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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

     Kelahiran bayi prematur masih menjadi masalah besar di Indonesia. Pada tahun 

2010, Indonesia menempati peringkat kelima dengan jumlah kelahiran bayi prematur 

terbanyak di dunia, dengan jumlah kelahiran prematur 675.700 (WHO, 2012); (WHO, 

2018a). Kelahiran prematur didefinisikan oleh World Health Organization (WHO) 

sebagai semua kelahiran yang belum mencapai 37 minggu kehamilan atau kurang dari 

259 hari sejak hari pertama haid terakhir (HPHT) (WHO, 2009). Kelahiran prematur 

dapat terjadi oleh karena beberapa faktor, diantaranya ialah usia ibu terlalu muda atau 

terlalu tua, infeksi, kekurangan nutrisi, gaya hidup, dan lain sebagainya. Dalam hal 

ini, gaya hidup meliputi merokok baik secara aktif maupun pasif, konsumsi alkohol 

berlebih, penggunaan narkoba, dan aktivitas yang berlebihan. 

     Prevalensi perokok pasif pada tahun 2007 adalah 40,5% dari total populasi (L: 

26%, P: 54,5%) dan 59,1% anak balita, berdasarkan Tabacco Control Support Center 

(TCSC, 2012) yang telah merangkum data dari Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 

2007, Global Youth Tabacco Survey (GYTS) 2009, dan Global Adult Tabacco Survey 

(GATS) 2011 terkait dengan prevalensi perokok aktif maupun pasif. Data GATS, 

(2011) mengatakan 51,3% terpapar asap rokok di lingkungan kerja, 78,4% terpapar 

asap rokok di rumah, 85,4% terpapar asap rokok di tempat makan umum. Data 

GYTS, (2009) 68,8% anak sekolah usia 13-15 tahun terpapar asap rokok dalam 

rumah, 78,1% di luar rumah, dan 72,4% mempunyai orang tua merokok. 
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Pada tahun 2015, Global Health Observatory (GHO) menyebutkan dalam WHO 

bahwa 76,2% populasi Indonesia merupakan pengguna produk tembakau, terutama 

rokok. Perokok menimbulkan polusi pada perokok pasif dan lingkungan sekitarnya, 

sedangkan mengunyah tembakau hanya berdampak pada dirinya sendiri. Perilaku 

merokok penduduk usia 15 tahun keatas masih belum terjadi penurunan dari 2007 ke 

2013, bahkan cenderung meningkat dari 34,2 persen tahun 2007 menjadi 36,3 persen 

tahun 2013 (RISKESDAS, 2013). Seiring dengan data-data tersebut, menunjukkan 

bahwa semakin meningkat pula prevalensi perokok pasif di Indonesia. 

     Beberapa artikel Healthy Children.org (2017) dan  American Pregnancy 

Association (2017) menyebutkan bahwa wanita hamil yang merokok atau terpapar 

rokok dapat menyebabkan bayi berat lahir rendah (BBLR), kelahiran prematur, colic, 

bayi lahir mati, dan sindroma kematian bayi mendadak atau Sudden Infant Death 

Syndrome (SIDS). Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh Kharrazi, et al. 

(2004) dan Mojibyan, et al. (2013) juga menunjukkan keterkaitan antara paparan 

rokok dan kelahiran prematur. Selain itu, Irgantara (2018) dalam penelitiannya 

mengatakan bahwa paparan rokok pada mencit Mus musculus berpengaruh terhadap 

lama kehamilan yaitu masa kelahiran yangsemakin cepat. 

     Angka kejadian kelahiran prematur yang tinggi di Indonesia, disertai dengan 

prevalensi perokok pasif yang tinggi memungkinkan adanya hubungan diantara 

keduanya. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui adanya 

hubungan antara paparan rokok selama kehamilan dengan kejadian kelahiran 

prematur. 

1.2 Rumusan Masalah 
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     Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, 

yaitu: Apakah terdapat hubungan antara paparan rokok pada ibu hamil terhadap 

kejadian kelahiran prematur? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan Umum 

     Mengetahui hubungan antara paparan rokok pada ibu hamil terhadap kejadian 

kelahiran prematur.  

Tujuan Khusus 

1. Mengetahui paparan rokok pada ibu hamil. 

2. Mengetahui kejadian kelahiran prematur di RSUD Dr. Soetomo. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis yang berorientasi pada pengembangan ilmu dan pengetahuan 

• Sebagai sumber informasi mengenai hubungan antara paparan rokok pada 

ibu hamil dengan kejadian kelahiran prematur, 

• Sebagai bahan masukan untuk penelitian lebih lanjut mengenai hubungan 

antara paparan rokok pada ibu hamil dengan kejadian kelahiran prematur, 

2. Manfaat Praktis yang berorientasi pada penerapan ilmu kedokteran-kesehatan 

yang dirasakan bagi kehidupan masyarakat 

• Meningkatkan wawasan akan bahaya paparan asap rokok, terutama pada 

ibu hamil, 
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• Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya rokok,  

• Meningkatkan wawasan mengenai faktor pemicu kelahiran prematur, 

• Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan dan 

menghindari merokok serta menghirup asap rokok, terutama pada ibu 

hamil. 
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