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ABSTRAK 
 

Latar belakang: AKB tahun 2007 di 
Indonesia masih tinggi yaitu 35/ 1000 
kelahiran hidup dan dari seluruh kematian 
perinatal sekitar 38,30% disebabkan karena 
BBLR. Dari studi pendahuluan di Puskesmas 
Pragaan Sumenep menunjukkan 
peningkatan kasus BBLR, pada tahun 2011 
(34 bayi) dan tahun 2012 (38 bayi). Selain itu 
tingginya ibu hamil (64,7%) dengan suami 
perokok yang memungkinkan bayi yang 
akan dilahirkan mengalami BBLR. Tujuan: 
Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hubungan perilaku merokok 
dengan kejadian BBLR di Puskesmas 
Pragaan Sumenep. Metode: Jenis penelitian 
ini adalah Analitik dengan pendekatan Cross 
Sectional. Populasinya sebanyak 62 suami 
perokok dan diambil sampel sebanyak 54 
responden yang memenuhi kriteria inklusi 
dengan menggunakan teknik simple random 
sampling. Variabel independentnya adalah 
perilaku merokok suami dan variabel 
dependentnya adalah bayi berat lahir 
rendah. Instrumen yang digunakan adalah 
kuesioner dan uji statistik yang digunakan 
adalah uji Chi Square. Hasil: Dari 54 
responden, yang memiliki perilaku merokok 
dapat ditoleransi sebayak 46,30% memiliki 
bayi BBLR 4,00% dan responden yang 
memiliki perilaku merokok yang tidak dapat 
ditoleransi sebayak 53,70% memiliki bayi 
BBLR 24,14%. Chi Square p value =0,042 < 
α (0,05) yang berarti H0 ditolak. Kesimpulan: 
ada hubungan perilaku merokok suami 
dengan kejadian BBLR. Saran: Bidan 
hendaknya memberikan penyuluhan 
mengenai faktor risiko terjadinya BBLR 
sebagai upaya preventif secara dini, serta 
konseling pada suami perokok dengan 
melibatkan keluarga yang terpapar asap 
rokok sehingga akan menambah 
pemahaman dan dapat berperilaku sehat 
dengan menghindari rokok. 
 

Kata kunci: Perilaku merokok, BBLR 
 

PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang 
 

Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah 
(BBLR) merupakan salah satu faktor risiko 
yang mempunyai kontribusi terhadap 
kematian bayi khususnya pada masa 
perinatal. Kematian bayi baru lahir 
(neonatus) yang terbanyak disebabkan oleh 
kegawatdaruratan dan penyulit pada masa 
neonatus, salah satunya bayi dengan Berat 
Badan Lahir Rendah (BBLR) (Maryunani, 
2009).  Berdasarkan Survei Demografi dan 
Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007, 
Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia 
tahun 2007 adalah 35 bayi per 1000 
kelahiran hidup. Dalam Millenium 
Development Goals (MDG‟S), Indonesia 

menargetkan pada tahun 2015 Angka 
Kematian Bayi (AKB) menurun menjadi 23 
bayi per 1000 kelahiran hidup. Dari seluruh 
kematian perinatal sekitar 38,30% 
disebabkan karena BBLR. Berdasarkan 
Profil Dinkes Jawa Timur tahun 2011, Angka 
Kematian Bayi (AKB) di Jawa Timur adalah 
29,24 bayi per 1000 kelahiran hidup. Dan 
berdasarkan Profil Dinkes Kabupaten 
Sumenep pada tahun 2010 Angka Kematian 
Bayi (AKB) di Kabupaten Sumenep 15  per 
1000 kelahiran hidup sedangkan pada tahun 
2011 AKB mengalami peningkatan yaitu 16  
per 1000 kelahiran hidup. BBLR merupakan 
salah satu penyebab yang menyumbang 
Angka Kematian Bayi paling besar. Di 
Kabupaten Sumenep kejadian BBLR pada 
tahun 2010 sebanyak 2,5% dan terjadi 
peningkatan pada tahun 2011 yaitu 3%. 
Berdasarkan hasil studi pendahuluan di 
Puskesmas Pragaan Kabupaten Sumenep 
terdapat 34 bayi lahir dengan BBLR dengan 
jumlah persalinan 940 pada tahun 2011. 
Pada tahun 2012 kejadian BBLR meningkat 
menjadi 38 bayi dengan jumlah persalinan 
931 (Profil Puskesmas Pragaan Sumenep, 
2012). 

