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PENGERTIANPENGERTIAN
�� Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) 

ialah bayi baru lahir yang berat badannya ialah bayi baru lahir yang berat badannya 
saat kelahiran kurang dari 2.500 gram saat kelahiran kurang dari 2.500 gram 
(sampai dengan 2.499 gram.(sampai dengan 2.499 gram.

�� Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) 
adalah bayi yang lahir dengan berat badan adalah bayi yang lahir dengan berat badan 
kurang dari 2.500 gram tanpa kurang dari 2.500 gram tanpa 
memperhatikan usia gestasi.memperhatikan usia gestasi.



KlasifikasiKlasifikasi

BBLR dapat digolongkan sebagai berikut :BBLR dapat digolongkan sebagai berikut :

a. Prematuritas murnia. Prematuritas murni

�� Adalah masa gestasinya kurang dari 37 Adalah masa gestasinya kurang dari 37 
minggu dan berat badannya sesuai minggu dan berat badannya sesuai minggu dan berat badannya sesuai minggu dan berat badannya sesuai 
dengan berat badan untuk masa gestasi dengan berat badan untuk masa gestasi 
itu atau biasa disebut neonatus kurang itu atau biasa disebut neonatus kurang 
bulan sesuai untuk masa kehamilan bulan sesuai untuk masa kehamilan 
(SMK).(SMK).



EtiologiEtiologi

a. Faktor ibua. Faktor ibu

1) Penyakit yang berhubungan langsung        1) Penyakit yang berhubungan langsung        
dengan kehamilandengan kehamilan

�� (toksemia gravidarum, perdarahan ante (toksemia gravidarum, perdarahan ante 
partum, trauma fisik dan psikologis, atau partum, trauma fisik dan psikologis, atau 
(toksemia gravidarum, perdarahan ante (toksemia gravidarum, perdarahan ante 
partum, trauma fisik dan psikologis, atau partum, trauma fisik dan psikologis, atau 
penyakit lain seperti : nephritis akut, diabetes penyakit lain seperti : nephritis akut, diabetes 
mellitus, infeksi akut) atau tindakan operatif mellitus, infeksi akut) atau tindakan operatif 
dapat merupakan faktor etiologi dapat merupakan faktor etiologi 
prematuritas.prematuritas.



2) Usia2) Usia
�� Angka kejadian prematuritas tertinggi Angka kejadian prematuritas tertinggi 

ialah pada usia ibu dibawah 20 tahun ialah pada usia ibu dibawah 20 tahun 
dan pada multi gravidarum, yang jarak dan pada multi gravidarum, yang jarak 
antar kelahirannya terlalu dekat.antar kelahirannya terlalu dekat.

3) Keadaan sosial ekonomi3) Keadaan sosial ekonomi
�� Kejadian tertinggi terdapat pada Kejadian tertinggi terdapat pada 

golongan sosial ekonomi yang rendah. golongan sosial ekonomi yang rendah. golongan sosial ekonomi yang rendah. golongan sosial ekonomi yang rendah. 
Hal ini disebabkan oleh keadaan gizi Hal ini disebabkan oleh keadaan gizi 
yang kurang baik dan pengawasan yang kurang baik dan pengawasan 
antenatal yang kurang.antenatal yang kurang.

b. Faktor janinb. Faktor janin
�� Hidramion, kehamilan ganda.Hidramion, kehamilan ganda.



Manifestasi KlinisManifestasi Klinis

a.a. Gejala klinis sebelum bayi dilahirkan :Gejala klinis sebelum bayi dilahirkan :

�� Pada anamnesa sering dijumpai adanya Pada anamnesa sering dijumpai adanya 
riwayat abortus partus prematurus dan riwayat abortus partus prematurus dan 
lahir mati.lahir mati.lahir mati.lahir mati.

�� Pergerakan janin yang pertama Pergerakan janin yang pertama 
(quikening) terjadi lebih lambat, gerakan (quikening) terjadi lebih lambat, gerakan 
janin lebih lambat, walaupun janin lebih lambat, walaupun 
kehamilannya sudah agak lanjut.kehamilannya sudah agak lanjut.



�� Pembesaran uterus tidak sesuai tuanya Pembesaran uterus tidak sesuai tuanya 
kehamilan.kehamilan.

�� Pertambahan berat badan ibu lambat dan Pertambahan berat badan ibu lambat dan 
tidak sesuai menurut seharusnya.tidak sesuai menurut seharusnya.

