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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Angka kejadian anemia pada wanitahamil di dunia diperkirakan mencapai 

41,8%. Di negara berkembang, wanita yang menderita anemia karena defisiensi 

zat besi prevalensi rata-ratalebih tinggi pada ibu hamil (51%) dibandingkan pada 

wanita yang tidak hamil (41%). Ada sekitar 20-30% ibu hamil dari strata 

sosioekonomi rendah di Amerika Serikat yang memperlihatkan defisiensi zat besi 

selama trimester ketiga kehamilan (Gibney M., et al.,2009). 

Hasil kajian menunjukkan telah terjadi kenaikan kematian prematur akibat 

penyakit terkait tembakau dari 190.260 (tahun 2010) menjadi 240.618 kematian 

(tahun 2013), serta kenaikan penderita penyakit akibat konsumsi tembakau dari 

384.058 orang (tahun 2010) menjadi 962.403 orang (tahun 2013).Hasil Riset 

Kesehatan Dasar tahun 2013 menunjukkan bahwa perokok usia di atas 15 tahun 

sebanyak 36,3%. Sebagian besar dari mereka adalah perokok laki-laki dengan 

prevalensi 64,9%  dan  jumlah  ini merupakan yang terbesar di dunia. Sementara 

itu, prevalensi pada perempuan mengalami peningkatan dari 5,2% pada tahun 

2007 menjadi 6,9% pada tahun 2013.  Adapun sekitar 6,3 juta wanita Indonesia 

usia 15 tahun ke atas juga merokok (Depkes RI, 2014). 

Di Indonesia hampir 10.000 wanita meninggal setiap tahunnya karena 

masalah dalam kehamilan dan persalinan (WHO, 2012). Mengutip hasil Survei 

Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI), menunjukkan bahwa: 1. Persentase ibu 

hamil yang memeriksakan kehamilan ke tenaga kesehatan meningkat dari 92% 

 

1 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERBANDINGAN RISIKO KEJADIAN ANEMIA PADA IBU HAMIL 
BERDASARKAN PAPARAN ASAP ROKOK 
(Studi di Puskesmas Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya Tahun 2015)

RISKA NUR SAFITRI



2 
 

 

(Tahun 2002) menjadi 96% (Tahun 2012); 2. Persentase ibu yang bersalin dengan 

bantuan tenaga kesehatan meningkat dari 66% (Tahun 2002) menjadi 83% (Tahun 

2012); dan 3. Persentase ibu yang bersalin di fasilitas kesehatan meningkat dari 

40% (Tahun 2002) menjadi 63% (Tahun 2012) (Depkes RI, 2014). 

Menurut WHO, prevalensi anemia ibu hamil di Indonesia sangat tinggi,lebih 

tinggi dari angka-angka prevalensi anemia di negara-negara ASEAN (Singapore, 

Malaysia, Thailand, dan Filipina) (Djoko, 2008). Data Survei Kesehatan Rumah 

Tangga (SKRT) tahun 2010 menunjukkan prevalensi anemia pada ibu hamil 

masih cukup tinggi yaitu sebesar 35 - 75%. Keadaan ini mengindikasikan anemia 

gizi besi pada ibu hamil masih menjadi masalah kesehatan masyarakat.Program 

penanggulangan anemia gizi pada ibu hamil telah dikembangkan melalui 

distribusi Tablet Fe. Tablet Fe merupakan suplementasi gizi mikro khususnya zat 

besi dan folat yang diberikan kepada ibu hamil untuk mencegah kejadian anemia 

gizi besi selama kehamilan. Penelitian terakhir membuktikan bahwa pemberian 

tablet Fe di Indonesia dapat menurunkan kematian neonatal sekitar 20%. Secara 

nasional cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe tahun 2012 sebesar 85%. Data 

tersebut belum mencapai target program tahun 2012 sebesar 90%. Koordinasi dan 

kegiatan yang terintegrasi dengan lintas program masih perlu di tingkatkan agar 

cakupan dapat meningkat karena pemberian tablet Fe merupakan salah satu 

komponen standar pelayanan antenatal (Kemenkes RI, 2013). 

