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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum. 

1. Pengertian efektivitas.

Itsilah efektivitas menurut Ensiklopedia Umum, berarti menunjukkan taraf 

tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha dikatakan efektif apabila usaha itu 

mencapai tujuannya. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, 

berarti pengaruh dari sesuatu, atau akibat tertentu dari sesuatu. 

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau 

kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak 

terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: 

karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.6 

2. Teori efektivitas hukum.

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama 

harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. 

jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran 

ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah 

efektif.7 

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan 

oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak 

hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, ”taraf kepatuhan yang tinggi 

6 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013. 
Hal. 67. 
7 Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, 
Edsis Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013. Hal. 375. 
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adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya 

hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu 

berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyrakat dalam pergaulan 

hidup.8 

Terkait dengan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto9 adalah 

bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu : 

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). 

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 

atau diterapkan. 

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori efektivitas seperti 

Bronislav Molinoswki, Clerence J Dias, Allot dan Murmer.Bronislav 

Malinoswki mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau 

hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: 

(1) masyarakat modern,(2) masyarakat primitif, masyarakat modern 

merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat 

luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam 

                                                           
8 Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja Karya Bandung, 1985. Hal. 7. 
9 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2008), h. 8. 
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masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang 

berwenang.10 

Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clerence J Dias 

mengatakan bahwa : 

An effective legal sytem may be describe as one in which there exists 

a high degree of congruence between legal rule and human conduct. Thus 

anda effective kegal sytem will be characterized by minimal disparyti 

between the formal legal system and the operative legal system is secured 

by. 

1. The intelligibility of it legal system. 

2. High level public knowlege of the conten of the legal rules 

3. Efficient and effective mobilization of legal rules: 

a.  A commited administration and. 

b. Citizen involvement and participation in the mobilization 

process. 

2. Dispute sattelment mechanisms that are both easily accessible to 

the public and effective in their resolution of disputes and. 

3. A widely shere perception by individuals of the effectiveness of 

the legal rules and institutions.11 

                                                           
10 Salim H.S dan Erlies Septiani, op.cit.,. Hal. 308. 
11 Clerence J.Dias. Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal 
Service Program in Developing Countries, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150. 
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Pendapat tersebut dijelaskan Clerence J Dias dalam Marcus Priyo 

Guntarto sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi effektif tidaknya satu 

sistem hukum meliputi:12 

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap. 

2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi 

aturan-aturan yang bersangkutan. 

3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum 

dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari 

melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan 

para warga masyrakat yang terlibat dan merasa harus 

berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum. 

4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus 

mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, 

akan tetapi harus cukup effektif menyelesaikan sengketa. 

5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan 

warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-atauran dan 

pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya 

mampu efektif. 

Dalam bukunya Achmad Ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto 

yang mengemukakan tentang keberlakuan hukum dapat efektif apabila : 

1. Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi 

target. 

                                                           
12 Ibid. 
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2. Kejelasan dari rumusan subtansi aturan hukum, sehingga mudah 

dipahami oleh orang yang menjadi target hukum. 

3. Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target 

hukum. 

4. Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat 

mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitur lebih mudah 

dilaksanakan daripada hukum mandatur. 

5. Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus 

dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu 

sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat 

untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional 

dan memungkinkan untuk dilaksanakan.13 

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah 

kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada 

umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya 

sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.14 

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana 

dikutip Felik adalah sebagai berikut: 

Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya 

dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat 

menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat 

                                                           
13 Marcus Priyo Gunarto, Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan 
Retribusi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011,Hlm 71- 71, 
dikutip Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbaini, Op.Cit., Hal 308. 
14 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatau pengantar, Rajawali Pers, Bandung, 1996, Hal. 20. 
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apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka 

kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan 

untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang 

berbeda, hukum akan sanggup menyelsaikan.15 

 Keberlakuan hukum berarti bahwa orang bertindak sebagaimana 

seharusnya sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksana norma jika validitas 

