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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
5.1 Deskripsi Sampel 

 Setelah pengambilan data dilakukan, didapatkan 120 sampel laki-laki 

perokok dengan rerata umur 26 tahun, yang termuda adalah 17 tahun dan yang 

tertua adalah 45 tahun.  

 

Tabel 6. Karakteristik Responden 

Variabel Rerata Standard Deviasi Minimal / Maksimal 

Umur (Tahun) 25,96 8,26 17 / 45 

IMT (kg/m2) 24,64 5,13 13,5 / 39,2 

Durasi Merokok (Tahun) 7,58 7,86 1 / 30 

Rokok / Hari (Batang) 8,38 6,89 1 / 40 

VEP1/KVP (%) 105,26 13,23 43 / 123 

KVP (%) 84,56 17,92 45 / 157 

VEP1 (%) 87,03 16,04 25 / 122 

  

 Rata-rata durasi merokok yang didapatkan adalah 7,58 tahun dengan durasi 

paling singkat hanya 1 tahun, dan yang paling lama adalah 30 tahun. Selain itu, 

rata-rata banyaknya rokok yang dikonsumsi per hari adalah 8,38 batang dengan 

jumlah paling sedikit hanya 1 batang per hari sampai yang paling banyak adalah 

40 batang per hari. Selanjutnya, pada tabel di atas rerata Indeks Massa Tubuh 

(IMT) sampel yang didapatkan adalah 24,64 kg/m2 yang termasuk dalam batas 

normal, dan juga rerata Rasio Volume Ekspirasi Paksa dengan Kapasits Vital 

Paksa (VEP1/KVP), Kapasitas Vital Paksa (KVP), dan Volume Ekspirasi Paksa 

detik pertama (VEP1) semua masih dalam batas normal yaitu lebih dari 80% 

dengan hasil masing-masing 105,26%, 84,56% dan 87,03%. 
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 Tambahan pula, pada tabel berikut akan dijelaskan pembagian jumlah 

sampel yang lebih jelas ke dalam setiap kategori IMT, hasil analisis fungsi paru, 

dan pembagian Indeks Brinkman untuk menentukan tingkat keparahan perokok 

yang diukur dari jumlah batang rokok yang dikonsumsi dalam satu hari dikalikan 

dengan lamanya durasi merokok. 

 

Tabel 7. Distribusi Sampel Penelitian Berdasarkan Kategori Indeks Massa 

Tubuh dan Indeks Brinkman 

Variabel Rerata 
Standard 

Deviasi 
Frekuensi (n) Persen (%) 

Indeks Massa Tubuh 

(kg/m2) 
    

Kekurangan berat badan 

(IMT ≤ 18,4) 
17,24 1,28 14 11,7 

Normal (IMT 18,5-25,0) 22,04 1,69 53 44,2 

Kelebihan berat badan 

(IMT ≥ 25,1) 
29,19 3,75 53 44,2 

Total 24,64 5,13 120 100,0 
     

Indeks Brinkman 

(Batang rokok / hari) 
    

Ringan (1-199) 46,81 58,22 103 85,8 

Sedang (200-599) 314,67 69,05 15 12,5 

Berat (≥600) 636,00 50,91 2 1,7 

Total 90,11 128,36 120 100,0 

 

Berdasarkan klasifikasi IMT di Indonesia menurut Departemen Kesehatan 

Indonesia, kategori kekurangan berat badan memiliki nilai IMT kurang dari sama 

dengan 18,4 kg/m2, kategori normal dengan nilai IMT antara 18,5 kg/m2 sampai 

25,0 kg/m2, kategori kelebihan berat badan dengan nilai IMT lebih dari 25,1 

kg/m2. Dapat dilihat distribusi sampel pada penelitian ini didapatkan sebanyak 14 

orang (11,7%) yang tergolong memiliki indeks massa tubuh di bawah batas 
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normal, 53 orang (44,2) memiliki indeks massa tubuh dalam batas normal, dan 53 

