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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Rhinosinusitis merupakan peradangan pada mukosa hidung dan sinus paranasal 

(Singh, 2014). Rhinosinusitis disebabkan karena adanya gangguan drainase 

pengeluaran sekret di dalam sinus sehingga terjadi penumpukan sekret yang menjadi 

media pertumbuhan kuman yang menyebabkan peradangan pada mukosa. 

Rhinosinusitis dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup seperti gangguan tidur, 

depresi, cemas, rasa lelah, disfungsi seksual hingga kematian (Schalek, 2011).  

Data terbaru di Eropa menjabarkan bahwa Rhinosinusitis mengenai 5-15% 

populasi umum (Bachert, 2014). The National Health Interview Survey menyatakan 

sekitar 14-16% populasi di US terkena Rhinosinusitis (Rosenfold, 2007). Survey 

yang dilakukan pada 73.364 orang di US menyatakan bahwa prevalensi terjadinya 

Rhinosinusitis sebanyak 3,4% pada pria dan 5,7% pada wanita (Hastan, 2011). Data 

DEPKES RI 2003, penyakit hidung dan sinus berada pada urutan ke-25 dari 50 dari 

penyakit yang sering dijumpai atau sekitar 102.817 penderita rawat jalan di rumah 

sakit. Data Divisi Rinologi Departemen THT RSCM Januari-Agustus 2005 

menyebutkan bahwa jumlah pasien rinologi sebesar 435 orang dengan jumlah 

penderita Rhinosinusitis sebanyak 69% (Arivalagan, 2013). 

Rokok mengandung lebih dari 7000 senyawa kimia diantaranya nikotin, tar, 

carbonmonoksida (CO), dan timbal. Saat senyawa kimia tersebut masuk kedalam 

tubuh, mereka akan menyebabkan kerusakan. Senyawa kimia dalam rokok dapat 
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mencapai paru dengan cepat saat dihirup, lalu akan memasuki pembuluh darah dan 

mengikuti aliran darah. Darah yang mengandung senyawa kimia ini dibawa ke 

seluruh jaringan tubuh manusia. Kondisi ini akan menyebabkan kerusakan jaringan 

tubuh mulai dari paru, pembuluh darah, organ lainnya, dan pada akhirnya akan 

menyebabkan kematian (Benjamin, 2010). Penelitian epidemiologi tembakau di dunia 

menunjukkan tembakau membunuh lebih dari lima juta orang setiap tahunnya. Jika 

hal ini berlanjut, diperkirakan terjadi 10 juta kematian akibat rokok di tahun 2020 

(Depkes RI, 2012). 

Asean Tobacco Control Report Card tahun 2008 melaporkan ada 124,69 juta dari 

populasi penduduk di Asia Tenggara adalah perokok. Indonesia menyumbangkan 

bilangan terbesar dengan jumlah 57,56 juta perokok yaitu 46,16% dari jumlah 

keseluruhan perokok di Asia Tenggara. Persentase perokok aktif di Indonesia 

berdasarkan usia adalah 5-9 tahun (1,7%), 10-14 tahun (17,5%), 15-19 tahun (43,3%), 

dan 20-24 tahun (14,6%) (World Health Organization, 2012).  

Berdasarkan data dari WHO 2012 usia perokok terbanyak terjadi pada usia 15-24 

tahun (57,9%), dimana mahasiswa juga termasuk kedalam usia tersebut. Dimasa 

mendatang, mahasiswa fakultas kedokteran akan menjadi petugas kesehatan yang 

akan bertanggung jawab dalam program menghentikan kebiasaan merokok pada 

masyarakat. Petugas kesehatan dianggap sebagai contoh berperilaku hidup sehat di 

dalam masyarakat. Apabila petugas kesehatan juga merokok, akan memberikan 

dampak buruk pada masyarakat(Aggarwal, 2012). 

Merokok menyebabkan gangguan perkembangan cilia sehingga ukuran cilia akan 

menjadi kecil, dan menginduksi apoptosis sel rambut sehingga jumlah sel rambut 
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berkurang. Di lain hal, merokok menyebabkan peningkatan jumlah dan ukuran dari 

sel goblet yang akan meningkatkan produksi mukus di hidung. Penumpukan sekret 

ini menjadi lingkungan yang ideal untuk pertumbuhan bakteri, yang dapat 

menyebabkan peradangan pada hidung dan sinus yang disebut Rhinosinusitis 

(Tamashiro, 2009). 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

pengaruh merokok terhadap kejadian Rhinosinusitis pada mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2012. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah terdapat pengaruh merokok terhadap kejadian rhinosinusitis pada 

mahasiswa perokok di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang 

angkatan 2012? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Mengetahui pengaruh merokok terhadap kejadian Rhinosinusitis pada 

mahasiswa perokok di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang 

angkatan 2012. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui insiden Rhinosinusitis pada Mahasiswa perokok FKUMM 

Angkatan 2012 

2. Mengetahui insiden Rhinosinusitis berdasarkan derajat merokok pada 

Mahasiswa FKUMM Angkatan 2012 



 

 

 

4 
 

 

3. Mengetahui insiden Rhinosinusitis berdasarkan jenis rokok pada Mahasiswa 

FKUMM Angkatan 2012 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat klinis 

Memberikan informasi tentang pengaruh merokok terhadap kejadian 

Rhinosinusitis 

1.4.2 Manfaat akademis 

Menambah wawasan khasanah ilmu pengetahuan kedokteran dan sebagai dasar 

untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh merokok 

terhadap kejadian Rhinosinusitis 

1.4.3 Manfaat masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat 

sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan dan menghindari faktor penyebab 

terjadinya Rhinosinusitis terutama pada perokok. 