adalah kualitas hukum, maka keberlakuan adalah kualitas perbuatan manusia 

sebenaranya bukan tentang hukum itu sendiri.16 Selain itu wiiliam Chamblish 

dan Robert B seidman mengungkapkan bahwa bekerjanya hukum 

dimasyarakat dipengaruhi oleh all other societal personal force (semua 

ketakutan dari individu masyarakat) yang melingkupi seluruh proses.17 

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan 

suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu 

perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat 

jenjang antara hukum dalam tindakan (law in action ) dengan hukum dalam 

teori (law in theory) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan 

kaitannya antara law in the book dan law in action.18 

                                                           
15 Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Op.cit,. Hal. 303. 
16 Hans Kelsen, General Teory of Law and State, Translete by Anders Wedberg , New York: Russel 
and Russel , 1991, dikuitip dari Jimly Ashidiqqie dan M ali Safa’at, Teori Hans KelsenTentang 
Hukum,ctk. Kedua , Konstitusi Press, Jakarta, 2012.Hal. 39-40. 
17 Robert B seidman, Law order and Power, Adition Publishing Company Wesley Reading 
massachusett, 1972. Hlm. 9-13. 
18 Soleman B Taneko, Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat, Rajawali Press , Jakarta, 1993. 
Hal. 47-48. 
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Bustanul Arifin yang dikutip oleh Raida L Tobing dkk, mengatakan 

bahwa dalam negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah 

hukum apabila didukung oeh tiga pilar, yaitu: 

a. Lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dapat diandalkan. 

b. Peraturan hukum yang jelas sistematis. 

c. Kesadaran hukum masyarakat tinggi.19 

2.2 Tinjauan Umum Tentang Cukai. 

1. Pengertian Cukai. 

Cukai merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, selain dari sektor pajak dan 

laba BUMN. kegiatan intensifikasi dan ekstensifisikasi cukai telah dilakukan 

oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaman cukai. Jumlah penerimaan 

cukai dari tahun ketahun selalu di perdiksi mengalami kanaikan. Sebagaimana 

dimaksud pasal (1) angka (1) UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang 

berbunyi : 

“Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang 

tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam 

undang-undang ini “ 

                                                           
19 Raida L Tobing, dkk, (Hasil Penelitian), Efektivitas Undang-Undang Monrey Loundering, Badan 
Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011,. Hal. 11. 
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Menurut Burhanuddin Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan 

terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang 

ditetapkan dalam undang-undang.20 

2. Sifat Atau Karakteristik Cukai. 

Bahwa maksud dari barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau 

karakteristik, tertuang dalam pasal (2) ayat (1) UU No. 39 Tahun 2007 Tentang 

Cukai adalah barang yang : 

1. Konsumsinya perlu dikendalikan. 

2. Peredarannya perlu diawasi. 

3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat 

atau lingkungan hidup. 

4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan 

keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini. 

3. Objek Cukai. 

Sedangkan barang kena cukai (objek cukai) yang dipungut cukainya terdiri 

atas (pasal (4) ayat (1) UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai) yang berbunyi:   

1. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang 

digunakan dan proses pembuatannya.  

2. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, 

dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses 

                                                           
20 Burhanuddin. 2013. Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai. Yogyakarta: Yustisia. Hal. 9. 
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pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol. 

Minuman yang mengandung etil alkohol. 

3. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau 

iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak 

mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan 

pembantu dalam pembuatannya.  

Hasil tembakau itu sendiri dapat diuraikan sebagai berikut :21 

1. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan 

yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa 

mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan 

dalam pembuatannya. Sigaret terdiri dari sigaret kretek, sigaret putih 

dan sigaret kelembak menyan, 

2. Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur 

dengan cengkeh atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa 

memperhatikan jumlahnya, 

3. Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa 

dicampuri dengan cengkeh, kelembak atau kemenyan. Sigaret putih 

dan sigaret kretek terdiri dari sigaret yang dibuat dengan mesin dan 

yang dibuat dengan cara lain daripada mesin, 

4. Sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan mesin adalah yang 

dalam pembuatannya, mulai dari pelintingan, pemasangan  filter, 

                                                           
21 Penjelasan  Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Huruf C. Hal 65. 
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pengemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita 

cukai, seluruhnya atau sebagian, menggunakan mesin sedangkan 

sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan cara lain daripada 

mesin adalah yang dalam pembuatannya, mulai dari pelintingan, 

pemasangan filter, pengemasan untuk penjualan eceran, sampai 

dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin, 

5. Sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan cara lain dari pada 

mesin adalah yang dalam pembuatannya, mulai dari pelintingan, 

pemasangan filter, pengemasan untuk penjualan eceran, sampai 

dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin, 

6.  Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam 

pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli 

maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya, 

7. Cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran 

daun tembakau, diiris atau tidak, dengan cara digulung sedemikian 

rupa dengan tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan 

pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam 

pembuatannya, 

8. Tembakau iris adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun 

tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan 

pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam 

pembuatannya, 
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9. Hasil tembakau lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun 

tembakau selain yang disebut dalam huruf ini, yang dibuat dengan 

cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera 

konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan 

pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. 