�� Sering dijumpai kehamilan dengan Sering dijumpai kehamilan dengan 
oligohidramnion atau bisa pula oligohidramnion atau bisa pula 
hidramnion, hiperemesis gravidarum dan hidramnion, hiperemesis gravidarum dan 
pada hamil lanjut dengan toxemia pada hamil lanjut dengan toxemia 
gravidarum.gravidarum.



b. Setelah bayi lahir b. Setelah bayi lahir 

1. 1. Bayi prematur Bayi prematur 

�� Vernik kaseosa sedikit/tidak adaVernik kaseosa sedikit/tidak ada

�� Jaringan lemak bawah kulit sedikit Jaringan lemak bawah kulit sedikit 

�� Tulang tengkorak lunak mudah  Tulang tengkorak lunak mudah  

bergerakbergerakbergerakbergerak

�� Menangis lemahMenangis lemah

�� Kulit tipis, merah dan transparanKulit tipis, merah dan transparan

�� Tonus otot hipotoniTonus otot hipotoni



Kelainan yang dijumpai antara lain:Kelainan yang dijumpai antara lain:

1. Suhu tubuh yang tidak stabil, akibat dari:1. Suhu tubuh yang tidak stabil, akibat dari:

�� Kurangnya jaringan lemak di bawah kulitKurangnya jaringan lemak di bawah kulit

�� Permukaan tubuh yg relatif lebih luas Permukaan tubuh yg relatif lebih luas 
dibandingkan dgn berat badandibandingkan dgn berat badandibandingkan dgn berat badandibandingkan dgn berat badan

�� Otot yg tidak aktifOtot yg tidak aktif

�� Produksi panas yg berkurang oleh karena Produksi panas yg berkurang oleh karena 
lemak coklat yang belum cukuplemak coklat yang belum cukup

�� Pusat pengaturan suhu yg blm berfungsi Pusat pengaturan suhu yg blm berfungsi 
sebagaimana semestinyasebagaimana semestinya



2. Gangguan pernafasan, akibat dari:2. Gangguan pernafasan, akibat dari:

�� Kurang surfaktanKurang surfaktan

�� Pertumbuhan dan perkembangan paru yg blm Pertumbuhan dan perkembangan paru yg blm 
sempurnasempurna

�� Otot pernafasan yg masih lemah dan tulang Otot pernafasan yg masih lemah dan tulang 
iga yang mudah melengkungiga yang mudah melengkungiga yang mudah melengkungiga yang mudah melengkung



3. Gangguan alat pencernaan dan problema 3. Gangguan alat pencernaan dan problema 

nutrisinutrisi

�� Distensi abdomen akibat dari motilitas usus Distensi abdomen akibat dari motilitas usus 
berkurangberkurang

�� Volume lambung berkurang sehingga waktu Volume lambung berkurang sehingga waktu 
pengosongan lambung bertambahpengosongan lambung bertambahpengosongan lambung bertambahpengosongan lambung bertambah

�� Daya untuk mencernakan, mengabsorbsi Daya untuk mencernakan, mengabsorbsi 
lemak, laktosa, vitamin yg larut dlm lemak lemak, laktosa, vitamin yg larut dlm lemak 
dan bbrp mineral tertentu berkurang.dan bbrp mineral tertentu berkurang.

�� Kerja dari spingter esofagus blm sempurna Kerja dari spingter esofagus blm sempurna 
shg memudahkan terjadi aspirasi.shg memudahkan terjadi aspirasi.



4. Immatur hati memudahkan terjadinya 4. Immatur hati memudahkan terjadinya 

hiperbilirubinemia dan defisiensi vitamin Khiperbilirubinemia dan defisiensi vitamin K

5. Ginjal yang immatur baik secara anatomis 5. Ginjal yang immatur baik secara anatomis 

maupun fungsinya:maupun fungsinya:

�� Produksi urin yg sedikit Produksi urin yg sedikit 

�� Urea clearence yg rendahUrea clearence yg rendah

�� Tidak sanggup mengurangi kelebihan air tubuh Tidak sanggup mengurangi kelebihan air tubuh 

dan elektrolit dari badan dgn akibat mudahnya dan elektrolit dari badan dgn akibat mudahnya 
terjadi edematerjadi edema



6. Perdarahan mudah terjadi karena:6. Perdarahan mudah terjadi karena:

�� Pembuluh darah yg rapuhPembuluh darah yg rapuh

�� Kekurangan faktor pembekuan seperti Kekurangan faktor pembekuan seperti 
protombinprotombin

7. Gangguan Imunologik: daya tahan tubuh 7. Gangguan Imunologik: daya tahan tubuh 7. Gangguan Imunologik: daya tahan tubuh 7. Gangguan Imunologik: daya tahan tubuh 
terhadap infeksi berkurang karena rendahnya terhadap infeksi berkurang karena rendahnya 
kadar Ig G gamma globulin.kadar Ig G gamma globulin.



