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PERBEDAAN RERATA NILAI VOLUME EKSPIRASI PAKSA DETIK PERTAMA 

(VEP1) TERHADAP KEBIASAAN MEROKOK DAN OLAHRAGA 

MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

Abstrak 

Nilai VEP1 merupakan indeks yang paling sering digunakan untuk menilai kelainan fungsi 

pernapasan dengan mudah dan efektif secara klinis. Kebiasaan merokok dan olahraga termasuk 

faktor yang mempengaruhi fungsi pernapasan. Kandungan asap rokok menyebabkan iritasi 

saluran napas, sedangkan olahraga teratur akan meningkatkan otot-otot pernapasan. Tujuan 

penelitan ini untuk mengetahui adanya perbedaan rerata nilai VEP1 terhadap kebiasaan 

merokok dan olahraga mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jenis penelitian ini 

adalah analitik observasional melalui pendekatan cross sectional dengan teknik purposive 

sampling. Besar sampel adalah 31 atlet perokok, 31 atlet bukan perokok, 31 non atlet perokok 

dan 31 non atlet bukan perokok yang memenuhi kriteria restriksi. Alat ukur yang digunakan 

adalah spirometri. Analisis data menggunakan two way anova dengan software komputer. 

Berdasarkan analisa data terdapat perbedaan yang signifikan rerata nilai VEP1 terhadap 

kebiasaan merokok (p = 0,000) dan rerata nilai VEP1 terhadap olahraga (p=0,002). Tidak ada 

interaksi antara kebiasaan olahraga dan merokok terhadap rerata nilai VEP1 (p=0,365). 

Kelompok yang memiliki perbedaan paling signifikan secara statistik yaitu atlet bukan perokok 

dengan non atlet perokok (p=0,000). 

Kata kunci : Kebiasaan merokok, Olahraga, VEP1 

Abstract 

Value of FEV1 is the most commonly used index to examine respiratory dysfunctions, as it is 

easy and effective clinically. Smoking habits and exercise include factors that affect respiratory 

functions. Substances of cigarrete smoke can cause irritation of respiratory tract, while regular 

exercise can increases respiratory muscles. The purpose of this research is to understand 

difference mean value of FEV1 to smoking habits and exercise in students of Muhammadiyah 

Surakarta University. The study design was an observational analytical study with a cross-

sectional approach and purposive sampling technique. The sample size consists of 31 smoker 

athletes, 31 non-smoker athletes, 31 smoker non-athletes and 31 non-smoker non-athletes; all 

of whom qualified restriction criteria. Measurement performed using spirometry. Data analysis 

was performed by two way anova using a computer software. Based on data analysis, there 

were significant difference mean value of FEV1 to smoking habits (p=0.000) and mean value 

of FEV1 to excercise (p=0.002). There were no interaction between smoking habits and 

excercise to mean value of FEV1 (p=0.365). The most statistically significant difference are 

non-smoker athlete and smoker non-athlete (p=0.000). 

Keywords: Smoking habits, Exercise, FEV1 

1. PENDAHULUAN

Uji faal paru dapat memberikan gambaran fungsi pernapasan secara keseluruhan. 

Pemeriksaan faal paru dilakukan dengan menggunakan alat spirometri. Hal ini dapat dilihat 

dari beberapa komponen seperti VEP1 atau volume ekspirasi paksa detik pertama (Patriana, 

et al., 2014). Nilai VEP1 merupakan indeks yang paling sering digunakan untuk menilai 
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obstruksi jalan napas, bronkokonstriksi dan bronkodilatasi. Pengukuran VEP1 penting untuk 

mendeteksi perubahan paru dengan mudah dan efektif secara klinis (Astell-Burt, et al., 

2013). Nilai normal VEP1 rata-rata 3,2 L (Molenaar, et al., 2014). 

