
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penyakit Systemic Lupus Erithematosus (SLE) merupakan penyakit yang 

menyebabkan peradangan atau inflamasi multisistem yang disebabkan banyak 

faktor dan dikarakterisasi oleh adanya gangguan disregulasi sistem imun 

berupa peningkatan sistem imun dan produksi autoantibody yang berlebihan. 

Lupus hingga saat ini menyerang paling sedikit sekitar 5 juta orang di dunia. 

Di Amerika hingga saat ini tercatat 1,5 juta orang menderita penyakit lupus 

(Lupus Foundation of America, 2015).  

Penderita lupus di Indonesia pada tahun 1998 tercatat 586 kasus, ternyata 

setelah tahun 2005 telah mencapai 6.578 penderita. Penderita yang meninggal 

mencapai sekitar 100 orang. Pada tahun 2008, tercatat 8.693 penderita lupus 

dan 43 orang meninggal. Kemudian, sampai dengan April 2009, tercatat 8.891 

penderita lupus dan 15 meninggal (Djoerban 2007, dalam Judha, dkk, 2015). 

Peningkatan kasus lupus kini signifikan. Mulai Januari 2015, pasien 

lupus yang datang berobat ke RSUD dr. Moewardi mencapai 15-20 orang per 

hari. Peningkatan tajam dibanding tahun-tahun sebelumnya yang hanya 1-3 

pasien. Meningkat signifikan, terutama mulai Januari 2015 (Ciptati, dalam 

RRI Post, 2015). 
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Menurut Hasdianah, dkk (2014), terdapat banyak faktor yang 

berpengaruh terhadap berkembangnya penyakit autoimun (multi faktor). 

Penyakit autoimun merupakan penyakit yang timbul akibat patahnya toleransi 

kekebalan diri. Lupus merupakan salah satu penyakit autoimun. Faktor-faktor 

yang bersifat predisposisi dan ikut berkontribusi menimbulkan penyakit 

autoimun antara lain, faktor genetik, kelamin (gender), infeksi, sifat 

autoantigen, obat-obatan, serta faktor umur. 

Menurut Judha, dkk (2015), faktor yang meningkatkan risiko penyakit 

lupus yakni jenis kelamin, wanita usia produktif lebih berisiko terkena 

penyakit ini. Lupus paling umum terdiagnosis pada mereka yang berusia 

diantara 15-40 tahun. Ras Afrika, Hispanics dan Asia lebih berisiko terkena 

lupus. Paparan sinar matahari juga menjadi faktor risiko lupus. Jenis kelamin, 

usia, ras, paparan sinar matahari, konsumsi obat tertentu, infeksi virus 

Epstein-Barr, paparan zat kimia seperti rokok juga menjadi faktor risiko 

penyakit lupus. 

Sudiono (2014), memaparkan bahwa seiring dengan peningkatan usia, 

kemungkinan terjadi kerusakan respon imun semakin tinggi. Sehingga, 

kerentanan terhadap infeksi semakin meningkat juga. Peningkatan usia juga 

berpengaruh terhadap respon vaksin dalam tubuh. Respon vaksin menjadi 

tidak mencukupi dan kadar kelainan autoimun juga meningkat. 

Penyakit SLE menyerang penderita usia produktif yaitu 15-64 tahun. 

Meskipun begitu, penyakit ini dapat terjadi pada semua orang tanpa 
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membedakan usia dan jenis kelamin. Prevalensi SLE berbeda-beda untuk tiap 

etnis yaitu etnis Afrika-Amerika mempunyai prevalensi sebesar 1 kasus per 

2000 populasi, Cina sebesar 1 dalam 1000 populasi, 12 kasus per 100.000 

populasi terjadi di Inggris, 39 kasus dalam 100.000 populasi terdapat di 

Swedia. Di New Zealand, terjadi perbedaan prevalensi antara etnis Polynesian 

sebanyak 50 kasus per 100.000 populasi dengan orang kulit putih sebesar 14,6 

kasus dalam 100.000 populasi (Hasdianah, dkk, 2014). 

Sebesar 20% penderita lupus akan mempunyai saudara yang akan 

menderita lupus. Sekitar 5% anak yang lahir dari individu yang terkena lupus, 

akan menderita penyakit lupus, apabila kembar identik maka salah satu dari 

bayi kembar tersebut akan menderita lupus. Sebesar 10% penderita lupus, 

mengalami kelainan pada lebih dari satu jaringan tubuh. Kelainan jaringan 

tersebut dikenal dengan istilah “overlap syndrom” atau “mixed connective 

tissue disease” (Lupus Foundation of America, 2015). 

