan penelitian Mestechkin et al (2008) yang 

menunjukkan tidak ada hubungan yang bermakna antara diabetes melitus Ibu 

dengan kelahiran makrosomia (p = 0,9).  

Hasil penelitian dilapangan menunjukkan jumlah Ibu yang melahirkan bayi 

makrosomia dan mengalami DM sangat sedikit sehingga didapatkan hasil tidak ada 

hubungan yang signifikan secara statistik antara riwayat diabetes mellitus dan 

makrosomia. Pada kelompok kasus maupun kontrol hanya sebagian kecil 

responden saja yang memiliki riwayat DM. Ibu yang memiliki riwayat Diabetes 

Melitus (DM) pada kelompok kasus terdiri atas 2 responden (9,5%) dan 19 

responden (90,5%) tidak memiliki riwayat DM. Pada kelompok kontrol terdapat 1 

responden (4,8%) yang memiliki riwayat DM dan 20 responden (95,2%) yang tidak 

memiliki riwayat DM. 
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Hasil penelitian Mestechkin et al (2008) menunjukkan tidak ada hubungan 

yang bermakna antara diabetes melitus Ibu dengan kelahiran makrosomia. Hal 

tersebut disebabkan karena proporsi Ibu yang memiliki riwayat diabetes melitus 

tidak jauh berbeda antara kelompok kasus dan kontrol. Pada kelompok kasus 

terdapat 21,1% Ibu yang memiliki riwayat diabetes melitus dan melahirkan bayi 

makrosomia. Sedangkan pada kelompok kontrol proporsinya lebih besar, yaitu 

21,9% Ibu yang melahirkan bayi makrosomia memiliki riwayat diabetes melitus.  

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Najafian et al (2012) dengan 

nilai p = 0,0001, yang menyatakan bahwa riwayat DM Ibu terbukti secara statistik 

berpengaruh terhadap kelahiran makrosomia. Demikian pula dengan penelitian 

Alberico et al (2014) dengan nilai p = <0,032 dan OR = 2,5 (95% CI 1,0 – 6,1), 

yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara riwayat DM Ibu 

dengan kelahiran makrosomia, dan Ibu yang memiliki riwayat DM berisiko 2,5 kali 

lebih besar melahirkan bayi makrosomia daripada Ibu yang tidak memiliki riwayat 

DM. 

Diabetes melitus adalah salah satu penyakit keturunan yang bersifat poligen 

atau multifaktor genetik. Artinya bukan hanya satu gen saja tetapi interaksi antar 

gen. Sehingga sulit untuk menentukan secara tepat berapa persentasi faktor genetik 

yang menyebabkan terjadinya penyakit ini. Namun, dapat dipastikan risiko 

penderita diabetes melitus paling tinggi terjadi apabila salah satu atau kedua orang 

tuanya menderita dibetes melitus jika dibandingkan dengan orang tua yang bukan 

penderita (American Diabetes Association, 2015).  
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Sebuah penelitian oleh Zahtamal dkk (2007) yang bertujuan untuk 

mengetahui faktor-faktor risiko pasien diabetes melitus diperoleh gambaran bahwa 

pada penderita DM (kasus) sebesar 39,2% responden memiliki keluarga dengan 

riwayat DM, lebih besar daripada kelompok kontrol yang hanya sebesar 14,7%. 

Demikian pula dengan penelitian Amu (2014), yang menunjukkan bahwa dari total 

34 responden yang menderita DM terdapat 30 responden (88,24%) memiliki 

riwayat keluarga dengan DM dan 4 responden (11,76%) tidak memiliki riwayat 

keluarga dengan DM.  

Merujuk pada tabel 4.5. di bab hasil dapat diketahui terdapat 3 Ibu yang 

memiliki riwayat diabetes melitus (2 Ibu memiliki DM Tipe 1 dan I Ibu memiliki 

DM Tipe 2) serta memiliki anggota keluarga dengan riwayat diabetes melitus. Dari 

ketiga Ibu tersebut 2 Ibu mengkonfirmasi memiliki orang tua (Ibu) dengan riwayat 

DM Tipe 2, dan 1 Ibu memiliki seorang nenek dengan riwayat DM Tipe 1. 

Kemudian terdapat 1 Ibu yang tidak memiliki riwayat diabetes melitus namun 

memiliki seorang Ayah dengan riwayat DM Tipe 1. Dalam penelitian ini hanya 

ditemukan sedikit sampel yang mengalami DM dan memiliki riwayat DM 

Keluarga. Namun dapat dilihat dari keempat Ibu tersebut 3 Ibu mendapatkan DM 

dari orang tua. Responden yang memiliki keluarga dengan DM harus waspada, 

risiko menderita DM apabila salah satu orang tuanya menderita DM adalah sebesar 

15%. Jika kedua orang tua memiliki DM maka risiko untuk menderita DM adalah 

75%. Risiko untuk mendapatkan DM dari Ibu lebih besar 10-30% dari pada ayah 

dengan DM. Hal ini dikarenakan penurunan gen sewaktu dalam kandungan lebih 

besar dari Ibu. Jika saudara kandung menderita DM maka risiko untuk menderita 
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DM adalah 10% dan 90% jika yang menderita adalah saudara kembar identik 

(Diabetes UK, 2010 ; American Diabetes Association, 2015).  

Diabetes mellitus tipe I biasanya terjadi pada orang yang usianya lebih muda, 

meskipun dapat juga terjadi pada orang dewasa. Salah satu penyebab dari diabetes 

melitus yakni faktor genetik. Penderita diabetes tidak mewarisi diabetes tipe I itu 

sendiri, tetapi mewarisi suatu predisposisi atau kecenderungan genetik kearah 

terjadinya Diabetes Melitus tipe I (IDDM). Kecenderungan ini ditemukan pada 

individu yang memiliki tipe antigen histokompabilitas tertentu (HLA) (Padila, 

2012).  

Jenis Diabetes Mellitus yang paling banyak diderita adalah Diabetes Mellitus 

Tipe 2. Diabetes Mellitus Tipe 2 (DM Tipe 2) adalah penyakit gangguan metabolik 

yang di tandai oleh kenaikan gulah darah akibat penurunan sekresi insulin oleh sel 

beta pankreas dan atau ganguan fungsi insulin (resistensi insulin) (Depkes, 2006). 