orang (44,2%) lagi memiliki indeks massa tubuh lebih dari batas normal, sehingga 

dapat dilihat bahwa penyebaran sampel yang diambil dari 120 orang masih 

mayoritasnya memiliki indeks massa tubuh normal atau lebih rendah dari batas 

normal. Tambahan pula, rata-rata IMT pada kategori kekurangan berat badan 

memiliki nilai 17,24 kg/m2; nilai rata-rata IMT pada kategori normal dari 120 

sampel memiliki nilai 22,04 kg/m2; dan nilai rata-rata IMT pada kategori 

kelebihan berat badan memiliki nilai 29,19 kg/m2. Dari perbedaan rata-rata IMT 

per kategori ini dapat dilihat sebenarnya cukup drastis nilai IMT rata-rata pada 

kategori kelebihan berat badan, hampir mendekati batas atas 30,0 kg/m2, namun 

karena jumlah sampel yang kurang dominan maka hasil rata-rata IMT dari 120 

sampel yang diambil masih hanya 24,64 kg/m2 yang termasuk normal. 

Pembagian Indeks Brinkman dari 120 sampel juga didapatkan 103 orang 

(85,8%) dari total sampel masih tergolong dalam kategori perokok ringan, 15 

orang (12,5%) tergolong sebagai perokok sedang, dan hanya 3 orang (1,7%) yang 

tergolong sebagai perokok berat. Rerata batang rokok per hari yang didapatkan 

dari setiap kategori indeks brinkman juga masih mendekati batas bawah dari 

setiap kategori, dengan rerata berturut-turut 47 batang, 315 batang dan 636 batang 

untuk indeks brinkman ringan, sedang dan berat. 

 

Tabel 8. Distribusi Sampel Penelitian Berdasarkan Kategori Indeks Massa 

Tubuh dan Indeks Brinkman 

Indeks Massa 

Tubuh 

Indeks Brinkman 
Total p - 

value 
Ringan Sedang Berat 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

IMT ≤ 18,4 12 (85,7) 2 (14,3) 0 (0,0) 14 (100) 

0,651 
IMT 18,5-25,0 43 (81,1) 9 (17,0) 1 (1,9) 53 (100) 

IMT ≥ 25,1 48 (90,6) 4 (7,5) 1 (1,9) 53 (100) 

Total 103 (85,8) 15 (12,5) 2 (1,7) 120 (100) 
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 Berdasarkan tabulasi silang di atas dapat dilihat dengan jelas dari 120 

sampel penelitian yang diambil dalam penelitian ini mayoritasnya masih 

tergolong dalam indeks brinkman ringan yaitu 103 orang (85,5%), dengan 12 

orang memiliki indeks massa tubuh di bawah normal, 43 orang dengan indeks 

massa tubuh normal, dan 48 lainnya tergolong dalam indeks massa tubuh lebih 

dari normal. 

 

Tabel 9. Distribusi Sampel Menurut Indeks Massa Tubuh dan Fungsi Paru 

Indeks Massa 

Tubuh 

Fungsi Paru 
Total p - 

value 
Normal Restriksi Obstruksi 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

IMT ≤ 18,4 6 (42,9) 7 (50,0) 1 (7,1) 14 (100) 

0,312 
IMT 18,5-25,0 27 (50,9) 25 (47,2) 1 (1,9) 53 (100) 

IMT ≥ 25,1 35 (66,0) 17 (32,1) 1 (1,9) 53 (100) 

Total 68 (56,7) 49 (40,8) 3 (2,5) 120 (100) 

 

Dari tabel di atas dapat juga dilihat pembagian hasil tes fungsi paru, 

terdapat 68 orang (56,7%) yang memiliki hasil normal, hanya tiga orang (2,5%) 

yang memiliki gangguan obstruksi, 49 orang (40,8%) yang memiliki gangguan 

restriksi. Secara lebih jelas lagi dapat dilihat penyebarannya pada IMT kurang dari 

sama dengan 18,4 terdapat tujuh sampel yang mendapat hasil restriksi, pada IMT 

18,5 – 25,0 terdapat 25 sampel dan pada kelompok IMT lebih dari sama dengan 

25,1 terdapat 17 orang yang mendapat hasil restriksi, sedangkan tiga hasil 

obstruksi terbagi rata terdapat satu sampel dalam masing-masing kategori IMT. 