Gambaran KlinikGambaran Klinik

Karakteristik bayi prematur:Karakteristik bayi prematur:

�� Berat lahir kurang dari 2500 gramBerat lahir kurang dari 2500 gram

�� Panjang badan kurang dari 45 cmPanjang badan kurang dari 45 cm

Lingkar dada kurang dari 30 cmLingkar dada kurang dari 30 cm�� Lingkar dada kurang dari 30 cmLingkar dada kurang dari 30 cm

�� Lingkar kepala kurang dari 33 cmLingkar kepala kurang dari 33 cm

�� Umur kehamilan kurang dari 37 mingguUmur kehamilan kurang dari 37 minggu



�� Vernik kaseosa sedikit/tidak adaVernik kaseosa sedikit/tidak ada

�� Jaringan lemak bawah kulit sedikit Jaringan lemak bawah kulit sedikit 

�� Tulang tengkorak lunak mudah  Tulang tengkorak lunak mudah  

bergerakbergerak

�� Menangis lemahMenangis lemah�� Menangis lemahMenangis lemah

�� Kulit tipis, merah dan transparanKulit tipis, merah dan transparan

�� Tonus otot hipotoniTonus otot hipotoni



PENATALAKSANAANPENATALAKSANAAN

1. Pengaturan Suhu1. Pengaturan Suhu

�� Bayi diletakkan dalam inkubator dgn suhu:Bayi diletakkan dalam inkubator dgn suhu:

Bayi < 2 kg adalah 35 CBayi < 2 kg adalah 35 C

Bayi 2Bayi 2--2,49 kg adalah 34 C2,49 kg adalah 34 CBayi 2Bayi 2--2,49 kg adalah 34 C2,49 kg adalah 34 C

�� Suhu inkubator dpt diturunkan 1 C per Suhu inkubator dpt diturunkan 1 C per 
minggu untuk bayi diatas 2 kgminggu untuk bayi diatas 2 kg

�� Bila inkubator tdk ada, pemanasan dapat Bila inkubator tdk ada, pemanasan dapat 
dilakukan dgn membungkus bayi dan dilakukan dgn membungkus bayi dan 
meletakkan botolmeletakkan botol--botol hangat disekitarnya.botol hangat disekitarnya.



2. Makanan bayi2. Makanan bayi

�� Jumlah cairan yg diberikan pertama kali Jumlah cairan yg diberikan pertama kali 
adalah 1adalah 1--5 ml/jam5 ml/jam

�� Banyaknya cairan yg diberikan adalah Banyaknya cairan yg diberikan adalah 
60 ml/kg/hari.60 ml/kg/hari.

Setiap hari dinaikkan sampai 200 Setiap hari dinaikkan sampai 200 �� Setiap hari dinaikkan sampai 200 Setiap hari dinaikkan sampai 200 
ml/kg/hari pada akhir minggu kedua.ml/kg/hari pada akhir minggu kedua.



Hal yg perlu diperhatikan selama pemberian Hal yg perlu diperhatikan selama pemberian 
minum untuk mencegah pneumonia minum untuk mencegah pneumonia 
aspirasi:aspirasi:

�� Bayi diletakkan disisi kanan untuk Bayi diletakkan disisi kanan untuk 
membantu menosongkan lambung, atau membantu menosongkan lambung, atau 
dlm posisi setengah duduk dipangkuan dlm posisi setengah duduk dipangkuan dlm posisi setengah duduk dipangkuan dlm posisi setengah duduk dipangkuan 
perawat atau dgn meninggikan kepala perawat atau dgn meninggikan kepala 
dan bahu 30 derajat di tempat tidur bayi.dan bahu 30 derajat di tempat tidur bayi.

�� Pada waktu munum hrs diperhatikan Pada waktu munum hrs diperhatikan 
apakah bayi menjadi biru, ada apakah bayi menjadi biru, ada 
gg.pernafasan atau perut gembung.gg.pernafasan atau perut gembung.



�� Untuk mencegah perut gembung, bayi Untuk mencegah perut gembung, bayi 
dberi minum sedikitdberi minum sedikit--sedikit, perlahan dan sedikit, perlahan dan 
hatihati--hati.hati.

�� Penambahan susu tidak boleh lebih dari Penambahan susu tidak boleh lebih dari 
30 ml sehari atau tdk boleh lebih dari 5 ml 30 ml sehari atau tdk boleh lebih dari 5 ml 
tiap kali pemberian.tiap kali pemberian.