4. Tujuan Pengenaan Cukai. 

Tujuan Pengenaan Cukai (UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai) yang 

berbunyi :  

1. Mengurangi konsumsi barang-barang kena cukai misalnya 

rokok dan minuman alkohol. 

2. Mengurangi terjadinya tindak kejahatan terhadap barang – 

barang kena cukai seperti pemalsuan dan penyelundupan. 

3. Mengurangi peredaran barang kena cukai karena dianggap 

membahayakan kesehatan dan lingkungan. 

4. Sebagai penerimaan negara. 

5. Tarif Cukai. 

Tarif cukai berdasarkan pasal (5) UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai 

yang berbunyi : 

2. Barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan 

tarif paling tinggi: 

a. untuk yang dibuat di Indonesia: 1. 275% (dua ratus tujuh puluh 

lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan 

adalah harga jual pabrik; atau 2. 57% (lima puluh tujuh persen) 
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dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga 

jual eceran. 

b. untuk yang diimpor: 1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) 

dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai 

pabean ditambah bea masuk; atau 2. 57% (lima puluh tujuh 

persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan 

adalah harga jual eceran. 

3. Barang kena cukai lainnya dikenai cukai berdasarkan tarif paling 

tinggi: 

A. untuk yang dibuat di Indonesia: 1. 1.150% (seribu seratus lima 

puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang 

digunakan adalah harga jual pabrik; atau 2. 80% (delapan puluh 

persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan 

adalah harga jual eceran. 

B. untuk yang diimpor: 1. 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) 

dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai 

pabean ditambah bea masuk; atau 2. 80% (delapan puluh persen) 

dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga 

jual eceran. 

4. Tarif cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat 

diubah dari persentase harga dasar menjadi jumlah dalam rupiah untuk 

setiap satuan barang kena cukai atau sebaliknya atau penggabungan 

dari keduanya. 
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5. Penentuan besaran target penerimaan negara dari cukai pada 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan 

alternatif kebijakan Menteri dalam mengoptimalkan upaya mencapai 

target penerimaan, dengan memperhatikan kondisi industri dan 

aspirasi pelaku usaha industri, disampaikan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Repubik Indonesia (DPR RI) untuk mendapat 

persetujuan. 

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif cukai sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), serta perubahan tarif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri. 

2.3 Pengertian Rokok dan Rokok Elektronik (vapor). 

1. Pengertian Rokok. 

Rokok adalah lintingan atau gulungan tembakau yang digulung / dibungkus 

dengan kertas, daun, atau kulit jagung, sebesar kelingking dengan panjang 8-10 cm, 

biasanya dihisap seseorang setelah dibakar ujungnya. menurut kamus besar bahasa 

indonesia, gulungan tembakau (kira-kira sebesar kelingking) yang dibungkus (daun 

nipah,kertas).22 Sedangakan dalam pasal (1) angka (3) PP No. 109 Tahun 2012, 

yang berbunyi : 

“Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk 

dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok 

putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana 

                                                           
22 Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Ketiga”, Jakarta: Balai 
Pustaka, 2002.Hal. 960. 
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tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya 

mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan” 

Di Indonesia pada umumnya, rokok dibedakan menjadi beberapa jenis. 

Perbedaan ini didasarkan atas bahan pembungkus rokok, bahan baku atau isi rokok, 

proses pembuatan rokok, dan penggunaan filter rokok.23 

a. Rokok Berdasarkan Bahan Pembungkus. 

1. Klobot : rokok yang bahan pembungkusnya berupa daun jagung. 

2. Kawung : rokok yang bahan pembungkusnya berupa daun aren. 

3. Sigaret : rokok yang bahan pembungkusnya berupa kertas. 

4. Cerutu : rokok yang bahan pembungkusnya berupa daun tembakau. 

b. Rokok Berdasarkan Bahan Baku. 

1. Rokok Putih : rokok yang bahan baku atau isinya hanya tembakau 

diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu. 

2. Rokok Kretek : rokok yang bahan baku atau isnya berupa daun 

tembakau dan cengkeh yang diberi saus untuk mendapatkan efek 

rasa dan aroma tertentu. 

