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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Kardiovaskuler  

1. Pengertian  

Penyakit kardiovaskular atau yang biasa disebut penyakit jantung umumnya 

mengacu pada kondisi yang melibatkan penyempitan atau pemblokiran pembuluh 

darah yang bisa menyebabkan serangan jantung, nyeri dada (angina) atau stroke. 

Kondisi jantung lainnya yang mempengaruhi otot jantung, katup atau ritme, juga 

dianggap bentuk penyakit jantung. Menurut American Heart Association tahun 

(2017) dalam Oliver (2013) Penyakit kardiovaskuler menjadi penyebab kematian 

sebanyak 17,3 juta penduduk dunia, sekitar 3 juta dari kematian tersebut terjadi 

sebelum usia 60 tahun .Menurut statistik dunia, ada 9,4 juta kematian setiap tahun 

yang disebabkan oleh penyakit kardiovaskuler dan 45% kematian tersebut disebabkan 

oleh penyakit jantung koroner. Diperkirakan angka tersebut akan meningkat hingga 

23,3 juta pada tahun 2030 (Lestari , 2014). 

Penyakit kardiovaskular (CVD) adalah istilah bagi serangkaian gangguan yang 

menyerang jantung dan pembuluh darah, termasuk penyakit jantung koroner (CHD), 

penyakit serebrovaskular, hipertensi (tekanan darah tinggi), dan penyakit vaskular 

perifer (PVD). Definisi CVD juga menyangkut penyakit lain seperti rheumatic heart 

disease (kerusakan jantung akibat rematik) dan penyakit jantung kongenital 

(kerusakan bentuk struktur jantung sejak lahir) (Guilherme dan Kalil, 2016). 
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2. Faktor risiko penyakit kardiovaskuler  

Faktor risiko penyakit kardiovaskuler yaitu umur, merokok, alkohol, pola diet, 

pola aktifitas fisik, obesitas dan hipertensi (Oliver, 2013): 

a. Umur 

Risiko penyakit jantung meningkat seiring bertambahnya usia. Hal tersebut sudah 

menjadi wajar karena semakin bertambahnya usia maka semakin menurunnya kinerja 

organ tubuh manusia. 

b. Merokok 

Merokok merupakan faktor risiko mayor untuk terjadinya penyakit jantung, 

termasuk serangan jantung dan stroke, dan juga memiliki hubungan kuat untuk 

terjadinya penyakit jantung sehingga dengan berhenti merokok akan mengurangi 

risiko terjadinya serangan jantung.Merokok sigaret menaikkan risiko serangan 

jantung sebanyak 2 sampai 3 kali. Sekitar 24 % kematian akibat penyakit jantung 

pada laki-laki dan 11 % pada perempuan disebabkan kebiasaan merokok. Meskipun 

terdapat penurunan yang progresif proporsi pada populasi yang merokok sejak tahun 

1970-an, pada tahun 1996 sebesar 29 % laki-laki dan 28 % perempuan masih 

merokok. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah prevalensi kebiasaan merokok 

yang meningkat pada remaja, terutama pada remaja perempuan. 

 Orang yang tidak merokok dan tinggal bersama perokok (perokok pasif) memiliki 

peningkatan risiko sebesar 20 – 30 % dibandingkan dengan orang yang tinggal 

dengan bukan perokok. Risiko terjadinya akibat merokok berkaitan dengan dosis 

dimana orang yang merokok 20 batang rokok atau lebihdalam sehari memiliki resiko 
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sebesar dua hingga tiga kali lebih tinggi daripada populasi umum untuk mengalami 

kejadian penyakit jantung. 

c. Alkohol 

Kebiasaan mengkonsumsi alkohol bisa menaikkan kadar tekanan darah dan 

beresiko terkena penyakit jantung. Selain itu, kebiasaan mengkonsumsi alkohol juga 

dapat meningkatkan kadar trigliserida, yaitu suatu bentuk kolesterol yang bisa 

mengeraskan arteri. 

d. Pola Diet 

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan penyakit jantung adalah diet yang tidak 

sehat. Diet lemak jenuh, dan kolesterol mengakibatkan penyakit jantung. Selain itu, 

terlalu banyak kandungan garam (sodium) dalam makanan bisa menaikkan kadar 

tekanan darah sehingga dapat lebih berpotensi terserang penyakit jantung. 

e. Aktivitas Fisik 

Kurangnya aktivitas fisik dapat mengakibatkan penyakit jantung, hal ini juga dapat 

meningkatkan kemungkinan memiliki kondisi medis lain yang merupakan faktor 

resiko, termasuk obesitas, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan diabetes. 

f. Obesitas 

Obesitas adalah kelebihan lemak tubuh. Obesitas dikaitkan dengan kadar 

kolesterol dan trigliserida yang lebih tinggi dan menurunkan kadar kolesterol baik. 

Selain penyakit jantung, obesitas juga bisa menyebabkan tekanan darah tinggi dan 

diabetes sehingga dapat menimbulkan resiko terserang penyakit jantung. 

