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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Budaya merokok merupakan krisis kesehatan global yang sampai sekarang 

belum dapat ditangani.  Menurut Global Adults Tobacco Survey (GATS) 

diperkirakan terdapat 7,9 milyar orang dewasa saat ini perokok aktif dan 3,5 

milyar orang terpapar asap rokok di tempat kerja. Hampir 2/3 perokok di dunia 

tinggal di 10 negara dan menurut Tobacco Atlas 2012, Indonesia menempati 

urutan ke-4 dengan jumlah perokok (4%) setelah China (38%) , Rusia (7%) dan 

Amerika Serikat (5%) (DepKes, 2012). 

Menurut survei Riskesdas 2013, konsumsi rokok di  Indonesia  cenderung 

meningkat menjadi (36,3%) di tahun 2013 yang awalnya hanya (34,7%) pada 

tahun 2010. Sedangkan rerata batang rokok yang dihisap perhari penduduk umur 

=10 tahun di Indonesia adalah 12,3 batang (setara satu bungkus). Proporsi 

terbanyak perokok aktif setiap hari pada umur 30-34 tahun yaitu sebesar 33,4%, 

pada laki- laki lebih banyak (47,5%) di bandingkan perokok perempuan (1,1%). 

Berdasarkan jenis pekerjaan, petani/nelayan/ buruh adalah perokok aktif setiap 

hari yang mempunyai proporsi terbesar (44,5%) dibandingkan kelompok 

pekerjaan lainnya (Riskesdas, 2013). 

Berkaitan dengan bidang kesehatan, dampak negatif pemakaian rokok 

telah lama diketahui, karena sebenarnya di dalamkan rokok yang dibakar terdapat 

lebih dari 4.000 (empat ribu) zat kimia. Merokok juga menyebabkan dampak 
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toksin pada berbagai macam sistem antara lain sistem persyarafan, metabolik dan 

kardiovaskuler. Pada sistem kardiovaskuler dampak merokok akan ditandai 

dengan adanya penurunan fungsi paru.   

Pada individu normal terjadi perubahan (nilai) fungsi secara fisiologis 

sesuai dengan perkembangan umur dan pertumbuhan parunya (lung growth). Dan 

nilai fungsi paru mencapai maksimal pada umur kira-kira 22-24. Beberapa waktu 

nilai paru menetap (stasioner) kemudian menurun secara gradual (pelan-pelan), 

biasanya pada umur 30 tahun.  Nilai fungsi paru KVP dan VEP1 mengalami 

penurunan rerata 20ml tiap pertambahan satu tahun umur individu (Sudoyo, 

2009). 

Perubahan VEP1 antara perokok pasif dan perokok aktif sebenarnya 

hampir sama, ini dikarenakan asap rokok yang berada di sekitar perokok 

mengandung bahan toksin dan karsinogenik yang sama seperti yang diisap oleh 

perokok sehingga efek pada perokok pasif. Absorpsi asap rokok oleh perokok 

pasif dipengaruhi oleh jumlah produksi asap, dalamnya isapan, ventilasi untuk 

penyebaran atau  pergerakan asap, jarak dengan perokok dan lamanya pajanan. 

Asap rokok selain berefek karsinogenik, juga dapat menyebabkan iritasi saluran 

napas oleh sulfur dioksida, amonia dan formaldehid. Timbulnya inflamasi saluran 

nafas (sental atau Perifer) meningkatkan resistensi saluran nafas, menurunnya  

nilai VEP1. Timbulnya hyperresponsiveness saluran nafas, dapat pula 

meningkatkan resistensi saluran nafas, menurunnya nilai VEP1 (Sudoyo, 2009).  

Kebanyakan perokok yang mengerti akan bahaya merokok biasanya 

meremehkan dampak buruk terhadap kesehatan dan cenderung kurang menyadari 
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akan bahaya asap rokoknya bagi orang lain. Kebiasaan merokok juga akan 

mempercepat penurunan faal paru. Dari data penurunan volume ekspirasi paksa 

detik pertama (VEP1) per tahun pada bukan perokok sebesar 28,7 ml, bekas 

perokok sebesar 38,4 ml dan perokok aktif sebesar 41, 7 ml. Penelitian lain yang 

dilaporkan Sherman C.B menunjukkan bahwa penurunan VEP1 pertahun untuk 

mereka yang tidak merokok berkisar antara 25-50 ml, dan pada merokok sebesar 

25-80 ml per tahun (Aditama,1996). Jadi dari data diatas maka melatar belakangi 

penulis untuk melakukan penelian dengan judul Volume Ekspirasi Paksa Detik 

Pertama (VEP1) pada Laki-Laki Perokok. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah: 

1. Apakah ada hubungan penurunan Volume Ekspirasi Paksa Detik Pertama 

(VEP1) pada perokok aktif ? 

2. Apakah ada hubungan penurunan Volume Ekspirasi Paksa Detik Pertama 

(VEP1) pada perokok pasif? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui adanya penurunan Volume Ekspirasi Paksa Detik Pertama 

(VEP1) pada perokok aktif. 

2. Untuk mengetahui adanya penurunan Volume Ekspirasi Paksa Detik Pertama 

(VEP1) pada perokok aktif. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat teoristis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

tentang adanya hubungan VEP 1 pada laki- laki perokok aktif dan perokok 

pasif.  

2. Manfaat praktis 

Dengan penelitian ini diharapkan:  

a. Mencegah setiap orang untuk mengonsumsi rokok 

b. Merubah sikap dan perilaku merokok setiap orang 

c. Melestarikan budaya tidak merokok menjadi norma sosial.   

 