Penurunan nilai VEP1 berhubungan erat dengan gangguan obstruksi paru (Sherwood, 

2014). Pola obstruksi pada penyakit paru mencakup gangguan konduksi jalan napas yang 

disebabkan oleh inflamasi seperti PPOK (Kumar, et al., 2015). Penyakit Paru Obstruktif 

Kronis (PPOK) merupakan penyebab kematian keempat tertinggi di dunia dan diperkirakan 

menjadi penyebab kematian ke-3 di dunia pada tahun 2020, peningkatan angka kematian 

tersebut disebabkan meluasnya kebiasaan merokok (GOLD, 2016). Prevalensi kejadian 

PPOK di Indonesia sebanyak 3,7% (Balitbang Kemenkes RI, 2013). Prevalensi PPOK 

meningkat di Provinsi Jawa Tengah dengan angka kejadian pada tahun 2014 rata-rata 

sebesar 2,14% menjadi 2,27% pada tahun 2015. Prevalensi di wilayah Surakarta juga 

meningkat dengan jumlah penderita PPOK pada tahun 2014 sebanyak 52 kasus dan pada 

tahun 2015 menjadi 204 kasus (Dinkes Jateng, 2015). 

Penyebab penurunan nilai VEP1 sebagian besar karena kelainan paru obstruktif, 

restriktif maupun kombinasi (Harahap & Aryastuti, 2012). Salah satu faktor yang 

menyebabkan penyakit paru obstruktif maupun restriktif sehingga menurunkan nilai VEP1 

adalah kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok merupakan faktor risiko utama terjadinya 

penyakit paru obstruksi kronis (PPOK). Bahan kimia yang terkandung dalam rokok 

menyebabkan inflamasi pada saluran pernapasan (Alexis, et al., 2016). Fungsi pernapasan 

juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti aktivitas fisik, usia, jenis kelamin, tinggi dan 

berat badan serta ras. Olahraga menyebabkan daya tahan dan kekuatan otot pernapasan 

meningkat sehingga kemampuan paru-paru mengembang bertambah. Olahraga juga 

meningkatkan kemampuan otot pernapasan untuk mengatasi resistensi aliran udara 

pernapasan sehingga terjadi peningkatan nilai VEP1, tetapi apabila seseorang jarang 

melakukan olahraga akan terjadi penurunan fungsi pernapasan dengan bertambahnya usia 

seseorang  (Guyton & Hall, 2014). 

Penelitian Chaabane et al. (2016) melaporkan bahwa VEP1 secara signifikan menurun 

pada kelompok atlet perokok dibandingkan atlet bukan perokok (𝑝 = 0,001). Penelitian lain 

yang dilakukan oleh Vedala et al. (2013) mengenai perbedaan uji fungsi paru antara atlet 

dan populasi sedentary juga menunjukan perbedaan nilai VEP1 yang bermakna antara atlet 

dan non-atlet (𝑝 < 0,01). 
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Beberapa penelitian mengatakan bahwa faal paru pada perokok akan mengalami 

penurunan oleh adanya zat oksidan yang masuk ke saluran pernapasan dengan cara 

partikulat dalam asap rokok, kemudian mengendap di lapisan mukus yang melapisi mukosa 

bronkus, sehingga menghambat aktivitas silia yang berakibat iritasi jalan napas, hal ini akan 

menyebabkan paralisis silia, bronkospasme, hiperplasia, dan hipertropi kelenjar mukosa 

maupun goblet. Semua ini akan menimbulkan penebalan dinding jalan napas, sekresi lendir 

meningkat disertai bronkospasme sehingga menyebabkan terjadinya sumbatan mukus yang 

menyumbat jalan napas. Apabila lendir dalam saluran napas ini tidak dikeluarkan secara 

efektif oleh mukosiliar, maka lendir tersebut merupakan media tempat berkumpulnya kuman 

yang memudahkan infeksi bakterial, pada proses selanjutnya terjadi erosi epitel serta 

pembentukan jaringan parut, kemudian terjadi juga metaplasia skuamosa dan penebalan 

lapisan skuamosa. Hal ini akan menimbulkan stenosis dan obstruksi saluran napas yang 

bersifat irreversible (Susanti, 2015). 

Faal paru dan olahraga mempunyai hubungan timbal balik, gangguan faal paru dapat 

mempengaruhi kemampuan olahraga dan sebaliknya olahraga juga dapat meningkatkan faal 

paru. (Hutapea & Angladi, 2013). Olahraga yang dilakukan secara rutin dapat menyebabkan 

fungsi kerja paru meningkat karena terjadi peningkatan penggunaan oksigen dalam darah. 

Olahraga yang rutin dan teratur dapat meningkatkan kekuatan otot terutama otot 

pernapasaan yang menghasilkan intensitas yang cukup pada saat inspirasi sehingga terjadi 

peningkatan pada fungsi otot pernapasan (Dumat, et al., 2016). Peningkatan otot pernapasan 

mengakibatkan terjadinya peningakatan elastisitas paru sehingga volume udara paru 

meningkat (Anggriawan, 2015). 

