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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Hati 

1. Anatomi fisiologi 

Hati adalah kelenjar terbesar yang ada di dalam tubuh, yang terletak di 

rongga perut sebelah kanan atas, di bawah sekat rongga badan atau diafragma. 

Hati secara luas dilindungi oleh tulang iga, berat hati 1500 gr atau 2,5% berat 

tubuh pada orang dewasa normal. Hati terbagi dalam dua belahan utama, kanan 

dan kiri. Permukaan atas berbentuk cembung dan terletak di bawah diafragma, 

permukaan bawah tidak rata dan memperlihatkan lekukan disebut fisura 

tranversum. Fisura longitudinal memisahkan belahan kanan dan kiri di 

permukaan bawah, sedangkan ligamen falsiformis memisahkan belahan kanan 

dan kiri di permukaan atas hati (Irianto, 2013). 

2. Faktor penyebab gangguan pada hati 

a. Infeksi virus hepatitis, dapat ditularkan melalui selaput mukosa, hubungan 

seksual atau darah (parenteral).  

b. Zat-zat toksik, seperti alkohol atau obat-obat tertentu.  Obat-obatan seperti 

antibiotik, narkotika meperidin/demerol, morfin, kodein, antihipertensif, 

persiapan digitalis, indometasin, salisilat rifampin, flurazepam, dan heparin 

dikatakan dapat meningkatkan kadar SGPT (Abdul dkk, 2007). 

c. Genetik atau keturunan, seperti hemokromatosis. Hemokromatosis 

merupakan  kelainan  metabolisme  besi  yang  ditandai  dengan adanya 

pengendapan besi secara berlebihan di dalam jaringan. Penyakit ini bersifat 

genetik  atau  keturunan.  Pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi 
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terjadinya hemokromatosis adalah pemeriksaan terhadap Transferin dan 

Ferritin. Pemeriksaan  yang  dilakukan  untuk  kolestasis dan jaundice yaitu  

terhadap  Alkali  Fosfatase,  Gamma  GT,  Bilirubin Total dan Bilirubin Direk 

(Abdul dkk, 2007). 

d. Gangguan imunologis, seperti hepatitis autoimun, yang ditimbulkan karena 

adanya perlawanan sistem pertahanan tubuh terhadap jaringan tubuhnya 

sendiri. Pada hepatitis autoimun, terjadi perlawanan terhadap sel-sel hati yang 

berakibat timbulnya peradangan kronis (Abdul dkk, 2007). 

e.  Kanker, seperti Hepatocellular Carcinoma, dapat disebabkan oleh senyawa 

karsinogenik antara lain aflatoksin, polivinil klorida (bahan pembuat plastik), 

virus, dan lain-lain. Hepatitis B dan C maupun sirosis hati juga dapat 

berkembang menjadi kanker hati (Abdul dkk, 2007). 

f. Kolestasis dan Jaundice 

Kolestasis merupakan keadaan akibat kegagalan produksi dan/atau 

pengeluaran empedu. Lamanya menderita kolestasis dapat menyebabkan 

gagalnya penyerapan lemak dan vitamin A, D, E, K oleh usus, juga adanya 

penumpukan asam empedu, bilirubin dan kolesterol di hati (Abdul dkk, 

2007). 

g. Rokok  

Merokok menyebabkan peroksidasi lipid yang menyebabkan kerusakan 

membran sel normal dari hepar. Bila terjadi kerusakan sel hepar, akan terjadi 

peningkatan SGPT dan SGOT pada perokok dibandingkan bukan perokok 

(Tanoeisan, 2016). 
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3. Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui gangguan pada hati 

Pemeriksaan fungsi hati diindikasikan untuk penapisan atau deteksi adanya 

kelainan atau penyakit hati, membantu menegakkan diagnosis, memperkirakan 

beratnya penyakit, membantu mencari etiologi suatu penyakit, menilai hasil 

pengobatan, membantu mengarahkan upaya diagnostik selanjutnya serta menilai 

prognosis  penyakit dan disfungsi hati. Jenis uji fungsi hati dapat dibagi menjadi 3 

uji yaitu penilaian fungsi hati, mengukur aktivitas enzim, dan mencari etiologi 

penyakit. Pada penilaian fungsi hati diperiksa fungsi sintesis hati, eksresi, dan 

detoksifikas. Pemeriksaan untuk mengetahui fungsi sintesis diantaranya yaitu, 

kadar albumin serum, elektroforesis protein serum, aktivitas enzim kolinesterase 

(cholinesterase) dan uji masa protrombin dengan respons terhadap vitamin K 

(Rosida, 2016). 

Pemeriksaan untuk uji fungsi ekskresi diantaranya yaitu, kadar bilirubin, 

yang dibedakan menjadi bilirubin total, bilirubin direk (conjugated) dan bilirubin 

indirek (unconjugated), bilirubin urin, serta produk turunannya seperti 

urobilonogen dan urobilin dalam urin, sterkobilinogen dan sterkobilin dalam tinja, 

serta kadar asam empedu serum. Hati berperan dalam detoksifikasi ammonia 

menjadi urea yang akan dikeluarkan oleh ginjal. Pada keadaan normal di dalam 

tubuh ammonia berasal dari metabolisme protein dan produksi bakteri usus. 