Hasil tabulasi silang ini memperoleh nilai signifikansi 0,312 sehingga dapat 

disimpulkan tidak ada perbedaan proporsi hasil fungsi paru restriksi dan obstruksi 

dari ketiga kategori Indeks Massa Tubuh (IMT). 
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5.2 Korelasi Indeks Massa Tubuh dengan Fungsi Paru 

 Pada tabel di bawah ini ditunjukan hasil analisis korelasi antara Indeks 

Massa Tubuh (IMT) dengan Rasio Volume Ekspirasi Paksa 1 detik dengan 

Kapasitas Vital Paksa (VEP1/KVP), Kapasitas Vital Paksa (KVP), dan Volume 

Ekspirasi Paksa detik pertama (VEP1). Jenis hubungan dua variabel dapat 

dibedakan dari nilai r korelasi positif atau negatif, nilai positif menunjukan 

semakin tingginya IMT maka akan semakin tinggi juga nilai dari variabel yang 

dihubungkan. Di sisi lain, nilai r korelasi negatif menunjukan hubungan 

berkebalikan sehingga semakin tinggi nilai IMT makan semakin rendah nilai 

variabel yang dihubungkan. Kekuatan hubungan dua variabel juga dapat diukur 

dari nilai r korelasi yang dibagi kedalam empat tingkat, nilai r korelasi 0,00 

sampai 0,25 memiliki hubungan lemah, nilai r korelasi 0,26 sampai 0,50 memiliki 

hubungan sedang, nilai r korelasi 0,51 sampai 0,75 memiliki hubungan kuat dan 

nilai r korelasi 0,76 sampai 1,00 memiliki hubungan sangat kuat. Kekuatan 

hubungan ini juga berlaku sebaliknya ke arah negatif, semakin mendekati nilai r 

korelasi kepada negatif 1 maka semakin kuat hubungan negatifnya. 

 

Tabel 10. Korelasi Indeks Massa Tubuh Dengan Pengukuran Fungsi Paru 

(VEP1/KVP, VEP1, dan KVP) 

Variabel 
Distribusi 

Data 
p - value 

Nilai 

Korelasi 

Pearson (r) 

Nilai 

Korelasi 

Spearman (r) 

VEP1/KVP Tidak Normal 0,230  -0,111 

KVP Normal 0,238 0,109  

VEP1 Normal 0,358 0,085   

 

Dari penelitian ini, hasil yang didapatkan dari korelasi IMT dengan 

VEP1/KVP memiliki hubungan negatif dengan nilai korelasi -0,111; sedangkan 

korelasi IMT dengan KVP dan VEP1 memiliki hubungan positif dengan nilai 

korelasi 0,109 dan 0,085. Dapat dilihat bahwa semua nilai r korelasi dari IMT 

dengan ketiga variabel pada penelitian ini memiliki kekuatan hubungan lemah. 

Nilai korelasi negatif antara IMT dengan VEP1/KVP memiliki arti bahwa 
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semakin tingginya Indeks Massa Tubuh (IMT) makan akan semakin kecil nilai 

VEP1/KVP, sedangkan nilai positif antara IMT dengan KVP dan VEP1 berarti 

semakin tinggi IMT maka akan meningkat juga pengukuran KVP dan VEP1. 

Namun demikian, dapat dilihat dari angka signifikansi p-value, bahwa ketiga hasil 

analisis korelasi IMT dengan VEP1/KVP, KVP, dan VEP1 memiliki nilai 

signigikansi diatas 0,050 dengan angka signifikansi berturut-turut 0,230; 0,238 

dan 0,358. Oleh karena itu, ketiga hasil korelasi di atas ditemukan tidak bermakna.  
 
5.3 Perbedaan Rata-Rata Nilai Tes Fungsi Paru Berdasarkan Kategori 

Indeks Massa Tubuh 

 Selain hasil nilai korelasi yang didapatkan, dapat dilihat juga dari 

perbedaan rerata pengukuran VEP1/KVP, KVP dan VEP1 dalam tiap kategori 

Indeks Massa Tubuh. 

