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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK) merupakan penyakit paru yang 

ditandai dengan obstruksi kronis aliran udara di paru yang mengganggu 

pernafasan normal yang bisa mengancam jiwa. Menurut Global Initiative for 

Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), PPOK adalah penyakit paru 

yang ditandai dengan gejala pernafasan persisten dan keterbatasan aliran 

udara akibat saluran nafas tersumbat dan atau kelainan alveolar yang 

disebabkan partikel atau gas yang berbahaya. PPOK juga disebut dengan 

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). (WHO, 2019) 

PPOK menyerang 65 juta orang di dunia dalam tingkat keparahan sedang 

sampai berat. Lebih dari 3 juta orang meninggal karena PPOK dan penyebab 

kematian kelima di dunia. Total kematian akibat penyakit tersebut 

diproyeksikan meningkat lebih dari 30% dalam 10 tahun kedepan kecuali jika 

ada tindakan segera untuk mengurangi faktor risiko yang mempengaruhi 

penyakit tersebut. WHO memperkirakan pada tahun 2030, PPOK adalah 

penyebab ketiga kematian di dunia. (WHO, 2015) 

Berdasarkan Global Burden of Disease 2015, tingkat kematian yang 

disebabkan oleh PPOK meningkat hampir 11 % dari tahun 1990-2015. 

Selama periode yang sama, prevalensi penyakit PPOK juga meningkat 

sebesar 44%. Jika tidak ada penanggulangan maka PPOK akan menjadi 
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penyebab kematian global ketiga pada tahun 2030 (GBD, 2017). PPOK juga 

merupakan kematian utama di Amerika, namun banyak masyarakat yang 

tidak menyadari bahwa PPOK adalah masalah kesehatan nasional utama 

(NIH, 2019).  

PPOK merupakan satu dari 4 penyakit tidak menular utama yang 60% 

menyebabkan kematian di Indonesia (Kemenkes RI, 2019). Prevalensi PPOK 

di Indonesia pada usia > 30 tahun sebesar 3,7%, tertinggi di Propinsi 

Lampung (1,4%). Berdasarkan data WHO merokok merupakan penyebab 

utama PPOK. Merokok dikatakan sebagai faktor risiko utama terjadinya 

PPOK. Terkait dengan hal itu, Indonesia merupakan salah satu negara 

berkembang yang memiliki jumlah perokok aktif yang tinggi. World Health 

Organization (WHO) telah menetapkan Indonesia sebagai negara terbesar 

ketiga di dunia sebagai pengguna rokok. (WHO, 2019) 

Menurut Riskesdas (2013), perilaku merokok di Indonesia pada 

penduduk usia > 15 tahun semakin tahun cenderung mengalami peningkatan 

dari sebesar 34,2 % pada tahun 2007 menjadi sebesar 36,3 % pada tahun 

2013. Dijumpai pada tahun 2013 yang perokok aktif sebesar 64,9 % pada pria 

dan sebesar 2,1 % pada perempuan. Status pekerjaan yang paling banyak 

menderita PPOK adalah dengan pekerjaan petani atau nelayan atau buruh 

sebesar 4,7 %.  (Kemenkes RI, 2013) 

PPOK banyak terjadi pada laki-laki karena peningkatan penggunaan 

tembakau. Prevalensi merokok pada laki-laki usia > 15 tahun sebesar 70% 

pada Propinsi Gorontalo, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. 

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR RISIKO ... NURUL LAYLY FIRDAUSI

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



3 
 

 

Sedangkan prevalensi perokok pada perempuan sebesar 30% pada Propinsi 

Nusa Tenggara Timur (Kemenkes, 2013). Persentase usia pertama merokok 

pada laki-laki sebesar 57,3% dimulai pada usia 15-19 tahun sedangkan 

perokok perempuan sebesar 31,5% dimulai pada usia > 30 tahun. (Kemenkes, 

2014). Usia pertama merokok berhubungan dengan kematangan dari paru 

sehingga jika merokok pada usia lebih muda maka fungsi paru akan 

terganggu dan bisa menyebabkan PPOK. Usia berhenti merokok juga 

berhubungan dengan kejadian PPOK ditunjukkan pada penelitian sebelumnya 

bahwa usia berhenti merokok mempunyai kapasitas dalam berhubungan 

dengan riwayat alami PPOK (Bai & Chen, 2017).  

