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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Salah satu strategi Pembangunan Kesehatan Nasional dalam rangka 

menuju Indonesia sehat adalah menerapkan pembangunan kesehatan yang 

berwawasan dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Telah ditetapkan 

sepuluh indikator (PHBS) meliputi pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, 

bayi diberi ASI eksklusif, kepemilikan/ketersediaan jaminan pemeliharaan 

kesehatan (JPK), tidak merokok, melakukan aktifitas fisik setiap hari, makan buah 

dan sayur setiap hari, tersedia air bersih, tersedia jamban dan lain-lain (Konferensi 

Nasional Promosi Kesehatan ke-4, 2006). 

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), lingkungan asap rokok 

adalah penyebab berbagai penyakit, dan juga dapat mengenai orang sehat yang 

bukan perokok. Paparan asap rokok yang dialami terus-menerus pada orang 

dewasa yang sehat dapat menambah resiko terkena penyakit paru-paru dan 

penyakit jantung sebesar 20-30 persen diantaranya, merusak lapisan dalam 

pembuluh darah, bronkitis kronis, emfisema, dan menyebabkan perubahan 

struktur dan fungsi saluran pernapasan, mulut, laring, faring, esophagus dan lain 

sebagainya.  

Menurut perkiraan WHO, ada sekitar 1,1 miliar perokok di dunia. 

Indonesia menduduki peringkat keempat jumlah perokok terbanyak di dunia 

dengan jumlah sekitar 141 juta orang dengan korban 57 ribu perokok meninggal 

setiap tahun dan sekitar 500 ribu menderita berbagai penyakit. Asap rokok juga 



 2

menyebabkan iritasi mata dan saluran hidung bagi orang yang berada di 

sekitarnya. Pengaruh lingkungan asap tembakau dan kebiasaan ibu hamil 

merokok dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada anaknya bahkan sebelum 

anak dilahirkan. Bayi yang lahir dari wanita yang merokok selama hamil dan bayi 

yang hidup di lingkungan asap rokok mempunyai resiko kematian yang sama. 

Gangguan kesehatan ini dapat disebabkan oleh kandungan nikotin yang berasal 

dari asap rokok yang dihisap oleh perokok. 

Beberapa bahan kimia yang terdapat dalam rokok antara lain Nikotin, Tar, 

CO (karbon monoksida) dan berbagai logam berat. Salah satu bahan yang sangat 

berbahaya bagi kesehatan yaitu, Nikotin.  

Nikotin merupakan sejenis unsur kimia beracun, mirip dengan alkaline. 

Salah satu jenis obat perangsang yang dapat merusak jantung dan sirkulasi darah. 

Nikotin membuat pemakainya kecanduan. Bahayanya bisa dijelaskan oleh fakta 

bahwa 4 cc nikotin terbukti cukup membunuh seekor kelinci besar (Basyir dalam 

Chahaya, 2010). Nikotin yang bertindak langsung ke otak akan merusak 

pemikiran dan tubuh, Nikotin terdapat dalam asap rokok dan juga tembakau yang 

tidak terbakar, dimana asap rokok yang dihisap mengandung kurang lebih 4000 

jenis bahan kimia. Asap rokok yang baru mati di asbak mengandung tiga kali lipat 

bahan pemicu kanker di udara dan 50 kali mengandung bahan pengiritasi mata 

dan pernapasan. Semakin pendek rokok semakin tinggi kadar racun yang keluar 

ke udara. Nikotin yang terbawa dalam aliran darah dapat mempengaruhi berbagai 

bagian tubuh. Nikotin menurunkan suhu kulit sebanyak satu atau dua derajat 

karena penyempitan pembuluh darah kulit dan menyebabkan hati melepaskan gula 
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ke dalam aliran darah. Walaupun demikian, nikotin berpengaruh terhadap otak 

dan syaraf. Nikotin memberi pengaruh yang menyenangkan atau membuat lebih 

waspada dan perasaan inilah yang dicari-cari perokok (Armstrong, 1992). 