2. METODE PENELITIAN 

Desain penelitian ini menggunakan metode penelitian analitik observasional dengan 

rancangan cross sectional, yaitu peneliti melakukan pengukuran secara langsung dan 

mempelajari hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Penelitian ini dilaksanakan 

bulan November hingga Desember 2017. Lokasi penelitian berada di Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sampel penelitian atlet perokok dan bukan perokok 

dari Unit Kegiatan Mahasiswa bidang olahraga di Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

sedangkan sampel non atlet perokok dan bukan perokok dari beberapa fakultas di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, 

yakni pengambilan sampel dengan dasar pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang 
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telah ditetapkan sebelumnya. Besar sampel penelitian yang memenuhi kriteria restriksi 

sebanyak 124 orang yang dibagi menjadi empat kelompok yaitu atlet perokok, atlet bukan 

perokok, non atlet perokok, dan non atlet bukan perokok. Analisis data penelitian ini 

menggunakan uji two way anova dengan software komputer, dengan syarat distribusi data 

normal (p>0,05). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Penelitian 

Penelitian dilakukan di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Sampel yang diambil adalah mahasiswa atlet yang telah mengikuti Unit 

Kegiatan Mahasiswa bidang olahraga minimal 2 bulan dan non atlet, selain itu sampel 

juga merupakan perokok aktif setidaknya telah merokok 100 batang selama hidupnya 

dan bukan perokok. Berdasarkan data yang diperoleh, berikut karakteristik subjek 

penelitian : 

Tabel 1. Sebaran Responden Penelitian 

Responden Frekuensi Presentase (%) 

Atlet perokok 31 25 % 

Atlet bukan perokok 31 25 % 

Non atlet perokok 31 25 % 

Non atlet bukan perokok 31 25 % 

Total 124 100% 

Sumber : Data Penelitian Diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 1 didapatkan besar sampel dari setiap kelompok adalah 31 

responden. Total sampel keempat kelompok adalah 124 responden. Besar sampel 

tersebut telah memenuhi syarat minimal uji hipotesis analisis varians (ANOVA) dengan 

memperhatikan effect size, sehingga besar sampel tersebut telah mewakili setiap 

populasi untuk dilakukan penelitian (Dahlan, 2015). 

Tabel 2. Distribusi Subjek Penelitian berdasarkan Usia, Tinggi Badan, dan IMT 

Karakteristik 

Atlet 

perokok 

Atlet bukan 

perokok 

Non atlet 

perokok 

Non atlet bukan 

perokok 

Frekuensi % Frekuensi % Frekuensi % Frekuensi % 

Usia         

20-22 29 93,5 31 100 24 77,4 27 87,1 

23-24 2 6,5 0 0 7 22,6 4 12,9 

Tinggi Badan         

150-159 0 0 1 3,2 0 0 2 6,5 

160-169 10 32,3 12 38,7 15 48,4 15 48,4 

170-179 19 61,3 16 51,6 16 51,6 14 45,2 

180-189 2 6,5 2 6,5 0 0 0 0 

IMT         

< 18,5 3 6,5 3 9,7 3 9,7 2 6,5 

18,5-25 29 93,5 28 90,3 28 90,3 29 93,5 

Sumber : Data Penelitian Diolah, 2017 
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Tabel 2 menunjukkan distribusi subjek penelitian berdasarkan usia, tinggi badan 

dan IMT. Frekuensi usia terbanyak pada keempat kelompok yaitu 20-22 tahun. 

Frekuensi terbanyak pada kelompok atlet perokok, atlet bukan perokok dan non atlet 

perokok dengan tinggi 170 – 179 cm, sedangkan frekuensi terbanyak pada kelompok 

non atlet bukan perokok dengan tinggi 160 – 169 cm. Tinggi minimal kelompok atlet 

perokok dan non atlet perokok yaitu 160-169 cm, sedangkan kelompok atlet bukan 

perokok dan non atlet bukan perokok pada rentang 150-159 cm. Tinggi maksimal 

kelompok atlet perokok dan atlet bukan perokok yaitu 180-189 cm, sedangakan 

kelompok non atlet perokok dan non atlet bukan perokok pada rentang 170-179 cm. 