 

g. Hipertensi 
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Tekanan darah tinggi merupakan faktor resiko utama penyakit jantung. Tekanan 

darah tinggi (hipertensi) adalah kondisi medis yang terjadi saat tekanan darah di arteri 

dan pembuluh darah lainnya terlalu tinggi. Menurunkan tekanan darah dengan 

perubahan gaya hidup atau dengan pengobatan bisa mengurangi resiko penyakit 

jantung dan serangan jantung. 

 

B. Rokok 

1. Rokok 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) menyatakan bahwa rokok yaitu 

gulungan kecil tembakau dengan potongan halus kira-kira sebesar kelingking yang 

dilapisi dengan kertas tipis atau nipah yang dirancang untuk merokok. Rokok adalah 

satu-satunya produk yang dijual di pasar bebas yang, bila digunakan sesuai petunjuk, 

bisa membunuh orang. Menurut Parwati,dkk (2018) dalam Nururrahmah (2014) kata 

“rokok” adalah bahasa Prancis yang kecil dari “cigare” (cerutu), dari “cerutu” 

Spanyol  

2. Bahan Rokok 

Bahan baku yang digunakan untuk membuat rokok adalah sebagai berikut 

(Nururrahmah, 2014):  

a) Tembakau, jenis tembakau yang dibudidayakan dan berkembang di Indonesia 

termasuk dalam spesies Nicotiana tabacum  

b)  Bagian yang biasa digunakan adalah bunga yang belum mekar. Bunga cengkeh 

dipetik dengan tangan oleh para pekerja, kemudian dikeringkan di bawah sinar 
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matahari, kemudian cengkeh ditimbang dan dirajang dengan mesin sebelum 

ditambahkan ke dalam campuran tembakau untuk membuat rokok kretek   

c) Saus Rahasia, saus ini terbuat dari beraneka rempah dan ekstrak buah-buahan 

untuk menciptakan aroma serta cita rasa tertentu. Saus ini yang menjadi pembeda 

antara setiap merek dan varian.  

3. Kandungan Rokok 

Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik 

Indonesia Nomor 41 Tahun 2013 dalam asap rokok terkandung tiga zat kimia yang 

paling berbahaya, yaitu :  

a. Nikotin adalah zat atau bahan senyawa pyrrolidine yang terdapat dalam nicotiana 

tabacumnicotiana dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat diktif dapat 

mengakibatkan ketergantungan.  

b. Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat rokok 

dibakar setelah dikurangi nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.  

c. Karbon monoksida adalah gas beracun yang mempunyai afinitas kuat terhadap 

hemoglobin pada sel darah merah sehingga membentuk karboksihemoglobin. 

Selain ketiga enyaa tersebut, asap rokok juga mengandung senyawa piridin, 

amoniak, karbondioksida, keton, aldehida, cadmium, nikel, zink, dan nitrogen 

oksida. 

4. Jenis Rokok 

Rokok dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:  

Rokok berdasarkan penggunaan filter menurut Mardjun (2012) dalam Nururrahmah 

(2014)  dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:  
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a. Rokok Filter merupakan rokok yang pada bagian pangkalnya terdapat gabus  

b. Rokok Non Filter merupakan rokok yang pada bagian pangkalnya tidak terdapat 

gabus 

Selain itu terdapat beberapa jenis rokok yang sering dikonsumsi oleh masyarakat 

India yaitu  (Chadda dan Sengupta, 2002) : 

a. Rokok (cigarette) merupakan Rokok (cigarette) merupakan rokok yang tersedia 

dalam berbagai jenis, disaring / tanpa filter, berbasis panjang, dan beraroma. 

b. Rokok Bidi merupakan sebatang rokok murah, buatan tangan dengan menggulung 

daun temburni kering (Diospyros melanaxylon) berbentuk persegi panjang dengan 

0,15-0,25 g tembakau kering yang dikeringkan, diisi menjadi bentuk kerucut dan 

gulungan diamankan dengan benang. 

c. Rokok Hookah merupakan rokok yang terbuat dari pipa kayu dan logam, yang 

digunakan untuk merokok tembakau 

d. Rokok Chillum merupakan jenis rokok yang menggunakan pipa tanah berbentuk 

kerucut dengan panjang sekitar 10 cm. Ujung sempit dimasukkan ke dalam mulut, 

sering dibungkus kain basah yang bertindak sebagai filter. 

 

C. Perokok Aktif 

1. Pengertian 

Perokok aktif yaitu orang yang secara langsung melakukan aktivitas merokok. 

Kebiasaan merokok sudah menjadi kebiaasaan sehari-hari. Sedangkan menurut 

Lestari (2014) perokok aktif ialah individu yang benar-benar memiliki kebiasaan 
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merokok. Merokok sudah menjadi kebiasaan sehingga rasanya tidak enak apibila 

sehari tidak merokok. 