Prevalensi anemia ibu hamil menurut Laporan Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) Indonesia tahun 2007, 2010, dan 2013 cenderung meningkat yang 

terlihat pada Gambar 1.1 berikut ini : 
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Sumber : Laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, 2010, dan 2013 

 
 
 

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa prevalensi anemia pada ibu hamil di 

Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2007 , 2010, dan data terakhir tahun 

2013. Hal ini diperkuat dengan laporan berbagai survey yang telah dilakukan oleh 

berbagai pihak di bidang kesehatan. Prevalensi orang terkena anemia di Indonesia 

tergolong tinggi. Survey yang dilakukan sejumlah Fakultas Kedokteran di 

beberapa universitas di Indonesia pada tahun 2012 menemukan 50% - 63% ibu 

hamil menderita anemia. Selain itu, 40% wanita subur mengalami anemia 

(Depkes, 2013). 

Menurut WHO dan pedoman Kemenkes 2010, cut-off points anemia berbeda-

beda antar kelompok umur, maupun golongan individu. Kelompok umur atau 

golongan individu tertentu dianggap lebih rentan mengalami anemia dibandingkan 

kelompok lainnya. Kelompok ibu hamil (bumil) merupakan salah satu kelompok 

yang berisiko tinggi mengalami anemia, meskipun anemia yang dialami umumnya 

merupakan anemia relatif akibat perubahan fisiologis tubuh selama kehamilan. 
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Gambar 1.1Grafik Kejadian Anemia pada Ibu Hamil di Indonesia 
Tahun 2007, 2010, dan 2013 
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Anemia tersebut terjadi karena peningkatan volume plasma yang berakibat 

pengenceran kadar Hb tanpa perubahan bentuk sel darah merah. Ibu hamil 

dianggap mengalami anemia bila kadar Hb-nya di bawah 11,0 g/dL. Sementara 

itu, laki-laki berusia ≥15 tahun dianggap mengalami anemia bila kadar Hb <13,0 

g/dL dan wanita usia subur 15-49 tahun mengalami anemia bila kadar Hb <12,0 

g/dL (Kemenkes RI, 2013). 

Peningkatan akses dan kualitas masyarakat semakin membaik, namun upaya 

peningkatan kesehatan ibu masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan 

pertama adalah bagaimana menurunkan proporsi anemia pada ibu hamil. 

Berdasarkan Riskesdas 2013, terdapat 37,1% ibu hamil anemia, yaitu ibu hamil 

dengan kadar Hb kurang dari 11,0 gram/dl, dengan proporsi yang hampir sama 

antara di kawasan perkotaan (36,4%) dan pedesaan (37,8%) (Depkes RI, 2013). 

Pelayanan Antenatal Care penting untuk menjamin bahwa proses alamiah 

dari kehamilan berjalan normal dan tetap demikan seterusnya, agar ibu hamil 

dapat melalui kehamilannya dengan sehat dan selamat. Diperkirakan sekitar 15%-

20% dari seluruh ibu hamil akan mengalami keadaan risiko tinggi dan komplikasi 

obstetri, yang dapat membahayakan kehidupan ibu maupun janinnya bila tidak 

ditangani dengan memadai. Untuk itu perlu juga dilakukan analisis risiko bersama 

ibu hamil dan keluarganya dalam menghadapi dan mempersiapkan persalinan 

yang aman. Dari hasil analisis risiko tersebut dibahas bersama rencana tempat dan 

penolong persalinannya kelak (Depkes, 2007). 
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Kementerian Kesehatan menetapkan K4 sebagai salah satu indikator ANC 

(Direktorat Bina Kesehatan Ibu, Kemkes RI, 2010).Pada Riskesdas 2013 

berdasarkan cakupan K1 ideal secara nasional adalah 81,6 persen dengan cakupan 

Jawa Timur sudah di atas angka nasional. Cakupan K4 secara nasional adalah 

70,4 persen dengan cakupan Provinsi Jawa Timur sudah di atas angka nasional. 