3. Rokok Klembek : rokok yang bahan baku atau isinya berupa daun 

tembakau, cengkeh dan kemenyan yang diberi saus untuk 

mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu. 

c. Rokok Berdasarkan Proses Pembuatannya Berdasarkan pembuatannya, 

rokok dibedakan menjadi:  

                                                           
23 Muhammad Jaya, “Pembunuhan Berbahaya Itu Bernama Rokok”, Yogyakarta: Riz’ma, 
2009. Hal. 15. 
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1. Kretek Tangan (SKT): rokok yang diproses pembuatannya dengan 

cara digiling atau dilinting dengan menggunakan tangan dan atau 

alat bantu sederhana. 

2. Sigaret Kretek Mesin (SKM): rokok yang proses pembuatannya 

mesin. Sederhananya, material rokok dimasukkan ke dalam mesin 

pembuat rokok. Keluaran yang dihasilkan mesin pembuat rokok 

telah mampu menghasilkan keluaran sekitar enam ribu sampai 

delapan ribu batang rokok per menit. Mesin pembuat rokok 

biasanya, dihubungkan dengan mesin pembungkus rokok sehingga 

keluaran yang dihasilkan bukan lagi berupa rokok batangan namun 

telah dalam bentuk pak. Ada pula mesin pembungkus rokok yang 

mampu menghasilkan keluaran berupa rokok dalam pres, satu pres 

berisi 10 pak. Sayangnya, belum ditemukan mesin yang mampu 

menghasilkan SKT karena terdapat perbedaan diameter pangkal 

dengan diameter ujung SKT. Pada SKM, lingkar pangkal rokok dan 

lingkar ujung rokok sama besar. 

d. Rokok Berdasarkan Penggunaan Filter 

1. Rokok Filter (RF): rokok yang pada bagian pangkalnya terdapat 

gabus. 

2. Rokok Non Filter (RNF): rokok yang pada bagian pangkalnya tidak 

terdapat gabus. 
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2. Kandungan rokok. 

Rokok merupakan produk yang berbahaya karena di dalam rokok 

terkandung kurang lebih 4.000 zat kimia, 200 diantaranya beracun dan 43 jenis 

lainnya bersifat karsinogenik, Zat-zat beracun yang terdapat dalam rokok 

antara lain:24  

1. Nikotin, merupakan zat yang dapat meracuni saraf tubuh, meningkatkan 

tekanan darah, menimbulkan penyempitan pembuluh darah tepi, dan 

menyebabkan ketagihan dan ketergantungan pada pemakainya. Setiap 

batang rokok rata-rata mengandung nikotin 0,1-1,2 mg nikotin dan 

jumlah tersebut mampu mencapai otak dalam waktu 15 detik. 

2. Karbon monoksida (CO), gas ini memiliki kecenderungan yang kuat 

untuk berikatan dengan hemoglobin dalam sel-sel darah merah sehingga 

karbon monoksida ini dapat mengurangi suplai oksigen tubuh. Kadar gas 

CO dalam darah bukan perokok kurang dari 1%, sementara dalam darah 

perokok mencapai 4 – 15%. 

3. Tar, umumnya digunakan sebagai pelapis jalan atau aspal. Pada rokok 

atau cerutu, berupa penumpukan zat kapur, nitrosamine, dan B-

naphtylamine, serta cadmium, dan nikel yang bersifat karsinogenik. Pada 

saat rokok dihisap, tar masuk ke dalam rongga mulut sebagai uap padat. 

Setelah dingin, akan menjadi padat dan membentuk endapan berwarna 

cokelat pada permukaan gigi, saluran pernapasan, dan paru-paru. 

                                                           
24 Rizam adila syakurah, Tinjauan Pustaka Rokok dan Peraturan Terkait Rokok, 
https://mabanget.wordpress.com/2013/02/01/tugas-ikm-rokok/, diakses tanggal 09 juli 2017. 

https://mabanget.wordpress.com/2013/02/01/tugas-ikm-rokok/
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Pengendapan ini bervariasi antara 3-40 mg per batang rokok, sementara 

kadar tar dalam rokok berkisar 24 – 45 mg. 

4. Arsenik, sejenis unsur kimia berbahaya yang digunakan untuk 

membunuh serangga. Arsenik terdiri dari unsur-unsur nitrogen oksida 

dan ammonium karbonat yang dapat merusak kerja tubuh. 

5. Ammonia, merupakan gas tidak berwarna yang terdiri dari nitrogen dan 

hidrogen. Ammonia sangat mudah memasuki sel-sel tubuh. 

