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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tembakau dan rokok merupakan komoditas vital dunia terutama di negara 

berkembang seperti Indonesia. Jumlah penduduk dengan budaya merokok yang 

semakin meluas serta kesuburan tanah Indonesia di anggap sangat menjanjikan 

produsen dan pasar rokok di dunia. Hal itu sungguh tepat pada sasaran karena pada 

akhirnya Indonesia juga menjadi konsumen utama rokok dunia dan menempati 

posisi ketiga dengan konsumen rokok terbanyak (Muchjidin R. dan Nuryanti S, 

2009). 

Rokok sangat berperan penting terhadap perekonomian nasional sehingga 

kebiasaan merokok masyarakat Indonesia kini telah berubah menjadi kebutuhan. 

Pembakaran tembakau pada rokok tidak hanya menimbulkan penyakit pada orang 

yang mengkonsumsi tetapi juga orang sekitar yang ikut menghidup asap rokok 

tersebut. Rokok terdiri lebih dari 4000 bahan kimia, termasuk nikotin dan carbon 

monoxide (CO) yang memiliki efek berbahaya terhadap fungsi kardiovasuker. 

(Papathanasiou dkk, 2014) 

Nikotin merupakan kandungan utama dari rokok baik rokok elektrik maupun 

rokok konvensional. Nikotin akan mengaktivasi reseptor nikotinik yang  akan 

menghasilkan epinefrin dan noreprinefrin dalam darah. Epinefrin dan norepinefrin 

menstimulasi Alfa-1 menyebabkan peningkatan tekanan darah dan Beta-1 

menyebabkan peningkatan denyut jantung. Apabila berlangsung secara terus 
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menerus menyebabkan penyakit terhadap kardiovaskuler. Penyakit kardiovaskular 

merupakan salah satu golongan Non-Communicable Disesase (NCD) atau 

Penyakit Tidak Menular (PTM) yang terus mengalami peningkatan setiap 

tahunnya. Penyakit kardiovaskular salah satunya disebabkan oleh kebiasaan 

merokok (KEMENKES RI, 2018). 

Rokok yang telah menjadi kebutuhan tersebut membuat beberapa orang 

mulai memikirkan bagaimana caranya agar bisa tetap merokok akan tetapi tetap 

sehat. Maka, muncul revolusi baru mengikuti perkembangan era modern yang 

serba digital yakni, penemuan rokok elektrik (e-cigarettes). Rokok Elektrik 

merupakan teknologi merokok modern oleh karena itu prevalensi penggunanya 

adalah usia remaja dan dewasa muda (William dkk., 2010).  

Rokok elektrik menimbulkan kontroversial dunia. Rokok elektrik dianggap 

merokok gaya baru yang aman terhadap kesehatan. Namun, beberapa literatur 

mengatakan rokok elektrik lebih berbahaya dibandingkan rokok konvensional. 

Maka tujuan dari tugas akhir ini adalah melakukan penelitian mengenai hubungan 

merokok elektrik dengan hemodinamik pada Komunitas Vaporizer Kota Malang. 

Untuk mengetahui adanya gangguan pada sistem kardiovaskular maka diperlukan 

monitoring terhadap status hemodinamik. Oleh karena itu, komponen 

hemodinamik yang diperiksa pada penelitian ini adalah Mean Arterial Pressure 

(MAP) dan denyut jantung. 

 



3 
 

 
 

1.2 Rumusan Masalah  

Adakah hubungan kebiasaan merokok elektrik dengan hemodinamik pada 

komunitas vaporizer Kota Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

 

1.3.1 Tujuan Umum 

 

Untuk mengetahui hubungan kebiasaan merokok elektrik dengan 

hemodinamik pada komunitas vaporizer Kota Malang 

1.3.2 Tujuan Khusus  

 

1. Untuk mengetahui perubahan hemodinamik sesaat setelah merokok 

elektrik pada komunitas vaporizer Kota Malang 

2. Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan frekuensi 

kebiasaan merokok elektrik 

3. Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dari hasil penelitian ini antara lain 

:  

1.4.1 Manfaat Akademis 

Dapat menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan kedokteran 

dan dapat juga digunakan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya 

yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai topik terkait. 
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1.4.2 Manfaat Klinis  

Dapat memberikan pengetahuan tentang akibat yang ditimbulkan 

rokok elektrik bagi masyarakat 

 

1.4.3 Manfaat untuk Masyarakat  

Dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan kepada 

masyarakat mengenai penyakit kardiovaskular dan akibat yang 

ditimbulkan dari merokok elektrik.  

 