Menurut Jumilah (2008) faktor yang 
menyebabkan terjadinya BBLR antara lain 
dari faktor ibu yakni  gizi ibu saat hamil 
kurang, umur ibu kurang dari 20 tahun atau 
lebih dari 35 tahun, jarak kelahiran terlalu 
dekat, paritas, penyakit menahun ibu 
(hipertensi, jantung, kebiasaan merokok). 
Dan dari  faktor kehamilan yaitu hidramnion, 
hamil ganda, perdarahan antepartum dan 
komplikasi hamil seperti preeklamsi  dan 
KPD. Sedangkan dari faktor janin antara lain 
cacat bawaan, infeksi dalam rahim dan 
kelainan kromosom. Serta dari faktor 
lingkungan antara lain radiasi, zat-zat racun 
termasuk paparan asap rokok. 
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Perilaku kesehatan juga memberikan 
dampak terhadap kejadian BBLR. Salah 
satunya yaitu perilaku merokok suami 
terhadap ibu hamil. Perilaku merokok yang 
tidak dapat ditoleransi terhadap ibu hamil 
yaitu mereka yang merokok di dekat ibu 
hamil, merokok dalam satu ruangan dengan 
ibu hamil dan merokok di dalam rumah yang 
dalam keadaan pintu dan jendela rumah 
tertutup.  Hal itu mengakibatkan ibu hamil 
menjadi  perokok pasif yang dapat 
mengganggu kesehatan baik bagi ibu hamil 
itu sendiri maupun bagi janin yang 
dikandungnya (Trihono, 2010).  

Dalam penelitian Surjadi  tahun 2009 
persentase jumlah rumah di Indonesia yang  
berpenghuni merokok adalah 70,5%. Dari 
besarnya angka persentase ini diperoleh 
gambaran mengenai besarnya potensi 
rumah menimbulkan pejanan asap rokok 
(Kasjono, 2008). Hasil studi pendahuluan di 
Puskesmas Pragaan Sumenep pada tahun 
2011 didapatkan bahwa sebagian besar 
yaitu 64,7% ibu hamil mempunyai suami 
perokok, sehingga dapat dikatakan bahwa 
64,7% ibu hamil menjadi perokok pasif 
akibat perilaku merokok suami yang 
merokok di dalam rumah. Padahal asap 
rokok sangat berbahaya bagi kehamilan 
salah satunya dapat menyebabkan bayi lahir 
dengan BBLR.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 
oleh Mufdilah di Sulawesi Selatan dijelaskan 
bahwa rokok mengakibatkan kejadian 
plasenta previa yaitu sebesar 76,43% (Jurnal 
Kebidanan dan Keperawatan, 2008). Dan 
penelitian yang dilakukan oleh Dian Laily 
Safitri dan Yuni Hariati di RB Sugiarti 
Surabaya dijelaskan bahwa asap rokok 
menyebabkan kejadian abortus sebesar 
84,75% dan kejadian ISPA sebesar 51,52% 
(Jurnal Penelitian Poltekkes Kemenkes 
Surabaya, 2009). 

Solusi yang dapat di berikan untuk 
meminimalisir terjadinya BBLR antara lain 
menganjurkan agar melakukan konsultasi 
atau konseling  prahamil yang melibatkan 
suami. Maksudnya, mempersiapkan seorang 
wanita menghadapi kehamilan sampai 
persalinan dengan berbagai risikonya, baik 
secara fisik maupun batin dengan 
melibatkan peran suami. Menganjurkan agar 
ibu rajin untuk pemeriksaan kehamilan. 
Dengan adanya program pemerintah untuk 
melakukan pemeriksaan kehamilan minimal 
4x yaitu 1x pada trimester I, 1x pada 
trimester II dan 2x pada trimester III, 
diharapkan semua ibu hamil dapat terpantau 
kesehatan ibu dan janinnya.  

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu 
dilakukan penelitian mengenai “Hubungan 
perilaku merokok dengan kejadian BBLR”. 

Rumusan Masalah 

 
Adakah hubungan perilaku merokok 

suami yang memiliki istri melahirkan 
terhadap kejadian berat bayi lahir rendah 
(BBLR) di Puskesmas Pragaan Kabupaten 
Sumenep. 
 
Tujuan Penelitian 

 
Diketahuinya hubungan perilaku merokok 

suami yang memiliki istri melahirkan dengan 
kejadian berat bayi lahir rendah (BBLR) di 
Puskesmas Pragaan Kabupaten Sumenep. 
 
METODE PENELITIAN 

 
Penelitian ini menggunakan metode 

analitik dengan rancangan cross sectional 

yaitu suatu penelitian untuk mempelajari 
dinamika korelasi antara faktor-faktor risiko 
dengan efek, dengan cara pendekatan, 
observasi atau pengumpulan data sekaligus 
pada suatu saat (point time approach). 

Populasi dalam penelitian ini adalah 
suami perokok yang memiliki istri melahirkan 
di Puskesmas Pragaan Sumenep bulan 
Januari sampai Maret 2013 yang berjumlah 
62 orang. Besar sampel adalah 54 orang. 
Teknik pengambilan sampel penelitian ini 
adalah dengan cara Simple Random 
sampling.  

