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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Rokok merupakan peringkat utama penyebab kematian yang dapat dicegah 

dunia. Rokok menyebabkan 1 dari 10 kematian orang dewasa di seluruh dunia, 

dan mengakibatkan 5,4 juta kematian tahun 2006. Ini berarti rata-rata 1 

kematian setiap 6,5 detik. Kematian pada tahun 2020 mendekati 2 kali jumlah 

kematian saat ini jika kebiasaan mengkonsumsi rokok terus berlanjut. 

Diperkirakan, 9 juta (84%) perokok sedunia hidup di negara-negara 

berkembang termasuk di Indonesia. The Tobacco Atlas mencatat ada lebih dari 

10 juta batang rokok dihisap setiap menit, tiap hari di seluruh dunia oleh 1 

milyar laki-laki dan 250 juta perempuan. Sebanyak 50% total konsumsi rokok 

dunia dimiliki China, India, Amerika, Serikat, Rusia, Jepang dan Indonesia. 

Bila kondisi ini berlanjut, jumlah total rokok yang dihisap tiap tahun adalah 

9000 rokok tahun 2025 di Asia (The Tabacco Atlas, 2015). World Health 

Organization (WHO) menyebutkan Indonesia menempati urutan ketiga 

terbanyak jumlah perokok yang mencapai 146.860.000 jiwa (WHO, 2008). 

Berdasarkan data yang diperoleh oleh Lembaga Survey Demografi dan 

Kesehatan Indonesia (SDKI) di negara maju khususnya Indonesia terutama di 

kota-kota besar di seluruh Indonesia terlihat adanya tendensi peningkatan 

pengguna rokok. Kebiasaan merokok dapat menyebabkan berbagai macam 

dampak negatif, salah satunya adalah peningkatan kadar konsentrasi kolesterol 

jahat dalam darah. Pada tahun 2009 jumlah perokok meningkat dari 19,5% 

menjadi 34,8% yang tersebar di seluruh kota hingga di perdesaan (SDKI, 

2009). 

Tingkat prevalensi perokok di berbagai provinsi Indonesia, seperti 

wilayah provinsi sulawesi tenggara menduduki peringkat ke-30 dari 34 

provinsi di Indonesia, yakni sebesar 26,3%, dimana posisi pertama tingkat 

prevalensi perokok tertinggi adalah jawa barat, yakni 32,7% dan terendah 

adalah di provinsi Sulawesi Tenggara yakni 26,3% (Depkes RI, 2013). 
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Kebiasaan merokok telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. 

Data Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa jumlah perokok yang berusia 

di atas 15 tahun sebanyak 33,8%. Dari jumlah tersebut 62,9% merupakan 

perokok laki-laki dan 4,8% merupakan perokok perempuan (Riskesdas, 2018). 

Kebiasaan merokok ini akan mengakibatkan peningkatan risiko terkena 

berbagai penyakit, dan banyak diantaranya berakibat fatal. Sebagian besar 

kematian yang diakibatkan oleh merokok ialah penyakit kanker, penyakit 

pernapasan, dan penyakit kardiovaskular. Merokok juga merupakan faktor 

risiko untuk stroke, kebutaan, ketulian, sakit punggung, osteoporosis, dan 

penyakit pembuluh darah perifer (West, 2017). Berdasarkan data WHO, di 

Indonesia penyakit yang sering mengakibatkan kematian akibat merokok ialah 

penyakit kardiovaskular yaitu penyakit jantung dan stroke (WHO, 2018). 

Asap rokok mengandung lebih dari 4000 senyawa yang memiliki 

dampak merugikan bagi kesehatan manusia, di antaranya yaitu radikal bebas, 

nikotin, dan karbon monoksida yang dianggap paling bertanggung jawab atas 

efek farmakologi (Malenica dkk, 2017).Dampak rokok juga terhadap sistem 

metabolik antara lain dengan meningkatkan kadar gula darah, kadar asam 

lemak bebas dan kolesterol LDL. Sedangkan terhadap sistem hematologi antara 

lain dengan meningkatkan agregasi sel trombosit. Selain itu, kontraksi otot 

jantung seperti dipaksa, pemakaian oksigen bertambah, dan vasokonstriksi 

pembuluh darah perifer (Sitepoe, 2000).  Efek merokok pada tubuh 

mengakibatkan terjadinya respon inflamasi sistemik yaitu melalui stimulasi 

sistem hematopoietik terutama terjadi pada sumsum tulang, dimana terjadi 

peningkatan produksi eritrosit dan leukosit serta penurunan MCV dan 

trombosit (Purnamasari, 2018). 