Wanita lebih berisiko mengidap diabetes karena secara fisik wanita memiliki 

peluang peningkatan indeks masa tubuh yang lebih besar. Sindroma siklus bulanan 

(premenstrual syndrome), pasca-menopouse yang membuat distribusi lemak tubuh 

menjadi mudah terakumulasi akibat proses hormonal tersebut sehingga wanita 

berisiko menderita diabetes mellitus tipe2 (Irawan, 2010). Diabetes Melitus tipe 2 

memiliki hubungan genetik lebih besar daripada DM tipe 1. Studi genetika 

molekular pada diabetes tipe 2, menunjukkan bahwa mutasi pada gen insulin 

mengakibatkan sintesis dan sekresi insulin abnormal, keadaan ini disebut sebagai 

insulinopati. Sebagian besar pasien dengan insulinopati menderita 

hiperinsulinemia, dan bereaksi normal terhadap insulin eksogen (Kaku, 2010).  
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5.2.1.7. Pemeriksaan Antenatal Care (ANC) 

Pemeriksaan ANC yang tidak baik secara tidak langsung dapat 

mempengaruhi terjadinya kelahiran makrosomia, karena beberapa pemeriksaan 

pada standar antenatal care dapat digunakan untuk mendeteksi faktor risiko 

makrosomia. Pemeriksaan antenatal yang teratur, minimal 4 kali selama kehamilan 

kepada petugas kesehatan, dapat mendeteksi secara dini kemungkinan adanya 

komplikasi yang timbul pada masa kehamilan (Kemenkes RI, 2010).  

Beberapa pemeriksaan pada standar antenatal care dapat digunakan untuk 

mendeteksi faktor risiko makrosomia seperti penimbangan berat badan Ibu pada 

setiap kali kunjungan antenatal untuk mendeteksi adanya gangguan pertumbuhan 

janin, pengukuran tinggi badan untuk mendeteksi faktor risiko terhadap kehamilan 

yang sering berhubungan dengan keadaan rongga panggul, pengukuran tinggi 

fundus uteri pada setiap kali kunjungan antenatal dilakukan untuk mendeteksi 

pertumbuhan janin sesuai atau tidak dengan umur kehamilan, dan pemeriksaan 

kadar gula darah minimal 3 kali dalam 3 trimester kehamilan untuk mendeteksi 

diabetes melitus gestasioanl Ibu yang mana merupakan faktor risiko makrosomia 

(Kemenkes RI, 2010).  

Hasil analisis baik secara bivariat maupun multivariat menunjukkan tidak 

adanya pengaruh antara pemeriksaan ANC dengan kelahiran makrosomia (p = 

0,530). Tidak adanya pengaruh antara pemeriksaan ANC dengan kelahiran 

makrosomia dalam penelitian ini dikarenakan proporsi Ibu yang memiliki status 

pemeriksaan ANC tidak baik pada kelompok kasus tidak jauh berbeda dengan 

kelompok kontrol. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 66,7% Ibu memiliki 
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status pemeriksaan ANC tidak baik pada kelompok kasus dan 52,4% pada 

kelompok kontrol.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Tsai et al (2013) yang 

menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara melakukan 

pemeriksaan antenatal pada trimester pertama kehamilan dengan kelahiran 

makrosomia (p = 0,154). Hal tersebut disebabkan karena pada penelitian ini 

proporsi Ibu yang melakukan pemeriksaan pada trimester pertama lebih besar 

(90%) daripada Ibu yang tidak melakukan pemeriksaan pada trimester pertama 

(10%). Penelitian Kusumawati dkk (2012), juga menyatakan bahwa kunjungan 

antenatal care yang kurang dari 4 kali tidak berpengaruh terhadap terjadinya 

kelahiran makrosomia. Hal ini disebabkan karena, proporsi Ibu yang melahirkan 

bayi makrosomia dan melakukan pemeriksaan antenatal lebih dari 4 kali lebih besar 

(60,8%) daripada Ibu yang melakukan pemeriksaan antenatal kurang dari 4 kali 

(39,2%).  

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan pemeriksaan ANC yang tidak baik 

ini disebabkan karena responden tidak melakukan pemeriksaan ANC sesuai standar 

14 T. Terdapat 66,7% responden pada kelompok kasus yang memiliki status 

pemeriksaan ANC tidak baik. Hal tersebut diantaranya disebabkan karena 25% 

responden tidak melakukan pemeriksaan ANC pada trimester pertama, 8,3% 

responden tidak melakukan pemeriksaan ANC pada trimester ke-2 kehamilan, 

16,7% responden tidak melakukan tes laboratorium, 33,3% responden tidak 

melakukan tes protein dalam urin, dan 16,7% responden tidak melakukan tes 

glukosa darah. Sedangkan pada kelompok kontrol terdapat 52,4% responden yang 



102 
 

 

memiliki status pemeriksaan ANC tidak baik. Hal tersebut disebabkan karena 

20,0% responden tidak melakukan pemeriksaan ANC pada trimester pertama, 

10,0% responden tidak melakukan pemeriksaan ANC pada trimester ke-2 

kehamilan, 6,7% responden tidak melakukan tes laboratorium, 40,0% responden 

tidak melakukan tes protein dalam urin, dan 36,7% responden tidak melakukan tes 

glukosa darah.   

Berdasarkan teori terdapat berbagai faktor predisposisi yang dapat 

mempengaruhi kunjungan antenatal care, salah satunya adalah faktor umur. Umur 

sangat mempengaruhi proses reproduksi. Seorang Ibu sebaiknya hamil pada umur 

20 - 35 tahun, karena masa ini merupakan masa yang aman untuk hamil. Lain 

halnya dengan Ibu yang berumur kurang dari 20 tahun, rahim dan panggulnya 

belum berkembang dengan baik, sehingga perlu diwaspadai adanya kemungkinan 

mengalami penyulit persalinan. Sedangkan Ibu yang berumur di atas 35 tahun, 

kesehatan dan keadaan rahimnya sudah tidak seperti umur 20 - 35 tahun, sehingga 

perlu diwaspadai kemungkinan terjadinya persalinan lama, perdarahan, serta risiko 

cacat bawaan. Untuk menghindari timbulnya kesulitan pada kehamilan dan 

persalinan, Ibu yang berumur kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun harus 

memeriksakan kehamilannya secara teratur (Depkes RI, 2006). Sebuah penelitian 

menunjukkan bahwa Ibu yang berumur 20 - 35 tahun mempunyai peluang 1,56 kali 

untuk memanfaatkan pelayanan antenatal sebanyak lebih atau sama dengan 4 kali 

dibandingkan dengan Ibu yang berumur kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 

tahun (Hariastuti, 2003).  
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Faktor lain yang dapat mempengaruhi kunjungan antenatal care adalah faktor 

pendidikan. Penelitian Simanjuntak (2002) menunjukkan ada hubungan antara 

kunjungan antenatal K4 sesuai standar dengan tingkat pendidikan, responden yang 

mempunyai tingkat pendidikan tinggi kecendrungan untuk melakukan kunjungan 

antenatal sesuai standar 2,75 kali lebih besar dibanding yang berpendidikan rendah. 