Akan tetapi, pada cakupan ANC <4x, Jawa Timur menunjukkan cakupan ibu 

hamil dengan ANC <4x di atas angka nasional. Berdasarkan penjelasan di atas, 

selisih dari cakupan K1 ideal dan K4 secara nasional memperlihatkan bahwa 

terdapat 12 persen dari ibu yang menerima K1 ideal tidak melanjutkan ANC 

sesuai standar minimal (K4). 

Pendarahan masih merupakan penyebab utama kematian ibu di Indonesia. 

Fatalitas perdarahan mungkin berhubungan dengan anemia. Semakin rendah 

kadar hemoglobin ibu hamil, semakin tinggi risiko morbiditas dan mortalitas 

maternal. Penelitian di berbagai rumah sakit di Indonesia melaporkan wanita 

anemia mempunyai risiko kematian maternal empat kali lebih tinggi dibanding 

wanita tidak anemia. Status kesehatan sebelum dan selama kehamilan menentukan 

keberhasilan wanita melewati masa kritis komplikasi kehamilan atau persalinan. 

Penyakit seperti malaria, hepatitis, anemia, dan gangguan gizi memperburuk 

kondisi kehamilan dan memperberat komplikasi kehamilan risiko mortalitas tinggi 

pada wanita muda, tua, tanpa anak, dan banyak anak. (Djoko, 2008). 

Meskipun upaya anti merokok digencarkan di seluruh dunia, kebanyakan 

negara berkembang memiliki angka berhenti merokok yang rendah. 

(Deutsche,Welle., 2014). 
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Menurut Leifert, J.A., (2008) berbagai penyakit yang berhubungan dengan 

anemia disebabkan karena merokok, tetapi kadar hemoglobin yang rendah di 

dalam darah diimbangi dengan peningkatan produksi sel darah merah karena 

adanya paparan kronis karbon monoksida dari merokok dan anemia pada perokok 

diikuti dengan berbagai mekanisme dalam mempengaruhi perkembangan dan 

perjalanan penyakit anemia. 

Paparan asap rokok dapat menyebabkan penurunan jumlah eritrosit dan kadar 

hemoglobin (Hb) dalam penelitian dengan metode quasi eksperimen 

menggunakan tikus yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, satu kelompok 

tidak diberi perlakuan dan tiga kelompok lainnya diberi paparan asap rokok 

dengan dosis bertingkat masing-masing 1 batang/hari, 2 batang/hari, dan 4 batang 

/hari selama 28 hari (Meikawati, W., dan Sayono, 2010). 

Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan untuk menurunkan jumlah 

kematian ibu dan bayi dengan meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan 

kesehatan. Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu secara bermakna, kegiatan 

deteksi dini ibu hamil beresiko perlu lebih digalakkan baik di fasilitas pelayanan 

KIA maupun di masyarakat. (Djoko, 2008 :20). Akan tetapi, juga sangat penting 

mengetahui faktor-faktor penyebab kematian ibu sebagai tindakan promotif dan 

preventif penurunan angka kematian ibu, selain dengan adanya upaya dari 

pemerintah tersebut, salah satunya faktor penyebab anemia pada ibu hamil yang 

merupakan salah satu faktor risiko tidak langsung kematian pada ibu hamil. 

Penelitian ini difokuskan pada identifikasi pengaruh paparan asap rokok 

(perokok pasif) terhadap terjadinya anemia pada ibu hamil, dikarenakan perokok 
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pasif merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam berbagai gangguan 

kehamilan dan janin termasuk kemungkinan kejadian anemia pada ibu hamil. 

1.2 Identifikasi Penyebab Masalah 

Data pencapaian AKI Indonesia berdasarkan hasil Analisis Survey Survei 

Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 AKI di Indonesia adalah 

359/100.000 kelahiran hidup, sementara target pada Millennium Development 

Goals (MDGs)untuk Angka Kematian Ibu, target Indonesia adalah menurunkan 

AKI mencapai 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 (BKKBN 2013). 

