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KEJADIAN RHINOSINUSITIS KRONIK DITINJAU DARI FREKUENSI 

MEROKOK  

 

Abstrak 

 

Rokok adalah sekumpulan bahan-bahan kimia yang merupakan zat yang  sangat 

merugikan bagi tubuh. Di dalam sebatang rokok kurang lebih terdapat 45 jenis 

bahan kimia beracun, sebenarnya terdapat lebih dari 200 unsur kimia di dalamnya. 

Salah satunya adalah nikotin. Pada perokok yang berkadar nikotin tinggi maupun 

rendah sama menimbulkan masalah, terutama pada perokok berkadar nikotin 

tinggi, beberapa perokok ternyata dapat menyebabkan rinosinusitis. Penelitian 

bertujuan untuk mengetahui frekuensi kejadian rinosinusitis kronik di Poli Rawat 

Jalan THT RSUD Moewardi Surakarta. Metode penelitian menggunakan desain 

penelitian Literature Review atau tinjauan pustaka. Studi literature review  adalah 

cara yang dipakai untuk megumpulkan data atau sumber yang berhubungan pada 

sebuah topik tertentu yang bisa didapat dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, 

internet, dan pustaka lain.  kemudian dilakukan koding terhadap isi jurnal yang 

direview menggunakan kategori psikospiritual Data yang sudah terkumpul 

kemudian dicari persamaan dan perbedaannya lalu dibahas untuk menarik 

kesimpulan. 

 

Kata kunci: rhinosinusitis kronik, merokok 

 

Abstract 

 

Cigarettes are a group of chemicals that are very harmful to the body. In a 

cigarette there are approximately 45 types of toxic chemicals, in fact there are 

more than 200 chemical elements in it. One of them is nicotine. In smokers with 

high and low nicotine levels, they cause problems, especially in smokers with 

high nicotine levels, some smokers can actually cause rhinosinusitis. This study 

aims to determine the frequency of chronic rhinosinusitis incidence in the ENT 

Outpatient Clinic of Moewardi Hospital, Surakarta. The research method used 

was a Literature Review research design or literature review. Literature review is 

a method used to collect data or sources related to a particular topic that can be 

obtained from various sources such as journals, books, the internet, and other 

literature. then coding the contents of the reviewed journals using the 

psychospiritual category. The collected data are then searched for similarities and 

differences and discussed to draw conclusions. 

 

Key words: chronic rhino sinusitis, smoking 

 

1. PENDAHULUAN  

Rokok adalah sekumpulan bahan-bahan kimia yang merupakan zat yang  sangat 

merugikan bagi tubuh. Di dalam sebatang rokok kurang lebih terdapat 45 jenis 
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bahan kimia beracun, sebenarnya terdapat lebih dari 200 unsur kimia di dalamnya. 

Salah satunya adalah nikotin. Pada perokok yang berkadar nikotin tinggi maupun 

rendah sama menimbulkan masalah, terutama pada perokok berkadar nikotin 

tinggi, beberapa perokok ternyata dapat menyebabkan rinosinusitis (Bangun, 2008 

: 29). Rhinosnusitis adalah penyakit peradangan mukosa yang melapisi hidung 

dan sinus paranasalis (Dorland, 2002).  

Rinosinusitis merupakan inflamasi yang sering ditemukan dan akan terus 

meningkat prevalensinya. Rinosinusitis diklasifikasikan dalam 3 kriteria yaitu 

rhinositis akutm rinosinusitis sub akut dan rinosinusitis kronik. Rinosinusitis 

kronik adalah salah satu dari penyakit otorinolaringologik yang paling sering 

ditemui dalam praktek sehari-hari. Rinosinusitis kronik merupakan sekelompok 

gangguan yang ditandai dengan peradangan pada mukosa hidung dan sinus 

paranasal dengan durasi minimal 12 minggu berturut-turut. Selain itu, ostitis pada 

tulang didasarnya dapat pula terjadi. Beberapa faktor, baik intrinsik dan ekstrinsik 

berkontribusi pada perkembangan rinosinusitis kronik (N.V. Deepthi dkk, 2012). 

