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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Remaja 

1. Definisi Remaja 

Remaja atau dalam istilah asing disebut adolescence yaitu tumbuh 

kearah kematangan. Remaja adalah seseorang yang berusia antara 10-19 

tahun (Jannati, 2017). Remaja adalah penduduk berusia antara 10-24 tahun 

dan belum menikah (Kementrian Kesehatan RI, 2018). Remaja mempunyai 

artian yang sangat luas dari segi fisik, psikologi, maupun sosial. Secara 

psikologis remaja adalah usia seseorang ketika memasuki proses menuju usia 

dewasa. Masa remaja yaitu masa seseorang merasa bahwa dirinya tidak 

seperti anak-anak lagi dan merasa dirinya sudah sejajar dengan orang lain 

disekitarnya walaupun orang tersebut lebih tua (Hurlock, 2011).  

Remaja mengalami perubahan fisiologis tubuh seperti perubahan 

ukuran alat pencernaan makanan, bertambah besar dan berat jantung dan 

paru-paru, serta bertambah sempurnanya sistem kelenjar endoktrin atau 

kelamin sekunder (Ali & Asrori, 2006 dalam Ginoni, 2012). 

a. Remaja awal 

Remaja awal biasa disebut dalam istilah asing yaitu early 

adolescence berusia antara 11-13 tahun. Dalam tahap ini mereka masih 

bingung dan belum mengerti akan perubahan yang terjadi pada tubuhnya 

dan dorongan yang menyertai perubahan tersebut. Mereka juga 

mengembangkan pikiran-pikiran baru (Sarwono, 2011). 

 

 



10 

 

    
 

b. Remaja madya 

Dalam istilah asing sering disebut middle adolescence berusia antara 

14-16 tahun. Tahap ini sangat membutuhkan temannya. Tahap ini 

cenderung memiliki sifat mencintai dirinya sendiri (narcistic). Remaja 

pada tahap ini juga masih bingung dalam mengambil keputusan atau masih 

labil dalam berperilaku (Sarwono, 2011). 

c. Remaja akhir 

Remaja akhir dalam isitilah asing disebut late adolescence yaitu 

remaja yang berusia antara 17-20 tahun merupakan masa menuju dewasa 

dengan sifat egois yaitu mementingkan diri sendiri. Tahap ini remaja akan 

mencari pengalaman baru. Mereka biasanya dapat berpikir secara matang 

dan intelek dalam mengambil keputusan (Sarwono, 2011). 

B. Rokok  

1. Definisi Rokok 

Rokok berasal dari bahasa Belanda “roken” artinya “to smoke” atau 

mengeluarkan asap. Rokok terbuat dari daun “tembakau” berasal dari bahasa 

Portugis “tobacco” atau dalam bahasa Belanda “tabak” (Putrea, 2012 dalam 

Yuliana et al., 2017). Rokok adalah salah satu produk tembakau yang 

dimasukkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk 

rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari 

tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau 

sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa 

bahan tambahan (PP No. 109 tahun 2012). Rokok adalah hasil olahan 

tembakau yang terbungkus, dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum, 
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Nicotiana Rustica dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung 

nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan (Heryani, 2014). 

2. Kandungan Rokok 

a. Nikotin 

Nikotin dapat meningkatkan adrenalin yang membuat jantung 

berdebar lebih cepat dan bekerja lebih keras, frekuensi jantung meningkat 

dan kontraksi jantung meningkat sehingga menimbulkan tekanan darah 

meningkat (Tawbariah et al., 2014).  

b. Tar 

Tar adalah substansi hidrokarbon yang bersifat lengket dan 

menempel pada paru-paru, mengandung bahan-bahan karsinogen. Tar 

terdiri atas bermacam-macam senyawa (Tirtosastro & Murdiyati, 2017). 

c. Karbon Monoksida 

Gas berbahaya pada asap rokok ini seperti yang ditemukan pada asap 

pembuangan mobil. Karbon monoksida menggantikan sekitar 15% jumlah 

oksigen, yang biasanya dibawa oleh sel darah merah, sehingga jantung 

kekurangan suplai oksigen. Karbon monoksida juga merusak lapisan 

pembuluh darah dan menaikkan kadar lemak pada dinding pembuluh 

darah yang dapat menyebabkan penyumbatan (Lisa, 2010). 
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Gambar 2.1 Kandungan Rokok 

