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ABSTRACT
Background: Low birth weight babies (LBW) are still a problem. The
causes of LBW are multifactorial, one of which is exposure to toxic
substances (cigarettes). Exposure to cigarette smoke can disrupt fetal
development during the womb. Based on studies, active and passive
smokers have almost the same level of risk. This study aimed to find out
about a smoker’s husband as a risk factor for the occurrence of low birth
weight babies in neonates at Perinatology Room of Wangaya Hospital,
Denpasar.
Methods: Analytical observational research with case-control research
design. The study sample was all neonates who were treated in the
Perinatology Room of Wangaya Hospital from May to August 2018 and
fulfilled the inclusion and exclusion criteria. Based on the calculation of

the sample size, 72 neonates were obtained. The sample is determined
by consecutive sampling. In this study, data were obtained from medical
records (documentation) and questionnaires.
Result: Samples were divided into two groups, namely the case group
and controls where each group consisted of 36 samples. As many as 23
of the 36 neonates who were smokers’ husbands suffered from low birth
weight babies (63.88%), while 13 others did not suffer from low birth
weight babies (36.11%). The results of hypothesis testing using the chisquare test, the value of p = 0.03 (p < 0,05, OR = 2,78, CI = 0,091-0,267).
Conclusion: Smokers’ husbands were significantly a risk factor for the
occurrence of low birth weight babies in neonates who were treated in
the Perinatology room of Wangaya Hospital, Denpasar.
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ABSTRAK
Latar Belakang: Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) masih merupakan
masalah. Penyebab BBLR adalah multifaktor, salah satunya paparan
zat toksis (rokok). Paparan asap rokok dapat mengakibatkan gangguan
perkembangan janin selama dalam kandungan. Berdasarkan studi,
perokok aktif dan pasif memiliki tingkat resiko yang hampir sama.
Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu suami perokok merupakan
faktor risiko terjadinya bayi berat lahir rendah pada neonatus di ruang
Perinatologi RSUD Wangaya Kota Denpasar.
Metode: Penelitian observasional analitik dengan rancangan
penelitian case control. Sampel penelitian adalah seluruh neonatus yang
dirawat di ruang Perinatologi RSUD Wangaya sejak bulan Mei sampai
Agustus 2018 serta memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi. Berdasarkan
perhitungan besar sampel maka diperoleh 72 neonatus. Sampel
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ditentukan dengan cara consequtive sampling. Dalam penelitian ini,
data diperoleh dari rekam medis (dokumentasi) dan kuisioner.
Hasil: Sampel berjumlah 72 sampel. Sampel dibagi menjadi dua
kelompok yaitu kelompok kasus dan kontrol dimana masing-masing
kelompok terdiri dari 36 sampel. Sebanyak 23 dari 36 neonatus yang
merupakan bayi dari suami perokok menderita bayi berat lahir rendah
(63,88%), sedangkan 13 lainnya tidak menderita bayi berat lahir
rendah (36,11%). Hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji chi
square, didapatkan nilai p=0,03 (p < 0,05, OR = 2,78, CI = 0,0910,267
Simpulan: Suami perokok secara signifikan merupakan faktor resiko
terhadap terjadinya bayi berat lahir rendah pada neonatus yang
dirawat di ruang Perinatologi RSUD Wangaya Kota Denpasar.
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PENDAHULUAN
Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) adalah bayi
dengan berat lahir kurang dari 2500 gram tanpa
memandang usia gestasi. Bayi berat lahir rendah
masih merupakan masalah diseluruh dunia, karena