Frekuensi IMT terbanyak pada keempat kelompok yaitu 18,5 – 25 kg/m2. 

Tabel 3. Karakteristik Subjek Penelitian terhadap Rerata Nilai VEP1 

Karakteristik n Rata-rata±SD p 

Usia (tahun)    

20-22 111 20,73±0,82 
0,127* 

23-24 13 23±0,28 

IMT (kg/m2)    

<18,5 11 17,5±1,02 
  0,232** 

18,5-25 113 22,3±1,95 

Sumber : Data Penelitian Diolah, 2017 

Keterangan : 

* Uji t tidak berpasangan; ** Uji Mann-Whitney 

Berdasarkan tabel 3 tidak terdapat perbedaan yang signifikan (p>0,05) usia dan 

IMT terhadap rerata nilai VEP1 pada subjek penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa usia 

dan IMT bukan variabel perancu dalam penelitian ini. 

Tabel 4. Distribusi Nilai VEP1 berdasarkan Kelompok Sampel 

Kategori N 
Nilai Rerata VEP1 (L) 

Min. Max. Mean Std. Deviasi 

Atlet perokok 31 1,37 3,49 2,54 0,53 

Atlet bukan perokok 31 2,04 3,79 2,90 0,47 

Non atlet perokok 31 1,23 3,12 2,21 0,47 

Non atlet bukan perokok 31 2,12 3,43 2,72 0,36 

Sumber : Data Penelitian Diolah, 2017 

Berdasararkan tabel 4 menunjukan bahwa rerata nilai VEP1 tertinggi sampai 

terendah pada kelompok atlet bukan perokok (2,90±0,47), non atlet bukan perokok 

(2,72±0,36), atlet perokok (2,54±0,53), dan non atlet perokok (2,21±0,47). 

Tabel 5. Hasil Uji Shapiro-Wilk 

 Kelompok Sampel 
Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. 

Nilai 

Rerata 

VEP1 

Atlet perokok 0,960 31 0,297 

Atlet bukan perokok 0,974 31 0,628 

Non atlet perokok 0,975 31 0,676 

Non atlet bukan perokok 0,938 31 0,074 

Sumber : Data Penelitian Diolah, 2017 
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Berdasarakan tabel 5 hasil uji normalitas di atas pada keempat kelompok memiliki 

distribusi data normal dengan nilai p > 0,05. 

Tabel 6. Hasil Uji Levene’s Test 

Levene’s test of Equality of Error Variances 

   Sig. 

Rerata VEP1  0,133 

Sumber : Data Penelitian Diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 6 hasil uji homogenitas diperoleh nilai signifikansi sebesar 

0,133. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi rerata VEP1 lebih besar dari 0,05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variansi data tersebut bersifat homogen. 

Tabel 7. Hasil Analisis Uji Two Way Anova 

Test of Between-Subject Effects 

  Sig. 

Rerata Nilai VEP1 

Kebiasaan merokok 0,000* 

Olahraga 0,002* 

Kebiasaan merokok ↔ Olahraga 0,365 

Sumber : Data Penelitian Diolah, 2017 

Keterangan :  

*  : signifikan (p < 0,05) 

↔ : interaksi 

Berdasarkan hasil uji two way anova tabel 7 terdapat perbedaan yang signifikan 

rerata nilai VEP1 terhadap kebiasaan merokok (p = 0,000) dan rerata nilai VEP1 

terhadap olahraga (p=0,002), tetapi tidak ada interaksi antara kebiasaan olahraga dan 

merokok terhadap rerata nilai VEP1 (p=0,365). 

Tabel 8. Hasil Uji Post Hoc Tukey 

Kelompok Nilai p 

Atlet perokok – atlet bukan perokok 0,014* 

Atlet perokok – non atlet bukan perokok 0,439 

Atlet perokok – non atlet perokok 0,026* 

Atlet bukan perokok – non atlet perokok 0,000* 

Atlet bukan perokok – non atlet bukan perokok 0,405 

Non atlet perokok – non atlet bukan perokok 0,000* 

Sumber : Data Penelitian Diolah, 2017 

Keterangan 

* : berbeda bermakna (p<0,05) 

Berdasarkan uji post hoc Tukey pada tabel 8 terdapat perbedaan yang signifikan 

rerata nilai VEP1 (p<0,05) antara non atlet perokok dengan non atlet bukan perokok 

(p=0,000), atlet perokok (p=0,026) dan atlet bukan perokok (p=0,000), serta atlet 

perokok dengan atlet bukan perokok (p=0,014). 
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3.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji two way anova pada tabel 8 dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan antara rerata nilai VEP1 terhadap kebiasaan merokok 

dengan nilai p = 0,000 (p <0,05). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Nawafleh et al. (2012) menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan rerata nilai VEP1 antara perokok dan bukan perokok dengan nilai p<0,05. 

