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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Rokok mengandung 200 elemen yang berbahaya bagi kesehatan dan dapat 

menimbulkan proses inflamasi, fibrosis, metaplasia sel goblet, hipertropi otot 

polos dan obstruksi jalan napas yang akhirnya mengakibatkan terganggunya faal 

paru (GOLD, 2011). Racun utama yang terdapat di dalam rokok yaitu tar, nikotin, 

dan karbon monoksida (CO), masing-masing memiliki mekanisme tersendiri 

dalam mempengaruhi sistem pernapasan. Asap rokok yang masuk ke dalam 

saluran pernapasan dapat menyebabkan peningkatan resistensi saluran 

pernapasan, gangguan fungsi silier dan meningkatkan produksi mukus (Guyton & 

Hall, 2012). 

Rokok membunuh lebih dari 5 juta orang setiap tahunnya, dan diperkirakan 

terjadi 10 juta kematian pada tahun 2020, dengan 70 % terjadi di negara 

berkembang (Depkes RI, 2010). World Health Organization (WHO) dalam Report 

on Global Tobacco Epidemic tahun 2008, menyatakan bahwa konsumsi rokok di 

Indonesia menduduki urutan ke-3 di dunia setelah China dan India (WHO, 2008). 

Berdasarkan laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, perilaku 

merokok penduduk Indonesia usia 15 tahun keatas cenderung meningkat dari 

34,2% tahun 2007 menjadi 36,3% tahun 2013. Proporsi terbanyak perokok aktif 

setiap hari pada umur 30-34 tahun sebesar 33%, dan proporsi perokok laki-laki 

lebih banyak di bandingkan perokok perempuan yaitu 47,5% banding 1,1%, 

dengan persentase jumlah perokok laki-laki 64,9% dan 2,1% perempuan. Di Jawa 

Timur, proporsi penduduk umur ≥10 tahun yang merokok adalah sebesar 23,9% 
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dengan rerata jumlah batang rokok yang dihisap adalah sekitar 12 batang per hari 

(Riskesdas, 2013). 

Merokok secara bermakna dapat memberikan efek merugikan pada struktur 

dan fungsi paru. Merokok merupakan faktor risiko utama timbulnya Penyakit 

Paru Obstruktif Kronik (PPOK) serta menurunkan nilai Forced Expiratory 

Volume in 1 Second (FEV1), percepatan hilangnya fungsi ventilasi paru, 

meningkatkan gejala respirasi (batuk dan mengeluarkan dahak) dan timbulnya 

infeksi paru. Efek merokok kronis selain terjadi perubahan struktur dan fungsi, 

juga terjadi perubahan yang digolongkan pada timbulnya penyakit paru hingga 

karsinomna in situ ataupun karsinoma bronkogenik invasif. Data dari berbagai 

penelitian juga menunjukkan bahwa merokok meninggikan angka mortalitas 

(terhadap PPOK, pneumonia dan influenza) dibanding bukan perokok (Supriyadi, 

2013). 

Penelitian Jawed et al., 2012 Secara statistik terdapat perbedaan yang 

signifikan pada nilai FEV1, FVC dan rasio FEV1/FVC pada perokok dan bukan 

perokok. Dimana FEV1 dan FVC menurun secara signifikan pada perokok >10-

20 batang/hari (Jawed et al., 2012). Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh 

Laras Hapsari (2013) mengenai  korelasi lama merokok dengan nilai FEV1 pada 

teknisi pesawat, didapatkan bahwa faktor lama merokok memiliki keterkaitan 

yang bermakna dengan risiko penurunan nilai FEV1, dengan kenaikan 1 tahun 

lama merokok akan menurunkan nilai FEV1 sebanyak 0,22 (Hapsari, 2013). 

Perubahan nilai/fungsi paru secara fisiologis dimulai dari fase anak sampai 

umur kira-kira 22-24 tahun dimana terjadi pertumbuhan fungsi paru, kemudian 

menurun secara bertahap yang biasanya dimulai pada umur 30 tahun. Maka 
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apabila ditinjau dari perubahan fisiologis fungsi paru, usia mulainya merokok juga 

dapat mempengaruhi gambaran fungsi paru perokok (Rahmatullah, 2009). 

Sebagian besar penelitian uji faal paru pada perokok dilakukan terhadap 

perokok dewasa yang sudah merokok lama, namun masih sedikit penelitian 

pengaruh merokok pada faal paru usia dewasa muda sewaktu pertumbuhan fungsi 

paru sedang berlangsung. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik melakukan 

penelitian untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh paparan asap rokok 

terhadap fungsi ventilasi paru perokok usia dewasa muda. Sampel yang dipilih 

adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang, 

karena dari hasil survei pendahuluan didapatkan mahasiswa Fakultas Kedokteran 

angkatan 2011, 2012, dan 2013 yang merokok. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah terdapat pengaruh paparan asap rokok terhadap fungsi ventilasi paru 

perokok? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan umum 

Mengetahui pengaruh paparan asap rokok terhadap fungsi ventilasi paru 

perokok. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Mengetahui karakteristik usia sampel terhadap tipe dan derajat 

gangguan fungsi ventilasi paru. 

2. Mengetahui karakteristik perokok aktif berdasarkan jumlah batang 

rokok yang dikonsumsi perhari terhadap parameter fungsi ventilasi paru 

(FEV1, FVC, rasio FEV1/FVC, MVV). 
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3. Mengetahui karakteristik lama merokok terhadap parameter fungsi 

ventilasi paru (FEV1, FVC, rasio FEV1/FVC, MVV). 

4. Mengetahui karakteristik derajat perokok berdasarkan nilai Indeks 

Brinkman terhadap parameter fungsi ventilasi paru (FEV1, FVC, rasio 

FEV1/FVC, MVV). 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat akademis 

1. Memberikan pengetahuan dan wawasan tentang gambaran fungsi 

ventilasi paru perokok. 

2. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai  acuan bagi 

penelitian lainnya yang berhubungan dengan pengaruh paparan asap 

rokok. 

1.4.2 Manfaat klinis 

Sebagai upaya deteksi dini penyakit pada sistem pernapasan akibat paparan 

asap rokok.  

1.4.3 Manfaat bagi masyarakat 

Masyarakat dapat mengetahui lebih banyak tentang bahaya rokok yang 

timbul bagi kesehatan, sehingga diharapkan bisa menjadi lebih peduli terhadap 

kesehatan dirinya dan juga orang di sekitarnya. 