Sebuah Universitas di Tobacco, dalam surveinya menyebutkan tercatat 

bahwa sekitar 1,2 milyar perokok aktif di dunia. Badan Kesehatan Dunia (WHO) 

pada tahun 1991, rokok merupakan penyebab kematian 3 juta orang penduduk 

dunia setiap tahunnya. 8.219 kematian per harinya dan 573 kematian per menit. 

Disadari atau tidak rokok menyebabkan kematian melalui  penyakit-penyakit yang 

ditimbulkannya, dari survei Universitas Tobacco tercatat bahwa sekitar 1,2 milyar 

perokok aktif di dunia. Diantaranya 30% kematian terjadi akibat kanker, 15% 

akibat penyakit kardiovaskular (hipertensi, gagal jantung, pjk dan lain-lain), 10% 

terjadi kerusakan pada organ-organ dan saluran pernapasan hingga terjadi 

beberapa kasus penyakit pembuluh darah otak serta berbagai penyakit lainnya 

(Bangun, 2008 : 26). 

 Insiden rhinosinustis di Amerika Serikat di perkirakan sebesar 14,1% dari 

populasi  orang dewasa. Kasus rinosinusitis kronis itu sendiri sudah masuk data 

rumah sakit berjumlah 18 sampai 22 juta pasien setiap tahunnya dan kira-kira 

sejumlah 200.000 orang dewasa Amerika menjalankan operasi rinosinusitis 

pertiap tahunnya (Ryan, 2006).  
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Doktor Martin Tammemagi dari Universitas Brock, Ontario, Kanada beserta 

timnya mengkaji 306 pasien non-perokok yang telah didiagnosis terkena sinus 

kronis (radang hidung atau sinus 12 pekan terakhir atau lebih). Mereka terkena 

asap rokok di rumah, tempat kerja, dan tempat umum selama lima tahun sebelum 

di diagnosis. Kemudian mereka dibandingkan dengan 306 orang yang berusia 

sama, jenis kelamin dan ras sama tapi tidak terkena sinus.  

Secara umum, sekitar 40% kasus sinus kronis berkaitan dengan merokok 

pasif (Zefa, 2010). Data dari Divisi Rinologi Departemen THT RSCM Januari – 

Agustus 2005 menyebutkan jumlah pasien rinologi pada kurun waktu tersebut 

adalah 435 pasien, 69%nya adalah sinusitis. Dari jumlah tersebut 30% 

mempunyai indikasi operasi BSEF (Bedah sinus endoskopik fungsional). Pada 

survei awal yang dilakukan peneliti di Poli Rawat Jalan THT RSUD Moewardi 

Surakarta terdapat 6 orang yang mempunyai kebiasaan merokok mengalami 

rinosinusitis kronis. 

Mengkonsumsi rokok memang menjadi tren anak muda dan pria dewasa saat 

ini. Mereka menganggap kegiatan merokok ini selain dilakukan sebagai iseng 

mereka juga menganggap dampak setelah mereka merokok memberikan keadaan 

yang fly dan tenang (pengobat stress). Tanpa mereka ketahui bahwa setiap 

hisapan rokok merupakan ancaman yang berbahaya  bagi tubuh, pikiran dan 

kesehatan mereka (http://www.wordpress.replubika.co.id). Rokok merupakan 

penyebab umum dari gangguan THT, termasuk sinusitis kronis.  

Rinosinusitis telah dikenal luas oleh masyarakat awam dan merupakan salah 

satu penyakit yang sering dikeluhkan dengan berbagai tingkatan gejala klinik. 

Hidung dan sinus paranasal merupakan bagian dari sistem pernafasan sehingga 

infeksi yang menyerang bronkus, paru dapat juga menyerang hidung dan sinus 

paranasal (Purnaman, et al. 2011). Rinosinusitis adalah penyakit peradangan 

mukosa yang melapisi hidung dan sinus paranasalis (Perhati, 2010).  