(Sumber : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018) 

 

3. Jenis Rokok 

Rokok berdasarkan bahan baku atau isinya, dibedakan menjadi: 

a. Rokok Putih 

Rokok yang bahan baku atau isinya hanya daun tembakau yang 

diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu (Lisa, 2010). 

b. Rokok Kretek 

Rokok yang bahan baku atau isinya berupa daun tembakau dan 

cengkeh yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu 

(Lisa, 2010). 

c. Rokok Klembak 

Rokok yang bahan baku atau isinya berupa daun tembakau, cengkeh, 

dan menyan yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma 

tertentu (Lisa, 2010). 
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4. Filter Rokok 

Filter rokok yang terbuat dari asetat selulosa berfungsi untuk menahan 

tar dan partikel rokok yang berasal dari rokok yang dihisap, namun dalam 

jumlah sangat sedikit. Filter juga berfungsi untuk mendinginkan rokok 

sehingga menjadi mudah dihisap (Mustikaningrum, 2010). 

5. Dampak Rokok bagi Kesehatan 

Merokok membahayakan setiap organ di dalam tubuh. Merokok 

meyebabkan penyakit dan memperburuk kesehatan (Center of Desease 

Control (CDC) dalam Octafrida, 2011).  Contohnya : 

a. Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) 

PPOK sudah terjadi pada 15% perokok. Individu yang merokok 

mengalami penurunan pada Forced Expiratory Volume in second (FEV1), 

dimana kira-kira hampir 90% perokok beresiko menderita PPOK (Saleh, 

2011). 

b. Pengaruh Rokok terhadap Gigi 

Hubungan antara merokok dengan kejadian karies, berkaitan dengan 

penurunan fungsi saliva yang berperan dalam proteksi gigi. Risiko 

terjadinya kehilangan gigi pada perokok tiga kali lebih tinggi dibanding 

pada bukan perokok (Ardini, 2012). 

c. Pengaruh Rokok terhadap Mata 

Rokok merupakan penyebab penyakit katarak nuklear, yang terjadi 

di bagian tengah lensa. Meskipun mekanisme penyebab tidak diketahui, 

banyak logam dan bahan kimia lainnya yang terdapat dalam asap rokok 

dapat merusak protein lensa (Muhibah, 2011). 
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d. Pengaruh Rokok terhadap Sistem Reproduksi 

Merokok akan mengurangi terjadinya konsepsi, fertilitas pria 

maupun wanita. Pada wanita hamil yang merokok, anak yang dikandung 

akan mengalami penurunan berat badan, lahir prematur, bahkan kematian 

janin (Anggraini, 2013). 

6. Definisi Perokok 

Perokok adalah seseorang yang suka merokok, disebut perokok aktif 

bila orang tersebut merokok secara aktif, dan disebut perokok pasif bila orang 

tersebut hanya menerima asap rokok saja, bukan melakukan aktivitas 

merokok sendiri (KBBI, 2012). 

Definisi lain dari perokok adalah mereka yang merokok setiap hari 

untuk jangka waktu minimal enam bulan selama hidupnya dan masih 

merokok saat survei dilakukan (Octafrida, 2011). 

7. Prevalensi Perokok di Indonesia 

Data dari survey nasional 2018 menunjukkan prevalensi perokok di 

Indonesia saat ini sebesar 33,8% sedangkan di wilayah Jawa Timur sebesar 

28,1%. Jumlah perokok di Indonesia pada tahun 2018 lebih sedikit 

dibandingkan tahun sebelumnya (Riskesdas, 2018). 

 

Gambar 2.2 Diagram Prevalensi Perokok di Jawa Timur 

(Sumber : Kementrian Kesehatan : Hasil Utama Riskesdas, 2018) 
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8. Tipe-Tipe Perokok 

a. Perokok Aktif 

Perokok aktif adalah seseorang yang benar-benar memiliki 

kebiasaan merokok (Lisa, 2010). Asap tembakau dapat meningkatkan 

produksi bradikinin dan berkurangnya jaringan eksogenus enzim 

angiotensin I-converting (ACE). Sementara ACE berperan mengatur efek  

edemagenic dari bradikinin dan menghambat perembesan makromolekul 

ke jaringan. Kehadiran asap tembakau akan menyebabkan merembesnya 

makromolekul dari pembuluh vena ke jaringan melalui penekanan 

terhadap jaringan dan aktivitas ACE (Xiao-Pei et al,. 1997; Rubinstein et 

al,. 1992; Yong et al,. 1992 dalam Nadia, 2015). 

