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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK) merupakan penyakit paru 

yang ditandai oleh hambatan aliran udara di saluran napas yang menetap 

atau tidak sepenuhnya kembali dan bersifat progresif yang dihubungkan 

dengan respon peradangan kronik yang semakin kuat di saluran napas dan 

paru-paru oleh partikel atau gas-gas beracun (Marieadelaide, 2009; PDPI, 

2003; Decramer et al, 2015). Hambatan aliran udara berhubungan dengan 

ketidaknormalan respon peradangan paru oleh zat atau gas berbahaya. 

Beberapa pajanan faktor resiko PPOK adalah asap rokok, debu dan zat 

kimia, polusi udara dalam ruangan, polusi di luar ruangan, dan defisiensi 

enzim α-antitrypsin (Tjahjono, 2011; RISKESDAS 2013). Pajanan faktor 

resiko PPOK yang sering ditemui adalah perilaku merokok (PDPI, 2003).  

Menurut Badan Statistik Kesehatan Dunia yang keluarkan oleh WHO 

tahun 2008, PPOK diperkirakan menjadi penyebab kematian ketiga pada 

tahun 2030 dan angka kecacatan karena PPOK akan meningkat dari urutan 

ke-9 menjadi urutan ke-5 pada tahun 2020 (Marieadelaide, 2009). Pada 

tahun 2015 PPOK merupakan penyebab kematian ke-4 di dunia (Decramer 

et al, 2015). Hasil RISKESDAS (2013) menyatakan bahwa prevalensi PPOK 

di Indonesia sebesar 3,7%. Prevalensi PPOK di Indonesia tidak terlalu tinggi. 

Prevalensi PPOK diperkirakan akan meningkat sehubungan dengan 

peningkatan usia harapan hidup penduduk dunia, pergeseran pola dari 
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penyakit infeksi ke penyakit degeneratif serta meningkatnya kebiasaan 

merokok dan polusi udara (Tjahjono, 2011). Menurut data RISKESDAS 

(2013) terjadi peningkatan prevalensi perilaku merokok yaitu dari 34,2% 

tahun 2007 menjadi 38,3% pada tahun 2013. Harminto (2004) menyatakan 

bahwa 53% pasien merupakan bekas perokok, 29% pasien perokok berat 

dan 17% pasien tidak pernah merokok.  

Status gizi pasien PPOK telah dianggap sebagai faktor penting yang 

mempengaruhi perkembangan perjalanan penyakit. Sekitar 20-40% pasien 

PPOK rawat jalan dilaporkan mengalami gizi kurang dan gizi buruk 

(malnutrisi) (Yilmaz et al, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Harminto 

(2004) menyatakan bahwa 72,6% pasien PPOK rawat jalan di RS Paru dr. 

Ario Wirawan Salatiga termasuk kategori kurus (malnutrisi). Penentuan 

status gizi pada pasien PPOK dapat dinilai dengan menggunakan Indeks 

Massa Bebas Lemak (IMBL). Indeks Massa Bebas Lemak (IMBL) dilaporkan 

menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi kecacatan fungsional 

pernapasan pada pasien PPOK. Penurunan Massa Bebas Lemak (MBL) 

merupakan prediktor kematian  yang lebih baik dibandingkan Indeks Massa 

Tubuh (IMT) pada pasien PPOK (Yilmaz et al, 2015).  

Status gizi kurang atau malnutrisi pada PPOK disebabkan oleh 

penurunan asupan makan, peningkatan energi ekspenditure dan faktor 

pengaruh humoral (Fernandes, Bezerra, 2006; Itoh et al, 2013). Penelitian 

yang dilakukan oleh Weni (2008) menunjukkan bahwa ada hubungan yang 

bermakna antara tingkat asupan protein dan lemak dengan Indeks Massa 

Bebas Lemak (IMBL). Penurunan asupan makan pada pasien PPOK 

disebabkan oleh penurunan atau penekanan nafsu makan. Penurunan nafsu 
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makan pada pasien PPOK dipengaruhi oleh status merokok, karena 

merokok dapat melemahkan dan mengganggu fungsi somatosensory pada 

lidah (Tjahjono, 2011). Potensi malnutrisi pada perokok dapat terjadi karena 

saat pembakaran rokok, nikotin akan masuk sirkulasi darah sebesar 25% 

dan masuk ke otak manusia ±15 detik yang kemudian nikotin akan diterima 

oleh reseptor asetilkolin-nikotinik untuk memacu sistem dopaminergik pada 

jalur imbalan sehingga akan mempengaruhi penekanan nafsu makan yang 

menyebabkan malnutrisi (Aginta, 2011). Penurunan nafsu makan pada 

pasien PPOK juga berkaitan dengan inflamasi sistemik, peningkatan kadar 

penanda inflamasi seperti tumour necrosis factor-alpha (TNF-α) dalam 

sirkulasi yang menyebabkan perubahan rasa dan nafsu makan (Tjahjono, 

2011). Selain rokok dapat mempengaruhi nafsu makan, rokok juga 

menyempitkan pembuluh darah jantung dan saluran cerna sehingga 

mengganggu proses penyerapan zat gizi. Nafsu makan yang berkurang dan 

gangguan proses penyerapan zat gizi dapat mengakibatkan gangguan gizi 

(Iftita et al, 2013).  

