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A. Latar Belakang 

Berat badan merupakan salah satu indikator kesehatan Bayi Baru Lahir (BBL).            

Rerata berat badan normal (usia gestasi 37 sampai dengan 41 minggu) adalah 3200 gram.              

Secara umum, Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) lebih besar resikonya untuk mengalami            

masalah atau komplikasi pada saat lahir. BBLR adalah bayi dengan berat lahir kurang             

dari 2500 gram tanpa memandang masa gestasi. Berat lahir rendah adalah berat bayi yang              

ditimbang dalam 1 jam setelah lahir. World Health Organization (WHO) sejak tahun            

1961 menyatakan bahwa semua bayi baru lahir yang berat badannya kurang atau sama             

dengan 2500 gram disebut low birth weight infant (bayi berat lahir rendah). Menurut             

WHO BBLR adalah bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram. Angka              

kematian bayi menjadi indikator pertama dalam menentukan derajat kesehatan anak,          

karena merupakan cerminan dari status kesehatan anak saat ini. Secara statistik, angka            

kesakitan dan kematian pada nenonatus di negara berkembang adalah tinggi, dengan           

penyebab utama adalah berkaitan dengan BBLR. (Dian Alya, 2014) 

Penyebab terbesar kematian bayi karena kelahiran premature dan bayi berat badan           

lahir rendah diikuti juga dengan kejadian infeksi. Hasil studi kasus menyebutkan bahwa            

bayi prematur mempunyai kesulitan untuk beradaptasi dengan kehidupan ekstra uterin          

akibat ketidakmatangan system organ tubuhnya seperti paru-paru, jantung, ginjal, hati,          

dan system pencernaannya. Bayi premature/bayi berat lahir rendah secara umum belum           

mempunyai kematangan dalam sistem pertahanan tubuh untuk beradaptasi dengan         

lingkungan. Bayi prematur yang mempunyai berat lahir rendah cenderung mengalami          



hipotermi. Hal ini disebabkan karena tipisnya lemak subkutan pada bayi sehingga sangat            

mudah dipengaruhi oleh suhu lingkungan. (Wahyuni Dwi, 2017) 

Bayi baru lahir akan memiliki mekanisme pengaturan suhu tubuh yang belum efisien            

dan masih lemah, sehingga penting untuk mempertahankan suhu tubuh agar tidak terjadi            

hipotermia. Hipotermi terjadi apabila suhu tubuh di bawah 36,50C. Kejadian hipotermi           

pada bayi baru lahir juga disebabkan karena berat badan rendah. Bayi prematur atau berat              

badan rendah sangat rentan terhadap terjadinya hipotermia. (Moewardi & Pramawati,          

2017) 

Hipotermi dapat disebabkan oleh karena terpapar dengan lingkungan yang dingin          

(suhu lingkungan rendah, permukaan yang dingin atau basah) atau bayi dalam keadaan            

basah atau tidak berpakaian. Bayi baru lahir memiliki fungsi termoregulasi yang sangat            

terbatas untuk menyesuaikan suhu tubuhnya dengan lingkungan di luar rahim ibu.           

Kegagalan termoregulasi akan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya         

hipotermi.(Moewardi & Pramawati, 2017) 

Dampak dari hipotermi yang akan terjadi pada bayi baru lahir apabila tidak segera              

ditangani yaitu, hipoglikemiasidosis metabolik karena vasokonstiksi perifer dengan        

metabolisme anaerob, kebutuhan oksigen yang meningkat, metabolisme meningkat        

sehingga metabolisme terganggu, gangguan pembekuan darah sehingga meningkatkan        

pulmonal yang menyertai hipotermi berat, apnea, perdarahan intra ventrikular,         

hipoksemia dan berlanjut dengan kematian. (Ekawati, 2015) 

Menurut data (UNICEF, 2009), angka kelahiran BBLR di dunia mencapai           

14%. Negara-negara berkembang menduduki angka kelahiran BBLR hingga 15%,         

sedangkan negara-negara industri maju mempunyai angka kejadian BBLR 7%.         

