
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Rokok 

1. Definisi 

Rokok adalah benda beracun yang memberi efek santai dan sugesti merasa 

lebih jantan (Organisasi, 2007) Rokok (tembakau) termasuk bahan atau zat 

adiktif sifatnya yaitu menimbulkan efek ketagihan dan kecanduan (Hawari, 

2004). Perilaku merokok adalah aktivitas seseorang yang merupakan respons 

orang tersebut terhadap rangsangan dari luar yaitu factor-faktor yang 

mempengaruhi seseorang untuk merokok dan dapat diamati secara langsung. 

Perilaku merokok telah menjadi perilaku adiktif yang umum ditemui di 

Indonesia. Perilaku merokok merupakan tindakan seseorang melakukan 

kegiatan merokok atau tindakan-tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk 

merangsang seseorang untuk merokok. Informasi mengenai rokok dari 

lingkungan merupakan hal penting yang mempengaruhi pertimbangan baik 

tidaknya rokok. Oleh karena itu proses pengambilan keputusan untuk merokok 

sangat dipengaruhi oleh lingkungan. (Effendi, 2005) 

2. Kandungan Rokok 
 

Satu batang rokok mengandung berbagai macam bahan kimia. Bahan kimia 

yang terdapat dalam tembakau yang dibakar yaitu mengandung 4000 jenis 

bahan kimia dan 200 jenis diantaranya bersifat racun. Tiga komponen toksik 

utama yang terdapat dalam rokok adalah karobonmonoksida, tar dan nikotin. 

Karbonmonoksida dalam asap rokok ditemukan sebanyak lima kali lipat pada 

asap samping daripada asap utama. Karbonmonoksida bertahan selama 

beberapa jam di dalam ruangan setelah perokok berhenti merokok (Rufaidah, 
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2012). 

 

Menurut American cancer Society (2017). Asap tembakau terdiri dari ribuan 

bahan kimia, beberapa bahan kimia yang ditemukan dalam asap tembakau 

adalah: 

1) Karbon Monoksida 

 

Salah satu kandungan rokok yang merupakan gas beracun adalah karbon 

monoksida. Senyawa ini merupakan gas yang tidak memiliki rasa dan bau, 

namun jika terhirup terlalu banyak sel-sel darah merah akan lebih banyak 

berikatan dengan karbon monoksida dibanding dengan oksigen. Yang bisa 

berakibat fungsi otot dan jantung akan menurun yang menyebabkan 

kelelahan, lemas, dan pusing. Dalam skala besar, seseorang yang terus 

menerus menghirup karbon monoksida bisa mengalami koma bahkan 

kematian. 

2) Nikotin 

 

Kandungan rokok yang paling sering disinggung-singgung adalah 

nikotin. Nikotin memiliki efek candu seperti opium dan morfin. Nikotin 

berfungsi sebagai perantara dalam system saraf otot yang menyebabkan 

berbagai reaksi biokimia, termasuk efek menyenangkan dan menenangkan. 

Nikotin yang dihisap perokok akan terserap masuk ke aliran darah, 

kemudian merangsang tubuh untuk memproduksi lebih banyak hormone 

adrenalin, yang menyebabkan peningkatan tekanan darah, denyut jantung, 

kejang, dan penekanan Pada system saraf pusat. 
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3) Tar 

 
Kandungan rokok lainnya yang bersifat karsinogenik adalah tar. Tar yang 

terhirup oleh perokok akan mengendap di paru-paru. Timbunan tar ini berisiko 

tinggi menyebabkan penyakit pada paru- paru, seperti kanker paru-paru dan 

emfisema. Tidak hanya itu, tar akan masuk ke peredaran darah dan meningkatkan 

resiko terjadinya diabetes, penyakit jantung, hingga gangguan kesuburan. 