Open access: http://isainsmedis.id/

menjadi salah satu penyebab utama kesakitan
dan kematian pada neonatal.1 Target Milleneum
Development Goals (MDGs) sampai dengan tahun
2015 adalah mengurangi angka kematian bayi dan
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balita sebesar dua per tiga dari tahun 1990 yaitu
sebesar 20 per 1000 kelahiran hidup. Dari data
Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI)
dari tahun 2003 turun menjadi 35 per 1000 kelahiran hidup, dan pada tahun 2007 sudah turun
menjadi 34 per 1000 kelahiran hidup.2
Angka kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)
di Negara berkembang relatif masih tinggi. Angka
tersebut bervariasi di setiap daerah. Hasil riset
kesehatan 2007, menyinpulkan bahwa kejadian
BBLR secara proporsional untuk tingkat nasional
mencapai 15%. Hasil studi 3 wilayah, presentase
kejadian BBLR terendah di Propinsi Bali sebesar
5,8%, tertinggi di propinsi Papua sebesar 27,0% dan
Sulawesi Selatan mencapai 1,36%.2,3
Faktor penyebab BBLR sampai saat ini masih
terus dikaji. Beberapa studi menyebutkan penyebab BBLR adalah multifaktor, antara lain faktor
demografi, biologi ibu, gizi, riwayat obstetri,
morbiditas ibu selama hamil, periksa hamil (prenatal care) dan paparan zat toksis (merokok).1,4,5
Perilaku yang buruk selama kehamilan seperti
paparan asap rokok dapat mempengaruhi suplai
oksigen dari tubuh ibu ke janin dan plasenta.
Paparan asap rokok juga dapat menurunkan
kadar asam folat ibu yang berakibat terganggunya
pertumbuhan janin di dalam kandungan.3,4
Asap rokok terdiri dari 4000 bahan kimia dan
200 diantaranya beracun, antara lain Karbon
Monoksida (CO) yang dihasilkan oleh asap rokok
dan dapat menyebabkan pembuluh darah kramp,
sehingga tekanan darah naik, dinding pembuluh
darah dapat robek. Gas CO dapat pula menimbulkan desaturasi hemoglobin, menurunkan langsung
peredaran oksigen untuk jaringan seluruh tubuh
termasuk miokard. CO menggantikan tempat
oksigen di hemoglobin, mengganggu pelepasan
oksigen, dan mempercepat aterosklerosis (pengapuran atau penebalan dinding pembuluh darah).
Nikotin juga merangsang peningkatan tekanan
darah. Nikotin mengaktifkan trombosit dengan
akibat timbulnya adhesi trombosit (pengumpalan)
ke dinding pembuluh darah. Nikotin, CO dan
bahan lainnya dalam asap rokok terbukti merusak
dinding pembuluh endotel (dinding dalam pembuluh darah), mempermudah pengumpalan darah
sehingga dapat merusak pembuluh darah perifer.5,6
Radikal bebas akan merusak tiga komponen
molekul utama dari sel tubuh yaitu lipid, protein
dan DNA. Kerusakan pada lipid disetiap oksidasi
dan pada proses dasar oksidasi DNA sel akan
mengganggu integritas sel, sehingga akan menimbulkan kematian sel.7
Data yang dihimpun selama tiga tahun terakhir
oleh Stephen G. Grant, peneliti kesehatan lingkungan di Universitas Pittsburgh, menunjukkan bahwa
wanita yang menjadi perokok pasif melahirkan bayi
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yang mengalami mutasi genetik atau sama halnya
wanita perokok. Menurutnya perokok pasif memiliki pengaruh buruk bagi janin. Hasil penelitiannya
ini dimuat dalam online jurnal BMC Pediatric.
Semakin jelas bahwa merokok tidak hanya
berpengaruh pada orang yang menghisapnya,
namun juga mempengaruhi semua orang disekitarnya, termasuk janin yang sedang berkembang
yang ibunya kebetulan berada di dekat orang yang
merokok.2,5