b. Perokok Pasif 

Perokok pasif adalah seseorang yang tidak memiliki kebiasaan 

merokok, namun terpaksa harus menghirup asap rokok yang dihembuskan 

oleh orang lain yang kebetulan ada di dekatnya (Lisa, 2010). Pada perokok 

pasif akan terjadi peningkatan plasma endotelin-1 (ET-1) setelah 

peningkatan plasma vasopressin (hormon yang berfungsi mengurangi 

pembentukan kemih dan meningkatkan tekanan darah). Hal ini dapat 

terjadi karena sifat plasma endotelin-1 yang merupakan suatu peptida yaitu 

bersifat vasocontrictor yang kuat dan berpengaruh pada pertumbuhan otot 

halus dan sel otot dari jantung (Claudio et al., 1997 dalam Nadia, 2015). 

9. Derajat Merokok 

Untuk melihat frekuensi derajat merokok dapat diukur menggunakan 

Indeks Brinkman. Derajat merokok menurut Indeks Brinkman adalah hasil 
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perkalian antara rata-rata jumlah rokok yang dihisap perhari dengan lama 

merokok dalam satuan tahun (Taubariah et al, 2014). 

a. Dikatakan sebagai perokok ringan apabila hasilnya kurang dari 200. 

b. Dikatakan sebagai perokok sedang apabila hasilnya antara 200-599. 

c. Dikatakan sebagai perokok berat apabila hasilnya lebih atau sama dengan 

600. 

Semakin lama seseorang merokok dan semakin banyak rokok yang dihisap 

perhari, maka derajat rokok akan semakin berat (Taubariah et al, 2014). 

C. Anatomi Jantung dan Paru-Paru 

1. Anatomi Jantung 

Jantung merupakan organ otot yang berongga dan berukuran sebesar 

kepalan tangan. Jantung normal terdiri dari empat ruang, 2 ruang jantung atas 

dinamakan atrium dan 2 ruang jantung bawah dinamakan ventrikel, juga 

terdapat dinding yang memisahkan kedua atrium dan ventrikel menjadi 

bagian kanan dan kiri disebut septum (Boom & Cindy, 2013). 

 

Gambar 2.3 Anatomi Jantung 

(Sumber : Pakpahan, 2011) 

 

Batas-batas jantung : 

a. Kanan : vena cava superior (VCS), atrium kanan, vena cava inferior 

(VCI) 
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b. Kiri : ujung ventrikel kiri 

c. Anterior : atrium kanan, ventrikel kanan, sebagian kecil ventrikel kiri 

d. Posterior : atrium kiri, 4 vena pulmonalis 

e. Inferior : ventrikel kanan yang terletak hampir horizontal sepanjang 

diafragma sampai apeks jantung 

f. Superior : apendiks atrium kiri 

Darah dipompa melalui semua ruang jantung dengan bantuan keempat 

katup yang membuat darah tidak kembali ke jantung dan menjaga darah 

mengalir ke tempat yang dituju. Keempat katup tersebut yaitu katup trikuspid 

yang terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan, katup pulmonal 

terletak di antara ventrikel kanan dan arteri pulmonal, katup mitral yang 

terletak di antara atrium kiri dan ventrikel kiri, katup aorta terletak di antara 

ventrikel kiri dan aorta. Katup mitral mempunyai 2 daun (leaflet), yaitu leaflet  

anterior dan posterior. Katup lainnya mempunyai 3 daun (leaflet) (Boom & 

Cindy, 2013). 

2. Anatomi Paru-Paru 

Paru-paru terletak pada rongga dada, berbentuk kerucut yang ujungnya 

berada di atas tulang rusuk pertama dan dasarnya berada pada diafragma. 

