
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Merokok sudah menjadi suatu gaya hidup yang awam bagi masyarakat laki-

laki, perempuan, remaja, dewasa, masyarakat strata ekonomi tinggi maupun rendah. 

Kebiasaan gaya hidup merokok ini sudah menjadi salah satu masalah kesehatan 

yang urgensitasnya besar karena menyumbang angka morbiditas dan mortalitas 

yang tinggi. Dilansir oleh WHO (World Health Organization), bahwa diperkirakan 

ada setidaknya 1,1 miliar perokok aktif di seluruh dunia dan menyumbang 

setidaknya 6 juta kematian setiap tahunnya. Di Indonesia sendiri, diperkirakan 2 

dari 3 orang merupakan perokok aktif, dengan rerata konsumsi 12,3 batang rokok 

perharinya. Pada 2010, WHO memperkirakan sekitar 36% populasi Indonesia 

merokok, dan angka estimasi prevalensi hingga tahun 2025 terus menunjukan 

kenaikan signifikan.1 

Pada satu batangnya, rokok mengandung sekiranya 5000 bahan kimia yang 

banyak diantaranya bersifat toksik dan karsinogenik bagi tubuh, menjadikannya 

satu faktor gaya hidup yang buruk bagi kesehatan.2 Pajanan secara langsung 

maupun tidak langsung oleh rokok dalam jangka panjang dapat berakibat pada 

gangguan malignansi, kardiovaskular, pernapasan, malignansi, dan lain-lain. 

 



Karbonmonoksida (CO) yang terdapat pada rokok merupakan salah satu bahan 

yang mempengaruhi fungsi distribusi oksigen ke jaringan tubuh. CO memiliki 

afinitas yang lebih kuat dengan protein pengikat oksigen (O2) seperti hemoglobin.
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Sedangkan, nilai persentase O2 yang berhasil diangkut dan diedarkan oleh 

hemoglobin disebut dengan saturasi oksigen. Penelitian oleh Nindirah S, dkk4  

mendiskusikan bahwa merokok menurunkan nilai saturasi oksigen di tubuh.  

Praktek latihan pola napas sudah dikenal sejak jaman India dan Cina kuno 

sebagai media untuk regulasi dan restorasi keseimbangan emosional dan mental, 

seperti diterapkan pada Indian dan Taoist yoga. Di era modern ini, banyak studi 

telah membuktikan efektivitas penerapan latihan pola napas, seperti pada yoga, 

dalam tatalaksana terapeutik dan rehabilitatif psikofisiologis manusia.  

Latihan deep breathing adalah teknik latihan pola napas yang memaksimalkan 

pengembangan dada dan ekspansi perut secara mendalam dan perlahan. Penelitian 

oleh Bilo dkk5 menunjukan terjadi perbaikan fungsi paru dan perbaikan saturasi 

oksigen secara akut dengan dilakukannya latihan napas deep breathing. Hasil 

penelitian lain oleh Dewa Ayu dkk6 yang membandingkan antara efektifitas latihan 

deep breathing dengan teknik napas lain yaitu diaphragmatic breathing 

menunjukkan bahwa deep breathing lebih efektif dalam meningkatkan fungsi vital 

paru, dimana kualitas fungsi vital paru dapat mempengaruhi penyaturasian oksigen. 

Oleh karena itu, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh 

latihan deep breathing terhadap saturasi oksigen pada perokok aktif dengan 

menggunakan desain penelitian pra-eksperimental pre-test dan post-test.    

 



1.2 Permasalahan Penelitian 

Bagaimana pengaruh latihan napas deep breathing terhadap saturasi oksigen 

pada perokok aktif? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh latihan napas deep breathing terhadap saturasi 

oksigen pada perokok aktif. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Mengetahui perubahan nilai saturasi oksigen perokok aktif akibat 

latihan deep breathing akut. 

2) Mengetahui perubahan nilai saturasi oksigen perokok aktif akibat 

latihan deep breathing kronik. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat untuk Ilmu Pengetahuan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan 

tambahan tentang manfaat latihan napas deep breathing sebagai sarana terapeutik 

dalam usaha meningkatkan saturasi oksigen pada perokok. 

