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HUBUNGAN PAPARAN ROKOK PADA IBU HAMIL TERHADAP 
KELAHIRAN PREMATUR 

(Penelitian Analitik Observasional) 
 
 

ABSTRAK  
 
Latar Belakang : Kelahiran prematur adalah semua kelahiran yang belum mencapai 
37 minggu kehamilan atau kurang dari 259 hari sejak hari pertama haid terakhir. 
Faktor risiko kelahiran prematur terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Salah 
satu faktor eksternal adalah paparan rokok. Pada ibu hamil, paparan rokok dapat 
menyebabkan bayi berat lahir rendah, kelahiran prematur, kolik, bayi lahir mati, dan 
sindroma kematian bayi mendadak. 
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan paparan rokok pada 
ibu hamil terhadap kelahiran prematur. 
Metode : Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan 
menggunakan metode cross sectional. Subjek penelitian ini adalah seluruh ibu yang 
melahirkan bayinya di RSUD Dr. Soetomo. Sampel yang didapatkan pada penelitian 
ini yaitu 62 orang (28 melahirkan prematur dan 34 melahirkan aterm) 
Hasil : Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa prevalensi kelompok kelahiran 
prematur yang terpapar rokok 75% dan prevalensi kelompok kelahiran aterm yang 
terpapar rokok 91,2% (p 0,169). Paparan rokok kemudian dikategorikan menjadi 
ringan, sedang, berat dan tidak terpapar. Kelompok kelahiran prematur yang terpapar 
ringan 46,4%; terpapar sedang 21,4%; terpapar berat 7,1% dan tidak terpapar 25%. 
Kelompok kelahiran aterm yang terpapar ringan 55,9%; terpapar sedang 26,5%; 
terpapar berat 8,8% dan tidak terpapar 8,8%. Analisis statistik antara kategori paparan 
rokok dengan status kelahiran menunjukkan nilai p 0,426 yang berarti tidak 
didapatkan hubungan yang signifikan antara paparan rokok pada ibu hamil terhadap 
kelahiran prematur.  
Kesimpulan : Hubungan paparan rokok pada ibu hamil terhadap kelahiran prematur 
belum dapat dibuktikan. 
 
Kata kunci : paparan rokok, perokok pasif, kelahiran prematur  
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The Relationship of Secondhand Smoke Exposure on Pregnant Women to Preterm 
Birth (Observational Analytic Research) 

 
ABSTRACT 

 
Background: Preterm birth is all births before 37 completed weeks of gestasion or 
fewer than 259 days since the first day of a woman’s last menstrual periode. The risk 
factors of this preterm birth are internal and external factors. One of the external 
factors are secondhand smoke (SHS) exposure. In pregnant woman, exposure to SHS 
contributes to low birth-weight babies, preterm delivery, colic, stillbirth, and sudden 
infant death syndrome (SIDS). 
Objective: This study was aimed to analyze the relationship of SHS exposure on 
pregnant women to preterm birth. 
Methods: This study uses observational analytic cross sectional method. The subjects 
were the mothers who gave birth at Dr. Soetomo hospital who requirements of 
inclusion and exlusion. This study used 62 samples (28 preterm birth and 34 aterm 
birth) 
Results: The result showed that prevalence of SHS exposure on the preterm birth was 
75%, and prevalence of SHS exposure on the aterm birth was 91,2% (p 0,169). Then, 
SHS exposure was categorized as mild, moderate, severe and not exposed. Prevalence 
of the preterm birth based on mild exposed 46,4%; moderate exposed 21,4%; severe 
exposed 7,1% and not exposed 25%. Prevalence the aterm birth based on mild 
exposed 55,9%; moderate exposed 26,5%; severe exposed 8,8% and not exposed 
8,8%. Statistical analysis between categories of SHS exposure with birth status 
showed a p value 0.426 which means there was no significant relationship between 
SHS exposure on pregnant women to preterm birth 
Conclusion: The relationship of SHS exposure on pregnant women to preterm birth 
can’t be proven yet. 
 