Berdasarkan hasil penelitian (DHS) Demographic and Health Survey 2002-2003 dan          



dianalisa kembali oleh UNICEF HQ (United Nations Children’s Fund Headquarters)          

Juni 2004, prevalensi kelahiran BBLR di Indonesia mencapai 9%. Prevalensi BBLR           

menurut WHO (2010) diperkirakan 15% dari seluruh kelahiran di dunia dengan batasan            

3,3%-3,8% dan lebih sering terjadi di negara-negara berkembang atau sosial ekonomi           

rendah. Secara statistik menunjukkan 90% kejadian BBLR didapatkan di negara          

berkembang dan angka kematiannya 35 kali lebih tinggi dibanding pada bayi dengan            

berat badan lahir lebih dari 2500 gram. Hal ini dapat terjadi dan dapat dipengaruhi oleh               

beberapa faktor seperti ibu mempunyai penyakit yang langsung berhubungan dengan          

kehamilan, dan usia ibu. (Dian Alya, 2014) 

Angka kejadian di Indonesia sangat bervariasi antara satu daerah dengan daerah            

lain, yaitu berkisar antara 9%-30%, hasil studi di 7 daerah diperoleh angka BBLR dengan              

rentang 2.1%-17,2%. Proporsi BBLR dapat diketahui berdasarkan estimasi dari Survey          

Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). Secara nasional berdasarkan analisa lanjut          

SDKI, angka BBLR sekitar 7,5%. Angka ini lebih besar dari target BBLR yang             

ditetapkan pada sasaran program perbaikan gizi menuju Indonesia Sehat 2010 yakni           

maksimal 7%. Menurut SDKI 2002-2003, sekitar 57% kematian bayi terjadi pada bayi            

umur dibawah 1 bulan dan utamanya disebabkan oleh gangguan perinatal dan bayi berat             

lahir rendah. Menurut perkiraan, setiap tahunnya sekitar 400.000 bayi lahir dengan berat            

badan rendah. (Dian Alya, 2014). Hasil studi pendahuluan dari RSUD Wangaya di            

dapatkan jumlah bayi BBLR dengan hipotermia selama 3 tahun terakhir tercatat pada            

tahun 2015 sebanyak 64, tahun 2016 sebanyak 58, tahun 2017 sebanyak 62. 

Hipotermia pada bayi BBLR terjadi akibat bayi belum mempunyai kematangan dalam           

sistem termoregulator untuk beradaptasi dengan lingkungan. Bayi BBLR memiliki lemak          



subkutan yang sangat tipis dan mekanisme pengaturan suhu tubuh yang belum efesien            

dan masih lemah sehingga sangat mudah dipengaruhi oleh suhu lingkungan. 

Berdasarkan data dan fakta dari uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk            

mengangkat judul penelitian “Gambaran Asuhan Keperawatan Pada Bayi BBLR Dengan          

Hipotermia Di RSUD Wangaya Tahun 2018”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai           

berikut: “Bagaimana Gambaran Asuhan Keperawatan pada Bayi BBLR dengan         

Hipotermia di Ruang Nicu RSUD Wangaya Tahun 2018”. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan khusus 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Gambaran Asuhan Keperawatan pada Bayi           

BBLR dengan Hipotermia di Ruang NICU RSUD Wangaya tahun 2018 

2. Tujuan umum 

a. Memperoleh gambaran pengkajian gambaran asuhan keperawatan pada bayi        

BBLR dengan hipotermia 

b. Memperoleh gambaran diagnosa keperawatan pada bayi BBLR dengan        

hipotermia. 

c. Memperoleh gambaran intervensi keperawatan pada bayi BBLR dengan        

hipotermia 

d. Memperoleh gambaran implementasi keperawatan pada bayi BBLR dengan        

hipotermia 

e. Memperoleh gambaran respon pasien keperawatan pada bayi BBLR dengan         

hipotermia 

D. Manfaat Penelitian 



1. Manfaat praktis 

a. Bagi pelayanan kesehatan 

1) Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang asuhan keperawatan pada          

bayi BBLR dengan hipotermia 

2) Dapat membantu menerapkan pemberian asuhan keperawatan pada bayi BBLR         

dengan hipotermia. 

b. Bagi pasien 

Memberikan pengetahuan tambahan pada keluarga sehingga dapat lebih mengetahui          

tentang BBLR dan dapat mengetahui cara merawat anggota keluarga yang          

mengalami BBLR. 

 

c. Bagi institusi pendidikan 

Dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi institusi pendidikan dalam          

pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan di masa yang akan datang. 

2. Manfaat teoritis 

a. Bagi peneliti 

Memberikan pengalaman yang nyata untuk melakukan observasi dalam memberikan          

asuhan keperawatan pada bayi dengan BBLR dalam mengatasi hipotermia dan untuk           

menambah pengetahuan peneliti khususnya dalam penatalaksanaan keperawatan pada        

bayi dengan BBLR.  

b. Bagi ilmu pengetahuan 

Dapat digunakan sebagai masukan dalam pengembangan ilmu keperawatan tentang          

asuhan keperawatan pada bayi BBLR dengan hipotermia. 

 