Selain itu penelitian Hariastuti (2003) menunjukkan ada hubungan yang signifikan 

antara pendidikan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan dengan hasil analisis 

Ibu yang berpendidikan lebih dari atau sama dengan SMA mempunyai peluang 4,87 

kali dibandingkan dengan Ibu yang berpendidikan SMP. Menurut Riskesdas 2007 

terjadi hubungan yang saling mempengaruhi antara pendidikan dengan periksa 

hamil yaitu semakin tinggi jenjang pendidikan semakin tinggi pula periksa hamil di 

fasilitas kesehatan.  

Selain faktor di atas masih terdapat berbagai faktor lain yang dapat 

mempengaruhi kunjungan antenatal care, yaitu paritas. Menurut Depkes (2006), 

apabila Ibu telah melahirkan empat anak atau lebih, maka perlu diwaspadaiadanya 

gangguan pada waktu kehamilan, persalinan dan nifas sehingga perlu dilakukan 

pemeriksaan dan pertolongan persalinan oleh dokter atau bidan. Dalam penelitian 

Hariastuti (2003) terdapat hubungan yang signifikan antara paritas dengan 

frekuensi pemanfaatan pelayanan antenatal, dari hasil analisis tersebut ibu dengan 

paritas kurang dari 4 anak mempunyai peluang 2 kali untuk memanfaatkan 

pelayanan antenatal sebanyak lebih atau sama dengan 4 kali dibandingkan dengan 

Ibu yang paritasnya lebih atau sama dengan 4 anak.  
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5.2. HAMBATAN DAN KELEMAHAN PENELITIAN  

5.2.1. Hambatan Penelitian 

1. Tidak ditemukannya beberapa alamat responden karena kesalahan 

penulisan alamat dalam data rekam medis, sehingga dilakukan pengambilan 

data lagi sebagai pengganti.  

2. Dalam melakukan wawancara terdapat beberapa istilah dalam pertanyaan 

yang tidak diketahui oleh responden, sehingga peneliti perlu menjelaskan 

istilah-istilah tersebut.  

5.2.2. Kelemahan Penelitian  

5.2.2.1. Recall Bias 

Kelemahan pada penelitian kasus kontrol adalah recall bias karena penelitian 

ini bersifat retrospektif. Upaya untuk meminimalkan recall bias yang dilakukan 

adalah dengan melakukan uji coba observasi dan kuesioner di lapangan dan 

penelitian dilakukan terhadap kejadian kelahiran makrosomia yang waktunya 

sedekat mungkin dengan pelaksanaan penelitian.  

5.2.2.2. Nilai Confidence Interval yang Lebar 

Hasil analisis menemukan adanya variabel dengan nilai Confidence Interval 

yang sangat lebar, sehingga presisi penaksiran parameter menjadi kurang baik.  

5.2.2.3. Faktor – faktor yang Diteliti 

Mengingat kompleksnya faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian 

makrosomia, maka variabel penelitian yang dipilih untuk diketahui pengaruhnya 

terhadap kelahiran makrosomia kemungkinan belum dapat menggambarkan secara 
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keseluruhan permasalahan yang ada. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut dengan menambahkan variabel yang lebih bervariasi. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. SIMPULAN 

Setelah dilakukan penelitian tentang faktor-faktor risiko yang mempengaruhi 

kelahiran makrosomia, studi kasus di RSUD Tugurejo Semarang, dapat 

disimpulkan bahwa:  

1. Terdapat hubungan yang bermakna antara usia kehamilan dengan kelahiran 

makrosomia. Ibu yang memiliki usia kehamilan ≥ 41 minggu memiliki 

risiko untuk melahirkan bayi makrosomia 13 kali lebih besar daripada Ibu 

yang memiliki usia kehamilan ≤ 40 minggu.  

2. Terdapat hubungan yang bermakna antara paritas dengan kelahiran 

makrosomia. Ibu multiparitas memiliki risiko untuk melahirkan bayi 

makrosomia 13 kali lebih besar daripada Ibu primipara.  

3. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara usia Ibu dengan kelahiran 

makrosomia.  

4. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara IMT Ibu dengan kelahiran 

makrosomia.   

5. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara jenis kelamin bayi dengan 

kelahiran makrosomia.  

6. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara riwayat melahirkan bayi 

makrosomia dengan kelahiran makrosomia. 

7. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara riwayat DMG Ibu dengan 

kelahiran makrosomia. 
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8. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara riwayat DM Ibu dengan 

kelahiran makrosomia.  

9. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara pemeriksaan ANC dengan 

kelahiran makrosomia.   

6.2. SARAN 

6.2.1. Bagi Masyarakat  

1. Ibu hamil baik pada usia reproduksi ataupun Ibu hamil yang memiliki risiko 

tinggi sebaiknya rutin melakukan pemeriksaan antenatal care minimal 4 

kali selama 9 bulan dan sesuai standar 14 T, untuk mengetahui apakah 

terdapat gangguan atau komplikasi pada kehamilan. Sehingga apabila 

terdapat komplikasi dapat segera direncanakan rujukan atau tindakan saat 

persalinan. 

2. Ibu hamil sebaiknya mengikuti program keluarga berencana dengan 

memiliki anak tidak lebih dari 2.  

3. Ibu hamil sebaiknya melakukan screening diabetes melitus gestasional di 

fasilitas kesehatan, dan bagi Ibu hamil yang sudah memiliki riwayat 

diabetes melitus sebaiknya rajin melakukan kontrol kehamilan di fasilitas 

kesehatan.  

6.2.2. Bagi RSUD Tugurejo Semarang  

1. Perlu ditingkatkan skreening / pemeriksaan diabetes melitus pada Ibu hamil 

untuk mengetahui prevalensi diabetes melitus dan diabetes melitus 

gestasional pada Ibu hamil.  
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2. Berdasarkan temuan semakin meningkatnya prevalensi makrosomia di 

rumah sakit maka selain melakukan tindakan dalam menangani kelahiran 

makrosomia perlu diadakan pula upaya pencegahan dan promosi kesehatan 

melalui temu wicara/konseling saat Ibu hamil melakukan pemeriksaan 

antenatal.  