6. Formic Acid, zat yang tidak berwarna, bisa bergerak bebas dan dapat 

mengakibatkan lepuh. Cairan ini sangat tajam dan baunya menusuk. 

Bertambahnya zat tersebut dalam peredaran darah akan mengakibatkan 

pernafasan menjadi cepat. 

7. Acrolein, adalah sejenis zat tidak berwarna, sebagaimana aldehid. Zat 

tersebut sedikit banyak mengandung alkohol. Cairan ini sangat 

menganggu kesehatan. 

8. Hydrogen Cyanide, merupakan sejenis gas yang tidak berwarna, tidak 

berbau, dan tidak memiliki rasa. Zat ini termasuk zat yang paling ringan, 

mudah terbakar, dan sangat efisien untuk menghalangi pernafasan. 

Cyanide adalah salah satu zat yang mengandung racun yang sangat 

berbahaya. 

9. Nitrous Oksida, adalah sejenis gas yang tidak berwarna, yang apabila 

terhisap, dapat menyebabkan rasa sakit. 

10. Formaldehyde, merupakan zat yang banyak digunakan sebagai pengawet 

laboratorium. 
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11. Phenol, yang terdiri dari kristal yang dihasilkan dari destilasi beberapa 

zat organik, seperti kayu dan arang. Phenol terikat pada protein, yang 

dapat menghalangi aktivitas enzim. 

12. Acetol merupakan hasil pemanasan aldehyde (sejenis zat yang tidak 

berwarna yang bebas bergerak) dan mudah menguap dengan alkohol. 

13. Hydrogen sulfide, sejenis gas beracun yang dapat menghalangi oksidasi 

enzim (zat besi yang berisi pigmen). 

14. Pyridine adalah cairan tidak berwarna dengan bau yang tajam yang 

biasanya digunakan sebagai pelarut dan pembunuh hama. 

15. Methyl Chloride, merupakan compound organic yang dapat beracun. 

16. Methanol, meminum dan menghisap methanol dapat mengakibatkan 

kebutaan. 

3. Pengertian rokok elektronik (vapor). 

 

NRT (Nicotine Replacement Therapy) adalah metode yang 

menggunakan suatu media untuk memberikan nikotin yang diperlukan oleh 

perokok tanpa pembakaran tembakau yang merugikan. Walaupun NRT hanya 

ditujukan untuk menghilangkan pembakaran tembakau dan sebagai sarana 

alternatif pemberian nikotin tetapi pada prakteknya sering dipakai sebagai alat 

bantu dalam program berhenti merokok (smoking cessation program) untuk 

mencegah withdrawal effect nikotin dengan cara menurunkan dosis nikotin 

secara bertahap. Terdapat beberapa macam NRT, salah satunya yaitu electronic 

cigarette atau rokok elektronik. Rokok elektronik merupakan salah satu NRT 

yang menggunakan listrik dari tenaga baterai untuk memberikan nikotin dalam 
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bentuk uap dan oleh WHO disebut sebagai electronic nicotine delivery system 

(ENDS) (William dkk, 2010).25  

Electronic cigarette (rokok elektronik) atau e-cigarette merupakan salah 

satu NRT yang menggunakan listrik dari tenaga baterai untuk memberikan 

nikotin dalam bentuk uap dan oleh WHO disebut sebagai Electronic Nicotine 

Delivery System (ENDS). Electronic cigarette dirancang untuk memberikan 

nikotin tanpa pembakaran tembakau dengan tetap memberikan sensasi 

merokok pada penggunanya. Electronic cigarette diciptakan di Cina lalu 

dipatenkan tahun 2004 dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia dengan 

berbagai merek seperti NJOY, EPuffer, blu cigs, green smoke, smoking 

everywhere, dan lain-lain. Secara umum sebuah e-cigarette terdiri dari 3 bagian 

yaitu: battery (bagian yang berisi baterai), atomizer (bagian yang akan 

memanaskan dan menguapkan larutan nikotin) dan catridge (berisi larutan 

nikotin).26 

 

                                                           
25 Apsari Damayanti, penggunaan rokok elektronik di komunitas personal Vaporizer surabaya 
tahun 2016. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya. Hal.  251. 
26 Reza Kurniawan Tanuwihardja & Agus Dwi Susanto, 2012, “Rokok Elektronik (Electronic 
Cigarette)”, diakses dari www.kemenkes.go.id pada hari senin, 20/03/2017. jam 19:14. 