4) Hydrogen Sianida 

 
Senyawa racun lainnya yang menjadi bahan penyusun rokok adalah hydrogen 

sianida. Bahkan di beberapa negara pernah menggunakan senyawa ini untuk 

menghukum mati narapidana. Saat ini, hydrogen sianida juga digunakan dalam 

industri tekstil, plastic, kertas, dan sering dipakai sebagai bahan pembuat asap 

pembasmi hama. Efek dari senyawa ini dapat melemahkan paru- paru, 

menyebabkan kelelahan, sakit kepala, dan mual. 

5) Benzena 

 
Benzena merupakan residu dari pembakaran rokok. Paparan benzena jangka 

panjang (setahun atau lebih), dapat menurunkan jumlah sel darah merah dan 

merusak sumsum tulang, sehingga meningkatkan resiko terjadinya anemia dan 

perdarahan. Selain itu, benzena juga merusak sel darah putih sehingga menurunkan 

daya taha tubuh, serta meningkatkan resiko leukemia. 

6) Formaldehida 

 
Formaldehida juga merupakan residu dari pembakaran rokok. Dalam jangka 

pendek, formaldehida mengakibatkan iritasi pada mata, hidung dan tenggorokan 

sedangkan jika digunakan dalam jangka panjang, formaldehida dapat 

mengakibatkan resiko kanker nesofaring. 

7) Arsenik 
 

Arsenik merupakan gelongan pertama karsinogen. Paparan terhadap arsenik 
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tingkat tinggi dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker kulit, kanker paru-paru, 

kanker saluran kemih, kanker ginjal, dan kanker hati. Arsenik terdapat dalam rokok 

melalui pestisida yang digunakan dalam pertanian tembakau. 

8) Kadmium 

 
Sekitar 40-60 persen dari cadmium yang terdapat dalam asap rokok, terserap 

masuk ke paru-paru saat merokok. Kadar cadmium yang tinggi dalam tubuh dapat 

menimbulkan gangguan sensorik, muntah, diare, kejang, kram otot, gagal ginjal, 

dan meningkatkan resiko kanker. 

9) Ammonia 
 

Ammonia merupakan gas beracun, tidak berwarna, namun berbau 

tajam, pada industry rokok, ammonia digunakan untuk meningkatkan 

dampak candu nikotin. Dalam jangka pendek, menghirup dan terpapar 

ammonia dapat mengakibatkan napas pendek, sesak napas, iritasi mata, dan 

sakit tenggorokan. Sedangkan dampak jangka panjang bisa menyebabkan 

pneumonia dan kanker tenggorokan. 

3. Tipe Perokok 

 

Menurut Silvan Tomkins (dalam Al Bachri, 1991), sebagaimana dikutip 

Mu’tadin (2007) ada 4 tipe perokok berdasarkan management of affect theory: 

1) Perokok sangat berat, dia mengkonsumsi rokok lebih dari 31 batang 

perhari dan selang merokoknya lima menit setalah bangun pagi. 

2) Perokok berat, merokok sekitar 21-30 batang sehari dengan selang 

waktu sejak bangun pagi berkisar antara 6-30 menit 

3) Perokok sedang, menghabiskan rokok 11-21 batang dengan selang 

waktu 31-60 menit setelah bangun pagi. 

4) Perokok ringan, menghabiskan rokok sekitar 10 batang dengan selang 
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waktu 60 menit dari bangun pagi. 

 

4. Perilaku Merokok 

 

Leventhal & Clearly (dalam Cahyani, 1995) mengungkapkan terdapat 4 

tahap perilaku merokok sehingga menjadi perokok yaitu: 

1) Tahap Preparatory. Seseorang mendapatkan gambaran yang 

menyenangkan mengenai merokok dengan cara mendengar, melihat, 

atau dari hasil bacaan. Hal-hal ini menimbulkan minat untuk merokok. 

2) Tahap Initiation. Tahap perintisan merokok yaitu tahap apakah 

seseorang akan menerusakan ataukah tidak terhadap perilaku merokok. 

3) Tahap becoming a smoker. Apabila seseorang telah mengkonsumsi 

rokok sebanyak 4 batang per hari maka mempunyai kecenderungan 

menjadi perokok. 

