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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia telah lama menggunakan tembakau, tetapi pengaruh negatif 

mengkonsumsi rokok baru dirasakan belakangan ini. Masyarakat telah 

percaya bahwa tembakau tidak merugikan kesehatan dan perokok yang telah 

mengalami kecanduan bahkan memandangnya sebagai sesuatu yang dapat 

memberi ketenangan. Seiring dengan makin maraknya pengguna/perokok, isu 

asap rokok dan perokok telah menjadi permasalahan nasional (Nururrahmah, 

2014). Di Indonesia kebiasaan merokok sudah meluas di hampir semua 

kalangan masyarakat dan cenderung meningkat, terutama di kalangan anak 

dan remaja sebagai akibat gencarnya promosi rokok di berbagai media massa. 

Menurut WHO, pada tahun 2007 Indonesia menduduki peringkat ke-5 

konsumen rokok terbesar setelah China, Amerika Serikat, Rusia dan Jepang. 

Pada tahun yang sama, Riset Kesehatan Dasar menyebutkan bahwa penduduk 

berumur di atas 10 tahun yang merokok sebesar 29,2% dan angka tersebut 

meningkat sebesar 34,7% pada tahun 2010 untuk kelompok umur di atas 15 

tahun (Zuraida dkk, 2011). 

Kebiasan merokok di Indonesia memiliki prevalensi yang sangat 

tinggi di berbagai kalangan, terutama pada kalangan laki-laki mulai dari anak-

anak, remaja dan dewasa. Peningkatan prevalensi perokok terjadi pada 

kelompok umur 15-24 tahun, dari 17,3% (2007) menjadi 18,6% atau naik 

hampir 10% dalam kurun waktu 3 tahun. Peningkatan juga terjadi pada 

kelompok umur produktif, yaitu 25-34 tahun dari 29,0% (2007) menjadi 
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31,1% (2010). Konsumsi rokok paling rendah terjadi pada kelompok umur 15-

24 tahun dan kelompok umur 75 tahun ke atas. Hal ini berarti kebanyakan 

perokok adalah generasi muda atau usia produktif (Zuraida dkk, 2011). 

Di dalam rokok terdapat berbagai macam zat yang sangat berbahaya 

bagi tubuh. Dalam asap rokok terkandung tiga zat kimia yang paling 

berbahaya, yaitu tar, nikotin, dan karbon monoksida. Tar atau getah tembakau 

adalah campuran beberapa zat hidrokarbon. Nikotin adalah komponen terbesar 

dalam asap rokok dan merupakan zat adiktif. Karbon monoksida adalah gas 

beracun yang mempunyai afinitas kuat terhadap hemoglobin pada sel darah 

merah sehingga membentuk karboksihemoglobin. Di samping ketiga senyawa 

tersebut, asap rokok juga mengandung senyawa piridin, amoniak, karbon 

dioksida, keton, aldehida, cadmium, nikel, zink, dan nitrogen oksida. Pada 

kadar yang berbeda, semua zat tersebut bersifat mengganggu membran 

berlendir yang  terdapat pada mulut dan saluran pernafasan (Nururrahmah, 

2014).  

Menurut Budiman (2009) dalam Tanoeisan (2016), asap rokok yang 

mengandung zat kimia akan dibawa ke paru-paru kemudian aliran darah akan 

mendistribusikan ke seluruh tubuh. Salah satu enzim di hati mengikat zat 

kimia dalam rokok dan bisa menyebabkan kanker.Selain itu asap rokok juga 

merupakan radikal bebas yang berasal dari sumber eksogenus. Radikal bebas 

akan merusak molekul yang elektronnya ditarik oleh radikal bebas tersebut 

sehingga menyebabkan kerusakan sel, gangguan fungsi sel, bahkan kematian 

sel  (Fitriadkk, 2013). Salah satu sel yang dapat rusak karena radikal bebas 

yaitu sel hepatosit. Apabila terjadi kerusakan pada sel hepatosit ini maka akan 
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menyebabkan enzim transaminase hati yaitu Serum Glutamic Oxaloacetic 

Transaminase (SGOT) dan Serum Glutamic Piruvate Transaminase (SGPT) 

keluar ke ruang ekstraseluler sehingga dapat digunakan sebagai sarana 

diagnosis kerusakan sel hepatosit (Wardani, Sakinah and Nurdian, 2016). 

