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BAB I. 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah populasi perokok 

terbanyak di dunia. Tingginya populasi dan konsumsi rokok di Indonesia 

menempati urutan ke-5 di dunia.1 Kenaikan drastis dapat dilihat melalui riset yang 

dilakukan oleh Departemen Kesehatan RI yang menyatakan bahwa prevalensi 

perokok Indonesia merupakan 27% pada tahun 1995. Angka ini terus bertambah 

hingga mencapai 36.3% pada tahun 2013. Selain itu, hal lain yang menjadi 

permasalahan juga naiknya prevalensi perokok wanita dari 4.7% hingga 6.7% pada 

tahun 2013. Prevalensi perokok remaja dengan rentan usia 16 hingga 19 tahun juga 

meningkat hingga 20.5% pada tahun 2014.2 Melalui data-data ini, dapat dikatakan 

bahwa hampir satu per tiga penduduk Indonesia merupakan perokok.  

Rokok dapat membahayakan kesehatan. Rokok juga menjadi salah satu 

penyebab angka kematian terbesar di dunia.3 Asap rokok bukan hanya dapat 

terhirup oleh perokok aktif, namun perokok pasif yang berada disekitar perokok 

aktif pun dapat terkena dampak buruk akibat asap rokok tersebut. Akibat 

penggunakan rokok antara lain adalah penyakit jantung dan gangguan pembuluh 

darah, struk, kanker paru & mulut.  Selain itu, rokok juga dapat menyebabkan 

penurunan kesuburan, pertumbuhan janin (fisik & IQ) yang melambat, peningkatan 

kematian perinatal dan gangguan imunitas pada bayi. 1  
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Penelitian ini sudah pernah dilaporkan sebelumnya, penelitian tersebut 

dilakukan pada negara India dengan subyek yang diteliti kala itu memiliki rentan 

skala usia 20 hingga 60 tahun.4 Rentan usia yang begitu jauh dapat mempengaruhi 

hasil penelitian dikarenakan seiring berjalannya usia, sampel perokok aktif kronik 

akan lebih memungkinkan untuk memiliki fungsi paru yang buruk dibandingkan 

dengan sampel perokok aktif dengan skala usia yang tidak terlalu jauh. Peneliti 

ingin melakukan penelitian yang sama, namun dengan lokasi yang berbeda yaitu di 

negara Indonesia, tepatnya pada laki-laki yang berdomisili di kawasan Tangerang 

Selatan. Peneliti juga akan mengambil sampel dengan rentan usia yang lebih dekat, 

sehingga perbedaan usia tidak terlalu signifikan. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Rokok merupakan salah satu predisposisi penyakit terbanyak yang dapat 

merusak kesehatan dan menurunkan kualitas hidup penggunanya.1 Hal ini 

disebabkan karena penggunaan rokok dapat menyebabkan turunnya fungsi paru.  

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

- Apakah ada perbedaan rerata FEV1/FVC pada laki-laki perokok dan laki-

laki tidak perokok? 

- Apakah ada perbedaan rerata FEV1 pada laki-laki perokok dan laki-laki 

tidak perokok? 

- Apakah ada perbedaan rerata FVC pada laki-laki perokok dan laki-laki tidak 

perokok? 
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- Apakah ada korelasi antara FEV1/FVC dengan usia? 

- Apakah ada korelasi antara FEV1 dengan usia? 

- Apakah ada korelasi antara FVC dengan usia? 

- Apakah ada korelasi antara FEV1/FVC dengan indeks brinkman ringan? 

- Apakah ada korelasi antara FEV1/FVC dengan indeks brinkman sedang? 

- Apakah ada korelasi antara FEV1/FVC dengan indeks brinkman berat? 

 

1.4 Tujuan Umum dan Khusus 

1.4.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh rokok terhadap fungsi paru.  

1.4.2 Tujuan Khusus 

- Mengetahui perbedaan rerata FEV1/FVC pada laki-laki perokok dan tidak 

perokok.  

- Mengetahui perbedaan rerata FEV1 pada laki-laki perokok dan tidak 

perokok 

- Mengetahui perbedaan rerata FVC pada laki-laki perokok dan tidak perokok  

- Mengetahui korelasi FEV1/FVC dengan usia  

- Mengetahui korelasi FEV1 dengan usia  

- Mengetahui korelasi FVC dengan usia  

- Mengetahui korelasi FEV1/FVC dengan indeks brinkman ringan 

- Mengetahui korelasi FEV1/FVC dengan indeks brinkman sedang 

- Mengetahui korelasi FEV1/FVC dengan indeks brinkman berat  
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1.5 Manfaat 

1.5.1 Manfaat Akademik 

Dapat memperoleh pengetahuan lebih mengenai hubungan antara 

rokok dengan fungsi paru. 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Dapat mengedukasi responden lebih mengenai rokok dan 

bagaimana efeknya terhadap fungsi paru responden. 
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