Rinosinusitis ini merupakan inflamasi yang sering ditemukan dan akan terus 

meningkat prevalensinya. Rinosinusitis  dapat mengakibatkan gangguan kualitas 

hidup, sehingga penting bagi dokter umum atau dokter spesialis lain untuk 

memiliki pengetahuan yang baik mengenai definisi, gejala dan metode diagnosis 
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dari penyakit rinosinusitis ini (Roos, 2010). Rinosinusitis ini sendiri di 

klasifikasikan dalam 3 kriteria, yaitu rinosinusitis akut, rinosinusitis subakut dan 

rinosinusitis kronis. Rinosinusitis kronis adalah peradangan pada mukosa hidung 

dan sinus paranasalis yang berlangsung lebih dari 3 bulan (Mangunkusumo dan 

Rifki, 2012). 

Rinosinusitis kronis secara nyata akan menurunkan kualitas hidup akibat 

obstruksi hidung dan iritasi, gangguan penghidu, gangguan tidur dan gejala pilek 

yang persisten  (Harowi, 2010). Faktor  predisposisi timbulnya rinosinusitis 

kronik ialah obstruksi mekanik seperti deviasi septum, hipertropi konka media, 

benda asing di hidung, polip serta tumor di dalam rongga hidung yang dibiarkan 

terus menerus tanpa penanganan pengobatan. Faktor predisposisi lain seperti 

rangsangan yang menahun dari lingkungan berpolusi, udara dingin serta kering, 

yang dapat mengakibatkan perubahan pada mukosa serta kerusakan silia. Faktor-

faktor fisik, kimia, saraf, hormonal atau emosional dapat juga mempengaruhi 

mukosa hidung yang selanjutnya dapat mempengaruhi mukosa sinus. 

Data dari Kemenkes RI tahun 2013 menyebutkan bahwa penyakit hidung 

dan sinus berada pada urutan ke-25 dari 50 pola penyakit peringkat utama atau 

sekitar 102.817 penderita rawat jalan di rumah sakit. Survei Kesehatan Indera 

Penglihatan dan Pendengaran yang diadakan oleh Binkesmas bekerja sama 

dengan PERHATI dan Bagian THT RSCM mendapatkan data penyakit hidung 

dari 7 propinsi. Data dari Divisi Rinologi Departemen THT RSCM Januari-

Agustus 2016 menyebutkan jumlah pasien rinologi pada kurun waktu tersebut 

adalah 435 pasien, 69%nya adalah sinusitis. Dari jumlah tersebut 30% 

mempunyai indikasi operasi BSEF (Bedah sinus endoskopik fungsional). Karena 

berbagai kendala dari jumlah ini hanya 60% nya (53 kasus) yang dilakukan 

operasi. Di Bagian THT RSUD A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung, dilaporkan 

tindakan BSEF pada periode Januari-November 2017 adalah 21 kasus atas 

indikasi rinosinusitis, 33 kasus pada polip hidung disertai rinosinusitis dan 30 

kasus BSEF disertai dengan tindakan septum koreksi atas indikasi rinosinusitis 

dan septum deviasi. 
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2. METODE 

Metode penelitian menggunakan desain penelitian Literature Review atau tinjauan 

pustaka. Studi literature review  adalah cara yang dipakai untuk megumpulkan 

data atau sumber yang berhubungan pada sebuah topik tertentu yang bisa didapat 

dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, internet, dan pustaka lain.   

Analisis pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelusuran 

artikel publikasi pada academic search complete, medline with full text, Proquest 

dan Pubmed, EBSCO menggunakan kata kunci yang dipilih yakni: kejadian 

rhinosinusitis kronis dan frekuensi merokok. Artikel atau jurnal  yang sesuai 

dengan kriteria inklusi dan eksklusi diambil untuk selanjutnya dianalisis. 