Penyebab utama kematian ibu langsung adalah perdarahan 28%, eklampsia 24%, 

dan infeksi 11%. Penyebab tidak langsung adalah anemia 51% (Depkes, 2007). 

Faktor risiko anemia pada ibu hamil diantaranya yaitu : 

a. Paritas persalinan lebih dari empat. 

b. Kehamilan pertama dengan umur yang terlalu muda atau terlalu tua. 

c. Perawakan tubuh yang kecil. 

d. Berat badan rendah pada awal kehamilan. 

e. Riwayat persalinan yang menggunakan alat. 

f. Riwayat perbaikan fistula. 

g. Riwayat komplikasi hipertensi atau perdarahan, berbagai penyakit yang dapat 

diperberat oleh kehamilan (jantung, diabetes melitus) 

h. Riwayat kematian bayi perinatal. 

i. Asap Rokok (WHO, 2010 dan Asyraf, A., 2010). 

Beberapa di antara faktor-faktor yang dapat menyebabkan anemia adalah 

keberadaan asap rokok, misalnya kerusakan sum-sum tulang yang disebabkan 
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adanya tar dan radikal bebas dari asap rokok sehingga menyebabkan hemolisis sel 

darah merah. 

Pelayanan kehamilan sangat penting dilakukan oleh ibu hamil untuk 

mencegah berbagai kemungkinan faktor risiko penyakit yang diperberat oleh 

kehamilan. Menurut WHO (2010 : 161) diantara fungsi pemantauan pelayanan 

prenatal yang penting adalah pencegahan, deteksi, dan pengobatan anemia yang 

berperan penting dalam kesakitan dan kematian ibu. 

Relatif tingginya kejadian anemiapada ibu hamil diduga oleh faktor 

karakteristik ibu hamil seperti pendidikan ,pengetahuan , paritas, umur, dan sosial 

ekonomi, serta aspek lain yang paling pentingyaitu kepatuhan dalam 

mengkonsumsi suplementasi tablet zat besi dan juga motivasi petugas selama 

kehamilan karena dapat mencegah terjadinya anemia. (Sinaga, 2010) 

Kementerian Kesehatan menetapkan K4 sebagai salah satu indikator ANC 

(Direktorat Bina Kesehatan Ibu, Kemenkes RI, 2010).Cakupan pelayanan ibu 

hamil K1 Kota Surabaya pada tahun 2012 masih di bawah angka Provinsi yaitu 

sebesar 87, 40% sedangkan angka K1 Provinsi Jawa Timur adalah 92, 14%. 

Cakupan pelayanan ibu hamil K4 Kota Surabaya sebesar 84,69% telah tercapai di 

atas angka provinsi yaitu 84, 38%. (Dinkes Provinsi Jawa Timur, 2012) 

Meskipun cakupan pelayanan kehamilan K4 Kota Surabaya telah di atas 

angka provinsi, namun dari laporan Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2012, 

Kota Surabaya memperoleh pencapaian Angka Kematian Ibu sebesar 144, 64 per 

100.000 kelahiran hidup, melebihi angka Provinsi Jawa Timur yaitu 97, 43 dan 

juga melebihi target AKI MDGs 2015 yakni 102 per 100.000 kelahiran hidup. 
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Berdasarkan data rekapitulasi pada buku laporan registrasi Poli Gizi 

Masyarakat dan KIA Puskesmas Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya bulan 

Januari-Desember Tahun 2014, maka didapatkan informasi bahwa prevalensi 

kasus anemia ibu hamil tahun 2014 sebesar 49 kasus dari 783 kunjungan ibu 

hamil ke Puskesmas. Kecenderungan kasus anemia terbanyak terdapat pada kasus 

baru sebanyak 34 kasus dibandingkan kasus lama sebanyak 15 kasus. Kasus 

tersebut didapat dari 298 pasien yang baru pertama kali berkunjung dan 483 

pasien lama Puskesmas.Berikut merupakan hasil rekapitulasi data kasus anemia 

yang didapatkan : 

Tabel 1.1 Proporsi Kasus Anemia pada Ibu Hamil Tahun 2014 di Puskesmas 
Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya 

