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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sejalan dengan perubahan dan perkembangan sosial ekonomi, penyakit-

penyakit sistem pernapasan non infeksi semakin berkembang. Beberapa faktor 

lingkungan seperti halnya pencemaran udara juga berperan seperti NOx, CO, 

sulfurdioksida, dan lain-lain (Achmadi, 2008).  

Saat ini penyakit berbasis lingkungan masih merupakan masalah kesehatan 

terbesar di masyarakat Indonesia. Hal ini tercermin dari masih tingginya angka 

kejadian dan kunjungan penderita beberapa penyakit berbasis lingkungan ke 

sarana pelayanan kesehatan seperti penyakit diare, demam berdarah dengue 

(DBD), malaria, infeksi saluran pernafasan atas (ISPA) termasuk penyakit paru 

obstruksi kronik, penyakit kulit, TB paru, cacingan serta gangguan 

kesehatan/keracunan karena bahan kimia, dan pestisida (Depkes, 2002). 

Obat nyamuk bakar akan mengeluarkan asap yang mengandung beberapa gas 

seperti CO2, CO, nitrogen oksida, amoniak, metana, dan partikel yang dapat 

membahayakan kesehatan manusia (Liu et al., 2003). 

Nitrogen dioksida yang masuk ke dalam saluran napas akan bereaksi dengan 

air yang terdapat di saluran napas atas dan bawah membentuk HNO3. Asam sulfat 

dan asam nitrat yang terjadi merupakan iritan yang sangat kuat. Efek kerusakan 

terhadap saluran napas paru dapat bersifat akut dan kronik. Besar dan luasnya 

kerusakan tergantung pada jenis zat, konsentrasi zat, lama paparan dan ada atau 

tidaknya kelainan saluran napas atau paru sebelumnya (Depkes RI, 2000). 
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Dampak obat nyamuk bakar bagi pengguna adalah keracunan langsung dan 

gangguan kesehatan jangka panjang yang disebabkan kontaminasi (paparan) 

secara langsung ketika menggunakan obat nyamuk bakar, sehingga zat aktif 

(DDVP, propoksur (karbamat), dietiltoluemit, dan Piretrin) yang terkadung dalam 

obat nyamuk masuk kedalam tubuhnya. Mekanisme masuknya obat nyamuk 

diantaranya melalui pernapasan, dapat menimbulkan gejala berupa batuk, bersin, 

serta dispnea (Munaf, 1995). 

       Penyakit Paru Obstruksi Kronik yang biasa disebut sebagai PPOK merupakan 

penyakit kronik yang ditandai dengan keterbatasan aliran udara didalam saluran 

napas yang tidak sepenuhnya reversibel. Gangguan yang bersifat progresif ini 

disebabkan karena terjadinya inflamasi kronik akibat pajanan partikel atau gas 

beracun yang terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama dengan gejala utama 

sesak napas, batuk, dan produksi sputum (GOLD 2001).  

PPOK menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, penyebabnya 

antara lain meningkatnya  usia harapan hidup dan semakin tingginya  pajanan 

faktor risiko, seperti faktor pejamu yang diduga berhubungan dengan kejadian 

PPOK; pencemaran asap kendaraan maupun asap obat nyamuk bakar dan 

pencemaran di tempat kerja (PDPI, 2011). 

Dengan meningkatnya pengunaan obat nyamuk bakar sebagai faktor risiko 

dari PPOK, maka diduga jumlah penyakit tersebut juga akan meningkat. 

Pengunaan obat nyamuk bakar memberikan risiko lebih besar terjadinya PPOK 

dibandingkan dengan polusi sulfat atau gas buang kendaraan (PDPI, 2011). 
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       Bronkitis kronik dan emfisema merupakan dua jenis proses yang berbeda dan 

paling sering ditemukan dalam bentuk kombinasi pada pasien dengan obstruksi 

jalan napas kronik. (Ingram, 2000) 

Berdasarkan survey kesehatan rumah tangga depertemen kesehatan RI tahun 

1992, Penyakit paru obstruksi bersama asma bronkial menduduki peringkat ke 

enam (Riyanto dan Hisyam, 2006) 

Berdasarkan uraian diatas maka diadakan penelitian untuk mengetahui 

adanya hubungan antara pemakain obat nyamuk bakar dan frekuensi penyakit 

paru obstruksi kronik (PPOK). 

1.2 Rumusan masalah 

Adakah hubungan antara pemakaian obat nyamuk bakar dan frekuensi 

penyakit paru obsrtuksi kronik? 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum: 

Membuktikan hubungan antara pemakaian obat nyamuk bakar dan 

frekuensi penyakit paru obstruksi kronik. 

1.3.2 Tujuan Khusus: 

1. Mengetahui efek pemakaian obat nyamuk bakar terhadap kesehatan 

pernapasan. 

2. Mengetahui tingkat relasi obat nyamuk bakar dengan penyakit paru 

obstruksi kronik. 

3. Mengetahui profil pengguna obat nyamuk bakar pasien penyakit paru 

obstruksi kronik. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk: 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Memberi informasi mengenai hubungan antara pemakaian obat nyamuk  

bakar dan frekuensi penyakit paru obstruksi kronik. 

2. Bagi Masyarakat 

Memberikan edukasi kesehatan kepada masyarat tentang efek dari pemakaian 

obat nyamuk bakar terhadap PPOK. 

3. Bagi Peneliti 

Memberi informasi yang dapat digunakan sebagai dasar penelitian lebih 

lanjut. 

4. Bagi Dinas Terkait 

Mengetahui hubungan antara pemakaian obat nyamuk bakar dan frekuensi 

PPOK agar dapat membantu rumah sakit, puskesmas, serta lembaga 

penelitian kesehatan sebagai acuan dalam membantu pencegahan, 

pengendalian, dan pengobatan dini sehingga menurunkan prevalensi PPOK. 

 


