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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) adalah penyakit 

keterbatasan aliran udara yang persisten dan umunya bersifat progresif, 

berhubungan dengan respons inflamasi kronik terhadap gas atau partikel 

berbahaya. Karakteristik hambatan aliran udara pada PPOK disebabkan 

oleh gabungan antara obstruksi saluran napas kecil (obstruksi bronkiolitis) 

dan kerusakan parenkim (emfisema).1  

 Menurut Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, 

PPOK menempati urutan ke-4 sebagai penyebab utama kematian di dunia 

dan diperkirakan pada tahun 2030 akan menjadi penyebab kematian ke-3 di 

seluruh dunia setelah penyakit kardiovaskuler dan kanker.2 Menurut The 

Asia Pacific COPD Round Table Group jumlah pasien PPOK di Asia 

Pasifik tahun 2006 sebanyak 56,6 juta orang dengan prevalensi 6,3 %.3 

Faktor risiko yang dapat menyebabkan PPOK adalah polusi udara di 

dalam ruangan maupun di luar ruangan, pajanan zat di tempat kerja, genetik, 

usia dan jenis kelamin, tumbuh kembang paru, sosial ekonomi, infeksi paru 

berulang, asma atau hiperaktivitas bronkus. Selain mengakibatkan berbagai 

penyakit di tubuh manusia, rokok merupakan salah satu faktor risiko yang 

paling mempengaruhi PPOK. Kandungan rokok yang bersifat racun 

tersebut berpotensi merusak sel-sel tubuh manusia. Selain merusak sel-sel 
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tubuh, senyawa dalam asap rokok juga bersifat karsinogenik. Sel mukosa 

membesar dan kelanjar mucus di paru-paru bertambah banyak memicu 

penyempitan di saluran napas.1  

Data dari Kementrian Kesehatan Indonesia tahun 2016 menunjukan 

bahwa prevalensi perokok aktif di Indonesia sebanyak 59,8 juta orang tidak 

heran Indonesia menjadi negara nomor tiga terbanyak jumlah perokoknya 

di dunia setelah Cina dan India.4 Perhitungan derajat berat perokok dapat 

dilakukan dengan melihat dosis rokok yang dihisap, usia mulai merokok, 

jumlah batang rokok yang dikonsumsi pertahun dan lamanya merokok yang 

disebut dengan Indeks Brinkman (IB). 

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan di Rumah Sakit Umum 

Pusat Dr. M. Djamil Padang pada tahun 2016, didapatkan hasil bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara derajat merokok dengan PPOK.5 

Penelitian lainnya dilakukan di Puskesmas Bangetayu Semarag pada tahun 

2015 menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kebiasaan merokok 

dengan kejadian PPOK dan merokok merupakan faktor risiko terjadinya 

PPOK.6 Ada pula penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Hendrik 

Alexander Rotinsulu Bandung periode tahun 2011-2012 dengan sampel 

pasien wanita menunjukkan hasil yaitu terdapat hubungan yang bermakna 

antara kebiasaan merokok dengan PPOK.7  

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian 

untuk mengetahui hubungan antara Indeks Brinkman dengan derajat 

keparahan PPOK di Poliklinik Paru Rumah Sakit Umum Siloam Karawaci. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Populasi pasien Penyakit Paru Obstruktif di dunia semakin 

meningkat. Faktor yang paling berpengaruh munculnya penyakit ini yaitu 

merokok. Ditambah lagi, Indonesia sebagai negara dimana rokok beredar 

bebas dan dapat dibeli oleh semua kalangan, dan membuat jumlah perokok 

aktif meningkat drastis. Perokok aktif dapat dibagi menjadi 3 golongan 

melalui Indeks Brinkman. Tetapi mengenai hubungan antara Indeks 

Brinkman dengan derajat keparahan PPOK di Rumah Sakit Umum Siloam 

Karawaci belum pernah dilakukan. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Apakah ada hubungan antara Indeks Brinkman dengan derajat 

keparahan PPOK di Rumah Sakit Umum Siloam Karawaci? 

 

1.4    Tujuan Penelitian 

1.4.1   Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan antara Indeks Brinkman dengan 

derajat keparahanPPOK di Rumah Sakit Umum Siloam Karawaci. 

1.4.2   Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui kualitas hidup dari pasien PPOK di Rumah Sakit 

Umum Siloam Karawaci. 
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1.5    Manfaat Penelitian 

1.5.1   Bidang Pelayanan Masyarakat 

Menjadi referensi bagi praktisi sebagai sumber edukasi bagi 

masyarakat untuk menghindari atau mengurangi konsumsi rokok 

yang berpengaruh pada PPOK. 

1.5.2   Bidang Akademik 

1. Memberikan informasi mengenai hubungan antara Indeks 

Brinkman dengan PPOK di Rumah Sakit Umum Siloam 

Karawaci. 

2. Meningkatkan minat penelitian bagi mahasiswa. 

3. Meningkatkan kerjasama antara dosen dengan mahasiswa. 

4. Meningkatkan jumlah publikasi penelitian. 

1.5.3   Bidang Pengembangan Penelitian 

Memberikan dasar penelitian lebih lanjut mengenai hubungan 

Indeks Brinkman dengan PPOK. 

 

 

 

 

 

 

 

 