 

 



1.4.2 Manfaat untuk Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi data pendukung dan acuan 

untuk penelitian selanjutnya tentang pengaruh deep breathing terhadap perbaikan 

saturasi oksigen. 

1.4.3 Manfaat untuk Masyarakat 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi 

masyarakat tentang manfaat latihan napas deep breathing untuk memperbaiki 

saturasi oksigen maupun manfaat-manfaat fisiologis lainnya. 

 

1.5 Keaslian Penelitian 

Penulis telah melakukan penelusuran pustaka dan menemukan penelitian-

penelitian dengan kemiripan pada beberapa aspek, yaitu: 

Tabel 1. Daftar penelitian sebelumnya 

No. Judul dan Peneliti Metode Penelitian Hasil 

1. Özdal, Mustafa et al 

Effect on Smoking on 

Oxygen Saturation in 

Healthy Sedentary 

Men and Women.3 

 

Jenis penelitian : 

Ekperimental studi 

komparatif. Variabel 

bebas : 189 perokok 

dan 217 bukan perokok. 

Variabel terikat : 

Saturasi oksigen. 

Sampel bukan 

perokok memiliki 

nilai SaO2 yang 

lebih tinggi 

dibanding sampel 

perokok (p < 

0.05). 

2. Bilo, Grzegorz et al 

Effects of Slow Deep 

Breathing at High 

Altitude on Oxygen 

Saturation, 

Pulmonary and 

Systemic 

Hemodynamics.5 

Jenis penelitian : 

Eksperimental. Variabel 

bebas : latihan napas 

slow deep breathing. 

Variabel terikat : 

Saturasi oksigen. 

Latihan napas 

slow deep 

breathing 

meningkatkan 

efisiensi ventilasi 

oksigen (p < 

0.001). 



3. Septia, Nindirah et al  

Hubungan Merokok 

Dengan Saturasi 

Oksigen Pada 

Pegawai di 

FakultasKedokteran 

Universitas Sam 

Ratulangi Manado.4 

Jenis Penelitian : Studi 

deskriptif observasional 

– cross sectional. 

Variabel bebas : derajat 

merokok ringan, 

sedang, berat dalam 

bentuk ordinal. 

Variable terikat : 

saturasi oksigen dalam 

bentuk nominal. 

Terdapat 

hubungan 

signifikan antara 

kedua variable, 

semakin berat 

derajat merokok 

maka semakin 

rendah kadar 

saturasi oksigen 

dalam darah (p < 

0.05). 

4. WT Sudaryanto 

Hubungan Antara 

Derajat Merokok 

AKtif, Ringan, Sedang 

dan Berat Dengan 

Kadar Saturasi 

Oksigen Dalam Darah 

(SpO2).
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Jenis Penelitian : Studi 

observasional dengan 

desain cross sectional. 

Variabel bebas : derajat 

merokok ringan, 

sedang, dan berat. 

Variable terikat : kadar 

saturasi oksigen. 

Hasil p < 0.05 

menunjukan 

adanya hubungan 

signifikan antara 

derajat merokok 

dengan nilai 

saturasi oksigen. 

5. PH Santoso 

Efek Akut Deep 

Breathing Exercise 

Terhadap Nilai 

Saturasi Oksigen 

Pada Lansia.8 

Jenis Penelitian : Studi 

pra-eksperimental 

dengan rancangan pre-

test dan post-test. 

Variablel bebas : 

latihan napas deep 

breathing. Variable 

terikat : nilai saturasi 

oksigen pada lansia. 

Ada pengaruh 

deep breathing 

terhadap 

peningkatan 

saturasi oksigen 

pada lansia 

dengan p < 0.005. 

6. SN Herdiyanti 

Pengaruh Deep 

Breathing Akut 

Terhadap Saturasi 

Oksigen Dan 

Frekuensi Pernapasan 

Anak Obesitas Usia 7-

12 Tahun. 

Jenis Penelitian : Studi 

pra-ekperimental 

dengan rancangan pre-

test dan post-test. 

Variable bebas : deep 

breathing akut. 

Variable terkontrok : 

nilai saturasi oksigen 

pada anak obesitas. 

Deep breathing 

akut belum 

menunjukan 

perubahan 

signifikan 

terhadap 

peningkatan 

saturasi oksigen 

pada anak 

obesitas. 

 

 