Penelitian yang dilakukan Iftita et al (2013) menyatakan bahwa 

terdapat hubungan antara kebiasaan merokok dengan status gizi remaja. 

Menurut Aginta (2011) status merokok memiliki hubungan dengan status gizi 

setelah dikontrol dengan variabel perancu yaitu asupan energi dan protein. 

Penelitian yang dilakukan Rosiana (2012) pada mahasiswa Fakultas Teknik 

Universitas Indonesia menyatakan bahwa terdapat korelasi yang signifikan 

antara rata-rata batang rokok yang dihisap perhari dengan IMT dan berpola 

negatif.  
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Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga (RSPAW) merupakan 

rumah sakit pusat pelayanan kesehatan paru dan pernafasan di wilayah 

Jawa Tengah. Berdasarkan pengambilan data di Rumah Sakit Paru dr. Ario 

Wirawan Salatiga, pada tahun 2012 sampai dengan 2014 PPOK menempati 

peringkat pertama dari 10 besar penyakit di rawat jalan Rumah Sakit Paru 

dr. Ario Wirawan  Salatiga. Jumlah kunjungan pada tahun 2014 sebesar 

3811 pasien. Berdasarkan hasil studi pendahuluan tanggal 2 November 

2015, 80% pasien rawat jalan di Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga 

dalam kategori IMBL rendah. Tingkat asupan energi, karbohidrat, protein, 

dan lemak pasien PPOK dalam kategori kurang sebesar 80%. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui hubungan antara asupan makan dan status merokok 

dengan status gizi pada pasien PPOK rawat jalan di Rumah Sakit Paru dr. 

Ario Wirawan Salatiga. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara asupan makan dan status merokok 

dengan status gizi pada pasien PPOK rawat jalan di Rumah Sakit Paru dr. 

Ario Wirawan Salatiga? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Menghubungkan antara asupan makan dan status merokok dengan 

status gizi pada pasien PPOK rawat jalan di Rumah Sakit Paru dr. Ario 

Wirawan Salatiga. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan asupan energi pada pasien PPOK rawat jalan di 

Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga 

b. Mendeskripsikan asupan karbohidrat pada pasien PPOK rawat jalan di 

Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga 

c. Mendeskripsikan asupan protein pada pasien PPOK rawat jalan di 

Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga 

d. Mendeskripsikan asupan lemak pada pasien PPOK rawat jalan di 

Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga 

e. Mendeskripsikan status merokok pada pasien PPOK rawat jalan di 

Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga 

f. Mendeskripsikan status gizi pada pasien PPOK rawat jalan di Rumah 

Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga 

g. Menganalisis hubungan antara asupan energi dengan status gizi pada 

pasien PPOK rawat jalan di Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga 

h. Menganalisis hubungan antara asupan karbohidrat dengan status gizi 

pada pasien PPOK rawat jalan di Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan 

Salatiga 

i. Menganalisis hubungan antara asupan protein dengan status gizi pada 

pasien PPOK rawat jalan di Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga 

j. Menganalisis hubungan antara asupan lemak dengan status gizi pada 

pasien PPOK rawat jalan di Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga 

k. Menganalisis hubungan antara status merokok dengan status gizi pada 

pasien PPOK rawat jalan di Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga 
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D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Pasien 

Menambah wawasan keilmuan pasien mengenai Penyakit Paru Obstruktif 

Kronik (PPOK) dan pengetahuan mengenai dampak merokok dan terapi 

gizi pada pasien PPOK, agar tercapai status gizi yang baik dan asupan 

makan yang tepat sehingga kesehatan pasien lebih optimal.  

 

2. Bagi Rumah Sakit 

Memberikan informasi kepada rumah sakit mengenai hubungan antara 

asupan makan dan status merokok dengan status gizi pada pasien PPOK 

rawat jalan di Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga sehingga 

dapat digunakan sebagai acuan dalam memberikan perawatan kepada 

pasien PPOK khususnya sebagai acuan pemberian terapi gizi.   

 

3. Bagi Peneliti  

Menambah wawasan keilmuan peneliti mengenai Penyakit Paru 

Obstruktif Kronik khususnya hubungan antara asupan makan dan status 

merokok dengan status gizi pada pasien PPOK. Selain itu penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.  

 

 

 