METODE
Penelitian ini merupakan penelitian analitik
observasional dengan desain case control untuk
menelaah hubungan antara efek (penyakit atau
kondisi kesehatan) tertentu dengan faktor risiko
tertentu. Penelitian ini dilakukan di ruang perinatologi RSUD Wangaya Kota Denpasar sejak bulan
Mei 2018.
Sampel penelitian adalah seluruh pasien
neonatus yang dirawat di ruang Perinatologi
RSUD Wangaya Kota Denpasar sejak bulan Mei
2018 serta memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Besar sampel mínimum pada penelitian ini
adalah 72 sampel yang terdiri dari 36 kasus (Bayi
Berat Lahir Rendah (BBLR)) dan 36 kontrol (Bayi
Berat Lahir Normal). Sampel dipilih menggunakan
teknik consecutive sampling. Kriteria inklusi adalah
pasien neonatus (0-28 hari) yang dirawat di ruang
Perinatologi RSUD Wangaya Kota Denpasar sejak
Mei 2018, pasien yang orang tuanya bersedia
berpartisipasi dalam penelitian dan menandatangani informed consent. Kriteria ekslusi adalah
neonatus yang dilahirkan dari ibu perokok aktif,
neonatus yang dilahirkan dari ibu yang menderita
Ketuban Pecah Dini (KPD), neonatus yang dilahirkan dari ibu yang menderita Preeklampsia/eklampsia dan hipertensi gravidarum, neonatus dengan
kelainan plasenta.
Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa
data primer dengan menggunakan kuisioner, data
sekunder yang berasal dari rakam medis pasien.
Kuisioner yang digunakan adalah lembar yang
berisi karakteristik responden yang meliputi identitas, kuantitas dan kualitas dari banyaknya suami
merokok, berat badan bayi baru lahir di Ruang
Kaswari RSUD Wangaya. Persetujuan penelitian
dan penggunaan rekam medis telah disetujui
oleh Kepala bagian SMF Anak di RSUD Wangaya
Denpasar.
Variabel bebas pada penelitian ini adalah suami
perokok, variabel terikat adalah Bayi Berat Lahir
Rendah (BBLR). Penelitian ini dilakukan analisis
univariat untuk mendeskripsikan karakteristik
responden. Analisis bivariat dilakukan untuk menghubungkan antara variabel bebas dengan variabel
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terikat dengan menggunakan uji Chi Square dengan
tingkat kemaknaan 5% (α=0,05). Besarnya risiko
suami perokok terhadap kejadian bayi berat lahir
rendah dinyatakan dalam ratio (RO) dengan interval kepercayaan 95%. Data diolah dengan Statistical
Product and Service Solution (SPSS) 23 for Windows.

HASIL
Usia kehamilan pada kasus lebih banyak yang
kurang bulan atau preterm 22 (61,1%). Sampel
penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu
kasus dan kontrol. Jenis kelamin paling banyak yang
mengalami bayi berat lahir rendah adalah laki-laki
19 (52,8%). Riwayat persalinan pada sampel bayi
berat lahir rendah didominasi oleh persalinan
spontan atau normal 24 (66,7%) (Tabel 1).
23 dari 36 neonatus yang menderita bayi berat lahir
rendah dengan suami perokok (63,88%), sedangkan
13 lainnya tidak menderita bayi berat lahir rendah
(36,11%). Tabel 2 memperlihatkan hasil uji hipotesis
dengan menggunakan uji chi square, dimana didapatkan nilai p sebesar 0,03. Karena nilai p<0,05, maka
dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang
signifikan antara suami perokok dengan kejadian
bayi berat lahir rendah pada neonatus.
Hubungan antara suami perokok dengan terjadinya bayi berat lahir rendah pada neonatus disajikan dalam risiko prevalensi (RO), dengan rumus
sebagai berikut:
Tabel 1 Karakteristik sampel
Kasus (%)
(n=36)

Kontrol (%)
(n=504)

Laki-laki

19 (52,8)

20 (55,6)

Perempuan

17 (42,2)

16 (44,4)

Preterm

22 (61,1)

10 (27,8)

Aterm

14 (38,9)

26 (72,2)

Normal

24 (66,7)

13 (36,1)

Sectio Caesarea

12 (33,3)

23 (63,9)

Variabel
Jenis Kelamin (%)

Keterangan:
a/(a+c)
c/(c+d)
b/(b+d)
d/(b+d)

: Proporsi kasus dengan risiko.
: Proporsi kontrol dengan risiko.
: Proporsi kasus tanpa risiko.
: Proporsi kontrol tanpa risiko.