3. Bagi petugas kesehatan perlu memberikan edukasi tentang kebutuhan 

nutrisi selama hamil, meningkatkan pemantauan perkembangan janin dan 

Ibu hamil sehingga dapat dilakukan tindakan jika didapati gangguan 

kehamilan.  

6.2.3. Bagi Peneliti 

1. Melakukan penelitian dengan desain studi yang lebih baik misalnya 

dengan studi case control disertai dengan wawancara mendalam atau 

dengan desain studi cohort.  

2. Melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang lebih bervariasi 

dan lebih menggambarkan faktor risiko terjadinya kelahiran makrosomia.   

3. Diperlukan penelitian yang lebih lanjut untuk mengkaji hubungan diabetes 

melitus gestasional (DMG) atau diabetes melitus (DM) pada Ibu hamil 

dengan kejadian berat lahir besar (makrosomia).  
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Lampiran 1. SK Pembimbing 
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Lampiran 2. Surat Ijin Penelitian dari Fakultas  
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Lampiran 3. Surat Ijin dari Tempat Penelitian 
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Lampiran 4. Kuesioner Penelitian 

 

KUESIONER PENELITIAN 

FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG MEMPENGARUHI 

KELAHIRAN MAKROSOMIA 

(STUDI KASUS DI RSUD TUGUREJO SEMARANG) 
 

      

Tanggal wawancara : 

     No. Responden  : 

     Status Responden : Kasus / Kontrol 

 

 

 

Petunjuk : 

a. Isilah jawaban pertanyaan dengan cara melingkari / mencoret salah satu 

pilihan jawaban yang tersedia.  

b. Isilah titik-titik sesuai dengan jawaban responden.  

  

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama Ibu   : 

Alamat   : 

Tempat, tanggal lahir : 

Agama   :  

Pendidikan terakhir : 1. Tidak Sekolah  4. Tamat SMP/MTs 

     2. Tidak Tamat SD  5. Tamat SMA/SMK 

     3. Tamat SD   6. Tamat PTN/PTS 

 

Pekerjaan  : 1. PNS   4. Karyawan Swasta 

     2. Wiraswasta  5. Tidak Bekerja 

     3. Buruh   6. Lainnya ................ 
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PERTANYAAN  

No. Pertanyaan Jawaban Keterangan 

1)  Berapakah tinggi badan anda 

sebelum kehamilan terakhir? 

 

...............cm Untuk mengukur  

variabel Indeks 

Masa Tubuh (IMT) 

Ibu sebelum 

kehamilan 
2)  Berapakah berat badan anda sebelum 

kehamilan terakhir? 

 

................kg 

3)  Sebelum kehamilan terakhir, apakah 

anda pernah memiliki bayi terlahir 

hidup? 

1. Ya (lanjut ke no. 4) 

2. Tidak (lanjut ke no. 7) 

 

 Untuk mengukur 

variabel paritas 

4)  Berapa jumlah bayi (hidup) yang 

pernah anda lahirkan? 

 

................... 

5)  Sebelum kehamilan terakhir, apakah 

anda pernah melahirkan bayi 

makrosomia? (bayi yang lahir 

dengan berat badan ≥ 4000 gram) 

1. Ya (lanjut no. 6) 

2. Tidak (lanjut no. 7) 

 

 Untuk mengukur 

variabel riwayat 

melahirkan 

makrosomia 

6)  Berapa berat badan bayi sebelum 

kehamilan terakhir anda? 

 

................kg 

7)  Kapan bayi anda lahir? (bayi pada 

kehamilan terakhir) 

Pada minggu 

ke 

.................. 

kehamilan 

Untuk mengukur 

variabel lama 

kehamilan 

8)  Berapa berat badan lahir bayi anda? .............. kg Untuk mengetahui 

bayi makrosomia 

atau normal 

9)  Apa jenis kelamin bayi yang anda 

lahirkan? 

1. Laki-laki 

2. Perempuan 

 

 Untuk mengukur 

variabel jenis 

kelamin bayi 

10)  Berapa usia anda saat bayi anda 

lahir? (bayi pada kehamilan terakhir) 

..............thn Untuk mengukur 

variabel usia Ibu 

saat kehamilan 

terakhir 

11)  Apakah pada saat kehamilan anda 

pernah didiagnosis oleh dokter 
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menderita penyakit diabetes melitus 

gestasional (diabetes pada 

kehamilan) ? 

1. Ya 

2. Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk mengukur 

variabel riwayat 

diabetes melitus 

yang dimiliki Ibu 

baik 

sebelum/selama 

kehamilan 

12)  Apakah sebelum kehamilan anda 

telah menderita menderita penyakit 

diabetes melitus? 

1. Ya (lanjut no. 13) 

2. Tidak (lanjut no 14) 

 

 

13)  Jika Ya, diabetes melitus jenis apa 

yang dimiliki? 

1. Diabetes melitus tipe 1 

2. Diabetes melitus tipe 2 

 

 

14)  Apakah terdapat anggota keluarga 

anda yang memiliki riwayat penyakit 

diabetes melitus? 

1. Ya (lanjut no. 15) 

2. Tidak (lanjut no. 17)  

 

 

15)  Jika Ya, siapa yang memiliki riwayat 

penyakit diabetes melitus?  

 

.................... 

16)  Riwayat diabetes melitus jenis apa 

yang dimiliki anggota keluarga 

tersebut?  

1. Diabetes melitus tipe 1 

2. Diabetes melitus tipe 2 

3. Diabetes melitus gestasional  

 

 

17)  Apakah pada saat kehamilan anda 

pernah memeriksakan kehamilan 

anda? 

1. Tidak (lanjut no. 18) 

2. Ya (lanjut no. 19) 

 

 Untuk mengukur 

variabel 

pemeriksaan 

Antenatal care 

18)  Jika tidak, apa alasan anda? 

1. Tidak ada keluhan 

2. Tidak tahu harus pergi 

kemana 

3. Tidak ada biaya 

4. Lainnya......... 
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19)  Jika Ya, siapa yang pernah 

memeriksa kehamilan anda? 

1. Dokter umum 

2. Dokter SpOG 

3. Bidan 

4. Perawat 

5. Dukun bayi 

6. Lainnya......... 

 

 

20)  Apakah pada 3 bulan pertama 

kehamilan, anda pernah 

memeriksakan kehamilan (K1)? 

1. Tidak (lanjut no. 22) 

2. Ya (lanjut no. 21) 

 

21)  Jika Ya, berapa kali? 

