
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan merupakan bertambah jumlah dan besarnya sel di seluruh 

bagian tubuh yang secara kuantitatif dapat diukur ,sedangkan perkembanagan 

merupakan bertambah sempurnanya fungsi alat tubuh yang dapat dicapai melalui 

tumbuh kematangan dan belajar.Pertumbuhan dan perkembangan secara fisik 

dapat terjadi dalam perubahan ukuran besar kecilnya fungsi organ mulai dari 

tingkat sel hingga perubahan organ tubuh. Pertumbuhan dan perkembangan secara 

intelektual anak dapat dilihat dari kemampuan secara simbol maupun abstrak 

seperti berbicarabermain,berhitung,membaca,sedangkan perkembangan secara 

emosional anak dapat dilihat dari perilaku sosial di lingkungan anak (Hidayat, 

2012) 

Anak merupakan seseorang yang lahir dari hubungan antara pria dan wanita. 

Menurut UU RI no 23 tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Pemerintah 

Republik Indonesia, 2002). Setelah dilahirkan anak memerlukan waktu untuk 

tumbuh dan berkembang sehingga menjadi pribadi yang mandiri. Pertumbuhan 

dan perkembangan anak dipengaruhi oleh cara orang tua mendidik dan keadaan 

lingkungannya. Anak membutuhkan lingkungan yang dapat  memfasilitasi dalam 

memenuhi kebutuhan dasarnya untuk belajar (Supartini, 2004). 

  Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) adalah bayi yang pada saat lahir beratnya 

kurang dari 2500 gram. BBLR disebabkan oleh dua penyebab yaitu retardasi 
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pertumbuhan dan  disebabkan oleh umur kehamilan yang kurang. BBLR selalu 

dikaitkan dengan status nutrisi, sosial ekonomi, infeksi intrauterin ketika bayi 

preterm dilahirkan (Sofiani & Asmara, 2014). 

BBLR dapat mengalami berbagai masalah seperti kesulitan bernafas. Pada 

umumnya perawatan BBLR menggunakan inkubator.(Sofiani & Asmara, 2014) 

Menurut WHO, (2008)  Secara menyeluruh kematian pada neonatal terjadi 

pada BBLR sebanyak 60-80%. Hasil observasi epidemiologi membuktikan bahwa 

bayi lahir dengan berat kurang dari 2500 gram mempunyai kontribusi terhadap 

kesehatan yang buruk bahkan hingga kematian. Mencegah terjadinya hal tersebut, 

perlu diberikan penatalaksaan yang baik untuk meningkatkan kesehatan serta 

menurunkan angka kematian bayi BBLR. Pemberian antibiotik juga diperlukan 

pada bayi untuk mencegah infeksi nosokomial. Serta pemberian aminofilin untuk 

mencegah masalah pernafasan. Jumlah dan jenis cairan yang sesuai juga 

diperlukan pada penatalaksanaan Bayi BBLR.(Sofiani & Asmara, 2014) 

Kematian neonatus di Indonesia yang disebabkan oleh BBLR sebesar 38,85%. 

Tahun 2010 prevalensi BBLR di Indonesia mencapai 9-11%. ( Depkes RI, 2008). 

BBLR juga dapat secara serius mempengaruhi kualitas generasi mendatang 

karena  dapat memperlambat pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga 

berpengaruh terhadap penurunan kecerdasan. Hasil riset nasional kesehatan dasar  

2013 dengan cakupan dari seluruh provinsi di Indonesia. Unit analisis adalah 

bayi.Persentase berat badan lahir rendah adalah 6,37% secara nasional.Berat 

badan lahir rendah dipengaruhi oleh banyak faktor jumlah anak, terjadinya 

komplikasi selama kehamilan status ekonomirendah(Setyo.and,Paramita.2015) 
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Kematian neonatal oleh karena BBLR  masih cenderung tinggi. Upaya yang 

perlu dilakukan adalah peningkatan pelayanan  yang berkualitas dan terpadu, 

meningkatkan fungsi puskesmas dalam memberikan pelayanan neonatal esensial, 

peningkatan SDM kesehatan melalui peningkatan keterampilan dan pelatihan, 

meningkatkan fungsi keluarga dalam perawatan bayi dan balita melalui kelas ibu 

balita, meningkatkan pemanfaatan buku KIA (Dinkes Prov, 2014). 