Organ hati mempunyai fungsi untuk mengikat racun dan menetralisasi 

racun yang masuk ke dalam tubuh. Dimana salah satu pemeriksaan yang dapat 

dilakukan untuk mengetahui kondisi hati adalah pemeriksaan Serum Glutamic 

Piruvate Transaminase (SGPT). Menurut Kurniawan (2014), apabila terjadi 

kerusakan pada hati enzim ini akan masuk ke dalam sirkulasi darah sehingga 

menyebabkan peningkatan kadar SGPT pada serum darah. SGPT  lebih  

banyak  terdapat  dalam  hati  dibandingkan jaringan otot jantung dan lebih 

spesifik menunjukkan fungsi hati dari pada SGOT. Serum Glutamic  Piruvate 

Transaminase (SGPT) berguna untuk diagnosa penyakit hati dan memantau 

lamanya pengobatan penyakit hati (Kemenkes RI, 2011). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kurtul dkk yang dikutip oleh 

Elameen dan Abdrobo (2014), kadar SGPT didapatkan lebih tinggi pada 

perokok dibandingkan bukan perokok. Selain itu menurut penelitian yang 

dilakukan Alsalhen and Abdalsalam (2014) yang menunjukan adanya 

peningkatan aktivitas SGOT dan SGPT pada plasma perokok dibandingkan 

yang bukan perokok. 

Kabupaten Badung menduduki peringkat ke-3 dengan jumlah perokok 

aktif terbesar setelah Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Bangli. Dimana 

proporsi penduduk yang merokok menurut usia pertama kali merokok dan 

merokok setiap hari di Kabupaten Badung yaitu umur 5-6 dengan persentase 
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0,4%, umur 10-14 tahun dengan persentase 4,9%, umur 15-19 tahun dengan 

persentase 44,0%, umur 20-24 tahun dengan persentase 30,7%, umur 25-29 

tahun dengan persentase 12,0% dan umur >30 tahun dengan persentase 8,0% 

(Pranata, dkk,2013). 

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti, Desa 

Adat Tegal Darmasaba terdiri dari 11 banjar, baik merupakan banjar dengan 

jumlah penduduk yang besar maupun jumlah penduduk yang kecil. Banjar 

Taman adalah salah satu banjar dengan jumlah penduduk kecil yang terdapat 

di Desa Adat Tegal Darmasaba. Dilihat dari kebiasan masyarakatnya yang 

masih suka berkumpul dan mengobrol disertai dengan merokok, sehingga 

menyebabkan peningkatan jumlah perokok yang ada di Banjar Taman. 

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap 10 orang perokok yang ada di 

Banjar Taman dimana rata-rata dari mereka telah merokok lebih dari 5 tahun, 

selain itu dari 10 orang perokok yang diwawancarai tersebut belum pernah 

melakukan pemeriksaan kadar serum glutamic piruvate transaminase (SGPT). 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian gambaran kadar serum glutamic piruvate transaminase(SGPT) pada 

perokok aktif. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas dapat ditemukan 

permasalahan sebagai berikut: “ Bagaimanakah gambaran kadar serum 

glutamic piruvate transaminase (SGPT) pada perokok aktif?”. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan kadar 

Serum Glutamic  Piruvate Transaminase(SGPT) pada perokok aktif. 

2. Tujuan khusus 

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui karakteristik perokok aktif di Banjar Taman, Desa Adat Tegal 

Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung yang meliputi 

umur,  jenis kelamin, lama merokok dan jumlah rokok yang dihisap setiap 

hari.  

b. Mengukur kadar Serum Glutamic  Piruvate Transaminase (SGPT) pada 

perokok aktif. 

c. Untuk mengidentifikasi kadar Serum Glutamic  Piruvate Transaminase 

(SGPT) berdasarkan karakteristik dari perokok aktif. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat praktis 

a. Bagi masyarakat 

Melalui data penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat mengenai gambaran kadar Serum Glutamic  Piruvate 

Transaminase (SGPT) pada Perokok Aktif.  
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b. Bagi peneliti 

Untuk meningkatkan keterampilan, memberikan wawasan dan ilmu 

pengetahuan mengenai kadar Serum Glutamic  Piruvate Transaminase 

(SGPT) pada Perokok Aktif. 

2.   Manfaat teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai salah satu bahan kepustakaan untuk calon peneliti lainnya, serta 

memberikan informasi dan ilmu pengetahuan dibidang kimia klinik, tentang 

kadar Serum Glutamic  Piruvate Transaminase (SGPT) pada Perokok Aktif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