 

................... 

22)  Apakah pada kehamilan 13-28 

minggu, anda memeriksakan 

kehamilan anda? 

1. Tidak (lanjut no. 24) 

2. Ya (lanjut no. 23) 

 

 

23)  Jika Ya, berapa kali? 

 

.................... 

24)  Apakah dalam 3 bulan terakhir 

kehamilan, anda memeriksakan 

kehamilan (K4)? 

1. Tidak (lanjut no. 26) 

2. Ya (lanjut no. 25) 

 

 

25)  Jika Ya, berapa kali?  

 

.................... 

26)  Apakah pada saat melakukan 

pemeriksaan kehamilan, anda 

mendapatkan pemeriksaan berikut 

ini? 

1. Pengukuran berat badan dan 

tinggi badan 

2. Pengukuran tekanan darah 

3. Pengukuran Tinggi Fundus 

Uteri (TFU) 

4. Pemberian tablet Fe sebanyak 

90 tablet selama kehamilan 

5. Pemberian imunisasi TT 

6. Pemeriksaan Hb 

 

 

 

T Y 
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7. Pemeriksaan laboratorium 

rutin dan khusus (tes 

golongan darah, tes sifilis, tes 

HIV, dan tes BTA)  

8. Pemeriksaan protein urin 

9. Pemeriksaan kadar gula darah 

10. Perawatan payudara 

11. Senam hamil 

12. Pemeriksaan darah malaria 

13. Pemberian kapsul minyak 

yodium 

14. Temu wicara / konseling 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

T = Tidak 

Y = Ya 

27)  SELESAI 

 

TERIMA KASIH SUDAH MELUANGKAN WAKTU IBU UNTUK 

BERPARTISIPASI DALAM PENELITIAN INI  

DAN TERIMA KASIH TELAH MENJAWAB PERTANYAAN DENGAN 

JUJUR DAN BENAR 
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Lampiran 5. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 

 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

  
N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.788 35 
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Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

P9 43.97 234.667 .279 .782 

P10 64.13 386.533 .577 .782 

P11 63.97 387.068 .619 .782 

P12 63.97 387.068 .619 .782 

P13 64.13 385.637 .623 .782 

P14 64.20 384.028 .699 .781 

P15 64.20 388.924 .450 .784 

P16 64.13 385.637 .623 .782 

P17 64.20 388.924 .450 .784 

P18 64.13 386.533 .577 .782 

P19 64.07 383.168 .772 .780 

P20 64.20 388.924 .450 .784 

P23 

P24 

53.87 

64.20 

206.464 

230.038 

.355 

-.019 

.969 

.434 

P25 64.20 384.028 .699 .781 

P26 64.07 383.168 .772 .780 

P27 63.93 358.202 .759 .767 

P28 64.07 383.168 .772 .780 

P29 63.93 358.202 .759 .767 

P30 64.07 383.168 .772 .780 

P31 63.93 358.202 .759 .767 

P32 64.07 383.168 .772 .780 

P33 64.07 383.168 .772 .780 

P34 64.07 383.168 .772 .780 

P35 64.07 383.168 .772 .780 

P36 64.07 383.168 .772 .780 

P37 64.00 387.793 .556 .783 

P38 64.07 383.168 .772 .780 

P39 64.07 383.168 .772 .780 

P40 64.13 388.809 .461 .784 
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P41 64.07 383.168 .772 .780 

P42 63.97 387.068 .619 .782 

P43 64.07 383.168 .772 .780 

P44 64.07 383.168 .772 .780 

P45 63.97 387.068 .619 .782 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

65.70 398.217 19.955 35 

 

Nilai r tabel dilihat dengan tabel r dengan menggunakan df=n-2=30-2=28. Pada 

tingkat kemaknaan 5% didapatkan angka r tabel = 0,361. Dari hasil uji validitas 

diatas terlihat pada pertanyaan P9, P23, P24 r hasil <r tabel (0,361) maka 3 

pertanyaan tersebut tidak valid sehingga dihilangkan dalam kuesioner penelitian. 

Dari hasil uji reliabelitas diatas ternyata nilai r Alpha (0,778) lebih besar 

dibandingkan dengan nilai konstanta (0,361), maka dari 35 pertanyaan di atas 

dinyatakan reliabel dan dapat digunakan sebagai alat untuk pengumpulan data.  
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Lampiran 6. Daftar Responden Kasus dan Kontrol 

 

No. Status Nama Alamat 

1.  Kasus Ari Kusmini Jatisari, RT 02 / RW III Mijen 

2.  Kasus Arifah Widiyanti Brotojoyo VII RT 08 / RW III 

Panggung  

3.  Kasus Asmi Bentur RT 02 / RW V Purwosari 

Mijen  

4.  Kasus Dea Agustina Christiani Rorojonggrang XVII RT 05 / 

RW X Semarang Barat 

5.  Kasus Dwi Lestyorini Panjangan RT 02 / RW VII 

Manyaran 

6.  Kasus Elly Alawiyah Jagalan RT 03 / RW I 

Gunungpati 

7.  Kasus Fitriyah Sumeneban 136 RT 03 / RW V 

Kauman 

8.  Kasus Hesti Nur Andriyani Rejomulyo Wates RT 04 / RW I 

Ngaliyan 

9.  Kasus Ika Ratna S Condrokusumo Dalam No.1 RT 

8 / RW II 

10.  Kasus Ikanah Podorejo RT 01 / RW II 

Ngaliyan 

11.  Kasus Lilik Hartiningsish Ringintelu RT 05 / RW I 

Ngaliyan 

12.  Kasus Mugiyatun Ngadirgo RT 03 / RW II 

13.  Kasus Mutiyani Jatirejo RT 05 / RW I 

Gunungpati 

14.  Kasus Naimah Ayodyapala No.29 RT 04 / RW 

VI Krobokan 

15.  Kasus Nani Wardiyati  Jatisari RT 06 / RW V 

Pongangan 

16.  Kasus Oktafi Jumitri Setyowati Talun Kacang RT 03 / RW III 

Kandri Gunungpati 

17.  Kasus Sri Meiwati Bandungsari RT 03 / RW IV 

Tambangan Mijen 

18.  Kasus Subariyah Mangkang Wetan RT 02 / RW V 

Tugu 

19.  Kasus Tri Mulyani Senden RT 10 / RW V Cucukan 

Prambanan 

20.  Kasus Umi Bariroh Cepoko RT 05 / RW I 

Gunungpati 

21.  Kasus Yeni Sulistyowati Simongan No.49 RT 03 / RW 

VIII Bojongsalaman 

22.  Kontrol Ani Susniyati Mundingan RT 05 / RW II 

Cepoko 
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23.  Kontrol Anita Permata Ayu Kedung Pani RT 01 / RW II 