Nikotin juga meningkatkan tekanan darah secara mendadak dan 

merangsang jantung untuk berdenyut lebih cepat. Inilah sebabnya mengapa rokok 

adalah salah satu dari ketiga faktor resiko utama bagi serangan jantung selain 

tekanan darah tinggi dan kolesterol darah yang tinggi. Sewaktu mendapat 

serangan jantung, seseorang yang tidak merokok memiliki peluang untuk bertahan 

hidup 5 kali lebih besar daripada orang yang merokok. 

Tar adalah kumpulan dari beribu-ribu bahan kimia dalam komponen padat 

asap rokok dan bersifat karsinogen. Pada saat rokok dihisap, tar masuk ke dalam 

rongga mulut sebagai uap padat. Setelah dingin akan menjadi padat dan 

membentuk endapan berwarna coklat pada permukaan gigi. Tar dalam asap rokok 

juga memperbesar peluang terjadinya radang gusi, yaitu penyakit gusi yang paling 

sering tejadi yang disebabkan oleh plak bakteri dan faktor lain yang dapat 

menyebabkan bertumpuknya plak di sekitar gusi. 

Gas karbon monoksida (CO) memiliki kecenderungan yang kuat untuk 

berikatan dengan hemoglobin dalam sel-sel darah merah. Seharusnya hemoglobin 

ini berikatan dengan oksigen yang sangat penting untuk perpanasan sel-sel tubuh, 

tapi karena gas CO lebih kuat daripada oksigen maka gas CO ini merebut 

tempatnya “di sisi” hemoglobin. Jadilah hemoglobin bergandengan dengan gas 

CO. Kadar gas CO dalam darah bukan perokok kurang dari 1 persen. Sementara 

dalam darah perokok mencapai 4-15 persen. Orang yang merokok dalam waktu 
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yang cukup lama (perokok berat) konsentrasi COHb dalam darahnya sekitar 

6,9%. Hal inilah yang menyebabkan perokok berat mudah terkena serangan 

jantung dan penurunan kesadaran, sehingga terjadi banyak kecelakaan, fungsi 

sistem kontrol syaraf turun serta fungsi jantung dan paru-paru menurun bahkan 

dapat menyebabkan kematian. 

Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 1999 telah menetapkan 

bahwa batas kadar maksimum kandungan nikotin dan tar setiap batang rokok yang 

beredar di wilayah Indonesia tidak boleh melebihi kadar kandungan nikotin 1,5 

mg dan kadar kandungan tar 20 mg, diantaranya rokok klobot, rokok kawung, 

rokok sigaret dan rokok cerutu. Dari jenis rokok tersebut yang pling banyak 

beredar di masyarakat adalah rokok kretek, berdasarkan pantauan peneliti, ada 

beberapa pabrik rokok yang memproduksi rokok dengan kandungan nikotin lebih 

dari 1,5 mg, misalnya; rokok Gudang Garam, rokok Djarum dan Sampoerna. Jika 

rokok buatan pabrik kandungan nikotinnya tinggi, bagaimana dengan rokok home 

industri atau lintingan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat pedesaan, karena 

belum diketahui kadar nikotinya sedangkan nikotin sangat berbahaya bagi tubuh 

manusia. 

Tinggi rendahnya kandungan nikotin pada rokok biasanya dipengaruhi 

oleh besar kecilnya volume gulungan pada pembungkus rokok itu sendiri dan 

lama penyimpan pada tembakau yang akan dibuat rokok. Selain itu proses 

pengeringan dan fermentasi akan mudah kehilangan nikotin apabila kelembaban 

di sekitarnya terlalu tinggi. 
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Tembakau rokok lintingan ada beberapa jenis merek berdasarkan asal 

