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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehamilan adalah suatu proses tumbuh kembang janin, dengan tujuan

ibu dan anak sehat. Menurut Cuningham dkk (1995), kehamilan yang tidak

sehat dapat menyebabkan kematian bayi dan ibu melahirkan serta bayi cacat

fisik dan mental. Gizi ibu merupakan salah satu faktor utama yang

menentukan tumbuh kembang janin mulai konsepsi sampai lahir. Gizi ibu

yang buruk sebelum kehamilan maupun saat kehamilan, dapat menyebabkan

pertumbuhan janin terhambat, bayi lahir dengan Berat Badan Lahir Rendah

(BBLR), gangguan pertumbuhan dan perkembangan otak bayi, gangguan

pada rahim dan perdarahan setelah melahirkan, keguguran, premature, serta

peningkatan resiko kesakitan dan kematian Ibu hamil yang berstatus gizi

kurang atau beresiko melahirkan BBLR 2.4 kali dibandingkan dengan hamil

dengan gizi yang baik (Manuaba, 2001). Bila status gizi ibu normal pada

masa sebelum dan selama hamil kemungkinan besar akan melahirkan bayi

yang sehat, cukup bulan dengan berat normal. Status gizi ibu selama hamil

dapat ditentukan dengan memantau pertambahan berat badan dan panjang

badan selama hamil (Waryono, 2010).

Berat bayi baru lahir normalnya adalah 2500 – 4000 g pada umur

kehamilan 37 – 42 minggu dan panjang badan 48 – 52 cm (Hull dkk, 2008).

Di Indonesia berat badan bayi baru lahir rata – rata 3000 gram dan panjang



2

badan 50 cm, apabila bayi yang baru lahir bayi dengan berat kurang dari 2500

g disebut Low Birth Weight Infants atau Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)

(Yushananta, 2001). Bayi yang dilahirkan dalam kondisi BBLR beresiko

mengalami anemia dan infeksi, bahkan keguguran dan kematian janin atau

bayi (Soetjiningsih, 1998). Bayi yang dilahirkan BBLR memiliki resiko

kematian sebelum usia satu tahun 17 kali lebih tinggi dibanding bayi lahir

dengan berat normal. Lebih lanjut kejadian BBLR juga terkait dengan

peningkatan resiko beberapa penyakit degeneratif, seperti diabetes mellitus,

hipertensi, penyakit kardiovaskuler dan stroke pada masa dewasa (Aminullah,

2004).

Status gizi ibu hamil yang diukur dari pertambahan berat badan selama

kehamilan berhubungan positif dengan peningkatan energi ibu hamil.

Penelitian lain juga menunjukkan hubungan positif antar protein dan zat – zat

gizi makro terhadap pertambahan berat badan selama kehamilan (Hardinsyah,

2000; Manuaba, 2001). Penilaian gizi ibu hamil dengan melihat berat badan,

ibu diusahakan menaikkan berat badannya sekitar 10 – 12,5 kg, dimana pada

Trimester I pertambahan kurang lebih 1 kg, Trimester II sekitar 3 kg dan

Trimester III sekitar 6 kg (Kismoyo, 2005). Menurut Angka Kecukupan Gizi

(AKG) (2004), penambahan kebutuhan energi per hari bagi ibu hamil

Trimester 1 adalah 180 kkal, Trimester II, dan III sekitar 300 kkal (Waryono,

2010). Trimester I energi dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan

plasenta yang berguna untuk menyalurkan makan dan pembentukan hormon,

pada janin diperlukan untuk pembentukan organ dan pertumbuhan kepala dan
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badan. Trimester II diperlukan untuk pemekaran jaringan ibu seperti

penambahan volume darah, pertumbuhan uterus, dan payudara, serta

penumpukan lemak. Trimester III energi tambahan digunakan untuk

pertumbuhan janin, plasenta, dan cairan amnion yang berlangsung secara

cepat. Tempe mempunyai energi 149 kalori/100 g, sedangkan energi pada

tepung tempe sebesar 375 kalori/100 g (LIPI, 2001).

Berdasarkan hasil penelitian Salama (2011) diperoleh bahwa pemberian

pakan rendah kalori selama kehamilan dengan kadar 50%, 75% dan 100%

ketiganya terdapat perbedaan bermakna dalam BBL, namun pada PBL, tidak

ada perbedaan bermakna pada kadar pakan 75% dengan 100%. Hasil

Penelitian Djaafar, et al, (1996) diperoleh bahwa pertumbuhan berat badan

tikus pakan III (tepung tempe dan sagu sebesar 307,12 g) paling tinggi

dibanding yang lain, karena masukan pakan yang besar akan memberikan

pertumbuhan yang lebih baik. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui

pengaruh suplementasi tepung tempe pada minggu I, II, dan III kehamilan

terhadap Berat Badan Lahir (BBL) dan Panjang Badan Lahir (PBL) sehingga

dapat terpenuhi gizi saat kehamilan untuk mencegah hal buruk yang

ditimbulkan dari defisiensi gizi tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Dari berbagai uraian yang disampaikan diatas, dapat dirumuskan

masalah: “Apakah terdapat pengaruh suplementasi tepung tempe setiap

minggu masa kebuntingan tikus terhadap Berat Badan Lahir (BBL) dan

Panjang Badan Lahir (PBL)?”
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1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui pengaruh suplementasi tepung tempe pada setiap

minggu masa kebuntingan tikus terhadap Berat Badan Lahir (BBL)

dan Panjang Badan Lahir (PBL).

1.3.2 Tujuan Khusus

1.3.2.1 Untuk mengetahui perbedaan Berat Badan Lahir (BBL) dan

Panjang Badan Lahir (PBL) tikus yang diberi suplementasi

tepung tempe pada setiap minggu masa kebuntingan.

1.3.2.2 Untuk mengetahui kelompok manakah yang memiliki BBL

dan PBL paling tinggi.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat teoritis

1.4.1.1. Menjelaskan bagaimana pengaruh suplementasi tepung tempe

pada setiap minggu kehamilan terhadap Berat Badan Lahir

(BBL) dan Panjang Badan Lahir (PBL).

1.4.1.2. Sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang

relevan.

1.4.2. Manfaat praktis

Dapat dijadikan pertimbangan untuk ibu hamil agar mencukupi

kebutuhan nutrisi supaya bayi lahir dengan berat badan dan panjang

badan yang sehat dan ideal.