Pesantren Mijen 

24.  Kontrol Bekti Susanti Wonoplumbon RT 04 / RW I 

Mijen 

25.  Kontrol Elly Andriana Ringintelu RT 04 / RW I 

Kalipancur 

26.  Kontrol Endang Suyanti Sawojajar RT 01 / RW IV 

Krobokan 

27.  Kontrol Harti Wahyuni Taman Candi Mas RT 01 / RW 

VI Ngaliyan 

28.  Kontrol Indri Elsa Margaret Brotojoyo Timur RT 05 / RW II  

29.  Kontrol Khoirur Rohmah Talangsari Raya 25 Sampangan 

30.  Kontrol Maela Nur Khikmah Siwarak RT 01 / RW II 

Gunungpati 

31.  Kontrol Marbiyati Dawung RT I / RW III 

Kedungpani Mijen 

32.  Kontrol Musyarofah Magersari RT 03 / RW II 

Gunungpati 

33.  Kontrol Siti Aminah Tambak Mulyo RT 04 / RW XV 

Tanjung Emas 

34.  Kontrol Siti Kasanah Ringintelu RT 04 / RW I 

Ngaliyan 

35.  Kontrol Siti Nasiroh Sidorejo RT 03 / RW III 

Tambangan Mijen 

36.  Kontrol Siti Nurhidayah Stasiun RT 01 / RW III Jerakah 

Tugu 

37.  Kontrol Suntinah Malon RT 03 / RW VI 

Gunungpati 

38.  Kontrol Tri Rohmawati Jongkong RT 02 / RW VI 

Plalangan Gunungpati  

39.  Kontrol Uswatun Koyimah Kembang Arum RT 05 / RW III 

Kalipancur  

40.  Kontrol Wahyu Herlina 

Wulandari  

Karanganyar Tugu RT 04 / RW 

II Tugu  

41.  Kontrol Wahyu Lutviyarohmi Dworowati V RT 05 / VIII 

Krobokan 

42.  Kontrol Wahyuning Utami Tambangan RT 03 / RW I Mijen 
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Lampiran 7. Rekap Data Hasil Penelitian  
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Lampiran 8. Hasil Analisis Univariat 

 
UsiaKehamilan 

Case Processing Summary 

 

UsiaKehamilan 

Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Status >= 41 minggu 18 100.0% 0 .0% 18 100.0% 

<= 40 minggu 24 100.0% 0 .0% 24 100.0% 

 

 
UsiaIbu 

Case Processing Summary 

 

UsiaIbu 

Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Status > 30 tahun 19 100.0% 0 .0% 19 100.0% 

<= 30 tahun 23 100.0% 0 .0% 23 100.0% 

 

 
IMTIbu 

Case Processing Summary 

 

IMTIbu 

Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Status >= 30 kg/m2 6 100.0% 0 .0% 6 100.0% 

< 30 kg/m2 36 100.0% 0 .0% 36 100.0% 

 

 
Paritas 

Case Processing Summary 

 

Paritas 

Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Status Multiparitas 24 100.0% 0 .0% 24 100.0% 

Primipara 18 100.0% 0 .0% 18 100.0% 
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JenisKelaminBayi 
Case Processing Summary 

 

JenisKelaminB
ayi 

Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Status Laki-laki 26 100.0% 0 .0% 26 100.0% 

Perempuan 16 100.0% 0 .0% 16 100.0% 

 

 
RiwayatMakrosomia 

Case Processing Summary 

 

Riwayat
Makros
omia 

Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Status Ya 12 100.0% 0 .0% 12 100.0% 

Tidak 30 100.0% 0 .0% 30 100.0% 

 

 
RiwayatDMG 

Case Processing Summary 

 

Riwayat
DMG 

Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Status Ya 6 100.0% 0 .0% 6 100.0% 

Tidak 36 100.0% 0 .0% 36 100.0% 

 

 
RiwayatDM 

Case Processing Summary 

 

Riwayat
DM 

Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Status Ya 3 100.0% 0 .0% 3 100.0% 

Tidak 39 100.0% 0 .0% 39 100.0% 
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ANC 
Case Processing Summary 

 

ANC 

Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Status Tidak Baik 25 100.0% 0 .0% 25 100.0% 

Baik 17 100.0% 0 .0% 17 100.0% 
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Lampiran 9. Hasil Analisis Bivariat 

 

 
UsiaKehamilan * KelahiranMakrosomia 

Crosstab 

   KelahiranMakrosomia 

Total    Kasus Kontrol 

UsiaKehamilan >= 41 minggu Count 15 3 18 

Expected Count 9.0 9.0 18.0 

% within UsiaKehamilan 83.3% 16.7% 100.0% 

% within 
KelahiranMakrosomia 

71.4% 14.3% 42.9% 

<= 40 minggu Count 6 18 24 

Expected Count 12.0 12.0 24.0 

% within UsiaKehamilan 25.0% 75.0% 100.0% 

% within 
KelahiranMakrosomia 

28.6% 85.7% 57.1% 

Total Count 21 21 42 

Expected Count 21.0 21.0 42.0 

% within UsiaKehamilan 50.0% 50.0% 100.0% 

% within 
KelahiranMakrosomia 

100.0% 100.0% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 14.000a 1 .000   

Continuity Correctionb 11.764 1 .001   

Likelihood Ratio 15.012 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 13.667 1 .000   

N of Valid Casesb 42     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,00. 

b. Computed only for a 2x2 table     
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Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for 
UsiaKehamilan (>= 41 
minggu / <= 40 minggu) 

15.000 3.196 70.393 

For cohort 
KelahiranMakrosomia = 
Kasus 

3.333 1.617 6.869 

For cohort 
KelahiranMakrosomia = 
Kontrol 

.222 .077 .640 

N of Valid Cases 42   

 

 
UsiaIbu * KelahiranMakrosomia 

Crosstab 

   KelahiranMakrosomia 

Total    Kasus Kontrol 

UsiaIbu > 30 tahun Count 15 4 19 

Expected Count 9.5 9.5 19.0 

% within UsiaIbu 78.9% 21.1% 100.0% 

% within 
KelahiranMakrosomia 

71.4% 19.0% 45.2% 

<= 30 tahun Count 6 17 23 

Expected Count 11.5 11.5 23.0 

% within UsiaIbu 26.1% 73.9% 100.0% 

% within 
KelahiranMakrosomia 

28.6% 81.0% 54.8% 

Total Count 21 21 42 

Expected Count 21.0 21.0 42.0 

% within UsiaIbu 50.0% 50.0% 100.0% 

% within 
KelahiranMakrosomia 

100.0% 100.0% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 11.629a 1 .001   