Penelitian Komalig, dkk (2008), menyatakan bahwa perempuan lebih 

banyak menderita lupus (94,5%), kelompok umur terbanyak pada usia 25-34 

tahun (45%), suku terbanyak yang sakit lupus berasal dari suku Jawa (33,7%), 

penderita lupus paling banyak tidak bekerja (32,2%), penderita lupus paling 

banyak tamat akademi/perguruan tinggi (58,4%), penyakit ISPA lebih banyak 

ditemukan pada penderita lupus sebelum sakit, jenis obat yang sering 

dikonsumsi sebelum sakit yakni golongan ampisilin/amoksilin (63,1%), 

penderita lupus tidak merokok (88,1%), menggunakan kontrasepsi (44%), 
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melakukan aktivitas sehari-hari di luar rumah (22,2%), sering mengalami stres 

(85,6%), pelayanan kesehatan yang paling banyak yakni rumah sakit (62,8%), 

dan paling banyak responden tidak mengenal istilah LES sebelum sakit 

(58,9%). Penelitian Washio, dkk (2006), diperoleh hasil bahwa perokok dan 

mantan perokok lebih berisiko terkena SLE daripada orang yang bukan 

perokok (p< 0,001). 

Paparan rokok tidak hanya didapat karena menghisap rokok, menjadi 

perokok pasif juga berisiko terkena berbagai macam penyakit, diantaranya 

kanker, sakit jantung (penyakit kardiovaskular), pneumonia pada anak, risiko 

terkena BBLR bagi ibu hamil, dan lain-lain (Stoppler, 2011). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa ada peran lingkungan terhadap kesehatan. Asap rokok 

merupakan salah satu dari radikal bebas. Menurut Hyde (2009), radikal bebas 

dapat menyerang molekul penting seperti DNA, protein dan lipid. Radikal 

dapat memperbanyak diri dan dapat menciptakan kerusakan yang signifikan. 

Selain radikal bebas, metabolit nikotin dapat membentuk ikatan pada basa 

nitrogen DNA dan menyebabkan mutasi. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, meskipun tidak merokok, 

namun apabila lingkungan disekitar memungkinkan adanya paparan asap 

rokok maka tetap akan menimbulkan masalah kesehatan khususnya penyakit 

autoimun. Asap rokok dapat menciptakan kerusakan yang signifikan pada 

DNA yang dapat menyebabkan mutasi. Peneliti tertarik untuk meneliti adanya 

kontribusi merokok, paparan rokok di lingkungan keluarga, paparan rokok di 
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lingkungan kerja, paparan rokok di lingkungan pergaulan, paparan rokok di 

transportasi umum, jumlah rokok yang dikonsumsi sebelum sakit, jenis rokok, 

dan lama merokok terhadap kejadian lupus. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya 

adalah apakah faktor risiko merokok yang dominan dengan kejadian lupus di 

Solo Raya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Menganalisis faktor risiko merokok dengan kejadian lupus. 

2. Tujuan Khusus 

a. Menganalisis hubungan merokok dengan kejadian lupus. 

b. Menganalisis hubungan paparan rokok di lingkungan keluarga dengan 

kejadian lupus. 

c. Menganalisis hubungan paparan rokok di lingkungan kerja dengan 

kejadian lupus. 

d. Menganalisis hubungan paparan rokok di lingkungan pergaulan 

dengan kejadian lupus. 

e. Menganalisis hubungan paparan rokok di transportasi umum dengan 

kejadian lupus. 
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f. Menganalisis hubungan jumlah rokok dengan kejadian lupus. 

g. Menganalisis hubungan jenis rokok dengan kejadian lupus. 

h. Menganalisis hubungan lama merokok dengan kejadian lupus. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Dinas Perhubungan dan Dinas Ketenagakerjaan 

Sebagai bahan informasi yang berkaitan dengan faktor risiko merokok 

dengan kejadian lupus. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi dalam pengambilan kebijakan. 

2. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan informasi 

mengenai faktor risiko merokok dengan kejadian lupus. Sehingga 

masyarakat dapat melakukan tindakan pengendalian diri serta pencegahan 

terhadap penyakit lupus. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk 

melakukan penelitian terkait lupus. 


