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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Rokok adalah penyebab kematian terbesar yang dapat dicegah di Dunia. 

Satu dari 10 kematian orang dewasa disebabkan konsumsi rokok. Menurut data 

WHO pada tahun 2004 tiap tahun rokok menyebabkan kematian 5,4 juta orang 

atau rata-rata satu kematian setiap 5,8 detik. Perokok di Indonesia menduduki 

peringkat ketiga terbesar di dunia. Lebih dari 60 juta penduduk Indonesia 

merokok. Kematian akibat penyakit yang berhubungan dengan rokok tiap tahun 

mencapai 427.948 orang atau 1.172 orang perhari (Soewarta, 2007). 

Menjelang tahun 2030 diduga kematian akibat merokok akan mencapai 10 

juta orang pertahunnya. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang 

memiliki tingkat konsumsi rokok dan produksi rokok yang tinggi. Variasi produk 

dan harga rokok di Indonesia telah menyebabkan Indonesia menjadi salah satu 

produsen sekaligus konsumen rokok terbesar di dunia. Menurut Bank Dunia, 

konsumsi rokok Indonesia sekitar 6,6% dari seluruh konsumsi dunia (Depkes, 

2005). 

Asap rokok dapat kita jumpai dengan mudah hampir setiap hari di 

lingkungan sekitar kita. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya jumlah perokok di 

dunia. Menurut data WHO pada tahun 2002, jumlah perokok di dunia mencapai 

1,1 milyar orang. Data Survey Kesehatan Rumah Tangga tahun 2002 

menyebutkan angka perokok aktif di Indonesia mencapai lebih dari 70 persen dari 

jumlah penduduk Indonesia, atau sekitar 141,44 juta orang (Atmaja, 2004). 
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Saluran pernapasan merupakan organ awal yang terpapar oleh asap rokok. 

Akumulasi radikal bebas dalam asap rokok secara terus menerus akan 

menyebabkan keadaan stres oksidatif pada saluran pernapasan (Vliet and Bast, 

1992). Selain itu, paparan asap rokok juga dapat menyebabkan metaplasia epitel 

saluran nafas (Zhong, 2005). 

Adanya radikal bebas pada rokok akan menyebabkan kelainan pada bronkus 

dan bronkiolus paru. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kristianti (2004), 

kelainan akibat radikal bebas pada pemaparan asap rokok subkronis berupa 

rusaknya silia pada permukaan epitel bronkus dan bronkiolus, adanya metaplasia 

epitel, hiperplasia kelenjar, dan terjadi peningkatan sel-sel radang. Dampak buruk 

tersebut tidak terlepas dari banyaknya zat kimia dan senyawa radikal bebas yang 

terkandung dalam asap rokok. Metaplasia adalah perubahan yang reversibel satu 

jenis sel dewasa (epitel maupun mesenkim) yang digantikan oleh jenis sel dewasa 

lainnya. Metaplasia mencerminkan suatu subtitusi adaptif sel-sel yang peka 

terhadap stress oleh jenis sel yang lebih mampu menghadapi lingkungan yang 

kurang bersahabat (Robbins & Coutran, 2010). 

Metaplasia dengan seiringnya peradangan kronik akan menyebabkan 

anaplasia, sebelum terjadi anaplasia yang lebih berbahaya sebaiknya diberikan 

terapi berupa antioksidan, salah satu antioksidan yang mampu mengatur 

diferensiasi dan proliferasi sel epitel adalah vitamin A, dengan kemampuan nyata 

retinol dan senyawa-senyawa sejenis untuk menganggu karsinogenesis (Marcus 

dan Coulston, 2008). 
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Antioksidan banyak ditemukan pada sayur dan buah-buahan salah satunya 

terdapat pada ubi jalar. Antioksidan yang terkandung didalam ubi jalar berupa 

senyawa karoten. Kandungan betakaroten yang terdapat pada ubi jalar, memiliki 

kadar yang lebih tinggi dibandingkan dengan sayuran dan buah lainnya. 

Betakaroten memiliki mekanisme kerja yang berbeda dalam pengaturan dan 

diferensiasi sel yang jauh melebihi fungsi klasiknya dalam penglihatan, karena 

efeknya yang menonjol pada diferensiasi sel epitel, analog-analog vitamin A 

diketahui memiliki fungsi terapeutik yang penting dalam pengobatan 

kemoprofilaksis kanker (Marcus dan Coulston, 2008).  

Setelah mengetahui bahaya akumulasi radikal bebas dari asap rokok akan 

menyebabkan keadaan stres oksidatif pada saluran pernapasan yang akhirnya 

menyebabkan metaplasia sel epitel dan mengetahui kandungan betakaroten pada 

ubi jalar, maka perlu diteliti pengaruh ubi jalar terhadap metaplasia epitel 

bronkiolus akibat paparan asap rokok kretek.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan 

yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah: “Apakah pemberian jus ubi jalar 

dapat memperbaiki metaplasia epitel bronkiolus pada tikus Rattus norvegicus 

strain wistar yang terjadi akibat paparan asap rokok kretek?” 

1.3 Tujuan penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Mengetahui pengaruh pemberian jus ubi jalar terhadap perbaikan 

metaplasia epitel bronkiolus tikus putih Rattus norvegicus strain wistar yang 

dipapar asap rokok kretek. 
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1.3.2 Tujuan khusus 

1. Mengetahui efek asap rokok terhadap terjadinya metaplasia epitel 

bronkiolus tikus strain wistar yang dipapar asap rokok. 

2. Mengetahui hubungan antara dosis jus ubi jalar terhadap perbaikan 

metaplasia epitel bronkiolus tikus strain wistar yang dipapar asap 

rokok kretek. 

3. Mengetahui dosis optimum jus ubi jalar yang dapat memberikan efek 

perbaikan optimal terhadap metaplasia  epitel bronkiolus tikus strain 

wistar yang dipapar asap rokok kretek. 

1.4 Manfaat penelitian 

1. Menambah sumber informasi mengenai kerusakan sel akibat asap rokok. 

2. Menambah referensi peranan  ubi jalar sebagai antioksidan. 

3. Menambah motivasi untuk meningkatkan  pembudidayaan dan pemanfaatan 

potensi sumber daya alam hayati Indonesia, khususnya tanaman ubi jalar. 


