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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Indonesia memiliki prevalensi merokok yang tinggi, berada di urutan 

pertama menurut WHO sebagai negara dengan prevalensi perokok berusia 

diatas 15 tahun terbanyak dengan persentase 76,2%.1 Menurut data Global 

Adult Tobacco Survey Indonesia Report (GATS) 2011, 59,8 juta orang dewasa 

di Indonesia merokok. Diantara laki-laki, persentase tertinggi perokok harian 

ditemukan pada rentang usia 25-44 tahun (63,8%) dan 45-64 tahun (62,8%).2 

Prevalensi merokok pada laki-laki juga lebih tinggi dibandingkan pada wanita.3 

Rokok adalah penyebab kematian utama pada orang dewasa di negara 

berkembang. Kanker, penyakit kardiovaskuler, dan penyakit paru obstruktif 

kronis (PPOK) merupakan masalah kesehatan utama yang berkaitan erat 

dengan merokok.4 Risiko untuk terkena kanker paru meningkat seiring 

bertambahnya durasi merokok, intensitas merokok, serta eksposur asap rokok.5 

Dosis kumulatif merokok seseorang dapat diukur dengan indeks Brinkman 

yang didapat dengan menghitung jumlah batang rokok yang dihisap per hari 

dikalikan dengan lama merokok dalam tahun.6 Kerusakan paru-paru karena 

merokok dikarakteristikan dengan inflamasi yang menyebabkan obstruksi 

jalan napas, serta destruksi dari parenkim paru.7 Paparan kronik terhadap asap 

rokok meningkatkan produksi matrix metalloproteinase (MMP) oleh makrofag 

yang menyebabkan destruksi dinding alveoli.6 
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Peak expiratory flow (PEF) atau arus puncak eskpirasi didefinisikan sebagai 

laju arus ekspirasi maksimum setelah inspirasi maksimum.9  Nilai PEF dapat 

mengidentifikasi limitasi pada saluran pernapasan dan menilai severitas dan 

variasinya, sehingga digunakan dalam studi epidemiologi.10 Sebuah penelitian 

di Andhra Pradesh, India, menemukan bahwa terdapat korelasi negatif yang 

erat antara merokok dengan PEF.11 Penelitian lain di Hyderabad, India juga 

menemukan bahwa prevalensi PEF abnormal ditemukan pada 84% populasi 

perokok.12  

Selain PEF, parameter fungsi paru lainnya yang dapat menurun karena 

merokok adalah FEV1. Penelitian di Swedia dan Amerika Serikat menyatakan 

bahwa penurunan FEV1 pada perokok bergantung secara linear terhadap 

jumlah rokok yang digunakan per hari.7,13 Sebuah studi di Denmark juga 

mengonfirmasi bahwa merokok berat mengakselerasi penurunan FEV1 dan 

terdapat dose-dependent relationship antara rokok dan FEV1.14 Namun, sebuah 

penelitian terhadap perokok aktif di Indonesia menyatakan bahwa tidak ada 

hubungan antara merokok dengan memburuknya parameter fungsi paru.15 

Hasil penelitian ini berkontradiksi dengan penelitian-penelitian lainnya 

sehingga peneliti hendak meneliti lebih lanjut tentang masalah ini. 

 

1.2 Perumusan masalah 

Prevalensi perokok yang masih sangat tinggi di Indonesia menjadi sebuah 

masalah yang harus diberi perhatian khusus karena rokok memberikan dampak 

negatif bagi kesehatan, terutama pada paru-paru dan masyarakat sekitarnya 
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yang ikut terpapar asap rokok.4 Pada penelitian di India ditemukan PEF yang 

lebih rendah pada perokok dibandingkan bukan perokok.11,12 Walaupun sudah 

dinyatakan dalam hasil studi bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara 

merokok dan PEF, namun dalam penelitian tersebut terdapat faktor perancu 

berupa usia dan tinggi badan subjek yang belum dikendalikan oleh peneliti. 

Selain itu, masih terdapat hasil penelitian di Indonesia yang berkontradiksi 

dengan penelitian-penelitian lainnya, dimana tidak ditemukan hubungan antara 

merokok dengan memburuknya parameter fungsi paru.15 Oleh karena itu, 

penulis hendak melakukan penelitian terhadap dosis kumulatif merokok 

berdasarkan skor indeks Brinkman dan korelasinya dengan nilai peak 

expiratory flow rate (PEFR) untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah ini. 

Dengan menggunakan peak expiratory flow rate (PEFR), usia dan tinggi badan 

subjek menjadi variabel terkendali sehingga mengurangi kerancuan dalam 

penelitian.  

 

1.3 Pertanyaan penelitian 

Apakah terdapat hubungan antara dosis kumulatif merokok berdasarkan 

skor indeks Brinkman dengan peak expiratory flow rate (PEFR)? 
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1.4 Tujuan penelitian 

1.4.1 Tujuan umum 

Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dosis kumulatif 

merokok berdasarkan skor indeks Brinkman dengan parameter 

penilaian fungsi paru. 

1.4.2 Tujuan khusus 

• Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan signifikan antara 

skor indeks Brinkman dengan peak expiratory flow rate (PEFR). 

• Untuk mengetahui apakah peningkatan skor indeks Brinkman 

disertai dengan penurunan nilai peak expiratory flow rate 

(PEFR). 

 

1.5 Manfaat penelitian 

1.5.1 Manfaat akademis 

Menjadi referensi untuk penelitian lain yang berkaitan dengan 

hubungan dosis kumulatif merokok berdasarkan skor indeks Brinkman 

terhadap nilai peak expiratory flow rate (PEFR). 

1.5.2 Manfaat praktis 

Dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hubungan 

dosis kumulatif merokok berdasarkan skor indeks Brinkman dengan 

nilai peak expiratory flow rate (PEFR) serta mengurangi perilaku 

merokok melalui edukasi tentang bahaya merokok dan dampaknya 

terhadap fungsi paru. 