Pekerjaan merupakan satu dari faktor risiko terjadinya PPOK, berkaitan 

dengan seorang pekerja sering terpapar debu. Pada penelitian sebelumya 

menyatakan bahwa pekerja yang sering terpapar debu lebih berisiko terjadi 

PPOK daripada yang tidak terpapar oleh debu. (Borup, Kirkeskov, Hanskov, 

& Brauer, 2018). 

Tempat tinggal juga merupakan satu dari faktor risiko yang berhubungan 

dengan PPOK. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tempat tinggal di 

pedesaan meningkatkan peluang terjadinya PPOK, asosiasi ini dibuhungkan 

dengan paparan terkait pertanian (Burkes et al., 2018). Terdapat penelitian 

juga menyebutkan bahwa tempat tinggal di perkotaan juga termasuk faktor 

risiko yang berhubungan dengan PPOK, berkaitan dengan paparan asap atau 

polutan di luar ruangan di perkotaan terutama di Indonesia (Sana, Somda, 

Meda, & Bouland, 2018). 
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Penelitian menyebutkan bahwa BMI merupakan faktor risiko yang 

berhubungan dengan PPOK dan disesuaikan dengan tingkat keparahan dari 

PPOK. BMI juga dapat menjadi indikator untuk memprediksi prognosis 

PPOK dalam manajemen waktu jangka panjang. (Wu et al., 2018). Beberapa 

penelitian menyebutkan bahwa underweight berhubungan dengan kejadian 

PPOK (Alam et al., 2015).  

Sebagian besar informasi yang tersedia tentang prevalensi PPOK, 

morbiditas dan mortalitas berasal dari negara dengan penghasilan tinggi. 

Bahkan di negara tersebut data epidemiologis tentang PPOK yang 

dikumpulkan bersifat akurat. Sedangkan pada negara dengan berpenghasilan 

rendah dan menengah diketahui bahwa hampir 90% kematian akibat PPOK 

(Bernd et al., 2015). 

PPOK akan berdampak negatif dengan kualitas hidup penderita, 

termasuk pasien yang berumur > 40 tahun akan menyebabkan disabilitas 

penderitanya. Padahal psien tersebut masih dalam kelompok usia produktif 

namun tidak dapat bekerja maksimal karena sesak napas yang kronik. 

Morbiditas PPOK akan menghasilkan penyakit kardiovaskuler, kanker 

bronchial, infeksi paru-paru, trombo embolik disorder, keberadaan asma, 

hipertensi, osteoporosis, sakit sendi, depresi dan anxiety. (Kristina, 2019) 

Sangat sedikit data yang menunjukkan terkait PPOK tetapi angka 

kejadian PPOK masih banyak seperti data yang menunjukkan terjadinya 

PPOK terdapat pada Riskesdas 2013 sedangkan Riskesdas 2018 tidak ada 

data yang menunjukkan kejadian PPOK. Pada tahun 2014 RAND dan Survey 
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Meter berkolaborasi melakukan survey yaitu IFLS-5. IFLS-5 merupakan big 

data yang disediakan untuk penelitian secara gratis. Dalam big data IFLS-5 

terdapat banyak variabel yang dapat diambil untuk menganalisis faktor risiko 

kejadian PPOK di Indonesia.  

Dengan adanya angka kasus kejadian PPOK dan banyak faktor risiko 

yang mempengaruhinya sedangkan sangat sedikit data yang menjelaskan 

tentang PPOK maka peneliti mempunyai ide untuk melakukan penelitian 

tentang analisis faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian Penyakit 

Paru Obstruksi Kronis (PPOK) di Indonesia dengan menggunakan data 

sekunder IFLS-5. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas PPOK merupakan penyakit paru 

kronis yang mengganggu saluran pernafasan yang dapat mengancam jiwa. 

Terdapat beberapa faktor yang berhubungan dengan terjadinya PPOK. 

Jenis kelamin dan usia: studi pada orang dewasa di Cina didapatkan 

risiko relative pria terhadap wanita adalah 2,80 (95% C I ; 2,64-2,98), usia tua 

RR 2,71 (95% CI 2,53-2,89). Merokok merupakan penyebab PPOK 

terbanyak (95% kasus) di negara berkembang. Perokok aktif dapat 

mengalami hipersekresi mucus dan obstruksi jalan napas kronik. Dilaporkan 

ada hubungan antara penurunan volume ekspirasi paksa detik pertama 

(VEP1) dengan jumlah, jenis dan lamanya merokok. Studi di China 

menghasilkan risiko relative merokok 2,47 (95% CI : 1,91-2,94).  