 
Tahun 2014 Jumlah Proporsi 

(%) 
TargetPuskesmas 

Mojo (%) 
Target 

Nasional 
(%) 

Kasus Baru 34 34 / 298 = 

11,4 

8 28 

Kunjungan 

Baru 

298 

 

Dari data Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa kasus anemia pada ibu hamil di 

Puskesmas Mojo sebesar 11,4% masih di bawah target nasional (RPJM Tahun 

2014-2019), namun jika dibandingkan dengan target Puskesmas Mojo (persentase 

target dari rekap LB3KIA tahun 2013-2014), maka proporsi kasus anemia ibu 

hamil di Puskesmas Mojo masih lebih tinggi. Hal ini berarti kejadian anemia ibu 

hamil di wilayah kerja Puskesmas Mojo Kota Surabaya perlu 

diperhatikanpenyebabnya sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

Sumber :  Puskesmas Mojo Kota Surabaya 2014 
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terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya anemia pada ibu hamil 

tersebut. 

Tabel 1.2 Proporsi Kasus Anemia pada Ibu Hamil Bulan Januari – Maret 
Tahun 2015 di Puskesmas Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya 

 

No. Bulan 
Jumlah Kunjungan Anemia 

Baru Lama Kasus Baru Kasus Lama 

1. Januari 25  39 10 2 

2. Februari 14 42 9 4 

3. Maret 13 41 3 2 

 Jumlah 52 122 22 8 

Proporsi (%) 22 / 52 = 42,3 

 

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa selama rentang waktu 3 bulan 

awal tahun 2015, angka kejadian kasus baru anemia tetap lebih tinggi 

dibandingkan dengan kejadian anemia pada kasus lama dengan proporsi 42,3%. 

Penelitian sebelumnya tentang bahaya paparan asap rokok terhadap 

kehamilan telah banyak dilakukan, di antaranya dari penelitian Indah,A.P. (2009) 

yang berjudul “Pengaruh Paparan Asap Rokok pada Ibu Hamil (Perokok Pasif) 

Terhadap Terjadinya Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)”, hasilnya adalah 

ada pengaruh paparan asap rokok pada ibu hamil (perokok pasif) terhadap 

terjadinya bayi BBLR sebesar 7,36 kali dibanding ibu yang tidak terpapar asap 

rokok. Saran dari penelitian tersebut yaitu perlu adanya penelitian lebih lanjut 

mengenai pengaruh paparan asap rokok pada ibu hamil terhadap gangguan janin 

dan kehamilan dan pengendalian faktor perancu berupa status gizi dan anemia ibu 

hamil. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Khoirinisa,S. (2013) yang 

Sumber :  Puskesmas Mojo Kota Surabaya 2015 
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berjudul “Hubungan Antara Gaya Hidup Dengan Anemia Pada Ibu Hamil di 

Puskesmas Prambon Kabupaten Nganjuk Tahun 2013” memperoleh hasil bahwa 

ada hubungan antara merokok (perokok pasif) dengan anemia pada ibu hamil. 

Namun, pada penelitan tersebut tidak mengendalikan variabel status gizi LILA 

dan keteraturan konsumsi tablet Fe yang merupakan faktor perancu antara paparan 

asap rokok dengan kejadian anemia ibu hamil. 

Oleh karena itu penelitian ini fokus terhadap perbandingan risiko terjadinya 

anemia pada ibu hamil yang dihubungkan dengan paparan asap rokok. Hal ini 

dikarenakan perlu adanya antisipasi terhadap faktor risiko anemia pada ibu hamil 

yang dikaitkan dengan paparan asap rokok. 

1.3  Pembatasan dan Rumusan Masalah 

1.3.1 Batasan Masalah 

Fokus penelitian ini hanya dibatasi pada risikokejadian anemia pada ibu 

hamil berdasarkan paparan asap rokokyang meliputi jumlah perokok aktif, mulai 

terpapar, lama paparan, dan jumlah rokok dengan terjadinya anemia pada ibu 

hamil, selain itu juga dilihat dari pemeriksaan kehamilan Antenatal Care (ANC), 

status gizi LILA, keteraturan konsumsi tablet Fe, dan karakterisitik ibu yang 

meliputi usia, umur kehamilan, jarak kelahiran,kehamilan ganda, paritas, 

pendidikan dan pekerjaan. 

