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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

FEVR atau Force Expiratoy Volume Ratio merupakan indeks 

pemeriksaan sederhana dan sensitif pada fungsi paru. FEVR juga dapat 

membantu mengetahui keberhasilan dari efek pemberian bronkodilator 

(Ozkaya et al., 2014). Nilai FEVR dapat dipengaruhi oleh jenis kelamin, 

umur, tinggi badan, berat badan, rokok, pekerjaan, lingkungan, kelainan paru, 

kelainan kardiovaskuler (Scholes et al., 2014) dan status gizi (Omori et al., 

2014). 

Nilai normal FEVR yang harus dicapai adalah ≥ 80%, jika nilai FEVR 

< 80% menandakan adanya peningkatan kelainan pernafasan, peradangan 

sistemik dan kematian (Wan et al., 2014). Kelainan obstruksi ditunjukkan 

dengan penurunan nilai FEVR dan FEV1, kelainan restriksi dengan 

penurunan FVC dan nilai FEVR normal sedangkan kelainan kombinasi atau 

gabungan antara obstruksi dan restriksi terjadi penurunan pada nilai FEV1 

dan FVC (Lingres et al., 2010). 

Penurunan nilai FEVR dapat disebabkan karena polusi udara, polusi 

udara mempunyai pengaruh besar terhadap kesehatan paru yang dapat 

menyebabkan proses inflamasi atau peradangan saluran pernafasan 

(Vossoughi et al., 2014). WHO menyatakan bahwa polusi udara dapat 

menjadi faktor resiko kelas 1 karsinogen pada manusia. Dimana dapat 

memberi efek negatif pada fungsi paru, kepala, leher, nasofaring, dan saluran 

aerodigestive bagian atas (Wong et al., 2014), sedangkan Grunig et al.,  

(2014) menyatakan bahwa polusi udara juga dapat mempengaruhi sistem 

kardiovaskuler dan menyebabkan remodeling pada arteri paru yang  parah 

sehingga meningkatkan morbiditas dan mortalitas pada kelangsungan hidup 

manusia. 

Menurut SALPADIA (Swiss Study on Air Pollution and Lung Disease 

in Adults) bahwa polusi udara dapat menurunkan nilai FEVI dan nilai FEF 
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(Forced Expirator Flow) 25-75% yang merupakan tanda atau marker awal 

dari kerusakan paru (Schikowski et al., 2013). Polusi udara, debu, gas, dan 

bioaerosol merupakan kontribusi terjadinya stres oksidatif yang dapat 

menyebabkan resiko obstruksi paru (Shadab et al., 2014). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Shadab et al., 

(2014) didapatkan nilai FEVR < 80% dan FEV1 60.72±11.98 pada pekerja 

limbah dan pada kelompok kontrol didapatkan nilai FEVR > 80% dan FEV1 

88.50±18.80 dengan (p <0,05). Penelitian lain yang diteliti oleh ST Ingle et 

al., (2005) di India, menunjukkan hasil rata-rata nilai PEFR pada polisi lalu 

lintas sebesar 66% dan pada kelompok kontrol 92% dengan (p <0.0001). 

Perkembangan polusi udara di Indonesia setiap tahunnya tercatat 

mengalami peningkatan sekitar 15% terutama di kota-kota besar 

(Kusminingrum, 2008). Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang 

belum sadar akan pentingnya alat pelindung diri dari ancaman polusi udara 

(Rachmawati, 2013). 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk 

meneliti perbedaan rerata nilai FEVR pada laki-laki antara pekerja kantoran 

dan pekerja yang terpapar polusi di daerah Surakarta dengan menggunakan 

desain penelitian observasional analitik metode cross sectional dengan 

purposive sampling. 

 

B. Rumusan masalah  

Apakah ada perbedaan nilai FEVR pada laki-laki antara pekerja 

kantoran dan pekerja yang terpapar polusi ? 

 

C. Tujuan  

Untuk mengetahui perbedaan nilai FEVR pada laki-laki antara pekerja 

kantoran dan pekerja yang terpapar polusi. 
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D. Manfaat   

1. Manfaat Untuk Peneliti 

  Memberi tambahan wacana keilmuan dan wawasan penulis dalam 

bidang fisiologi kedokteran terutama untuk mengetahui perbedaan nilai 

FEVR pada laki-laki antara pekerja kantoran dan pekerja yang terpapar 

polusi. 

2. Manfaat Untuk Instansi 

 Memberi sumbangan pemikiran untuk para peneliti selanjutnya. 

3. Manfaat Untuk Masyarakat 

a. Memberi informasi masyarakat tentang bahaya polusi udara terutama 

pada sistem pernafasan. 

b. Memberi informasi masyarakat usaha preventif dan kuratif terutama 

pada penyakit yang berhubungan dengan kesehatan paru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