Interpretasi hasil:
RO<1 : 
Suami perokok merupakan faktor
protektif terjadinya bayi berat lahir
rendah.
RO=1 : Suami perokok bukan merupakan faktor
atau tidak berpengaruh terhadap terjadinya bayi berat lahir rendah.
RO>1 : Suami perokok benar-benar merupakan
faktor risiko atau berpengaruh terhadap
terjadinya bayi berat lahir rendah.
Dari hasil perhitungan didapatkan risiko odds
sebesar 2,78, dimana dapat diinterpretasikan
bahwa suami perokok merupakan faktor risiko
terhadap terjadinya bayi berat lahir rendah pada
neonatus sebesar 2,78 kali. Interval kepercayaan
95% sebesar 0,091-0,267, dimana tidak mencakup
angka 1, yang berarti dalam populasi hal tersebut di
atas benar terjadi. Suami perokok secara signifikan
merupakan faktor resiko terhadap terjadinya bayi
berat lahir rendah pada neonatus.

DISKUSI

Usia Kehamilan (%)

Riwayat Persalinan (%)

Tabel 2 Hubungan Suami Perokok dengan Bayi Berat Lahir Rendah
BBLR
Variabel

a/(a+c):c/(a+c)
b/(b+d):d/(b+d)
a/c
ad
=
=
b/d bc
23 × 22
= 2,78
=
13 × 14

RO =

Ya

Tidak

Total

RO (IK 95%)

P-Value

Ya

23

13

36

2,78 (0,091 – 0,267)