Continuity Correctionb 9.611 1 .002   

Likelihood Ratio 12.265 1 .000   

Fisher's Exact Test    .002 .001 

Linear-by-Linear Association 11.352 1 .001   

N of Valid Casesb 42     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,50. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 
Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for UsiaIbu (> 30 
tahun / <= 30 tahun) 

10.625 2.509 44.986 

For cohort 
KelahiranMakrosomia = 
Kasus 

3.026 1.464 6.255 

For cohort 
KelahiranMakrosomia = 
Kontrol 

.285 .115 .703 

N of Valid Cases 42   
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IMTIbu * KelahiranMakrosomia 
 
 

Crosstab 

   KelahiranMakrosomia 

Total    Kasus Kontrol 

IMTIbu >= 30 kg/m2 Count 4 2 6 

% within IMTIbu 66.7% 33.3% 100.0% 

% within 

KelahiranMakrosomia 
19.0% 9.5% 14.3% 

% of Total 9.5% 4.8% 14.3% 

< 30 kg/m2 Count 17 19 36 

% within IMTIbu 47.2% 52.8% 100.0% 

% within 

KelahiranMakrosomia 
81.0% 90.5% 85.7% 

% of Total 40.5% 45.2% 85.7% 

Total Count 21 21 42 

% within IMTIbu 50.0% 50.0% 100.0% 

% within 

KelahiranMakrosomia 
100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 50.0% 50.0% 100.0% 

 

 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square .778a 1 .378   

Continuity Correctionb .194 1 .659   

Likelihood Ratio .791 1 .374   

Fisher's Exact Test    .663 .331 

Linear-by-Linear Association .759 1 .384   

N of Valid Casesb 42     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,00. 

b. Computed only for a 2x2 table     
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Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for IMTIbu (>= 
30 kg/m2 / < 30 kg/m2) 

2.235 .362 13.784 

For cohort 
KelahiranMakrosomia = 
Kasus 

1.412 .728 2.739 

For cohort 
KelahiranMakrosomia = 
Kontrol 

.632 .195 2.041 

N of Valid Cases 42   

 

 
Paritas * KelahiranMakrosomia 

Crosstab 

   KelahiranMakrosomia 

Total    Kasus Kontrol 

Paritas Multiparitas Count 18 6 24 

Expected Count 12.0 12.0 24.0 

% within Paritas 75.0% 25.0% 100.0% 

% within 
KelahiranMakrosomia 

85.7% 28.6% 57.1% 

Primipara Count 3 15 18 

Expected Count 9.0 9.0 18.0 

% within Paritas 16.7% 83.3% 100.0% 

% within 
KelahiranMakrosomia 

14.3% 71.4% 42.9% 

Total Count 21 21 42 

Expected Count 21.0 21.0 42.0 

% within Paritas 50.0% 50.0% 100.0% 

% within 
KelahiranMakrosomia 

100.0% 100.0% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 14.000a 1 .000   

Continuity Correctionb 11.764 1 .001   

Likelihood Ratio 15.012 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 13.667 1 .000   

N of Valid Casesb 42     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,00. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 
Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for Paritas 
(Multiparitas / Primipara) 

15.000 3.196 70.393 

For cohort 
KelahiranMakrosomia = 
Kasus 

4.500 1.561 12.969 

For cohort 
KelahiranMakrosomia = 
Kontrol 

.300 .146 .618 

N of Valid Cases 42   
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JenisKelaminBayi * KelahiranMakrosomia 
Crosstab 

   KelahiranMakrosomia 

Total    Kasus Kontrol 

JenisKelaminBayi Laki-laki Count 16 10 26 

Expected Count 13.0 13.0 26.0 

% within JenisKelaminBayi 61.5% 38.5% 100.0% 

% within 
KelahiranMakrosomia 

76.2% 47.6% 61.9% 

Perempuan Count 5 11 16 

Expected Count 8.0 8.0 16.0 

% within JenisKelaminBayi 31.2% 68.8% 100.0% 

% within 
KelahiranMakrosomia 

23.8% 52.4% 38.1% 

Total Count 21 21 42 

Expected Count 21.0 21.0 42.0 

% within JenisKelaminBayi 50.0% 50.0% 100.0% 

% within 
KelahiranMakrosomia 

100.0% 100.0% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 3.635a 1 .057   

Continuity Correctionb 2.524 1 .112   

Likelihood Ratio 3.703 1 .054   

Fisher's Exact Test    .111 .055 

Linear-by-Linear Association 3.548 1 .060   

N of Valid Casesb 42     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,00. 

b. Computed only for a 2x2 table     
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Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for 
JenisKelaminBayi (Laki-laki / 
Perempuan) 

3.520 .941 13.174 

For cohort 
KelahiranMakrosomia = 
Kasus 

1.969 .896 4.329 

For cohort 
KelahiranMakrosomia = 
Kontrol 

.559 .311 1.007 

N of Valid Cases 42   

 

 
RiwayatMakrosomia * KelahiranMakrosomia 

Crosstab 

   KelahiranMakrosomia 

Total    Kasus Kontrol 

RiwayatMakrosomia Ya Count 10 2 12 

Expected Count 6.0 6.0 12.0 

% within RiwayatMakrosomia 83.3% 16.7% 100.0% 

% within 
KelahiranMakrosomia 

47.6% 9.5% 28.6% 

Tidak Count 11 19 30 

Expected Count 15.0 15.0 30.0 

% within RiwayatMakrosomia 36.7% 63.3% 100.0% 

% within 
KelahiranMakrosomia 

52.4% 90.5% 71.4% 

Total Count 21 21 42 

Expected Count 21.0 21.0 42.0 

% within RiwayatMakrosomia 50.0% 50.0% 100.0% 

% within 
KelahiranMakrosomia 

100.0% 100.0% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 7.467a 1 .006   

Continuity Correctionb 5.717 1 .017   

Likelihood Ratio 7.981 1 .005   

Fisher's Exact Test    .015 .007 

Linear-by-Linear Association 7.289 1 .007   

N of Valid Casesb 42     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,00. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 
Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for 
RiwayatMakrosomia (Ya / 
Tidak) 