4) Tahap maintenance of smoking. Tahap ini merokok sudah menjadi salah 

satu bagian dari cara pengaturan diri (self-regulating). Merokok 

dilakukan untuk memperoleh efek fisiologis yang menyenangkan. 

Kahnert (2013), mengambil kesimpulan bahwa peringatan kesehatan dalam 

bentuk gambar merupakan cara yang efektif dalam pencegahan tindakan 

merokok. Peringatan kesehatan bergambar membantu mengurangi penggunaan 

tembakau dan berkontribusi dalam jangka panjang, untuk mengurangi penyakit 

dan angka kematian, serta untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya 

kesehatan. Menurut kumboyono (2011), terdapat hubungan bermakna antara 

persepsi terhadap ancaman penyakit akibat merokok dengan motivasi berhenti 

merokok.). Persepsi adalah proses pencarian informasi untuk dipahami. Alat 

untuk memperoleh informasi itu adalah pengindraan (penglihatan, peraba, 
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pendengaran) dan alat untuk memahaminya adalah kesadaran atau kognisi. 

(sarwonon, 2002). 

B. VO2max 

 

VO2max adalah volume oksigen maksimum yang dapat digunakan permenit. 

Menurut Guyton dan Hall (2008) dalam Giri Wiarto (2013) VO2 max adalah 

kecepatan pemakaian oksigen dalam metabolisme aerob maksimum. VO2max atau 

tenaga aerobik maximum atau disebut juga penggunaan oksigen maximum adalah 

tempo tercepat dimana seseorang dapat menggunakan oksigen selama berolahraga. 

VO2max dinyatakan sebagai volume total oksigen yang digunakan permenit 

(ml/menit). Semakin banyak massa otot seseorang, semakin banyak pula oksigen 

(ml/menit) yang digunakan selama latihan maksimal. Untuk menyesuaikan 

perbedaan ukuran tubuh dan massa otot, VO2max dapat dinyatakan sebagai jumlah 

maksimum oksigen dalam milliliter, yang dapat digunakan dalam satu menit per 

kilogram berat badan (ml/kg/menit). 

VO2max mengacu pada kecepatan pemakaian oksigen, bukan sekedar 

banyaknya oksigen yang diambil. Daya aerobik maximum menggambarkan jumlah 

oksigen maximum yang dikonsumsi per satuan waktu oleh seseorang selama tes, 

dengan latihan yang semakin lama semakin berat. VO2max adalah oksigen yang 

diambil (Oxygen Uptake) selama usaha maksimum. Fungsi kardiovaskuler 

menentukan besarnya VO2max, yang selanjutnya menentukan kapasitas kerja fisik 

atau kesegaran. Salah satu cara penting untuk menentukan kesegaran 

kardiovaskuler adalah mengukur besarnya VO2max. Oleh karena itu VO2max atau 

kapasitas aerobik bukan hanya sekedar parameter metabolisme melainkan 

merupakan ukuran handal dalam kesegaran jasmani (Brooks, dkk., 1985 dalam 
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Putra, 2013). 

 

1. Faktor-Faktor yang mempengaruhi VO2max 

 

Menurut Abdul Mahfudin Alim (2009) yang menyatakan bahwa “factor- 

faktor penentu yang mempengaruhi besarnya VO2max yaitu: 

a) Paru-paru 

 

Semakin tinggi volume paru, akan semakin mudah darah (Hb) dalam 

mengikat oksigen dan melepaskan karbon dioksida di paru. Permukaan 

alveoli dalam volume paru yang bersih akan menetukan difusi (pertukaran) 

gas. Pada perokok berat dapat terjadi volume paru yang tinggi, tetapi 

permukaan alveoli tertutup nikotin sehingga kemampuan difusinya rendah. 

b) Pembuluh Darah 

 

Pembuluh darah yang bersih dan elastis akan menentukan kualitas 

sirkulasi darah. Ketika berlatih harus lebih banyak darah yang beredar, 

pembuluh darah harus mampu melebar (dilatasi) agar aliran darah dapat 

lebih lancar. Pembuluh darah yang mengalami arteriosclerosis akan kaku, 

sulit untuk dilatasi. Pembuluh darah yang cukup banyak akan 

mempermudah aliran darah. 

c) Jantung 

 

Jantung yang mempunyai volume atau ruang yang besar pada atrium 

maupun ventrikel akan menghasilkan volume denyut yang lebih besar. 