 

Tabel 11. Perbedaan Rerata Nilai Tes KVP dan VEP1 

Variabel Rerata (%) Standard Deviation p - value 

KVP 
  

 

IMT ≤ 18,4 86,07 25,46 

0,572 
IMT 18,5-25,0 82,60 17,72 

IMT ≥ 25,1 86,11 15,87 

Total 84,56 17,92 

   
 

VEP1 
  

 

IMT ≤ 18,4 88,43 14,79 

0,742 
IMT 18,5-25,0 85,75 15,35 

IMT ≥ 25,1 87,92 17,20 

Total 87,03 16,04 

  

Dapat dilihat pada tabel di atas, perbedaan hasil pengukuran rerata KVP 

dan VEP1 tidak terlalu mengikuti nilai korelasi Pearson yang positif, kedua hasil 

pengukuran mengalami fluktuasi nilai rerata seiring dengan peningkatan IMT. 

Melalui hasil uji ANOVA juga dapat dilihat nilai signifikansi untuk kedua 
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variabel KVP dan VEP1 secara berturut-turut adalah 0,572 dan 0,742. Kedua nilai 

signifikansi tersebut masih melebihi 0,05 sehingga secara statistik dapat dikatakan 

bahwa tidak ada perbedaan yang bermakna dari perbedaan rata-rata nilai 

pengukuran KVP dan VEP1 pada tiga kategori Indeks Massa Tubuh (IMT). 

 

Tabel 12. Perbedaan Nilai Tes VEP1/KVP 

  n VEP1/KVP p - value 

Indeks Massa 

Tubuh 

(Kg/m2) 

IMT ≤ 18,4 14 111 (67-119) 

0,538 IMT 18,5-25,0 53 108 (65-121) 

IMT ≥ 25,1 53 107 (43-123) 

 

Perbandingan nilai tes VEP1/KVP tidak dapat dilakukan dengan uji 

ANOVA karena distribusi data pengukuran VEP1/KVP yang tidak normal, maka 

dari itu dilakukan uji Kruskal-Wallis. Hasil uji Kruskal-Wallis untuk menguji 

perbedaan nilai tes VEP1/KVP juga dapat dilihat menunjukan nilai median yang 

tidak memiliki perbedaan yang besar, dan juga nilai signifikansi 0,538 yang 

secara statistik berarti juga menunjukan tidak adanya perbedaan bermakna dari 

hasil tes VEP1/KVP pada tiga kategori IMT yang berbeda. 

 

5.4 Pembahasan 

 Pada penelitian ini ditemukan hasil uji analisis korelatif menunjukan 

adanya hubungan antara Indeks Massa Tubuh (IMT) dengan Rasio Volume 

Ekspirasi Paksa dengan Kapasitas Vital Paksa (VEP1/KVP), Kapasitas Vital 

Paksa (KVP), dan Volume Ekspirasi Paksa detik pertama (VEP1) pada sampel 

laki-laki perokok. Korelasi yang didapatkan antara IMT dengan VEP1/KVP 

adalah korelasi negatif, sedangkan korelasi antara IMT dengan KVP dan VEP1 

memiliki korelasi positif dan semua korelasi memiliki kekuatan lemah. Korelasi 

negatif memiliki arti bahwa semakin tinggi nilai IMT maka nilai VEP1/KVP akan 

semakin menurun, sementara korelasi positif memiliki arti bahwa dengan semakin 

tingginya nilai IMT maka akan semakin tinggi juga nilai KVP dan VEP1.  

 Penemuan dalam penelitian ini juga sesuai dengan penemuan pada 

penelitian yang dilakukan oleh Ristianingrum et al (2010). Penelitian ini 
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dilakukan kepada 82 sampel, 43 orang laki-laki dan 39 orang perempuan yang 

tidak merokok dengan rentang umur 17 tahun sampai 22 tahun. Pada penelitian 

tersebut ditemukan hasil analisis korelasi IMT dengan KVP dan VEP1 memiliki 

korelasi positif dengan kekuatan hubungan lemah.9  

Namun demikian, penemuan pada penelitian ini berlawanan dengan hasil 

laporan studi Melo et al (2014) yang melakukan tinjauan sistematis terhadap 

sembilan hasil penelitian lainnya yang membahas perbedaan hasil tes fungsi paru 

pada orang yang kelebihan berat badan atau obesitas. Penelitian-penelitian yang di 