Literature Review ini di sintesis menggunakan metode naratif  dengan 

mengelompokkan data-data hasil ekstraksi yang sejenis sesuai dengan hasil yang 

diukur untuk menjawab tujuan   

Guna lebih memperjelas analisis abstrak dan full text jurnal dibaca dan 

dicermati. Ringkasan jurnal tersebut kemudian dilakukan analisis terhadap isi 

yang terdapat dalam tujuan penelitian dan hasil/temuan penelitian. Analisis yang 

digunakan menggunakan analisis isi jurnal, kemudian dilakukan koding terhadap 

isi jurnal yang direview menggunakan kategori psikospiritual Data yang sudah 

terkumpul kemudian dicari persamaan dan perbedaannya lalu dibahas untuk 

menarik kesimpulan.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan sumber isi jurnal, selanjutnya 

dilakukan koding terhadap isi jurnal yang telah direview menggunakan kategori 

psikospiritual. Sehingga menghasilkan hasil data sebagai berikut: 

3.1 Penekanan Masalah yang Diangkat untuk Penelitian 

Merokok merupakan faktor yang mempusisnyai rasio prevalensi yang tinggi 

terhadap rinosinusitis kronik. Selain itu polutan di udara juga berefek terhadap 

epitel pernafasan bila tidak diintervensi dapat berlanjut menjadi rinosinusitis.  

Paparan asap rokok berpengaruh terhadap penyembuhan pengobatan 

medikamentosa rinosinusitis kronis pada penderita. Hal tersebut sesuai dengan 
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yang di ungkapkan (Rengga 2016) bahwa Pengaruh Merokok Terhadap Kejadian 

Rhinosinusitis pada Mahasiswa Perokok di Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Malang Angkatan 2012.  Berdasarkan uji analisis antara 

pengaruh merokok terhadap Rhinosinusitis didapatkan hubungan yang signifikan 

(p <0,05). Kesimpulan: Terdapat pengaruh antara merokok dengan kejadian 

Rhinosinusitis.  

 

3.2 Langkah Penelitian atau Metode Penelitian yang Digunakan 

Diantara langkah penelitian yang di temukan melalui sumber isi jurnal, maka 

terdapat salah satu langkah penelitian yang bisa di ambil dengan menggunakan 

Observasional Analitik. Seperti yang dilakukan oleh (Rengga 2016) bahwa 

pengaruh Merokok Terhadap Kejadian Rhinosinusitis pada Mahasiswa Perokok di 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2012.  

Metode penelitian menggunakan Observasional analitik dengan 50 responden dan 

cross sectional.   

Berdasarkan isi jurnal yang telah ditemukan terdapat perbedaan dan 

persamaan isi, yang kemudian dirakum kedalam tabel literatur review. 

Tabel 1. Tabel Literature Review 

No Penulis Judul Desain Responden 
Prosedur 

Penilaian 
Hasil 

1 Rengga, 

2016 

Pengaruh 

Merokok 

Terhadap 

Kejadian 

Rhinosinusitis 

pada 

Mahasiswa 

Perokok di 

Fakultas 

Kedokteran 

Universitas 

Muhammadiya

h Malang 

Angkatan 2012 

Observ

asional 

analitik 

50 cross 

sectional 

Berdasarkan uji 

analisis antara 

pengaruh merokok 

terhadap 

Rhinosinusitis 

didapatkan 

hubungan yang 

signifikan (p 

<0,05). 

Kesimpulan: 

Terdapat pengaruh 

antara merokok 

dengan kejadian 

Rhinosinusitis 

 

2 Pamungka

s, Andri 

Hubungan 

Perilaku 

Korelas

i   

45 croos 

sectional. 

Hasil analisa data 

menggunkan 
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No Penulis Judul Desain Responden 
Prosedur 

Penilaian 
Hasil 

Nanda Tri 

(2019) 

Merokok 

Dengan 

Gangguan Pada 

Saluran 

Pernafasan 

(sinusitis) Di 

RSU 

Muhammadiya

h Ponorogo.  

Likelihood Ratio 

menunjukan nilai p 

value (0,033) < α 

(0,05) bahwa ada 

hubungan yang 

signifikan antara 

perilaku merokok 

dengan gangguan 

saluran pernafasan. 