Dengan demikian darah dpat dipompakan oleh jantung akan dapat menjadi 

lebih banyak. 

d) Mitokondria 

 

Mitokondria sebagai tempat untuk berlangsungnya siklus Krebs dan 
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system transport electron atau posporilasi oksidatif. Semakin banyak dan 

besar mitokondria pada sel otot, maka penggunaan oksigen untuk membuat 

ATP akan dapat semakin tinggi. Sel-sel otot yang banyak mitokondrianya 

adalah yang banyak dilatih. Oleh karena itu pengukuran VO2max harus 

sesuai dengan otot yang sering dilatih. 

Pendapat lain faktor yang mempengaruhi VO2max yang dikemukakan oleh Tim 

Noakes, seorang professor dari University of cape yang dikutip oleh Town Dunia 

Fitnes (2012), menjelaskan bahwa “Faktor-faktor yang mempengaruhi level 

VO2max adalah: 

a) Usia 
 

b) Jenis kelamin 

 

c) Fitness dan latihan 

 

d) Perubahan ketinggian tempat (altitude) 

 

e) Gerak otot ventilasi (ventilatory muscles) 

 

Sedangkan pendapat yang ketiga dari yang di kutip oleh shapesense.com (2012) 

menyatakan “factor utama yang mempengaruhi VO2max adalah: 

a) Genetika 

 

b) Usia 

 

c) Tingkat kebugaran 

 

d) Bentuk latihan 

 

e) Masa tubuh dan kompesisi tubuh 

 

f) Jenis kelamin 
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2. Pengukuran VO2max 

 

Pengukuran adalah sarana untuk mengumpulkan informasi terhadap 

evaluasi performa selanjutnya dan dibuat keputusan (Mansur dkk, 2009:147). 

Tes merupakan instrumen atau alat yang digunakan untuk memperoleh 

informasi tentang individu atau objek (Ismaryati, 2008: 1) Sebagai alat 

pengumpul informasi atau data, tes harus dirancang secara khusus. Seperti 

untuk mengukur Vo2max, ada beberapa tes yang lazim digunakan. Tes ini dapat 

diukur dan mudah dilaksanakan, serta tidak membutuhkan keterampilan khusus 

untuk melakukannya. Berikut adalah macam-macam test yang digunakan untuk 

pengukuran VO2max: 

1) Multistage Fitness Test 

 

Menurut Sukadiyanto (2009: 85) jenis tes Multistage Fitness Test yang 

dikembangkan di Australia, yang berfungsi untuk menentukan efisiensi 

fungsi kerja jantung dan paru petenis. Pada awalnya tes ini merupakan salah 

satu alat untuk seseorang yang digunakan untuk program penelusuran bibit 

olahragawan di Australia. Berdasarkan hasil penelitian tes ini memiliki 

validitas (kesahihan) yang tinggi untuk mengukur seseorang menghirup 

oksigen secara maksimal dalam waktu tertentu. Tes ini bersifat langsung 

dan dilakukan di lapangan terbuka dengan panjang lintasan 20 meter dan 

lebar yang di buat untuk r lintasan 1 hingga 1,5 meter untuk setiap testi. 

Tes ini menggunakan serangkaian nada untuk menentukan irama setiap 

shuttlenya. Rangkaian nada tersebut berupa nada “tut’ yang telah direkam 

dan dirangkai secara sistematis dalam kaset atau media penyimpanan lain. 

Diperlukan stopwatch, alat pencatat dan daftar tabel konversi hasil lari 
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untuk membuntuk antu memudahkan Testi ini. Pada awal tes irama akan 

berjalan lambat, tetapi secara bertahap irama akan lebih cepat sehingga 

semakin akhir sesi akan semakin cepat irama shuttle yang harus dilakukan 

testi. Dengan naiknya irama maka tingkat kesulitan testi akan meningkat 

mencapai sebuah untuk menyamakan irama. 