Sesudah minum bayi didudukkan atau Sesudah minum bayi didudukkan atau �� Sesudah minum bayi didudukkan atau Sesudah minum bayi didudukkan atau 
diletakkan diatas pundak selama 10diletakkan diatas pundak selama 10--15 15 
menit untuk mengeluarkan udara menit untuk mengeluarkan udara 
dilambung.dilambung.



3. Mencegah infeksi3. Mencegah infeksi

�� Dipisahkan antara bayi yg kena infeksi Dipisahkan antara bayi yg kena infeksi 
dgn bayi yg tdk infeksidgn bayi yg tdk infeksi

�� Mencuci tangan sebelum dan sesudah Mencuci tangan sebelum dan sesudah 
memegang bayimemegang bayi

�� Membersihkan tempat tidur bayiMembersihkan tempat tidur bayi

�� Membersihkan ruanganMembersihkan ruangan

�� Memandikan bayi, bersihkan tali pusatMemandikan bayi, bersihkan tali pusat

�� Petugas memakai pakaian yg telah Petugas memakai pakaian yg telah 
disediakandisediakan

�� Pengunjung hanya boleh melihat dari kacaPengunjung hanya boleh melihat dari kaca



b. Bayi kecil untuk masa kehamilan (KMK)b. Bayi kecil untuk masa kehamilan (KMK)

�� Adalah bayi lahir dengan berat badan Adalah bayi lahir dengan berat badan 
kurang dari berat badan seharusnya untuk kurang dari berat badan seharusnya untuk 
masa gestasi itu. masa gestasi itu. 

�� Berarti bayi mengalami retardasi Berarti bayi mengalami retardasi 
pertumbuhan intrauterin dan merupakan pertumbuhan intrauterin dan merupakan 
bayi yang kecil untuk masa kehamilannya bayi yang kecil untuk masa kehamilannya 
(KMK) (KMK) 



Gambaran klinisGambaran klinis

�� Tengkorak kepala keras, gerakan bayi    Tengkorak kepala keras, gerakan bayi    
terbatasterbatas

�� Kulit tipis, kering, berlipatKulit tipis, kering, berlipat--lipat mudah di lipat mudah di 
angkatangkatangkatangkat

�� Abdomen cekung atau rataAbdomen cekung atau rata

�� Tali pusat tipis, lembek dan berwarna Tali pusat tipis, lembek dan berwarna 
kehijauankehijauan



EtiologiEtiologi

Faktor ibu:Faktor ibu:

�� Hipertensi, penyakit ginjal kronik, perokok, Hipertensi, penyakit ginjal kronik, perokok, 
toksemia, gizi buruk,peminum alkoholtoksemia, gizi buruk,peminum alkohol

Faktor uterus dan plasenta:Faktor uterus dan plasenta:Faktor uterus dan plasenta:Faktor uterus dan plasenta:

�� Kelainan pembuluh darah, insersi tali pusat Kelainan pembuluh darah, insersi tali pusat 
yg tdk normal, sebagian plasenta lepasyg tdk normal, sebagian plasenta lepas

Faktor janinFaktor janin

�� Ganda, kelainan kromosom, cacat bawaan, Ganda, kelainan kromosom, cacat bawaan, 
infeksi dalam kandungan infeksi dalam kandungan 



Masalah yang mungkin dijumpai adalah:Masalah yang mungkin dijumpai adalah:

1.1. Aspirasi mekonium yg sering diikuti Aspirasi mekonium yg sering diikuti 
pneumotoraks akibat distress yg sering pneumotoraks akibat distress yg sering 
dialami bayi pada persalinan.dialami bayi pada persalinan.

2.2. Hipoglikemi akibat berkurangnya Hipoglikemi akibat berkurangnya 
cadangan glikogen hati dan meningginya cadangan glikogen hati dan meningginya 
metabolisme bayi.metabolisme bayi.metabolisme bayi.metabolisme bayi.

3.3. AsfiksiaAsfiksia

4.4. HipotermiHipotermi

5.5. Cacat bawaanCacat bawaan



PenatalaksanaanPenatalaksanaan

�� Pada umumnya sama dgn perawatan Pada umumnya sama dgn perawatan 
neonatus pada umumnya:neonatus pada umumnya:

1. Pengaturan suhu lingkungan1. Pengaturan suhu lingkungan

2. Makanan2. Makanan2. Makanan2. Makanan

3. Mencegah infeksi3. Mencegah infeksi


