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1.1. Latar Belakang

Merokok adalah kebiasaan yang sangat sering ditemui masyarakat

Indonesia pada laki-laki ataupun perempuan, terutama pada laki-laki

dewasa tetapi tetap juga ditemui pada berbagai umur (WHO, 2015).

Merokok juga dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit, seperti

penyakit kardiovaskuler, kanker, respiratorik, dan reproduktif (CDC,

2007). Keinginan untuk merokok dapat dimulai sejak masa remaja ataupun

anak-anak dan lebih sering terjadi pada masyarakat dengan kelas ekonomi

bawah. Pada suatu kelompok social atau budaya tertentu, merokok juga

dipandang sebagai suatu keistimewaan (Pampel, 2006)

Kegiatan merokok tidak hanya berpengaruh ke perokok itu sendiri,

orang-orang di sekitar perokok juga dapat menghirup asap rokok yang

dihembuskan, asap itu bernama secondhand smoke, dan kegiatan

menghirupnya disebut “merokok pasif” atau involuntary smoking (WHO,

2012). Di Indonesia, pada tahun 2015 tercatat sekitar 76.2 % dari laki-laki

dewasa berumur lebih dari 15 tahun adalah perokok aktif, dan 3,6 %

wanita tercatat sebagai perokok aktif, membuat Indonesia sebagai negara

dengan proporsi perokok aktif terbanyak pada tahun tersebut (WHO,

2015). Kejadian radang tenggorok ditemukan sebanyak 2,31 % pada
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rumah sakit di Bandung, dan diduga lebih sering terjadi tetapi jarang

dilaporkan karena relatif tidak meresahkan penderita (Yuniar, 2017).

Second hand smoke itu sendiri adalah sebuah iritan merupakan faktor

risiko untuk berbagai penyakit, terutama penyakit respiratorik,

kardiovaskuler dan kanker (WHO, 2009).

Radang tenggorok mempunyai berbagai sebab, seperti infeksi

bakteri atau virus serta iritasi dari berbagai agen lingkungan, di mana salah

satunya adalah asap rokok. (Renner, 2012). Munculnya radang tenggorok

umumnya dimulai dari masuknya agen etiologis seperti bakteri Group A

Streptococcus (GAS) ataupun virus ke faring. Keberadaan dari asap rokok

mendukung proses tersebut dengan menurunkan jumlah flora normal

faring dan mendukung ikatan bakteri ke sel epitel faring (Bagaitkar, 2008).

Selain infeksi, iritasi langsung dari berbagai macam iritan seperti asap

rokok yang terdapat kandungan zat-zat volatil yang bersifat toksik dan

nikotin yang mengikat ke reseptor asetilkolin (CDC, 2010; WHO, 2007).

Kedua jalur ini menyebabkan aktifnya mediator inflamasi yang bertujuan

untuk melawan patogen. Aktivasi mediator inflamasi pada faring dapat

menyebabkan munculnya berbagai gejala dan tanda dari radang tenggorok

(Terao, 2012). Radang tenggorok ditandai oleh faring yang eritem,

pembesaran kelenjar limfe, suhu tubuh yang meningkat, eksudat faring

atau eksudat tonsil, kemerahan pada palatum dan gejalanya dapat berupa

nyeri di bagian faring yang dapat disertai rasa pusing (Choby, 2009).
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Penelitian oleh Wakefield (2007) pada pekerja kasino, pekerja

klub, dan pekerja kantor di Viktoria, Australia menemukan dari 559

pekerja kasino yang terpapar asap rokok, 91% melaporkan gejala iritasi

sensorik, di mana 84 %-nya adalah gejala respiratorik. Penelitian lain oleh

Leung (2015) menemukan dari 762 pelajar, 33,2 % terpapar asap rokok,

dan ditemukan bahwa terdapat hubungan antara pelajar yang terpapar asap

rokok dan munculnya gejala respiratorik dengan AORs (Adjusted Odds

Ratio) sebanyak 1,29. Walaupun telah dilakukan berbagai penelitian yang

mencari hubungan paparan asap rokok dan radang tenggorok, tetap perlu

dilakukan penelitian pada model dan situasi berbeda untuk menemukan

pengobatan yang lebih tepat (Renner, 2012)

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mencari

hubungan paparan asap rokok terhadap kejadian radang tenggorok pada

Warga RW 2 Kelurahan Pedurungan Kidul Semarang.

1.2. Rumusan Masalah

Apakah terdapat hubungan paparan asap rokok terhadap kejadian

radang tenggorok ?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Mengetahui hubungan paparan asap rokok terhadap kejadian

radang tenggorok
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1.3.2. Tujuan Khusus

1.3.2.1. Mengetahui karakteristik dari warga yang terkena

paparan asap rokok dan kejadian radang tenggorok

1.3.2.2 Menganalisis paparan asap rokok terhadap kejadian

radang tenggorok warga RW 2 Kelurahan Pedurungan

Kidul

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat teoritis

Dapat menambah informasi hubungan paparan asap rokok

terhadap kejadian radang tenggorok

1.4.2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut

hubungan paparan asap rokok dengan kejadian radang tenggorok

untuk upaya peningkatan promotif kesehatan


