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Batasan BBLR
• DepKes RI

BBLR adalah bayi yang lahir dengan berat lahir kurang dari 2500 gram tanpa 
memandang masa kehamilan. Berat lahir adalah berat bayi yang ditimbang 
dalam 1 jam setelah lahir. 

• IKA FKUI
BBLR adalah bayi baru lahir yang berat badan lahirnya pada saat kelahiran 
kurang dari 2.500 gram (sampai dengan 2.499 gram).

• MASJOER, ARIF M
BBLR adalah bayi lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gr tanpa 
memperhatikan umur kahamilan.

• SAIFUDDIN, ABDUL BARI
BBLR adalah bayi rau lahir yang berat badannya saat lahir kurang dari 2500 
gram (sampai dengan 2499 gram).



 Faktor-faktor yang 
mempengaruhi BBLR

1. Ibu hamil pada umur :
• Kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun
• Jarak kehamilan terlalu pendek (kurang dari 1 tahun) 

2. Ibu dengan keadaan :
• Mengerjakan pekerjaan fisik beberapa jam tanpa 

istirahat
• Sangat miskin
• Berat badannya kurang dan kurang gizi
• Perokok, pengguna obat terlarang, alkohol. 



Lanjutan...
3. Ibu hamil dengan penyakit-penyakit 

seperti :
• Anemia berat
• Pre eklampsia atau hipertensi
• Infeksi selama kehamilan (infeksi kandung kemih 

dan ginjal), hepatitis, IMS, HIV/AIDS, malaria
• Kehamilan ganda 

4. Bayi dengan :
• Cacat bawaan
• Infeksi selama dalam kandungan 



Masalah-masalah pada BBLR

ASFIKSIA

GANGGUAN 
NAFAS

HIPOTERMI

HIPOGLIKEMI

INFEKSI

IKTERUS

MASALAH 
PEMBERIAN ASI

OPTHALMOLOGIS 



Gambaran klinis dan 
klasifikasi BBLR 

• Tulang rawan telinga sangat lunak, karena belum terbentuk 
dengan sempurna.

• Kulit tipis dan mengkilap
• Lanugo (rambut halus/lembut) masih banyak ditemukan 

terutama pada punggung.
• Jaringan payudara belum terlihat, puting masih berupa titik.
• Pada bayi perempuan labia mayora belum menutupi labia 

minora.



Lanjutan...

• Pada bayi laki-laki skrotum belum banyak lipatan, testis 
kadang belum turun.

• Rajah telapak kaki belum sempurna terbentuk.

• Kadang disertai dengan pernafasan tidak teratur.

• Aktifitas dan tangisannya lemah

• Reflek menghisap dan menelan tidak efektif/lemah



Perawatan BBLR setelah lahir 
1. Riwayat 

Tanyakan tanggal perkiraan kelahiran atau umur kehamilan 

2. Periksa 
• Timbang berat badan bayi (dalam keadaan telanjang) 

setelah lahir (0-24 jam) dan bernafas baik. Timbangan 
dilapisi kain hangat dan ditera.

• Lakukan pemeriksaan fisik 



Lanjutan...

3. MASALAH / KEBUTUHAN 
Tentukan bayi :

• BBLR yang boleh dirawat oleh bidan adalah 
BBLR dengan berat ≥ 2000 gram, tanpa masalah / 
 komplikasi

• BBLR < 2000 gram atau ≥ 2000 gram tetapi 
bermasalah → dirujuk 



Lanjutan...

4. RENCANA PERAWATAN

Untuk semua bayi dengan berat 2000-2499 gram :
• Jaga bayi agar tetap hangat :

• Jaga bayi selalu ”kontak kulit dengan kulit” dengan 
ibunya.

• Tutupi ibu dan bayi keduanya dengan selimut atau 
kain yang hangat.

• Tutupi kepala bayi dengan kain atau topi.
• Mandikan bayi setelah berusia 24 jam dan suhu 

tubuh stabil. 



Lanjutan...
• Mendorong ibu meneteki (atau memerah kolostrum dan memberikan 

dengan cangkir ) sesegara mingkin. Periksa pernafasan, suhu, warna 
kulit dan minim ASI (menghisap) setia 30-60 menit selama 6 jam.

• Ajari ibu dan keluarga menjaga bayi tetap hangat dengan selalu 
melakukan ”kontak kulit dengan kulit” 

• Jika suhu ketiak turun di bawah 36,50C (lakukan perawatan metode 
kanguru) Hangatkan bayi dengan menghangatkan ruangan, pakai 
sumber panas, dan tutupi bayi dan ibu dengan selimut atau kain yang 
kain yang lebih HANGAT.

• Sarankan kepada keluarga selalu mencuci tangan sebelum memegang 
BBLR 



Lanjutan...

5. PEMANTAUAN 
• Kunjungi bayi minimal dua kali dalam minggu 

pertama dan selanjutnya sekali dalam setiap 
minggu sampai berat badan bayi 2500 gram 
dengan mempergunakan format MTBM.

• BBLR dapat turun beratnya hingga 10-15 % 
dalam 10 hari pertama kemudian sudah harus 
naik, paling kurang 15 gram sehari atau 100 gram 
seminggu. 
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