Variabel independen dalam penelitian ini 
adalah perilaku merokok suami yang 
memiliki istri melahirkan. Instrumen yang 
digunakan adalah lembar kuesioner, dan 
Rekam medik. 
 
HASIL PENELITIAN 

 
Tabel 1. Distribusi Kejadian BBLR 

Berdasarkan Perilaku Toleran  
dari Suami Perokok 

 

Perilaku 
merokok suami 

Kejadian BBLR 

Positif Negatif Total 

Σ % Σ % Σ % 

Toleran  1 4% 24 96% 25 100% 

Tidak toleran 7 24% 22 76% 29 100% 

 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 

25 ibu yang melahirkan dengan suami 
berperilaku merokok yang dapat ditoleransi 
di wilayah Puskesmas Pragaan Sumenep 
bulan Januari sampai dengan bulan April 
hampir seluruhnya (96,00%) memiliki bayi 
tidak BBLR sedangkan hanya sebagian kecil 
1 (4,00%) yang memilki bayi BBLR. Dari 29 
ibu melahirkan dari suami berperilaku 
merokok yang tidak dapat ditoleransi hampir 
seluruhnya 22 (75,86%) memiliki bayi tidak 
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BBLR dan sebagian kecil 7 (24,14%) 
memiliki bayi BBLR.  

Selanjutnya dianalisis melalui uji statistik 
dengan Fisher Exact Test diperoleh hasil p-
value (0.042) < α (0,05) yang berarti H0 
ditolak, artinya ada hubungan perilaku 
merokok dengan kejadian BBLR. 
 
PEMBAHASAN 

 
Perilaku merokok yang tidak dapat 

ditoleransi mempunyai risiko 7,636 kali lebih 
tinggi terjadinya bayi BBLR dibandingkan 
dengan perilaku merokok yang dapat 
ditoleransi. Hal ini sesuai dengan teori 
Trihono (2010) bahwa perilaku merokok 
yang tidak dapat ditoleransi terhadap ibu 
hamil yaitu mereka yang merokok di dekat 
ibu hamil, merokok dalam satu ruangan 
dengan ibu hamil dan merokok di dalam 
rumah yang dalam keadaan pintu dan 
jendela rumah tertutup dapat mengakibatkan 
ibu hamil menjadi  perokok pasif yang 
menyebabkan wanita hamil mendapat 
dampak buruk salah satunya yaitu berat 
badan lahir rendah (BBLR). 

Dalam penelitian ini ditemukan suami 
perokok yang dapat ditoleransi memiliki 1 
(4,00%) bayi BBLR. Sesuai dari data 
penelitian bahwa pendidikan suami perokok 
yang dapat ditoleransi tersebut memiliki 
status pendidikan dasar. Hal ini diperkirakan 
rendahnya pendidikan mengakibatkan 
minimnya pengatahuan tentang bahaya 
rokok maupun asap rokok, sehingga suami 
perokok cenderung tidak memperhatikan 
asap rokok yang dihembuskannya padahal 
asap rokok tersebut berbahaya terhadap 
kehamilan. Selain itu adanya persepsi 
masyarakat yang salah tentang rokok yang 
dianggap sebagai tren bagi laki-laki dan tidak 
adanya larangan untuk merokok baik dari 
segi agama maupun perundang-undangan. 
Apalagi bahaya rokok tidak seketika muncul 
dan dirasakan saat itu pula, sehingga 
perokok cenderung tetap merokok walaupun 
sudah banyak peringatan yang disampaikan 
tentang bahaya rokok baik di dalam bungkus 
rokok  maupun di media massa. 

Menurut Notoatmodjo (2003) faktor yang 
dapat mempengaruhi perilaku manusia yaitu 
faktor predisposisi. Faktor ini mencakup 
pengetahuan dan sikap masyarakat 
terhadap kesehatan, tradisi dan kepercayaan 
masyarakat terhadap hal- hal yang berkaitan 
dengan kesehatan, sistim yang dianut oleh 
masyarakat, tingkat pendidikan, tingkat 
sosial ekonomi dan sebagainya. 

Dalam penelitian ini juga ditemukan ibu 
yang melahirkan dari suami perokok yang 
tidak dapat ditoleransi memiliki 22 (75,86%) 
bayi tidak BBLR. Sesuai data penelitian 

bahwa 22 suami perokok dari istri yang 
melahirkan tersebut ternyata 14 suami 
perokok kadang-kadang merokok lebih dari 
atau sama dengan 30 menit jika bersama 
dengan istrinya yang sedang hamil, dan 6 
suami perokok  kadang-kadang merokok 
dengan pintu dan jendela rumah dalam 
keadaan terbuka saat merokok di dalam 
rumah. Hal ini menyebabkan asap rokok 
yang dihembuskan di dalam rumah 
diperkirakan sudah menghilang ke udara 
atau hanya sedikit asap rokok yang masih 
berada di dalam rumah dan ibu hamil tidak 
sering serta tidak seberapa banyak 
menghirup asap rokok, sehingga bayi yang 
dilahirkan cenderung menjadi tidak BBLR. 

