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Berat lahir yang normal menjadi titik awal bagi proses tumbuh kembang pasca 

lahir serta menjadi petunjuk bagi kualitas hidup selanjutnya. Berat lahir normal dapat 
menurunkan resiko menderita penyakit degeneratif pada usia dewasa. Permasalahan yang 
ada dalam penelitian ini adalah bahwa terus meningkatnya angka kejadian BBLR di 
wilayah kerja Puskesmas Ampel I Boyolali? Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hubungan antara  faktor-faktor  risiko ibu hamil dengan kejadian BBLR di 
Puskesmas Ampel I Boyolali.  

Jenis Penelitian ini adalah penelitian analitik observasional dengan rancangan 
penelitian kasus kontrol (case control study). Populasi dalam penelitian ini adalah bayi 
yang lahir dengan berat badan < 2500 gram (kasus) dan bayi yang lahir dengan berat 
badan ≥ 2500 gram (kontrol). Sampel yang di ambil sejumlah 33 kasus dan 33 kontrol 
yang diperoleh dengan menggunakan teknik simple random sampling. Instrumen yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah : 1) rekam medis 2) register Puskesmas Ampel I 3) 
kuesioner. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara serta data rekam medis. 
Data sekunder berupa hasil dokumentasi dan register dari Puskesmas Ampel I Boyolali. 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan rumus statistik uji 
Chi-Square (Kai Kuadrat) dan penentuan Odds Ratio (OR). 

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa faktor-faktor risiko ibu hamil yang 
bermakna yaitu: umur (p= 0,01, OR= 4,45), tingkat pendidikan (p= 0,00, OR= 7,36), 
status gizi (p= 0,04, OR= 3,20), pekerjaan (p= 0,03, OR= 3,47), tingkat pendapatan (p= 
0,02, OR= 3,45), anemia (p= 0,02, OR= 3,61), paritas (p = 0,03, OR = 3,49), riwayat 
penyakit (p= 0,04, OR= 3,32). 

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 
risiko ibu hamil yang berhubungan dengan kejadian BBLR yaitu : umur, tingkat 
pendidikan, status gizi, pekerjaan, tingkat pendapatan, anemia, paritas, dan riwayat 
penyakit. Berdasarkan hasil penelitian, saran yang diajukan untuk masyarakat diharapkan 
mampu mengetahui faktor-faktor risiko apa saja yang berpengaruh terhadap kejadian 
BBLR, sehingga mampu mengurangi tingginya angka kejadian BBLR di wilayah kerja 
Puskesmas Ampel I Boyolali., untuk para petugas di instansi-instansi kesehatan 
diharapkan bisa menginformasikan hasil skripsi atau hasil dari penelitian ini, bahwa 
faktor-faktor risiko terjadinya BBLR yang dimiliki ibu hamil masih cukup banyak., dan 
perlu adanya penelitian lanjutan dengan data yang lebih beragam dan metode yang 
berbeda. 
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