Keywords: secondhand smoke exposure, preterm birth 
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RINGKASAN 

Indonesia menempati peringkat kelima dengan jumlah kelahiran bayi prematur 

terbanyak di dunia. Prematur yaitu semua kelahiran yang belum mencapai 37 minggu 

kehamilan atau kurang dari 259 hari sejak hari pertama haid terakhir (HPHT). 

Kelahiran prematur dapat disebabkan beberapa faktor, salah satunya adalah dari gaya 

hidup yang berupa merokok ataupun terkena paparan rokok. Prevalensi perokok aktif 

di Indonesia yang tinggi, mengakibatkan semakin banyak orang yang terpapar, 

termasuk dalam hal ini ialah ibu hamil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan paparan rokok pada ibu hamil terhadap kelahiran prematur. 

     Asap rokok mengandung rata-rata 4% (40 000 ppm) karbon monoksida (CO) dari 

volume keseluruhan, kira-kira setengah dari asap knalpot mobil. Karbon monoksida 

cepat diserap dalam darah, ia mengikat hemoglobin membentuk karboksihemoglobin. 

Atom besi dalam hemoglobin mengikat CO begitu kuat sehingga hemoglobin 

memiliki afinitas untuk CO sekitar 200 kali lipatnya untuk oksigen. Karbon 

monoksida dengan mudah menggantikan oksigen bahkan ketika hadir dalam 

konsentrasi kecil. Karbon monoksida dapat melintasi plasenta. Peningkatan kadar 

karboksihemoglobin dan penurunan kadar oksigen darah menyebabkan maternal 

mengalami anemia fungsional dan janin hipoksia. Jika hal ini berlangsung terus 

menerus maka kemungkinan terjadi kelahiran prematur semakin tinggi. 

     Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan menggunakan 

metode cross sectional. Penelitian ini dilakukan pada populasi ibu yang melahirkan 

aterm maupun prematur di RSUD Dr. Soetomo. Penelitian ini dilakukan dengan 

mewawancarai ibu bayi mengenai paparan rokok dan status obstetrinya. Selanjutnya, 
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untuk memastikan status kelahiran, peneliti menggunakan data sekunder berupa buku 

register bayi/ buku bayi lahir. 

     Sampel yang didapatkan sejumlah 62 orang. 34 orang diantaranya melahirkan aterm 

dan sisanya melahirkan prematur. Berdasarkan analisis statistik, 91,2% dari 34 orang 

yang melahirkan aterm, terpapar rokok. Dan 75% dari 28 orang yang melahirkan 

prematur, terpapar rokok (p 0,169). Sehingga, kelompok aterm menjadi kelompok yang 

terpapar dengan presentase tertinggi. 

Paparan rokok kemudian dikategorikan menjadi ringan, sedang, berat dan tidak 

terpapar. Presentase kategori terpapar ringan pada kelompok kelahiran prematur 46,4 %, 

sedangkan pada kelompok kelahiran aterm 55,9%. Presentase kategori terpapar sedang 

pada kelompok kelahiran prematur 21,4%, sedangkan pada kelompok kelahiran aterm 

26,5%. Presentase kategori terpapar berat pada kelompok kelahiran prematur 7,1 %, 

sedangkan pada kelompok kelahiran aterm 8,8%. Presentase kategori tidak terpapar  

rokok pada kelompok kelahiran prematur 25, %, sedangkan pada kelompok kelahiran 

aterm 8,8%. Hasil perhitungan analisis statistik antara kriteria paparan rokok terhadap 

status kelahiran menunjukkan nilai p 0,426. Secara statisttik, hasil nilai p>0,05 

menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna. Namun dalam pemelitian ini, 

hubungan paparan rokok pada ibu hamil terhadap kehamilan prematur masih belum 

dapat dibuktikan dengan baik. Hal ini dikarenakan keterbatasan peneliti untuk 

mengontrol atau mengendalikan faktor risiko pada variabel yang digunakan. 

  

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN PAPARAN ROKOK .... UMMI IMAMATAL M.