Hal ini sesuai dengan teori Trihono 
(2010) bahwa terpapar asap rokok selama 8 
jam sebanding dengan merokok langsung 
sebanyak 20 batang perhari. Bila terpapar 
dalam waktu sehari (24 jam) sama artinya 
dengan merokok langsung 60 batang 
perhari, atau identik dengan 30 menit 
terpapar asap rokok sama dengan merokok 
langsung 1 batang perhari. Asap rokok yang 
dibuang di dalam rumah akan tersebar 
selama 4-6 jam dalam ruangan. Partikel 
rokok yang menempel di dalam ruangan 
menyebabkan wanita hamil mendapat 
dampak buruk salah satunya yaitu berat 
badan lahir rendah (BBLR).  

Sedangkan menurut Hery (2007) pria 
yang merokok dengan dosis 1 pak/ hari 
selama istrinya hamil, ternyata menurunkan 
berat badan bayi 120 g. Wanita perokok 
pasif yang terpapar selama 2 jam/ hari 
selama hamil menghadapi risiko berat badan 
bayi lahir rendah dua kali dibandingkan. 

Suami perokok yang memiliki istri yang 
sedang hamil sebaiknya tidak merokok di 
dalam rumah atau tidak merokok di dekat 
istri yang hamil, karena dapat menyebabkan 
istri yang sedang hamil menghirup asap 
rokok yang lebih banyak mengandung bahan 
berbahaya sehingga istri yang sedang hamil 
menjadi perokok pasif yang dapat 
menyebabkan gangguan kesehatan 
terutama gangguan kesehatan  bagi janin 
yang dikandungnya. 

Asap rokok itu sendiri terdiri dari asap 
utama (main stream) yang mengandung 
25% kadar bahan berbahaya dan asap 
sampingan (side stream) yang mengandung 
75% kadar bahan berbahaya. Perokok pasif 
menghisap 75% bahan berbahaya ditambah 
separuh dari asap yang dihembuskan keluar 
oleh perokok (Trihono, 2010).  

Wanita hamil perokok pasif memiliki 
tingkat karbon monoksida lebih tinggi dalam 
darah dan berapapun tingkat monoksida 
yang ada dalam darah wanita hamil, tetap 
lebih tinggi dalam darah bayi. Sebagai racun, 
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karbon monoksida akan mengurangi oksigen 
yang dibawa oleh darah. Semakin banyak 
karbon monoksida dalam darah bayi, maka 
akan semakin rendah berat badannya pada 
saat kelahiran. Berat bayi dari wanita 
perokok aktif maupun pasif sebesar 200 gr 
lebih ringan dari bayi wanita yang tidak 
merokok dan bayi yang memiliki berat badan 
rendah dapat menimbulkan masalah dan 
sulit untuk bertahan hidup (Brock, 2007).  
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil penelitian dapat 

dirumuskan suatu  simpulan sebagai berikut: 
1. Perilaku merokok suami dengan ibu yang 

melahirkan di Puskesmas Pragaan 
Sumenep sebagian besar tidak dapat 
ditoleransi. 

2. Berat badan lahir bayi di Puskesmas 
Pragaan Sumenep sebagian kecil BBLR. 

3. Ada hubungan perilaku merokok suami 
dengan kejadian berat badan lahir 
rendah di Puskesmas Pragaan 
Sumenep. 

Saran 
 

1. Bagi petugas kesehatan 
Memberikan penyuluhan kesehatan 
terutama tentang faktor risiko terjadinya 
BBLR salah satunya tentang bahaya 
rokok sehingga dapat dilakukan upaya 
preventif secara dini, serta koseling pada 
suami perokok dengan melibatkan 
keluarga yang terpapar asap rokok baik 
secara kelompok ataupun perorangan 
sehingga akan menambah pemahaman 
dan dapat berperilaku sehat dengan 
menghindari rokok. 

2. Bagi dinas kesehatan 
Menyediakan sarana dan prasarana lebih 
banyak lagi dalam mengurangi angka 
kejadian BBLR yang disebabkan oleh 
rokok seperti leaflet dan poster tentang 
bahaya rokok untuk diberikan ke 
puskesmas terutama di ruang KIA.  

3. Bagi peneliti selanjutnya 
Melakukan penelitian lebih lanjut 
mengenai faktor usia ibu, paritas dan 
status gizi ibu dari bayi dengan berat 
badan lahir rendah. 
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