analisis dalam studi Melo et al (2014) justru memberikan hasil penurunan dari 

KVP dan VEP1, mengindikasikan pola gangguan restriksi, seiring dengan 

meningkatnya IMT.14 Dengan kriteria eksklusi yang serupa yaitu menyingkirkan 

sampel yang sedang mengidap penyakit sistem pernapasan, penurunan hasil 

pengukuran KVP dan VEP1 tersebut mengindikasikan restriksi sistem pernapasan 

yang ditemukan disebabkan oleh perubahan pada mekanisme pernapasan pada 

sampel yang kelebihan berat badan atau obesitas. Penemuan hubungan korelasi 

indeks massa tubuh dengan KVP dan VEP1 pada penelitian ini justru memberikan 

hasil yang berbeda mungkin disebabkan karena mayoritas sampel yang terpilih 

masih tergolong dalam kategori indeks massa tubuh rendah ataupun normal, 

selain itu rata-rata indeks massa tubuh sampel yang tergolong dalam kategori 

lebih dari normal juga masih di bawah 30 kg/m2. Pada penelitian sebelumnya rata-

rata subjek yang menjadi sampel memiliki indeks massa tubuh lebih dari 30 kg/m2 

sehingga sudah tergolong sebagai obesitas atau kelebihan berat badan tingkat 

berat.2, 14 

Selanjutnya, kedua hasil studi milik Ristianingrum et al (2010) dan Melo 

et al (2014) juga menunjukan perubahan fungsi paru pada subjek laki-laki lebih 

signifikan dibandingkan hasil pada subjek perempuan. Hal ini didukung oleh 

karena pola pengendapan lemak pada laki-laki bersifat android, yaitu 

pengendapan lemak lebih banyak terjadi pada daerah toraks dan abdomen, 

sedangkan pola pengendapan lemak pada perempuan bersifat gynoid, yaitu lebih 

banyak pada daerah pinggul. Pengendapan lemak yang lebih banyak pada daerah 

toraks dan abdomen dapat mengganggu mekanisme sistem pernapasan karena 

dapat membatasi pergerakan otot dada kearah luar, dan juga pergerakan diafragma 
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yang bergerak ke bawah saat penarikan nafas untuk mendukung pengembangan 

paru-paru.9, 14 

Pada studi ini memang terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi 

hasil penelitian, salah satunya adalah rata-rata Indeks Massa Tubuh (IMT) dari 

total sampel yang diambil masih dalam batas normal, dan secara demografik juga 

sampel yang memiliki IMT normal dan dibawah normal masih lebih banyak 

dibandingkan jumlah sampel yang memilik IMT lebih dari batas normal. Hal ini 

tentu dapat menjadi pengaruh dibandingkan dengan studi Melo et al (2014) yang 

membahas studi-studi yang memfokuskan pada sampel obesitas saja, dan hal ini 

menunjukkan bahwa peningkatan indeks massa tubuh sebelum mencapai batas 30 

kg/m2 belum memberikan efek yang jelas kepada fungsi paru seseorang.14 Selain 

itu, indeks massa tubuh belum dapat memprediksikan penyebaran lemak pada 

tubuh sehingga belum tentu tingginya indeks massa tubuh sampel disebabkan oleh 

penumpukan lemak pada daerah abdomen atau rongga dada, untuk memperbaiki 

hal tersebut dalam penelitian selanjutnya dapat dilakukan perbandingan rasio 

lingkar dada, lingkar perut dan tinggi badan juga.8  

Penyingkiran penyakit pernapasan pada sampel hanya melalui wawancara 

dan observasi gejala klinis, sehingga tidak diketahui secara pasti apakah sampel 

mungkin sedang mengalami sedikit gangguan pernapasan. Tambahan pula, 

terdapat beberapa variabel perancu lainnya yang tidak dikontrol seperti level 

aktivitas, jumlah rokok dalam sehari dan durasi merokok. Hal ini sangat 

berpengaruh karena olahraga merupakan salah satu faktor yang secara signifikan 

bisa memperbaiki fungsi paru seseorang.15 
 




