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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Merokok dan obesitas merupakan masalah global yang semakin tinggi setiap 

tahunnya. Terdapat berbagai macam bahan kimia dalam satu batang rokok yang 

akan terhirup saat rokok tersebut dibakar, dan salah satu bahan kimia tersebut 

adalah nikotin. Berdasarkan penelitian, nikotin dapat meningkatkan metabolisme 

dasar tubuh, meningkatkan pembakaran energi, menurunkan efisiensi 

metabolisme tubuh, dan menurunkan nafsu makan, sehingga memberikan efek 

penurunan berat badan pada perokok. Hal inilah yang sering kali menjadi motivasi 

untuk merokok pada kalangan remaja. Namun demikian, efek tersebut merupakan 

efek akut dari merokok, dan efek tersebut tidak terbatas hanya dari peningkatan 

level metabolisme tubuh, namun didukung oleh asupan kalori dan tingkat aktivitas 

juga. Dalam jangka panjangnya, sering kali perokok ditemukan memiliki tingkat 

aktivitas rendah dan diet makanan yang kurang baik, sehingga dalam jangka 

panjangnya justru ditemukan peningkatan berat badan dan Indeks Massa Tubuh.1,2 

Pada tahun 2014 lebih dari 1,9 Miliar orang dewasa diatas 18 tahun memiliki 

berat badan berlebih dan 650 juta orang di antaranya termasuk obesitas.3  Obesitas 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi fungsi paru, hal ini disebabkan 

oleh penumpukan lemak pada daerah perut dan dada dalam rongga tubuh yang 

dapat menekan dinding dada dan dapat mengurangi kapasitas fungsional residual.4 

Obesitas merupakan kondisi yang dapat menyebabkan penyakit paru restriktif, 

sebuah kondisi yang merestriksi paru-paru dari pengembangan maksimal. 

Penyakit ini bisa disebabkan karena kondisi yang menyebabkan kekakuan dinding 

paru itu sendiri, atau kekakuan dari dinding dada, kelemahan dari otot-otot 

pernafasan,  atau bahkan kerusakan saraf yang berhubungan dengan proses 

pernafasan.5, 6 

Pengkategorian obesitas dapat dilakukan dengan mudah melalui pengukuran 

Indeks Massa Tubuh (IMT). Pengukuran IMT dihitung dengan menggunakan 

hasil pengukuran berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi dalam meter 

pangkat dua, hasil perhitungan IMT tersebut kemudian dapat diinterpretasikan 

dengan membandingkan hasil dengan klasifikasi IMT.6  Selanjutnya, pengukuran 



 2 

fungsi paru dilakukan dengan mudah menggunakan alat spirometri. Terdapat tiga 

hal yang akan diukur dalam tes spirometri, Kapasitas Vital Paksa (KVP), Volume 

Ekspirasi Paksa detik pertama (VEP1), dan persentasi perbandingan dari VEP1 

dengan KVP. Kapasitas Vital Paksa (KVP) adalah volume maksimum yang dapat 

dihembuskan setelah menarik nafas sedalam mungkin, penurunan tingkat KVP 

mengindikasikan kondisi paru restriktif. Volume Ekspirasi Paksa detik pertama 

(VEP1) adalah volume maksimal angin yang dapat dihembuskan dalam waktu 1 

detik. Pengukuran fungsi paru dilakukan untuk menentukan status paru normal, 

obstruktif, atau restriktif.7 Kapasitas Vital Paksa (KVP) dan Volume Ekspirasi 

Paksa detik pertama (VEP1) merupakan faktor prediktor penting untuk mengukur 

tingkat mortalitas dan morbiditas pada orang tua.8 Selain KVP dan VEP1, dapat 

juga diukur parameter paru lainnya seperti Kapasitas Paru Total (KPT) yang 

dalam beberapa penelitian mengalami perubahan pada orang-orang dengan 

obesitas sentral. Hal ini dicurigai disebabkan oleh efek mekanikal dari 

penumpukan lemak pada daerah toraks.4 

Baru sedikit penelitian yang terfokus mengenai hubungan IMT dengan fungsi 

paru yang dilakukan di Indonesia. Indeks Massa Tubuh (IMT) seringkali dibahas 

hanya sebagai variabel yang mungkin memberikan efek pada penelitian, namun 

tidak diteliti secara terpisah. Penelitian sebelumnya oleh Ristianingrum  dirasa 

belum cukup mewakili, karena proses pengontrolan variabel yang belum pasti.9 

Pengambilan sampel yang terfokus pada laki-laki di Universitas Pelita Harapan 

yang tergolong sebagai perokok aktif akan membantu mengeliminasi faktor 

perancu rokok dari penelitian sebelumnya. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Penurunan fungsi paru dapat disebabkan oleh berbagai macam hal 

terutama kebiasaan merokok 

2. Obesitas termasuk salah satu penyebab utama penurunan fungsi paru 

3. Tingkat indeks massa tubuh pada perokok bervariasi, belum ada hubungan 

yang jelas 
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1.3 Pertanyaan Penelitian 
1. Adakah hubungan antara besar nilai Indeks Massa Tubuh orang perokok 

dengan Kapasitas Vital Paksa (KVP)? 

2. Adakah hubungan antara besar nilai Indeks Massa Tubuh orang perokok 

dengan Volume Ekspirasi Paksa detik pertama (VEP1)? 

3. Adakah hubungan antara besar nilai Indeks Massa Tubuh orang perokok 

dengan Persen Rasio Volume Ekspirasi Paksa detik pertama (VEP1) 

dengan Kapasitas Vital Paksa (KVP)? 

 

1.4 Tujuan Umum dan Khusus 

1.4.1 Tujuan Umum 

1. Mengetahui perubahan fungsi paru pada orang perokok disebabkan 

oleh derajat rokok atau indeks massa tubuh. 

 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui hubungan antara besar nilai indeks massa tubuh orang 

perokok dengan Kapasitas Vital Paksa (KVP) 

2. Mengetahui hubungan antara besar nilai indeks massa tubuh orang 

perokok dengan Volume Ekspirasi Paksa detik pertama (VEP1) 

3. Mengetahui hubungan antara besar nilai indeks massa tubuh orang 

perokok dengan Persen Rasio Volume Ekspirasi Paksa detik 

pertama (VEP1) dengan Kapasitas Vital Paksa (KVP) 

 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Akademik 

1. Memberi informasi tambahan mengenai hubungan antara indeks 

massa tubuh dengan fungsi paru 

2. Menjadi tambahan informasi untuk penelitian selanjutnya 
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1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Mengetahui apakah perbedaan indeks massa tubuh memberikan 

efek pada fungsi paru (Kapasitas Vital Paksa (KVP), Volume 

Ekspirasi Paksa detik pertama (VEP1), dan Persen Rasio Volume 

Ekspirasi Paksa detik pertama (VEP1) dengan Kapasitas Vital 

Paksa (KVP)) 

2. Mengetahui apakah perubahan pada fungsi paru orang perokok 

sudah pasti disebabkan oleh derajat rokok atau bisa juga 

disebabkan oleh perubahan indeks massa tubuh 

 




