
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 
 

Berdasarkan data dari WHO tahun 2017, prevalensi perokok diatas usia 15 

tahun di Indonesia menempati peringkat ke-sembilan diantara 171 negara yang 

mengikuti riset, yaitu sebesar 39%. Diperkirakan angka ini akan terus 

meningkat setiap tahunnya dan mengakibatkan semakin banyak perokok pasif 

yang menghirup asap yang dikeluarkan perokok aktif (Sihombing & 

Notohartojo, 2015). 

Perokok pasif di Indonesia 78,4% diantaranya terpapar dan menghirup 

asap rokok di rumah sementara 51,3% lainnya di tempat kerja (World Health 

Organization, 2012). Tingginya prevalensi perokok pasif di rumah dan tempat 

kerja ini tentunya berkaitan dengan tingginya resiko anggota keluarga dan 

pekerja lain terkena penyakit tidak menular (Kementrian Kesehatan Republik 

Indoneisia, 2017). 

Sehubungan dengan peningkatan jumlah perokok tembakau setiap 

tahunnya, untuk pertama kalinya rokok elektronik diperkenalkan di China pada 

tahun 2005 (Electronic Cigarette Association, 2009). Berdasarkan survey 

terakhir yang dilakukan Palipudi, et al. pada tahun 2015, pengguna rokok 

elektronik di Indonesia sudah mencapai 2,5% diantara 10,5% penduduk yang 

menyadari keberdaan rokok elektronik, angka ini termasuk tinggi jika 

dibandingkan dengan negara lain yang mengikuti survey ini. 

Pada awal kemunculannya, rokok elektronik dinyatakan aman bagi 

kesehatan namun pada sebuah penelitian terbukti bahwa aerosol rokok 
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elektronik mengandung zat kimia seperti nikotin, Tobacco Spesific 

Nitrosamine (TSNA), karbon monoksida, dan zat lainnya yang berbahaya bagi 

tubuh (Tayyarah & Long, 2014). Sama seperti pada aerosol rokok elektronik, 

asap rokok konvensional juga mengandung nikotin yang berbahaya bagi 

kesehatan kardiovaskular (Tirtosastro & Murdiyati, 2010). 

Asap rokok meningkatkan angka kejadian Atherosclerotic Cardiovascular 

Disease (ACD) pada aorta maupun pembuluh darah perifer (Ambrose & Barua, 

2004). Atherosclerotic Cardiovascular Disease meliputi dua kondisi mayor 

yaitu penyakit jantung iskemik dan stroke iskemik dimana angka kejadian 

penyakit tersebut berkisar 0,5% dan 7,0% dari total penduduk Indonesia 

(Kementrian Kesehatan RI, 2017). Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

Saesarwati dan Satyabakti tahun 2016 perokok pasif di Indoneisa memiliki 

resiko 1.58 kali lebih tinggi terkena penyakit jantung iskemik. Sementara satu 

dari empat kejadian stroke iskemik di Amerika disebabkan oleh kebiasaan 

merokok (Hawkins, et al., 2002). 

Nikotin yang terdapat dalam asap rokok, terhirup dan masuk kedalam 

aliran darah akan menstimulasi neutrofil untuk meningkatkan produksi ion 

superoksida (O2
-) dan berikatan dengan Nitrit Oksida (NO) sehingga 

menghasilkan peroksinitrit (OONO-) (Iho, et al., 2003). Meningkatnya 

senyawa peroksinitrit dalam darah selain dapat menurunkan bioavaibilitas NO 

juga menyebabkan stres oksidatif sehingga menyebabkan disfungsi endotel 

(Ambrose & Barua, 2004). Sel endotel yang mengalami disfungsi akan 

mengekspresikan molekul adhesi, kemoatraktan, dan growth factor yang 

mengakibatkan migrasi monosit dan LDL ke dalam tunika intima (Bentzon, et 
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al., 2014). Monosit kemudian akan berdiferensiasi menjadi makrofag dan 

memfagositosis LDL teroksidasi sehingga terbentuk sel busa (Evans, 2012). 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka peneliti ingin 

membuktikan bahwa mengonsumsi rokok elektronik dan rokok konvensional 

dapat memicu pembentukan sel busa sebagai tanda awal aterosklerosis pada 

gambaran histolopatologi aorta. 

1.2 Rumusan masalah 

 

Adakah perbedaan jumlah sel busa pada gambaran histopatologi aorta 

tikus putih jantan (Rattus norvegicus strain wistar) yang diberi paparan asap 

rokok elektronik dibandingkan rokok konvensional? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan umum 

 

Menentukan perbedaan jumlah sel busa (foam cell) pada gambaran 

histolopatologi aorta tikus putih jantan (Rattus norvegicus strain wistar) 

yang diberi paparan asap rokok elektronik dibandingkan rokok 

konvensional. 

1.3.2 Tujuan khusus 

 

1. Mengidentifikasi rata-rata jumlah sel busa pada dinding aorta tikus 

putih jantan (Rattus norvegicus strain wistar) yang dipapar asap rokok 

elektronik dan konvensional. 

2. Menentukan jenis paparan asap rokok yang dapat menyebabkan 

pembentukan sel busa pada dinding aorta tikus putih jantan (Rattus 

norvegicus strain wistar). 
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1.4 Manfaat penelitian 

 

1.4.1 Manfaat akademis 

 

Memberikan data awal sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya 

mengenai pengaruh paparan asap rokok elektronik (e-cigarettes) dan asap 

rokok konvensional terhadap dinding aorta. 

1.4.2 Manfaat klinis 

 

Memberikan informasi dan bukti ilmiah mengenai asap rokok 

elektronik dan asap rokok konvensional dapat meningkatan risiko 

aterosklerosis. 

1.4.3 Manfaat masyarakat 

 

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bahaya asap 

rokok elektronik dan asap rokok konvensional terhadap peningkatan risiko 

penyempitan pembuluh darah. 