Testi akan berhenti apabila tidak mampu lagi mempertahankan 

ketepatan langkahnya, dan tahap ini menunjukan tingkat konsumsi oksigen 

maksimal testi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian tes ini memiliki 

validitas yang tinggi untuk mengukur kemampuan seseorang menghirup 

oksigen secara maksimal dalam waktu tertentu (Sukadiyanto, 2011: 85). 

Vo2max dinyatakan sebagai volume total oksigen yang di perlukan 

seseorang yang digunakan permenit (ml/menit). Semakin banyak massa otot 

seseorang, semakin banyak pula oksigen (ml/menit) yang digunakan selama 

latihan maksimal. 

Untuk menyesuaikan perbedaan ukuran tubuh dan massa otot, Vo2max 

dapat dinyatakan sebagai jumlah maksimum oksigen dalam mililiter, yang 

dapat digunakan dalam satu menit per kilogram berat badan (ml/kg/menit). 

Satuan ini yang akan dipergunakan dalam pembahasan selanjutnya. 

2) Balke Test (lari 15 menit) 

 

Balke test adalah salah satu tes kebugaran yang selalu dilakukan dan 

dirancang oleh Bruno Balke, adalah salah satu dari uji lapangan yang 

dirancang untuk mengukur kebugaran aerobik. Tes ini memiliki rumus 

dengan sama untuk memprediksi VO2max dari jarak dijalankan. Adapun 

caranya olahragawan berlari selama 15 menit. kemudian dicatat hasil jarak 
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tempuh yang dicapai olahragawan saat berlari selama waktu 15 menit 

tersebut (Sukadiyanto, 2011: 85). Tes ini tergolong mudah pelaksanaannya 

karena memerlukan peralatan yang sederhana, antara lain seperti berikut ini: 

a) Lapangan atau lintasan lari 400 m yang disediakan oleh oelepliti 

jaraknya jelas atau tidak terlalu jauh,maksudnya adalah lintasan dapat 

dilihat dengan jelas oleh pengetes. 

b) .Penanda jarak atau bendera kecil untuk menandai jarak lintasan. 

 

c) Stopwatch atau alat pengukur waktu dalam satuan menit. 

 

Adapun protokol pelaksanaan tesnya adalah sebagai berikut; 

 

a) Peserta tes berdiri di garis start dan bersikap rama kepadapneleiti 

untuk berlari secepat cepatnya selama 15 menit. 

b) Bersamaan dengan aba-aba “Ya” Peserta tes mulai berlari dengan 

pencatat waktu mulai meng-“ON”kan stopwatch. 

c) Selama waktu 15 menit, pengetes dan petuhasg memberi aba-aba 

berhenti, di mana bersamaan dengan itu stopwatch dimatikan dan peserta 

menancapkan bendera yang telah disiapkan sebagai penanda jarak yang telah 

ditempuhnya. 

d) Pengetes mengukur jarak yang ditempuh peserta tes yang telah 

ditempuhselama 15 menit, dengan meteran. Selanjutnya hasil menempuh 

jarak jarak tempuh lari selama 15 menit dimasukkan ke dalam rumus sebagai 

berikut: 

VO2max = 33.3 + Jarak tempuh/15 – 133 x 0.172 

3) Harvard Test 

Tes ini adalah pengukuran yang paling tua untuk mengetahui 

kemampuan aerobik yang dibuat Brounha pada tahun 1943, inti dari 
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pelaksanaan tes ini adalah dengan cara naik turun bangku selama 5 menit. 

Dengan perlengkapan dengan untuk stopwatch, metronom, bangku setinggi 

20 feet (45cm) dan alat pencatat. 

Cara Pelaksanaan : 

 

a) Irama langkah pada pada waktu naik turun bangku (NTB) adalah 30 langkah 

permenit. Jadi satu langkah setiap dua detik. 

b) Satu langkah terdiri dari empat gerakan/hitungan. 