1.3.2 RumusanMasalah 

Adapun untuk rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana 

perbandingan risiko kejadian anemia pada ibu hamil berdasarkan paparan asap 

rokok?” 
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1.4  Tujuan  

1.4.1 Tujuan Umum :   

Mempelajari perbandingan risiko kejadian anemia pada ibu hamil 

berdasarkan paparan asap rokok. 

1.4.2 Tujuan Khusus :  

1. Menggambarkan karakteristik ibu (usia, umur kehamilan, jarak kelahiran, 

kehamilan ganda, paritas, status sosial ekonomi, tingkat pendidikan dan 

pekerjaan). 

2. Menggambarkan riwayat pemeriksaan kehamilan (ANC). 

3. Mengidentifikasi status gizi LILA (Lingkar Lengan Atas). 

4. Mengidentifikasi keteraturan konsumsi tablet Fe. 

5. Menganalisis perbandingan risiko kejadian anemia pada ibu hamil 

berdasarkan paparan asap rokok di dalam rumah dan di luar rumah 

(tempat kerja). 

6. Menganalisis perbandingan risiko kejadian anemia pada ibu hamil 

berdasarkan mulainya terpapar asap rokok  di dalam rumah dan di luar 

rumah (tempat kerja) selama kehamilan. 

7. Menganalisis perbandingan risikokejadian anemia pada ibu hamil 

berdasarkan jumlah perokok aktif di dalam rumah dan di luar rumah 

(tempat kerja). 
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8. Menganalisis perbandingan risiko kejadian anemia pada ibu hamil 

berdasarkan lama paparan asap rokok di rumah dan di luar rumah (tempat 

kerja). 

9. Menganalisis perbandingan risiko kejadian anemia pada ibu hamil 

berdasarkan jumlah rokok yang dihisap perokok aktif di rumah dan di 

luar rumah (tempat kerja). 

10. Menganalisis perbandingan risikokejadian anemia pada ibu hamil 

berdasarkan paparan asap rokok menurut status gizi LILA dan 

keteraturan konsumsi tablet Fe. 

1.5  Manfaat 

1.5.1 Bagi Peneliti 

a. Memperoleh hasil analisis perbandingan risiko kejadian anemia pada ibu 

hamil berdasarkan paparan asap rokok. 

b. Sebagai bentuk aplikasi teori yang telah diperoleh dari perkuliahan 

sehingga dapat dijadikan pengalaman penelitian untuk melewati 

pendidikan Strata-1 (S1).  

1.5.2 Bagi Peneliti Selanjutnya  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau acuan 

terutama yang berkaitan dengan risikokejadian anemia pada ibu hamil 

berdasarkan paparan asap rokok. 

1.5.3 Bagi Fakultas   

Menambah pengetahuan dan penelitian ilmiah yang terkait kejadian anemia 

pada ibu hamil. 
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1.5.4 Bagi Puskesmas  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi 

kepada Puskesmas tentang pengaruh risiko kejadian anemia pada ibu hamil 

berdasarkan paparan asap rokok serta dapat dijadikan masukan untuk 

meningkatkan pelayanan antenatal sehingga dapat menjaga dan meningkatkan 

status kesehatan ibu hamil terutama bagi ibu hamil yang terpapar asap rokok 

selama kehamilannya. 

1.5.5 Bagi Masyarakat  

Menambah pengetahuan tentang risikokejadian anemia pada ibu hamil 

berdasarkan paparan asap rokokmelalui leaflet yang berisi tentang risiko kejadian 

anemia berdasarkan paparan asap rokok dan pencegahan anemia dalam kehamilan 

yang diberikan kepada responden,sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan dini 

ibu hamil dan keluarga untuk menjaga kesehatan dan mencegah gangguan 

kehamilan terutama dalam hal paparan asap rokok. 
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