Paru-paru terbagi menjadi dua yaitu paru kanan dan kiri. Paru-paru kanan 

mempunyai 3 lobus dan paru-paru kiri mempunyai 2 lobus. Semua lobus 

tersebut dapat terlihat dengan jelas. Setiap paru-paru terbagi lagi menjadi 

beberapa sub-bagian yang disebut bronchopulmonary segments. Paru-paru 

kanan dan kiri dipisahkan oleh ruang yaitu mediastinum (Evelyn, 2009 dalam 

Prabandari, 2017). 
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Gambar 2.4 Anatomi Paru-Paru 

(Sumber : Tortora, 2012) 

 

Paru-paru dibungkus oleh selaput tipis yang dinamakan pleura. Pleura 

terbagi menjadi pleura viseralis dan pleura pariental. Pleura viseralis 

merupakan selaput yang langsung membungkus paru, sedangkan pleura 

pariental merupakan selaput yang menempel di rongga dada. Di antara kedua 

pleura ada rongga yang dinamakan cavum pleura (Guyton, 2007 dalam 

Prabandari, 2017). 

D. Fisiologi Sistem Respirasi dan Kardiovaskuler 

1. Fisiologi Respirasi 

Fungsi utama paru-paru yaitu untuk pertukaran gas antara darah dan 

atmosfer. Pergerakan dari dalam ke luar paru terdiri dari dua proses, yaitu 

inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah pergerakan dari atmosfer ke dalam 

paru, sedangkan ekspirasi adalah pergerakan dari dalam paru ke atmosfer 

(Alsagaff, 2015 dalam Prabandari, 2017). Pertukaran gas tersebut bertujuan 

untuk menyediakan oksigen bagi jaringan dan mengeluarkan karbon dioksida. 

Kebutuhan oksigen dan karbon dioksida terus berubah sesuai dengan tingkat 

aktivitas dan metabolisme seseorang, tapi pernapasan harus tetap dapat 
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memelihara kandungan oksigen dan karbon dioksida tersebut (Jayani, 2013 

dalam Prabandari, 2017). 

2. Fisiologi Sirkulasi dan Pembuluh Darah 

Jantung dapat dianggap sebagai 2 bagian pompa yang terpisah terkait 

fungsinya sebagai pompa darah. Masing-masing terdiri dari satu atrium-

ventrikel kiri dan kanan. Berdasarkan sirkulasi dari kedua bagian pompa 

jantung tersebut, pompa kanan berfungsi untuk sirkulasi paru sedangkan 

bagian pompa jantung yang kiri berperan dalam sirkulasi sistemik untuk 

seluruh tubuh. Kedua jenis sirkulasi yang dilakukan oleh jantung ini adalah 

suatu proses yang berkesinambungan dan berkaitan sangat erat untuk asupan 

oksigen manusia demi kelangsungan hidupnya (Sherwood, 2011). 

Ada 5 pembuluh darah mayor yang mengalirkan darah dari dan ke 

jantung. Vena cava inferior dan vena cava superior mengumpulkan darah dari 

sirkulasi vena (disebut darah biru) dan mengalirkan darah biru tersebut ke 

jantung sebelah kanan. Darah masuk ke atrium kanan, dan melalui katup 

trikuspid menuju ventrikel kanan, kemudian ke paru-paru melalui katup 

pulmonal (Sherwood, 2011). 

Darah biru tersebut melepaskan karbondioksida, mengalami oksigenasi 

di paru-paru, selanjutnya darah ini menjadi berwarna merah. Darah merah ini 

kemudian menuju atrium kiri melalui keempat vena pulmonalis. Dari atrium 

kiri, darah mengalir ke ventrikel kiri melalui katup mitral dan selanjutnya 

dipompakan ke aorta (Sherwood, 2011). 

Tekanan arteri yang dihasilkan dari kontraksi ventrikel kiri, dinamakan 

tekanan darah sistolik. Setelah ventrikel kiri berkontraksi maksimal, ventrikel 

ini mulai mengalami relaksasi dan darah dari atrium kiri akan mengalir ke 
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ventrikel ini. Tekanan dalam arteri akan segera turun saat ventrikel terisi 

darah. Tekanan ini selanjutnya dinamakan tekanan darah diastolik. Kedua 

atrium berkontraksi secara bersamaan, begitu pula dengan kedua ventrikel 

(Sherwood, 2011). 

E. Tekanan Darah 

1. Definisi Tekanan Darah 

Tekanan darah adalah daya yang di perlukan agar darah dapat mengalir 

di dalam pembuluh darah dan beredar mencapai seluruh jaringan tubuh 

manusia. Darah dengan lancar beredar ke seluruh bagian tubuh berfungsi 

sebagai media pengangkut oksigen serta zat lain yang diperlukan untuk 

kehidupan sel-sel di dalam tubuh (Moniaga, 2012). 