tembakau yaitu, rokok lokal yakni rokok lintingan yang diproduksi oleh penduduk 

setempat dan rokok  lintingan yang diproduksi oleh pabrik. Umumnya rokok 

lintingan lebih banyak dikonsumsi di daerah-daerah terpencil seperti Desa 

Langsar, Longlong, Lenteng, Muangan, Kedatim, Sera, Aing Dheke, Aing Bheje, 

dan Kambingan. Tetapi ada juga kota-kota yang memproduksi rokok lintingan ini 

seperti kota Pamekasan dan Sumenep. Adapun alasan beberapa masyarakat yang 

menggunakan rokok lintingan antara lain, harganya lebih murah atau ekonomis 

dibandingkan rokok dari pabrik yang bermerek, aromanya berbeda cita rasanya 

juga berbeda dengan merek rokok dari pabrik. 

Rokok lintingan kemungkinan lebih berbahaya efeknya dibandingkan 

dengan rokok bermerek yang berasal dari pabrik, hal ini disebabkan jumlah 

tembakau yang digunakan belum diketahui besar kadar nikotin dan tar yang 

terkandung dalam setiap batangnya. Berdasarkan kenyataan tersebut maka 

peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan kandungan nikotin dari berbagai 

merek rokok yang telah beredar di masyarakat kota Sumenep. Mengingat 

berbahayanya nikotin bagi tubuh manusia, maka perlu dilakukan penelitian 

terhadap kandungan nikotin dalam rokok tersebut.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan di atas, maka peneliti 

merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:  
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a. Adakah perbedaan kadar nikotin dari berbagai merek rokok lintingan  yang 

beredar di masyarakat kota Sumenep? 

b. Apakah kadar nikotin pada rokok lintingan di kabupaten Sumenep sesuai 

dengan peraturan pemerintah No. 81 tahun 1999 tentang pengamanan rokok 

bagi kesehatan. 

 
 
1.3 Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui perbedaan dan bahaya kadar nikotin pada rokok lintingan 

yang dikonsumsi masyarakat kota Sumenep.  

b. Untuk mengetahui apakah kadar nikotin pada rokok lintingan di kabupaten 

Sumenep sesuai dengan kadar yang tertera pada peraturan pemerintah No. 81 

tahun 1999 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat dari 

penelitian ini adalah: 

a. Memberikan informasi pada masyarakat tentang kandungan nikotin pada 

beberapa rokok lintingan di kota Sumenep. 

b. Sebagai masukan bagi pemerintah serta instansi yang terkait, yang selanjutnya 

dapat memberikan penyuluhan tentang bagaimana menurunkan kadar nikotin 

dan tar pada rokok lintingan yang beredar di masyarakat karena nikotin dalam 

rokok sangat berbahaya bagitubuh manusia. 
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c. Memberikan informasi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian 

sejenis. 

d. Untuk konsumtif rokok dan perokok pasif dapat menyadari efek yang 

ditimbulkan dari rokok bagi kesehatan. 

 

1.5 Definisi Oprasional 

Rokok lintingan merupakan salah satu jenis rokok yang dikonsumsi 

masyarakat di pedesaan yang belum diketahui kadar nikotin dan tarnya. Merek 

rokok lintingan yang dipakai yag dipakai dalam penelitian ini ada 8 merek rokok 

lintingan yaitu: rokok Goa Payudan, rokok Gunung Papan, rokok Pundi Mas, 

rokok Sinar Langit, rokok Subur Internasional, rokok Antartika, rokok Sutra, 

rokok Blank. 

a. Nikotin adalah senyawa kimia organik keleompok alkaloid yang dihasilkan 

secara alami pada berbagai macam tumbuhan terutama famili solanaceae. 

b. Tar adalah sebuah zat yang dihasilkan dalam pembakaran tembakau dan 

tanaman lain. 

c. Kadar nikotin adalah banyaknya nikotin yang terkandung dalam rokok 

lintingan. 

d. Kandungan tar adalah banyaknya tar yang terkandung dalam rokok lintingan. 

e. Kadar adalah ukuran atau satuan unsur tertendu dalam sebuah materi. 

 