Dampak BBLR dapat mengalami berbagai masalah seperti resiko aspirasi, 

kesulitan bernafas,dan reflek menyusu yang kurang atau dapat terjadi gangguan 

nutrisi.(Elizabeth, et.al, 2013) BBLR mengalami imaturitas organ-organ tubuhnya 

seperti organ paru-paru sehingga BBLR mudah mengalami kesulitan bernafas, 

fungsi kardiovaskuler yang menurun dan belum matur, fungsi ginjal yang belum 

matur, fungsi hati dan pencernaan yang masih lemah.Dampak dari Resiko 

Aspirasifactor resiko, penurunan tingkat kesadaran,penurunan refleks muntah dan 

batuk,gangguan menelan,ketidak matangan koordinasi menghisap,menelan dan 

bernafas(Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016) 

Berdasarkan studi pendahuluan di RSUD Wangaya pada tanggal 5 Maret 

2018. Jumlah bayi dengan BBLR dari tahun 2015 – 2017 yaitu ,tahun 2015 

sebanyak 64 bayi, 2016 sebanyak 58 bayi, dan  2017 tahun 62 bayi.  

Berdasarkan belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakuakan penelitian 

“Gambaran Asuhan Keperawatan pada Bayi BBLR dengan Resiko Aspirasi di 

Ruang Perinatologi RSUD Wangaya Tahun 2018 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah “Bagaimana Gambaran Asuhan Keperawatan pada Bayi BBLR dengan 

Resiko Aspirasi di Ruang Perinatologi RSUD Wangaya Tahun 2018.? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum  

Mengetahui gambaran asuhan keperwatan pada Gambaran asuhan keperawatan 

pada bayi BBLR dengan Resiko Aspirasi di Ruang Perinatologi RSUD Wangaya. 

2. Tujuan khusus 

a. Menggambarkan pengkajian keperawatan pada bayiBBLR dengan Resiko 

Aspirasi. 

b. Menggambarkan rumusan diagnose keperawatan pada bayi BBLR dengan 

Resiko Aspirasi. 

c. Menggambarkan intervensi keperawatan pada bayi BBLR dengan Resiko 

Aspirasi. 

d. Menggambarkan implementasi keperawatan bayi BBLR dengan Resiko 

Aspirasi. 

e. Menggambarkan evaluasi keperawatan pada bayi BBLR dengan Resiko 

Aspirasi 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang didapat dari penelitian ini antara lain. 

1. Manfaat teoritis 

a. Bagi peneliti 

Memberikan pengalaman yang nyata untuk melakukan observasi dalam 

memberikan asuhan keperawatan pada bayi BBLR  dengan resiko aspirasidan 

untuk menambah pengetahuan peneliti khususnya dalam penatalaksanaan 

keperawatan pada bayi BBLR 

b. Bagi ilmu pengetahuan 

1) Dapat digunakan sebagai masukan dalam pengembangan ilmu keperawatan 

tentang asuhan keperawatan pada bayi BBLR dengan Resiko Aspirasi. 

2) Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan asuhan 

keperawatan pada bayi BBLR dengan Resiko Aspirasi. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi pelayanan kesehatan 

1) Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang asuhan 

keperawatan pada bayi BBLR dengan resiko aspirasi, 

2) Dapat membantu menerapkan asuhan keperawatan pada bayi BBLR dengan 

resiko aspirasi. 

b. Bagi pasien 

Memberikan pengetahuan tambahan pada pasien dan keluarga sehingga dapat 

lebih mengetahui tentang penyakit BBLR pada bayi 
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c. Bagi institusi pendidikan 

Dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi institusi pendidikan dalam 

pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan di masa yang akan datang 

 

 

 