8.636 1.593 46.807 

For cohort 
KelahiranMakrosomia = 
Kasus 

2.273 1.332 3.877 

For cohort 
KelahiranMakrosomia = 
Kontrol 

.263 .072 .960 

N of Valid Cases 42   
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RiwayatDMG * KelahiranMakrosomia 
Crosstab 

   KelahiranMakrosomia 

Total    Kasus Kontrol 

RiwayatDMG Ya Count 4 2 6 

Expected Count 3.0 3.0 6.0 

% within RiwayatDMG 66.7% 33.3% 100.0% 

% within 
KelahiranMakrosomia 

19.0% 9.5% 14.3% 

Tidak Count 17 19 36 

Expected Count 18.0 18.0 36.0 

% within RiwayatDMG 47.2% 52.8% 100.0% 

% within 
KelahiranMakrosomia 

81.0% 90.5% 85.7% 

Total Count 21 21 42 

Expected Count 21.0 21.0 42.0 

% within RiwayatDMG 50.0% 50.0% 100.0% 

% within 
KelahiranMakrosomia 

100.0% 100.0% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square .778a 1 .378   

Continuity Correctionb .194 1 .659   

Likelihood Ratio .791 1 .374   

Fisher's Exact Test    .663 .331 

Linear-by-Linear Association .759 1 .384   

N of Valid Casesb 42     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,00. 

b. Computed only for a 2x2 table     
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Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for RiwayatDMG 
(Ya / Tidak) 

2.235 .362 13.784 

For cohort 
KelahiranMakrosomia = 
Kasus 

1.412 .728 2.739 

For cohort 
KelahiranMakrosomia = 
Kontrol 

.632 .195 2.041 

N of Valid Cases 42   

 

 
RiwayatDM * KelahiranMakrosomia 

Crosstab 

   KelahiranMakrosomia 

Total    Kasus Kontrol 

RiwayatDM Ya Count 2 1 3 

Expected Count 1.5 1.5 3.0 

% within RiwayatDM 66.7% 33.3% 100.0% 

% within 
KelahiranMakrosomia 

9.5% 4.8% 7.1% 

Tidak Count 19 20 39 

Expected Count 19.5 19.5 39.0 

% within RiwayatDM 48.7% 51.3% 100.0% 

% within 
KelahiranMakrosomia 

90.5% 95.2% 92.9% 

Total Count 21 21 42 

Expected Count 21.0 21.0 42.0 

% within RiwayatDM 50.0% 50.0% 100.0% 

% within 
KelahiranMakrosomia 

100.0% 100.0% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square .359a 1 .549   

Continuity Correctionb .000 1 1.000   

Likelihood Ratio .365 1 .545   

Fisher's Exact Test    1.000 .500 

Linear-by-Linear Association .350 1 .554   

N of Valid Casesb 42     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,50. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 
Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for RiwayatDM 
(Ya / Tidak) 

2.105 .176 25.170 

For cohort 
KelahiranMakrosomia = 
Kasus 

1.368 .578 3.242 

For cohort 
KelahiranMakrosomia = 
Kontrol 

.650 .127 3.315 

N of Valid Cases 42   
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ANC * KelahiranMakrosomia 
Crosstab 

   KelahiranMakrosomia 

Total    Kasus Kontrol 

ANC Tidak Baik Count 14 11 25 

Expected Count 12.5 12.5 25.0 

% within ANC 56.0% 44.0% 100.0% 

% within 
KelahiranMakrosomia 

66.7% 52.4% 59.5% 

Baik Count 7 10 17 

Expected Count 8.5 8.5 17.0 

% within ANC 41.2% 58.8% 100.0% 

% within 
KelahiranMakrosomia 

33.3% 47.6% 40.5% 

Total Count 21 21 42 

Expected Count 21.0 21.0 42.0 

% within ANC 50.0% 50.0% 100.0% 

% within 
KelahiranMakrosomia 

100.0% 100.0% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square .889a 1 .346   

Continuity Correctionb .395 1 .530   

Likelihood Ratio .893 1 .345   

Fisher's Exact Test    .530 .265 

Linear-by-Linear Association .868 1 .351   

N of Valid Casesb 42     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,50. 

b. Computed only for a 2x2 table     
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Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for ANC (Tidak 
Baik / Baik) 

1.818 .522 6.331 

For cohort 
KelahiranMakrosomia = 
Kasus 

1.360 .699 2.647 

For cohort 
KelahiranMakrosomia = 
Kontrol 

.748 .413 1.356 

N of Valid Cases 42   
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Lampiran 10. Hasil Analisis Multivariat 
Variables in the Equation 

  

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95,0% C.I.for EXP(B) 

  Lower Upper 

Step 1a UsiaKehamilan(1) 2.656 1.022 6.760 1 .009 14.245 1.923 105.524 

UsiaIbu(1) .669 1.183 .320 1 .571 1.953 .192 19.829 

Paritas(1) 2.015 1.178 2.925 1 .087 7.499 .745 75.458 

JenisKelaminBayi(1) .669 1.116 .359 1 .549 1.952 .219 17.402 

RiwayatMakrosomia(1) -.243 1.222 .040 1 .842 .784 .072 8.595 

Constant -2.936 1.060 7.675 1 .006 .053   

Step 2a UsiaKehamilan(1) 2.609 .989 6.954 1 .008 13.581 1.954 94.399 

UsiaIbu(1) .613 1.145 .287 1 .592 1.846 .196 17.400 

Paritas(1) 1.955 1.133 2.979 1 .084 7.065 .767 65.071 

JenisKelaminBayi(1) .635 1.098 .334 1 .563 1.887 .219 16.243 

Constant -2.893 1.029 7.910 1 .005 .055   

Step 3a UsiaKehamilan(1) 2.709 .978 7.666 1 .006 15.016 2.206 102.196 

Paritas(1) 2.253 .979 5.300 1 .021 9.515 1.398 64.764 

JenisKelaminBayi(1) .862 1.012 .725 1 .395 2.367 .326 17.214 

Constant -2.966 1.029 8.308 1 .004 .052   

Step 4a UsiaKehamilan(1) 2.565 .929 7.622 1 .006 13.000 2.104 80.307 

Paritas(1) 2.565 .929 7.622 1 .006 13.000 2.104 80.307 

Constant -2.565 .866 8.765 1 .003 .077   

a. Variable(s) entered on step 1: UsiaKehamilan, UsiaIbu, Paritas, JenisKelaminBayi, RiwayatMakrosomia.  
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Lampiran 11. Dokumentasi Penelitian 

Wawancara dengan responden kasus 
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Wawancara dengan responden kontrol 

 
 

 
 

 

 

 