Merokok merupakan kebiasaan buruk yang tidak dapat dihindari dalam 

berbagai lapisan masyarakat, baik usia tua bahkan usia muda. Kebiasaan 

merokok dapat menyebabkan berbagai macam dampak negatif, salah 

satunyayaitu mempengaruhi trombosit, trombosit merupakan salah satu 

komponen darah yang terdapat dalam tubuh manusia, berperan penting dalam 

pembekuan darah. Jumah trombosit adalah 150.000-450.000 sel/mm3 darah. 
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Masa hidupnya 8-10 hari, setelah itu keping darah akan dibawa ke limfa untuk 

dihancurkan. Sisa-sisa sel tersebut akan diangkat oleh makrofag (Dhara dkk, 

2011). 

Trombosit pada perokok memiliki tingkat sensitivitas yang kurang 

terhadap prostasiklin eksogen sehingga hal ini memengaruhi usia dan fungsi 

trombosit. Kandungan zat kimia yang terdapat pada rokok yang masuk ke 

dalam tubuh akan merangsang tromboksan dalam darah yang berperan untuk 

mengaktifkan trombosit baru serta meningkatkan agregasi trombosit. Agregasi 

trombosit dapat kembali normal bila terdapat prostasiklin di dalam darah yang 

berperan untuk menghambat agregasi trombosit serta menjaganya agar tetap 

stabil (Hioki, 2001). 

Salah satu pengaruh  negatif  dari merokok adalah  perubahan pada 

fungsi trombosit, terutama fungsi agregasi. Seseorang yang sudah lama 

terpapar asap rokok mempunyai potensi terjadinya peningkatan agregasi pada 

trombosit dan ekstresi metabolit tromboksan dari trombosit dan pelepasan 

senyawa nitric oxide, yang memiliki peran dalam peningkatan aktivitas 

trombosit (Aryanti dkk, 2014). 

Pemeriksaan trombosit termasuk salah satu pemeriksaan hematologi 

yang banyak di minta dilaboratorium klinik. Disebabkan makin banyaknya 

kebutuhan dan data tersebut dalam upaya membantu menegakkan diagnosis. 

Pada umumya secara otomatis dengan menggunkan alat  hematology analyzer, 

dengan metode impedance  yaitu resistensi atau ketahanan sel-sel yang 

tergantung volume terhadap besarnya arus listrik yang di nyatakan dengan 

satuan femtoliter, dimana ketelitian lebih baik dari pada cara manual cara ini 

mempunyai keuntungan, tidak melelahkan petugas laboratorium jika harus 

banyak melakukan  pemeriksaan menghitung jumlah trombosit. Akan tetapi 

cara ini akan ada kelemahannya karena trombosit yang besar (giant trombosit) 

atau trombosit yang menggumpal tidak bisa terhitung. Hal ini menyebabkan 

jumlah trombosit semakin sedikit sehingga perlu dikonfirmasi dengan cara 

manual, sedangan dengan cara manual yaitu di encerkan dengan larutan Rees-

Ecker pengenceran dilakukan di dalam pipet khusus kemudian di 
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hitungmenggunakan kamar hitungImprovet Neubauwer pada volume tertentu 

(Gandasoebrata, 2001). 

B. Rumusan masalah 

Bagaimana gambaran kadartrombosit pada perokok aktif dan perokok 

pasif ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahuigambaran kadar trombosit pada perokok aktif 

dan perokok pasif berdasarkan studi literatur. 

2. Tujuan Khusus 

a. Melakukan interprestasi hasil pemeriksaan  gambaran 

kadartrombosit pada perokok aktif dan perokok pasif berdasarkan 

studi literatur 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Bagi Institusi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai gamabaran kadartrombosit pada perokok aktif dan pasif. 

2. Manfaat Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan wawasan 

dan kajian bagi peneliti mengenai pemeriksaan gambaran kadartrombosit 

pada perokok aktif dan perokok pasif. 

3. Manfaat Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber 

bertambahnya ilmu pengetahuan, referensi ataupun acuan bagi penelitian 

kadartrombosit pada perokok aktif dan perokok pasif. 