Kebiasaan merokok mempercepat penurunaan faal paru. Beberapa penelitian 

menyatakan bahwa faal paru pada perokok akan mengalami penurunan oleh adanya zat 

oksidan yang masuk ke saluran pernapasan, kemudian mengendap di lapisan mukus yang 

melapisi mukosa bronkus, sehingga menghambat aktivitas silia (Saminan, 2016). 

Apabila lendir dalam saluran napas ini tidak dikeluarkan secara efektif oleh mukosiliar, 

maka lendir tersebut merupakan media tempat berkumpulnya kuman yang memudahkan 

infeksi bakterial, pada proses selanjutnya terjadi inflamasi dan hiperaktivitas bronkus. 

Hal ini akan menimbulkan penyempitan saluran napas sehingga nilai VEP1 rendah 

(Susanti, 2015; Nawafleh, et al., 2012). 

Hasil pada tabel 8 juga menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

antara rerata nilai VEP1 terhadap olahraga dengan nilai p = 0,002 (p<0,05). Hasil 

penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hutapea dan Angladi (2013) 

menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata VEP1 pada 

subjek yang aktif dan tidak aktif berolahraga (P = 0,00 ; < 0,05), nilai VEP1 pada 

mahasiswa pria yang aktif berolahraga lebih tinggi dibandingkan yang tidak aktif 

berolahraga. Olahraga yang dilakukan secara teratur akan meningkatkan daya tahan serta 

kekuatan otot pernapasan, sehingga kemampuan mengembang paru-paru akan 

bertambah dan peningkatan kemampuan otot pernafasan untuk mengatasi resistensi 

aliran udara pernafasan. Hal ini mengakibatkan peningkatan volume udara paru 

(Anggriawan, 2015; Hutapea & Angladi, 2013). 

Berdasarkan pada tabel 8 tidak terdapat interaksi antara kebiasaan merokok dan 

olahraga terhadap rerata nilai VEP1 (p = 0,365). Hal ini menunjukkan bahwa efek 

merokok dan olahraga tidak berpengaruh secara bersama, tetapi masing-masing faktor 

tersebut mempengaruhi perbedaan yang signifikan terhadap rerata nilai VEP1, sehingga 

dilakukan post hoc. Hasil uji post hoc dengan Tukey menyatakan bahwa terdapat 

perbedaan yang bermakna rerata nilai VEP1 antara non atlet perokok dengan non atlet 

bukan perokok (p=0,000), atlet perokok (p=0,026) dan atlet bukan perokok (p=0,000), 

serta atlet perokok dengan atlet bukan perokok (p = 0,014). Zat dalam asap rokok 
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menyebabkan ketidaknormalan pada saluran pernapasan, sedangkan olahraga secara 

rutin dapat menyebabkan peningkatan fungsi kerja paru (Sukmawati & Amin, 2016). 

Hasil rerata nilai VEP1 pada empat kelompok dari tertinggi sampai terendah yaitu 

atlet bukan perokok, non atlet bukan perokok, atlet perokok dan non atlet perokok. Hasil 

ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jenkins et al. (2014) yang dilakukan 

pada empat kelompok juga untuk mengetahui pengaruh dari aktivitas fisik dan merokok. 

Berdasarkan penelitian ini didapatkan kelompok non atlet bukan perokok mempunyai 

VEP1 yang lebih besar dibandingkan atlet perokok, hal ini membuktikan bahwa dampak 

merokok lebih besar terhadap penurunan nilai VEP1 meskipun olahraga mempunyai 

pengaruh dalam meningkatkan fungsi paru (Jenkins, et al., 2014). 

4. PENUTUP 

Terdapat perbedaan yang signifikan rerata nilai VEP1 terhadap kebiasaan merokok 

dan olahraga antara kelompok non atlet perokok dengan non atlet bukan perokok, atlet bukan 

perokok, atlet perokok, dan atlet perokok dengan atlet bukan perokok. 
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