 

c) Ganti langkah diperbolehkan tetapi tidak lebih dari tiga kali. 

 
d) NTB dilakukan selama 5 menit. Saat aba-aba stop, tubuh harus dalam 

keadaan tegak, kemudian duduk di bangku tersebut dengan santai selama 

satu menit. 

e) Hitung denyut nadi (DN) orang coba selama 30 detik. Dicatat sebagai 

denyent DN pertama 

f) 30 detik kemudian hitung kembali DN orang coba selama 30 detik. Dicatat 

 

sebagai DN kedua 

 
g) 30 detik kemudian hitung kembali DN orang coba selama beberapa 30 detik. 

 

Dicatat sebagai DN ketiga 

 
h) Setelah mendapatkan DN 1, DN 2, dan DN 3 maka data tersebut dimasukan 

dalam rumus indeks kebugaran yang selanjutnya dikonversikan untuk 

sesuai rumus yang dipilih. 

i) apabila orang coba tidak kuat saat melakukan NTB selama 5 menit, maka 

waktu lama NTB tersebut dicatat, lalu DNnya diukur/dihitung kemduian 

sesuai dengan petunjuk pengambilan DN tersebut. 
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Indeks kesanggupan: 

 

( Lama naik turun ( Detik ) x 100 ) / 2 x ( N1+N2+N3 ). 

 

Gambar 2. 1 Harvard Step Test 

(Sumber: Materi Belajar, Tes Kebugaran Jasmani) 

 

 
Tabel 2. 1 Normalitas Harvard 

(Sumber: Ismaryati, 2006:89) 

Kategori Rentang Skor Kategori Skor 

Baik Sekali 90 < 5 

Baik 80 – 90 4 

Cukup 65 – 79 3 

Kurang 56 – 64 2 

Kurang Sekali < 55 1 

 

C. Remaja 

 

Remaja mempunyai semangat yang tinggi dalam meraih suatu tujuan. Remaja 

akan mencoba segala hal baru yang menarik pehatian mereka salah satunya adalah 

rokok. Remaja juga belajar untuk memecahkan dan keluar dari masalah yang 

mereka hadapi (Curtis, 2015). Pada periode tersebut remaja merasa harus 

mempunyai reputasi akan dirinya sendiri. Hal tersebut yang mendorong remaja 

cenderung mencari pengakuan identitas diri dengan cara berkabung di dalam suatu 

kelompok atau komunitas tertentu. (Dewi, at all). 

Remaja memang mempunyai naluri dalam membentuk maupun bergabung ke 

dalam suatu kelompok teman sebaya atau kemunitas tertentu. Remaja merasa harus 

mempunyai teman yang mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama. Selain itu, 
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remaja juga cenderung mencari komunitas yang anak menggambarkan dirinya. Hal 

tersebut yang kerap dijadikan alasan tentang remaja berisiko (Carrol, Houghton, & 

Hattie, 2009). 

Faktor dari dalam remaja dapat dilihat dari kajian perkembangan remaja. 

Remaja mulai merokok dikatakan oleh Erikson (Gatchel, 1989 dalam Helmi, 2000) 

berkaitan dengan adanya krisis aspek psikososial yang dialami pada masa 

perkembangannya yaitu masa ketika mereka sedang mencari jati dirinya. Seperti 

yang dikatakan oleh Brigman (1991 dalam Helmi, 2002) bahwa perilaku merokok 

bagi remaja merupakan perilaku simbolisasi. Simbol dari kematangan, kekuatan, 

kepemimpinan, dan daya tarik terhadap lawan jenis. 

Berdasarkan data dari Riskesdas tahun 2013 dapat diketahui bahwa perilaku 

merokok pada penduduk yang berusia >15 tahun cenderung mengalami 

peningkatan yaitu sebesar 34,2% pada tahun 2007 menjadi sebesar 36,3% pada 

tahun 2013. Prevalensi perokok laki-laki adalah sebesar 64,9% dan prevalensi 

perokok perempuan sebesar 2,1%. 
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