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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Penggunaan tembakau merupakan penyebab kematian secara 

global yang dapat dihindari. Tembakau dapat menyebabkan 6 juta kematian 

per tahun berdasarkan data dari World Health Organization (WHO). Angka ini 

diperkirakan dapat meningkat hingga lebih dari 8 juta kematian di tahun 2030. 

Orang mengonsumsi tembakau pada umumnya dimulai sebelum usia 18 

tahun.1 Merokok merupakan bentuk utama penggunaan tembakau. Data dari 

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, perokok pemula lebih banyak 

ditemukan pada usia 15 – 19 tahun dan proporsi usia merokok dengan rentang 

15 – 19 tahun telah melebihi rata – rata nasional, yaitu berada di Provinsi 

Lampung (60,9%), Nusa Tenggara Barat (58,4%), Kalimantan Barat (57,4%), 

Bengkulu (56,7%), dan Jambi (56,6%). Rata – rata nasional berada pada posisi 

50,3% dan tren usia merokok di Provinsi Banten rata – rata sekitar 56%, berada 

pada peringkat ke 6 dan di atas rata – rata nasional.2 Data Riskesdas 2013 

menunjukkan bahwa penduduk usia 10 tahun ke atas dalam kategori tiap hari 

ataupun kadang – kadang merokok yang berada di provinsi Banten menduduki 

peringkat 4 besar sebesar 31,3% lebih tinggi dibandingkan dengan rata -rata 

Indonesia sebesar 29,3%.3 

 Indonesia merupakan negara dengan konsumsi rokok terbesar di 

dunia dengan berada pada urutan ketiga setelah China dan India. Konsumsi 

rokok di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun yang disebabkan oleh banyak 

faktor seperti pertumbuhan penduduk, harga rokok yang rendah, dan produksi 

rokok yang terus ada. Jumlah batang rokok yang dikonsumsi meningkat dari 

182 milyar batang pada tahun 2001 menjadi 260,8 milyar batang pada tahun 

2009 meskipun bahaya rokok sudah diinformasikan namun jumlah perokok 

tidak menurun.3  

 Indonesia disebut sebagai produsen tembakau dunia yang 

memproduksi tembakau sebesar 135.678 ton atau sekitar 1.9% dari total 
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produksi tembakau dunia. Indonesia saat ini menduduki peringkat ke – 5. 

Produksi ini meningkat dari 135.678 ton menjadi 226.704 ton dalam kurun 

waktu 2010 hingga 2012. Diketahui impor tembakau juga mengalami 

peningkatan pada tahun 2010 yang awalnya 65,6 ribu ton menjadi 106,5 ton 

pada tahun 2011. Data tersebut dapat disimpulkan peminat dan konsumsi rokok 

di Indonesia masih meningkat.4 

 Pencapaian produksi rokok pada tahun 2013 sebesar 332 milyar 

batang dan angka ini diatas maksimal yang ditentukan roadmap industry rokok 

sebanyak 260 milyar batang. Ini disebabkan oleh harga rokok yang cenderung 

lebih murah dibandingkan dengan harga bahan makanan yang lain. Harga 

rokok yang dijual di Indonesia cenderung sangat murah sehingga dengan 

mudah dapat dijangkau oleh semua kalangan baik kalangan tinggi atau 

kalangan rendah. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada 

September 2016 didapatkan pengeluaran rokok baik di perdesaan maupun di 

perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan pengeluaran untuk membeli bahan 

makanan seperti ikan, daging, sayur – sayuran.4 

 Global Burden of Disease Study melaporkan prevalensi untuk 

Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) pada tahun 2016 secara global ada 

sekitar 251 juta kasus. Hal ini disebabkan karena konsumsi rokok baik sebagai 

perokok aktif maupun perokok pasif.4 

 Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) merupakan penyakit paru 

tidak menular yang bersifat progresif. PPOK ditandai dengan adanya obstruksi 

aliran udara yang berhubungan dengan respon inflamasi pada saluran nafas. 

Faktor risiko yang paling umum adalah sering terpapar asap rokok. Tanda dan 

gejala dari PPOK adalah sesak nafas, batuk kronik dan berdahak. Bronkitis 

kronik dan emfisema tidak termasuk dalam definisi PPOK karena keduanya 

tidak selalu mencerminkan obstruksi aliran udara.5 

 Data global pada tahun 2005 memperkirakan bahwa ada sekitar 65 

juta orang menderita PPOK dan diantaranya itu terdapat 3 juta meninggal dunia 

disebabkan oleh PPOK. Data tersebut juga memperkirakan akan meningkat 

lebih dari 30% presentase kematian akibat PPOK terutama negara – negara 
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Asia dan Afrika dalam 10 tahun mendatang karena dipicu oleh konsumsi 

tembakau yang meningkat.6 

 Data jumlah kasus karena penyakit terkait tembakau pada tahun 

2013, didapatkan sebanyak 962.402 kasus (570.342 pada laki – laki dan 

387.885 pada wanita). PPOK menduduki peringkat tertinggi di antara penyakit 

yang lain dengan 284.310 kasus, kemudian diikuti oleh Bayi Berat Lahir 

Rendah, Penyakit Jantung Koroner, Penyakit Struk, dan Tumor.3  

 Hasil survei penyakit tidak menular pada tahun 2004 oleh 

direktorat jenderal pemberantasan penyakit menular dan penyehatan 

lingkungan di lima rumah sakit provinsi di Indonesia, didapatkan PPOK 

menempati urutan pertama penyumbang angka kesakitan sebesar 35%, diikuti 

oleh asma, kanker paru, dan lainnya. Data WHO pada tahun 2004 

menunjukkan bahwa PPOK berada pada urutan ke 4 dari 10 penyebab kematian 

utama.7 

   

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah untuk penelitian ini adalah belum pernah ada 

penelitian untuk mengukur tingkat pengetahuan dan perilaku merokok pada 

pasien PPOK di Indonesia, khususnya di Rumah Sakit Umum Siloam, 

Tangerang dan melakukan penelitian mengenai merokok pada pasien PPOK 

karena prevalensi PPOK yang cukup tinggi di Indonesia dan faktor risiko 

paling umum pada PPOK adalah merokok. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Apakah ada hubungan tingkat pengetahuan bahaya rokok dengan perilaku 

merokok pada pasien Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) di Rumah Sakit 

Umum Siloam? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1.4.1 Tujuan umum  
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Untuk melihat hubungan tingkat pengetahuan bahaya rokok dengan 

perilaku merokok pada pasien Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) 

di Rumah Sakit Umum Siloam. 

1.4.2 Tujuan khusus  

a. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan bahaya rokok pada pasien 

Penyakit Paru Obstruktif Kronik di Rumah Sakit Umum Siloam. 

b. Untuk mengetahui perilaku merokok pada Pasien Penyakit Paru 

Obstruktif Kronik di Rumah Sakit Umum Siloam. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 

1.5.1 Manfaat Akademik 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan 

kepada pembaca dan penulis mengenai tingkat pengetahuan 

bahaya merokok, perilaku merokok pada pasien PPOK di RSUS 

serta hubungan antara kedua faktor tersebut. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada 

pembaca mengenai hubungan tingkat pengetahuan bahaya 

merokok dengan perilaku merokok pada pasien PPOK di RSUS. 

c. Dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini dapat memberikan referensi ataupun informasi bagi 

seluruh kalangan masyarakat mengenai hubungan antara tingkat 

pengetahuan bahaya merokok dengan perilaku merokok pada 

pasien PPOK. 

 

 

 

 

 