0,03*

Tidak

14

22

36

Total

37

35

72

Suami perokok

* Uji Chi Square
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Karakteristik sampel pada penelitian ini antara lain
jenis kelamin, usia kehamilan, riwayat persalinan.
Keseluruhan sampel berjumlah 72 neonatus yang
di kelompokkan menjadi dua yaitu kelompok kasus
dan kontrol yang masing-masing kelompok terdiri
dari 36 sampel.
Bayi berat lahir rendah (BBLR) paling banyak
pada ibu dengan usia kehamilan kurang bulan
atau preterm (61,1%) . Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan hasil penelitian Rahmi
pada tahun 2013 di RSIA Pertiwi Makasar, yang
memaparkan proporsi penderita bayi berat lahir
rendah berdasarkan usia kahamilan yaitu 70,63%.
Bayi berat lahir rendah sering ditemukan pada
neonatus yang di lahirkan dari ibu yang memiliki usia kehamilan kurang bulan yaitu kurang
dari 37 minggu.8 Usia kehamilan merupakan
salah satu faktor risiko terjadinya bayi berat lahir
rendah.9
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Hasil riset kesehatan 2007, menyimpulkan
bahwa kejadian BBLR secara proporsional untuk
tingkat nasional mencapai 15%. Hasil studi
3 wilayah, presentase kejadian BBLR terendah di
Propinsi Bali sebesar 5,8%, tertinggi di propinsi
Papua sebesar 27,0% dan Sulawesi Selatan mencapai 1,36%.5
Faktor penyebab BBLR sampai saat ini masih
terus dikaji. Beberapa studi menyebutkan penyebab BBLR adalah multifaktor, antara lain faktor
demografi, biologi ibu, gizi, riwayat obstetri,
morbiditas ibu selama hamil, periksa hamil (prenatal care) dan paparan toksis (merokok). Perilaku
yang buruk selama kehamilan seperti paparan
asap rokok dapat mempengaruhi suplai oksigen
dari tubuh ibu ke janin dan plasenta. Paparan asap
rokok juga dapat menurunkan kadar asam folat ibu
yang berakibat terganggunya pertumbuhan janin di
dalam kandungan.10-15
Asap rokok terdiri dari 4000 bahan kimia dan
200 diantaranya beracun, antara lain Karbon
Monoksida (CO) yang dihasilkan oleh asap rokok
dan dapat menyebabkan pembuluh darah kramp,
sehingga tekanan darah naik, dinding pembuluh
darah dapat robek. Gas CO dapat pula menimbulkan desaturasi hemoglobin, menurunkan langsung
peredaran oksigen untuk jaringan seluruh tubuh
termasuk miokard. CO menggantikan tempat oksigen di hemoglobin, mengganggu pelepasan oksigen,
dan mempercepat aterosklerosis (pengapuran atau
penebalan dinding pembuluh darah). Nikotin juga
merangsang peningkatan tekanan darah. Nikotin
mengaktifkan trombosit dengan akibat timbulnya adhesi trombosit (pengumpalan) ke dinding
pembuluh darah. Nikotin, CO dan bahan lainnya
dalam asap rokok terbukti merusak dinding pembuluh endotel (dinding dalam pembuluh darah),
mempermudah pengumpalan darah sehingga
dapat merusak pembuluh darah perifer.10-15
Radikal bebas akan merusak tiga komponen
molekul utama dari sel tubuh yaitu lipid, protein
dan DNA. Kerusakan pada lipid disetiap oksidasi
dan pada proses dasar oksidasi DNA sel akan
mengganggu integritas sel, sehingga akan menimbulkan kematian sel. Oleh karena adanya paparan
asap rokok mengakibatkan terjadinya bayi berat
lahir rendah.10,11
Penelitian ini dilakukan untuk megetahui suami
perokok merupakan faktor risiko terjadinya bayi
berat lahir rendah pada neonatus. Dari hasil penelitian ini didapatkan nilai p sebesar 0,03. Karena nilai
p < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat
hubungan yang signifikan antara suami perokok
dengan bayi berat lahir rendah pada neonatus.
Dari hasil perhitungan didapatkan risiko odds yaitu
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2,78. Hal ini berarti suami perokok merupakan
faktor risiko terhadap terjadinya bayi berat lahir
rendah pada neonatus sebesar 2,78 kali. Interval
kepercayaan 95% sebesar 0,091-0,267 dimana tidak
mencakup angka 1, yang berarti dalam populasi
hal tersebut di atas benar terjadi. Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan
oleh Nurlaila (2013) yang menyimpulkan bahwa
terdapat hubungan yang signifikan antara suami
perokok dengan bayi berat lahir rendah.16

KETERBATASAN
Kelemahan pada penelitian ini antara lain, data
dalam penelitian ini masih menggunakan data
sekunder dan pada penelitian ini variabel independen yang diteliti hanya terbatas pada suami
perokok, sehingga beberapa faktor risiko lain
dalam pustaka yang kemungkinan berhubungan
dengan variabel dependen tidak dianalisis. Faktor
risiko yang menyebabkan terjadinya bayi berat
lahir rendah sangatlah bervariasi. Oleh karena itu
perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai
faktor risiko yang berhubungan dengan bayi berat
lahir rendah, dengan cakupan populasi terjangkau
yang lebih luas. Selain itu subyek dalam penelitian
kurang variatif karena hanya mengambil dari satu
rumah sakit sehingga tidak bisa digeneralisasikan
serta waktu dalam pengumpulan sampel yang
cukup singkat.

SIMPULAN
Pasien bayi berat lahir rendah pada neonatus di
ruang Perinatologi RSUD Wangaya lebih banyak
pada ibu dengan usia kehamilan yang muda atau
preterm dan dengan persalinan normal. Terdapat
hubungan yang signifikan antara suami perokok
dengan kejadian bayi berat lahir rendah pada
pasien neonatus yang dirawat di ruang Perinatologi
RSUD Wangaya Kota Denpasar.
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