2. Tingkatan Jenis Perokok 

Perilaku merokok berdasarkan intensitas merokok membagi jumlah rokok yang 

dihisapnya setiap hari, yaitu (Lestari, 2014) : 

a. Perokok sangat berat adalah perokok yang mengkonsumsi rokok sangat sering 

yaitu merokok lebih dari 31 batang tiap harinya dengan selang merokok lima 

menit setelah bangun tidur pagi hari.  

b. Perokok berat adalah perokok yang menghabiskan 21 – 30 batang rokok setiap 

hari degan selang waktu merokok berkisar 6 – 30 menit setelah bangun tidur pagi 

hari.  

c. Perokok sedang adalah perokok yang mengkonsumsi rokok cukup yaitu 11 – 21 

batang per hari dengan selang waktu 31 – 60 menit mulai bangun tidur pagi hari.  

d. Perokok ringan adalah perokok yang mengkonsumsi rokok jarang yaitu sekitar 10 

batang per hari dengan selang waktu 60 menit dari bangun tidur pagi hari.  

 

D. Interleukin-10 

1.  Pengertian  

Interleukin-10 (IL-10) adalah salah satu sitokin yang diproduksi oleh sel T 

helper dan sel tumor. IL-10 bekerja pada sistem imun manusia dan memiliki fungsi 

sebagai anti-inflamasi (Hidayati, 2016). Kadar nilai normal IL-10 menurut jurnal 

Interleukin-10 levels are often elevated in serum of adults with Hodgkin's disease and 

are associated with inferior failure-free survival yaitu 4.8 – 9.8 pg/mL. 
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Interleukin-10 (IL-10) merupakan sitokin pleiotropic diproduksi oleh berbagai 

sel imunologis, termasuk Sel T tipe-Th2, beberapa sel T-regulator, sel B, dan 

makrofag, dan paling banyak dikenal sebagai antiinflamasi sitokin (Welsh dkk., 

2011). IL10 dapat menghambat kemampuan sel myeloid seperti makrofag dan sel 

dendritik untuk mengaktifkan sel-sel Th1, sehingga produksi sitokin dari Th1 dapat 

terhalang. Produksi sitokin anti inflamasi seperti IL-10 yang diproduksi oleh sel Th2 

dapat menurunkan respon imun dan membatasi kerusakan jaringan dengan 

menghambat respon inflamasi yang berlebihan. Sitokin ini jika diproduksi berlebihan 

dapat menyebabkan kegagalan untuk mengendalikan infeksi yang menyebabkan 

perluasan penyakit (Hidayati, 2016) 

2. ELISA  

a. Prinsip pemeriksaan ELISA  

 ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay) atau nama lainnya enzyme 

immunoassay (EIA) merupakan teknik biokimia yang banyak digunakan di bidang 

imunologi untuk mendeteksi adanya antibody atau antigen pada suatu sampel. ELISA 

diperkenalkan pada tahun 1971 oleh Peter Perlmann dan Eva Engvall untuk 

menganalisis adanya interaksi antigen dengan antibodi di dalam suatu sampel dengan 

menggunakan enzim sebagai reporter label. Terdapat beberapa jenis teknik ELISA, 

yaitu (1) Indirect ELISA; (2) Direct ELISA; (3) ELISA Sandwich; (4) ELISA 

Multiplex dan (5) ELISA Biotin Streptavidin. Fungsi dari pemeriksaan ELISA yaitu 

bukan hanya untuk mengetahui keberadaan suatu antigen dengan antibodi tetapi juga 

untuk mengukur kadar antigen atau antibodi tersebut dengan menggunakan alat 



 

16 
 

spektrofotometer. Spektrofotometer adalah sebuah alat yang dapat mengukur jumlah 

dari cahaya yang menembus sumuran dari microplate. Kompleks antigen-antibodi 

yang terjadi pada well mcroplate dan setelah pemberian substrat, enzim yang terikat 

pada antibodi ke dua pada kompleks antigen-antibodi yang terbentuk akan 

memberikan perubahan warna pada cairan tersebut, sehingga akan memberikan 

optical density yang berbeda. Optical density dapat dinyatakan meningkat atau 

menurun berdasarkan pengenceran material standar, sehingga akan menghasilkan 

kurva dose-response yang nantinya akan digunakan untuk mengestimasi kadar dalam 

sampel. (Hafizahsyah, 2016). 

b. Pemeriksaan interleukin-10 dengan teknik ELISA  

Pengukuran kadar atau konsentrasi IL-10 dapat dilakukan dengan uji ELISA. 

Pengambilan darah vena sebanyak 3cc dengan menggunakan spuit. Darah vena 

dimasukan dalam tabung non EDTA lalu disentrifuge dengan kecepatan 3500 RPm 

(Radian per minute), kemudian serum disimpan dalam freezer - 20°C sampai jumlah 

sampel mencukupi. Sampel dilakukan pengukuran IL-10 dengan menggunakan 

metode ELISA (Enzime Linked Immuno Assay) (Mau dan Talan, 2016). 

 Preparasi sampel untuk pemeriksaan IL-10 dengan menggunakan teknik 

ELISA hampir sama untuk semua jenis alat ELISA, hanya saja prosedur 

pengerjaannya berbeda sesuai dengan kit reagen yang digunakan (Mau dan Talan, 

2016). 

 


