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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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 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 
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(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 yang dilakukan oleh 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). 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam kelompok 

sampel, jumlah sampel, dan karakteristik sampel. Penelitian ini juga 

menggabungkan pengaruh kebiasaan merokok dengan olahraga terhadap nilai 

VEP1. Hasil dalam penelitian ini akan disesuaikan dengan data peneumobile 

Indonesia dan adanya pembanding sebagai kontrol negatif. 

Penelitan dilakukan di Universitas Muhammadiyah Surakarta karena 

dinilai bisa mewakili penilaian fungsi paru pada kelompok usia dewasa muda. 

Penelitian yang dilakukan di kampus juga sebagai upaya promotif dengan 

harapan mahasiswa akan menyadari pentingnya menjaga fungsi paru dengan 

menghindari kebiasan merokok dan melakukan olahraga secara teratur. 

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian mengenai perbedaan 

rerata nilai volume ekspirasi paksa detik pertama (VEP1) terhadap kebiasaan 

merokok dan olahraga mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta.
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B. Rumusan Masalah 

Apakah terdapat perbedaan rerata nilai VEP1 terhadap kebiasaan merokok 

dan olahraga mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan rerata nilai 

VEP1 terhadap kebiasaan merokok dan olahraga mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Memberikan informasi mengenai perbedaan rerata nilai VEP1 terhadap 

kebiasaan merokok dan olahraga mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

2. Sebagai bahan pertimbangan dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan 

rehabilitatif pengurangan risiko dan angka kejadian obstruksi saluran napas 

akibat kebiasaan merokok. 

3. Menambah wawasan bagi penulis mengenai cara menilai obstruksi saluran 

napas dengan alat spirometri.                                                        .

 