3 Chien, et, 

all, 2016 

Association 

between 

cigarette 

smoking 

andinterleukin-

17A expression 

in nasal 

tissuesof 

patients with 

chronic 

rhinosinusitis 

and asthma 

Experi

ment 

24 Mann–

Whitney

Utest or 

Kruskal–

Wallis 

test. 

Dalam penelitian 

ini, merokok 

ditemukan terkait 

dengan 

peningkatan 

ekspresi IL-17A di 

jaringan hidung 

pasien dengan 

penyakit radang 

saluran napas serta 

lebih banyak 

kunjungan darurat 

tak terduga karena 

eksaserbasi akut 

asma. Temuan ini 

berkontribusi 

terhadap 

peningkatan 

pemahaman kita 

tentang 

kemungkinan 

mekanisme 

perkembangan 

penyakit saluran 

napas inflamasi 

dengan paparan 

aktor lingkungan 

seperti asap rokok. 

Terapi baru di 

masa depan yang 

menargetkan 

respons inflamasi 

terkait IL-17A 

mungkin 

bermanfaat bagi 
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No Penulis Judul Desain Responden 
Prosedur 

Penilaian 
Hasil 

pasien dengan 

asma atau CRS 

yang refrakter 

terhadap 

perawatan standar 

sebelumnya. 

4 Christense

n, et.al 

(2017) 

A Systematic 

Review of the 

Association 

between 

Cigarette 

Smoke 

Exposure and 

Chronic 

Rhinosinusitis 

Literatu

r 

review 

309 artikel A 

Systemat

ic 

Review 

Ada bukti yang 

jelas bahwa asap 

rokok terkait 

dengan CRS, tetapi 

studi longitudinal 

dan mekanistik 

diperlukan untuk 

menentukan efek 

kausatif. Informasi 

ini sangat penting 

untuk pemahaman 

yang lebih baik 

tentang hasil 

kesehatan CRS. 

5 Tyagi &  

Tyagi 

(2017) 

Impact of active 

and second 

hand tobacco 

smoke on CRS 

patients: 

comparative 

analysis by CT 

scanning and 

nasal 

endoscopy 

Literatu

r 

review 

100 artikel A 

Systemat

ic 

Review 

Paparan asap 

tembakau 

merupakan faktor 

risiko yang 

signifikan untuk 

CRS. Asap rokok, 

baik melalui 

perokok aktif atau 

perokok pasif 

berkontribusi 

langsung terhadap 

CRS. Pajanan 

terhadap perokok 

pasif selama masa 

kanak-kanak dan 

dewasa merupakan 

faktor risiko yang 

mapan untuk CRS. 

Paparan SHS harus 

dimasukkan dalam 

riwayat medis 

pasien karena ini 

merupakan 

kesempatan bagi 
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No Penulis Judul Desain Responden 
Prosedur 

Penilaian 
Hasil 

ahli THT untuk 

menasihati pasien 

mereka tentang 

menghindari SHS 

 

Hasil penelitian tersebut relevan dengan penelitian Rengga (2016) bahwa 

merokok dapat menyebabkan gangguan pada hidung berupa gangguan 

perkembangan silia dan peningkatan produksi mukus pada sinus yang pada 

akhirnya akan menyebabkan Rhinosinusitis. Hasil SPSS melalui cross sectional 

menunjukkan bahwa insiden Rhinosinusitis pada mahasiswa perokok didapatkan 

sebanyak 15 responden dan pada bukan perokok sebanyak 3 responden. 

Berdasarkan derajat merokoknya, insiden Rhinosinusitis pada perokok ringan 

sebanyak 14 responden dan pada perokok sedang sebanyak 1 responden. 

Berdasarkan jenis rokok yang dihisap, insiden Rhinosinusitis pada jenis rokok 

kretek sebanyak 1 responden dan pada rokok filter sebanyak 14 responden. 

Berdasarkan uji analisis antara pengaruh merokok terhadap Rhinosinusitis 

didapatkan hubungan yang signifikan (p <0,05).  