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR RISIKO ... NURUL LAYLY FIRDAUSI

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



6 
 

 

Polusi indoor yaitu memasak dengan bahan biomass dengan ventilasi 

dapur yang jelek misalnya terpajan asap bahan bakar kayu dan asap bahan 

bakar minyak diperkirakan memberi kontribusi sampai 35%. Manusia banyak 

menghabiskan waktunya pada lingkungan rumah (indoor) seperti rumah, 

tempat kerja, perpustakaan, ruang kelas, mall, dan kendaraan. Polutan indoor 

yang penting antara lain SO2, NO2 dan CO yang dihasilkan dari memasak 

dan kegiatan pemanasan, zat-zat organik yang mudah menguap dari cat, 

karpet, dan perabotan rumah tangga, bahan percetakan dan alergi dari gas dan 

hewan peliharaan serta perokok pasif. (C. Ulul, 2018) 

Polusi outdoor yaitu polusi udara mempunyai hubungan buruk pada 

VEP1, inhalan yang paling kuat menyebabkan PPOK adalah Cadmium, Zinc, 

debu dan bahan asap pembakaran/pabrik/tambang. (C. Ulul, 2018)  

Prevalensi PPOK tertinggi di Negara Bangladesh pada penduduk 

pedesaan daripada perkotaan dan lebih banyak pada laki-laki daripada 

perempuan, usia > 40 tahun, BMI underweight dan mempunyai kebiasaan 

merokok (Alam et al., 2015). Faktor risiko eksternal terjadinya PPOK adalah 

merokok sedangkan faktor sekunder dan tersier adalah paparan debu di 

tempat kerja, asap dan uap berbahaya. Polusi udara dalam ruangan yang 

berasal dari pembakaran bahan bakar biomassa dan juga polusi udara dari luar 

ruangan yang dapat berinteraksi secara adiktif dengan faktor risiko individu 

sehngga dapat meningkatkan kejadian PPOK (Luis, J. Lopes, 2016). 

Sebuah studi di Hongkong menemukan bahwa prevalensi dari 

kebanyakan gejala sakit pernafasan meningkat lebih selama periode 12 tahun 
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dan diperoleh data bahwa prevalensi yang terdiagnosa emfisema meningkat 

dari 2,4% - 3,1% dengan PR 1,78 (95% CI 1,12 – 2,86), hal ini mungkin 

disebabkan oleh faktor lingkungan khususnya peningkatan polusi udara di 

kota Hongkong. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian identifikasi masalah tersebut di atas dapat 

dirumuskan masalah penelitian yaitu “Faktor apa saja yang berhubungan 

dengan kejadian Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK)?” 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

1.4.1 Tujuan Umum 

Tujuan Umum dalam penelitian ini yaitu menganalisis faktor 

risiko yang berhubungan dengan kejadian Penyakit Paru Obstruksi 

Kronis (PPOK). 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Menghitung prevalensi angka kejadian PPOK di Indonesia 

2. Mempelajari hubungan usia dengan kejadian PPOK di Indonesia  

3. Mempelajari hubungan jenis kelamin dengan PPOK di Indonesia 

4. Mempelajari hubungan pendidikan dengan kejadian PPOK di 

Indonesia 

5. Mempelajari hubungan konsumsi tembakau dengan kejadian 

Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK) 
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6. Mempelajari hubungan usia pertama konsumsi tembakau dengan 

kejadian PPOK di Indonesia 

7. Mempelajari hubungan usia berhenti konsumsi tembakau dengan 

kejadian PPOK di Indonesia 

8. Mempelajari hubungan konsumsi tembakau saat sakit dengan 

kejadian PPOK di Indonesia 

9. Mempelajari hubungan tempat tinggal dengan kejadian PPOK di 

Indonesia 

10. Mempelajari hubungan BMI dengan kejadian PPOK di Indonesia 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu meningkatkan wawasan dan 

pengetahuan tentang faktor yang berhubungan dengan kejadian Penyakit 

Paru Obstruksi Kronis (PPOK) sehingga dapat dilakukan pencegahan yang 

tepat terkait faktor risiko tersebut, serta dapat dijadikan rujukan untuk 

penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu diharapkan dapat digunakan 

sebagai dasar oleh Dinas Kesehatan dan Dinas terkait dalam upaya 

pencegahan dan penanganan masalah kesehatan paru khususnya Penyakit 

Paru Obstruksi Kronis (PPOK) dari aspek promotif dan preventif.  
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