Tekanan darah setiap orang sangat bervariasi. Bayi dan anak-anak 

secara normal memiliki tekanan darah lebih rendah dibandingkan usia dewasa. 

Tekanan darah juga dipengaruhi oleh aktivitas fisik, dimana tekanan darah 

akan lebih tinggi ketika seseorang melakukan aktivitas dan lebih rendah 

ketika sedang beristirahat (Susanto, 2010). 

2. Hal yang Mempengaruhi Tekanan Darah 

a. Usia 

Tekanan darah akan meningkat seiring bertambahnya usia 

disebabkan oleh berkurangnya distensibilitas dinding pembuluh darah. 

Kejadian ini menyebabkan peningkatan terhadap tekanan sistolik dan 

diastolik. Tekanan diastolik meningkat karena dinding pembuluh darah 

tidak lagi retraksi secara fleksibel (Kozier et al, 2010 dalam Marhaendra 

et al, 2016). 
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b. Jenis Kelamin 

Pria mempunyai tekanan darah yang lebih tinggi daripada wanita 

karena wanita mempunyai hormon estrogen dan progesteron yang 

menjaga pembuluh darah tetap elastis, tapi setelah menopause tekanan 

darah akan meningkat karena pembuluh darah tidak elastis lagi (Kozier et 

al, 2010 dalam Marhaendra et al, 2016). 

c. Keadaan Psikologis 

Keadaaan psikologis yang terganggu seperti stres akan membuat 

tekanan darah meningkat dengan meningkatkan kadar kolesterol serum 

yang akan melemahkan dan merusak pelapis pembuluh darah, 

menyediakan tempat untuk pengendapan lipid sehingga terbentuk plak 

kolesterol mengakibatkan lumen menyempit, peningkatan tahanan perifer, 

dan peningkatan tekanan darah (Tambayong, 2000 dalam Marhaendra et 

al, 2016). 

d. Olahraga 

Sebuah penelitian menyebutkan bahwa aktivitas fisik dapat 

menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi (tekanan darah 

tinggi). Olahraga teratur dapat menyerap atau menghilangkan endapan 

kolesterol pada pembuluh darah (Borjesson et al, 2016 dalam Marhaendra 

et al, 2016). 

e. Indeks Massa Tubuh (IMT) 

Indeks massa tubuh berhubungan dengan tekanan darah, terutama 

tekanan darah sistolik. Indeks massa tubuh digunakan untuk menentukan 

seberapa besar seseorang berisiko menderita penyakit tertentu yang 

disebabkan berat badannya. Dikatakan kelebihan berat badan jika IMT 
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≥25 dan dikatakan obesitas jika IMT ≥30. Ketika 5 kg dari berat badan 

yang berlebih hilang maka akan menurunkan 2-10 poin tekanan darah 

sistolik (Bungawati & Pratama, 2011 dalam Marhaendra et al, 2016). 

3. Alat Pengukur Tekanan Darah 

Tekanan darah umumnya diukur dengan alat yang disebut 

sphygmomanometer. Sphygmomanometer terdiri dari sebuah pompa, 

pengukur tekanan, dan manset dari karet. Alat ini mengukur tekanan darah 

dalam unit yang disebut milimeter mercury/milimeter air raksa (mmHg) 

(Sugiyarto, 2010). 

 

Gambar 2.5 Sphygmomanometer 

(Sumber : Eriska et al, 2016) 

 

4. Klasifiksi Tekanan Darah 

Tabel 2.1 Klasifikasi tekanan darah usia dewasa (>18 tahun) dan 

lansia (Potter & Perry, 1997 dalam Dinata, 2015). 

 

Kategori  Tekanan Darah 

Sistolik 

Tekanan Darah 

Diastolik 

Hipotensi <100   <80 

Normal  <130 <85 

Normal Tinggi 130-139 85-89 

Hipertensi :   

Stadium 1 (Hipertensi Ringan) 140-159 90-99 

Stadium 2 (Hipertensi Sedang) 160-179 100-109 

Stadium 3 (Hipertensi Berat) 180-209 110-119 

Stadium 4 (Hipertensi Maligna) >210 >120 

 