Hasil penelitian ini juga relevan dengan penelitian Pamungkas Andri 

Nanda Tri (2019) melalui penelitiannya berjudul ”Hubungan Perilaku Merokok 

Dengan Gangguan Pada Saluran Pernafasan (sinusitis) Di RSU Muhammadiyah 

Ponorogo”. Berdasarkan hasil UJI croos sectional dengan analisis SPSS diperoleh 

hasil analisa data menggunkan Likelihood Ratio menunjukan nilai p value (0,033) 

< α (0,05) bahwa ada hubungan yang signifikan antara perilaku merokok dengan 

gangguan saluran pernafasan. 

Paparan asap tembakau dikaitkan dengan peningkatan prevalensi gejala 

rinitis, tetapi penurunan prevalensi sensitisasi alergi. Hasil Shargorodsky et al. 

Menyoroti hubungan kompleks antara paparan asap tembakau dan patologi 

sinonasal. 

Lee dkk. menemukan hubungan yang signifikan antara perokok aktif dan 

CRS. Mereka menemukan bahwa setiap tahun perokok aktif, CRSprevalence 

meningkat 1,5%. Berdasarkan temuan kami, dokter harus menganjurkan agar 
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pasien yang rentan terhadap rinosinusitis kronis atau yang mengalami rinosinusitis 

kronis menghindari paparan perokok pasif. Kesimpulan Asap rokok, baik melalui 

perokok aktif atau paparan asap rokok kedua berkontribusi langsung terhadap 

CRS. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan literature review dari 5 artikel penelitian sebagaimana yang telah 

disajikan di atas bahwa Rengga (2016) menjelaskan adanya pengaruh merokok 

terhadap Rhinosinusitis didapatkan hubungan yang signifikan (p <0,05). 

Kesimpulan: Terdapat pengaruh antara merokok dengan kejadian Rhinosinusitis. 

Pamungkas, Andri Nanda Tri (2019) memperoleh hasil nilai p value (0,033) < α 

(0,05) bahwa ada hubungan yang signifikan antara perilaku merokok dengan 

gangguan saluran pernafasan. Chien, et, all, 2016 menemukan bahwa merokok 

ditemukan terkait dengan peningkatan ekspresi IL-17A di jaringan hidung pasien 

dengan penyakit radang saluran napas serta lebih banyak kunjungan darurat tak 

terduga karena eksaserbasi akut asma. Temuan ini berkontribusi terhadap 

peningkatan pemahaman kita tentang kemungkinan mekanisme perkembangan 

penyakit saluran napas inflamasi dengan paparan aktor lingkungan seperti asap 

rokok. Terapi baru di masa depan yang menargetkan respons inflamasi terkait IL-

17A mungkin bermanfaat bagi pasien dengan asma atau CRS yang refrakter 

terhadap perawatan standar sebelumnya. Christensen, et.al (2017) membuktikan 

bahwa ada bukti yang jelas bahwa asap rokok terkait dengan CRS, tetapi studi 

longitudinal dan mekanistik diperlukan untuk menentukan efek kausatif. 

Informasi ini sangat penting untuk pemahaman yang lebih baik tentang hasil 

kesehatan CRS. Tyagi &  Tyagi (2017) memaparkan asap tembakau merupakan 

faktor risiko yang signifikan untuk CRS. Asap rokok, baik melalui perokok aktif 

atau perokok pasif berkontribusi langsung terhadap CRS. 

Saran 

Dari seluruh proses penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam 

menyelesaikan penelitian ini, maka dapat diberikan beberapa saran yang mungkin 

dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Adapun 
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saran tersebut, yaitu: Kepada peneliti dan kepada pasien yang apabila dicurigai 

atau telah terkena rinitis alergi sebaiknya harus dilakukan tatalaksana dengan 

tepat, baik secara farmakologi maupun non farmakologi agar dapat membantu 

mencegah terjadinya rinosinusitis kronik. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan 

untuk melakukan pemeriksaan lanjutan yang lebih sensitif untuk menegakkan 

diagnosis rinitis alergi dan memperluas penelitian menggunakan sampel yang 

lebih besar dan bervariasi.  
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