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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Konseptual Penelit

Rokok Elektrik 

Nikotin Kandungan lainnya (Propylene 

Glycol, Vegetable Glycerin, 

Flavoring Agent, Tobacco Spesific 

Nitrosamin) Stimulasi Sistem 

Saraf Simpatik 

Iritasi mata, gangguan saluran 

pernapasan dan bersifat toxic 
Asetilkolin Release 

 

Stimulasi Reseptor Alfa-1 

Jantung Arteri 

Vaskontriksia 
Kecepatan 

Denyut 

Jantung   

Kekuatan 

Kontraksi 

Jantung 

 

  

Mean Arterial Pressure (MAP) 

Curah Jantung   

Tekanan Darah  

Sistole  Diastole 

Reseptor Nikotinik 

Epinefrin dan Norepinefrin 

Release 

Resistensi perifer 

total 

Stimulasi Reseptor Beta-1 

Volume Sekuncup  

Faktor Eksternal:  

1. Lama Merokok 

2. Kebiasaan rokok 

konvensional 

3. Usia merokok 

4. Exercise 

5. Penyakit 

Kardiovaskular 

 

Keterangan :  

 
     = Diteliti  

 

    = Tidak Diteliti 

 

  = Mempengaruhi 
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             Rokok elektrik adalah jenis rokok era digital yang dirancang untuk 

menghasilkan nikotin tanpa pembakaran tembakau melainkan dengan memanaskan 

liquid yang sebagian besar megandung nikotin,propylene glycol, vegetable glycerin, 

flavoring agent, Tobacco Spesific Nitrosamin (TSNA) dan zat kimia lainnya. Selain 

TSNA juga ditemukan kandungan senyawa logam, seperti kromium, nikel dan timah. 

Rokok elektrik bekerja dengan cara menghasilkan uap  hasil pemanasan yang 

kemudian dihirup oleh pengguna rokok elektrik. 

Nikotin adalah salah satu kandungan utama dari rokok elektrik. Nikotin dapat 

berdampak buruk terhadap sistem kardiovaskular dan sistem respirasi secara langsung 

maupun tidak langsung. Awalnya nikotin akan menstimulasi  Sistem Saraf Simpatik 

(SSP), kemudian serat pascaganglionik simpatis membebaskan transmitter utama 

pada Sistem Saraf Autonomic (SSA) yaitu Asetilkolin (ACH). Asetilkolin (ACH) 

akan mengaktivasi reseptor nikotinik. Reseptor  asetilkolin nikotinik diaktivasi oleh 

nikotin sehingga disebut reseptor nikotinik. Medula Adrenal menerima serta 

preganglion simpatis dan membebaskan epinefrin dan norepinefrin kedalam darah.  

Kandungan rokok elektrik lainnya seperti propylene glicol dan Tobacco 

Spesific Nitrosamin (TSNA) juga berdampak buruk pada kesehatan. Propylene glicol 

berfungsi untuk memproduksi uap air. Berdasarkan penelitian menghirup propylene 

glicol dapat menyebabkan iritasi mata dan saluran pernapasan. Tobacco Spesific 

Nitrosamin (TSNA) merupakan senyawa karsinogen yang ditemukan dalam 

tembakau dan rokok tembakau. Nitrosamin dalam jumlah sedikit ditemukan dalam 
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cairan rokok elektrik. Semakin tinggi kadar nikotin, semakin tinggi juga kadar 

Tobacco Spesific Nitrosamin (TSNA).  

Epinefrin dan Norepinefrin menstimulasi reseptor alfa-1 pada pembuluh darah 

dan menstimulasi reseptor Beta-1 pada jantung. Reseptor alfa-1 menyebabkan 

pembuluh darah arteri mengalami vasokontriksi sehingga meningkatkan resistensi 

perifer total dan berdampak pada peningkatan tekanan darah. Sedangkan reseptor 

Beta-1 menyebabkan peningkatan kecepatan denyut jantung dan kekuatan kontraksi 

jantung. Peningkatan kontraksi jantung berdampak pada peningkatan volume 

sekuncup. Peningkatan volume sekuncup dan kecepatan jantung menyebabkan 

peningkatan curah jantung dan pada akhirnya juga berdampak pada peningkatan 

tekanan darah.  

Peningkatan Tekanan darah terdiri atas peningkatan sistole dan peningkatan 

diastole. Diastole adalah kondisi relaksasi, yakni saat jantung terisi oleh darah yang 

kemudian diikuti oleh periode kontraksi atau sistole. Peningkatan sistole dan diastole 

juga berdampak pada peningkatan arteri rerata atau Mean Arterial Pressure. Adapun 

sistole dan diastole dimasukkan kedalam persamaaan, MAP = tekanan diastole + 1/3 

tekanan nadi.  

Mean Arterial Pressure (MAP) adalah gaya pendorong utama yang 

mengalirkan darah ke jaringan. Tekanan ini harus diatur secara ketat karena dua 

alasan. Pertama, tekanan ini harus cukup tinggi untuk menjamin tekanan pendorong 

yang memadai, tanpa tekanan ini, otak dan organ lain tidak akan menerima aliran 

darah yang memadai.  Kedua, tekanan harus tidak terlalu tinggi agar tidak 
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menimbulkan peningkatan beban kerja jantung dan kerusakan pembuluh darah arteri. 

Penentu tekanan arteri rerata adalah curah jantung dan resistensi perifer total. 

 Faktor Eksternal yang berpengaruh yakni lamanya mengkonsumsi rokok, 

kemungkinan adanya kombinasi dengan rokok konvensional atau rokok tembakau 

dan usia merokok. Faktor eksternal tersebut dianggap faktor perancu yang dapat 

berpengaruh terhadap hasil penelitian terutama hasil pengukuran tekanan darah. 

 

3.2 Hipotesis 

  Terdapat hubungan antara kebiasaan merokok elektrik dengan 

hemodinamik pada komunitas vaporizer Kota Malang. 

 