Gangguan fungsi detoksifikasi oleh sel hati akan meningkatkan kadar ammonia 

menyebabkan gangguan kesadaran yang disebut ensefalopati atau koma 

hepatikum (Rosida, 2016). 

Selain itu untuk mengetahui adanya kerusakan pada hati dapat juga 

dilakukan pemeriksaan enzimatik. Enzim ini akan keluar dari sel hepar apabila sel 
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hepar mengalami kerusakan sehingga dengan sendirinya akan menyebabkan 

peningkatan kadarnya dalam serum darah (Tanoeisan, 2016). 

Tabel. 1 

Jenis Pemeriksaan Fungsi Hati dan manfaat diagnostiknya(Rosida, 2016). 

 

Jenis pemeriksaan Penggunaan 

Bilirubin (total, direk, 

indirek) 

Diagnosis ikterus, menilai beratnya penyakit, penyakit 

Gilbert, hemolisis, diagnosis kolektasis. 

ALT 

Diagnosis dini penyakit hepatoselular (lebih spesifik 

dibandingkan dengan AST), pemantauan 

AST 

Diagnosis dini penyakit hepatoselular, pemantauan, 

pada alkoholisme AST>ALT 

ALP 

Diagnosis kolestasis, infiltrasi hepatik, diagnosis 

kelainan metabolisme 

GGT Penanda kolestasis biliar, alkoholisme 

Albumin Menilai beratnya penyakit dan kronis 

Masa protrombin Menilai beratnya penyakit dan beratnya Kolestasis 

y-globulin Diagnosis hepatitis kronis dan sirosis hati, pemantauan 
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B. Enzim Transaminase 

Enzim transaminase meliputi enzim alanine transaminase (ALT) atau 

serum glutamate piruvattransferase (SGPT) dan aspartate transaminase (AST) 

atau serum glutamate oxaloacetate transferase (SGOT). Pengukuran aktivitas 

SGPT dan SGOT serum dapat menunjukkan adanya kelainan sel hati tertentu, 

meskipun bukan merupakan uji fungsi hati sebenarnya pengukuran aktivitas 

enzim ini tetap diakui sebagi uji fungsi hati (Rosida, 2016). 

1. Enzim alanine transaminase (ALT) atau serum glutamate 

piruvattransferase (SGPT) 

Enzim ALT/SGPT terdapat pada sel hati, jantung, otot rangka dan ginjal, 

otak, pankreas, limpa dan paru. Porsi terbesar ditemukan pada sel hati yang 

terletak di sitoplasma sel hati. Alanine transaminase ALT 30% terdapat di dalam 

sitoplasma sel hati dan 70% terdapat di  dalam mitokondria sel hati. Tingginya 

kadar ALT atau SGOT berhubungan langsung dengan jumlah kerusakan sel. 

Kerusakan sel akan diikuti peningkatan kadar ALT atau SGOT dalam waktu 12 

jam dan tetap bertahan dalam darah selama 5 hari (Rosida, 2016). 

2. Enzim aspartate transaminase (AST) atau serum glutamate oxaloacetate 

transferase (SGOT) 

Peningkatan SGPT atau SGOT disebabkan perubahan permiabilitas atau  

kerusakan dinding sel hati sehingga digunakan sebagai penanda gangguan 

integritas sel hati (hepatoseluler). Peningkatan enzim ALT dan AST sampai 300 

U/L tidak spesifik untuk kelainan hati saja, tetapi jika didapatkan peningkatan 

lebih dari 1000 U/L dapat dijumpai pada penyakit hati akibat virus, iskemik hati 

yang disebabkan hipotensi lama atau gagal jantung akut, dan keruskan hati akibat 
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obat atau zat toksin. Rasio De Ritis AST/ALT dapat digunakan untuk membantu 

melihat beratnya kerusakan sel hati. Pada peradangan dan kerusakan awal (akut) 

hepatoseluler akan terjadi kebocoran membransel sehingga isi sitoplasma keluar 

menyebabkan ALT meningkat lebih tinggi dibandingkan AST dengan rasio 

AST/ALT <0,8 yang menandakan kerusakan ringan. Pada peradangan dan 

kerusakan kronis atau berat maka kerusakan sel hati mencapai mitokondria 

menyebabkan peningkatan kadar AST lebih tinggi dibandingkan ALT sehingga 

rasio AST/ALT > 0,8 yang menandakan keruskan hati berat atau kronis (Rosida, 

2016). 

C. Rokok  

1. Pengertian rokok 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 28 Tahun 

2013 rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, 

dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk 

lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan 

spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan 

atau tanpa bahan tambahan. Kandungan senyawa penyusun rokok yang dapat 

mempengaruhi pemakai adalah golongan alkaloid yang bersifat perangsang 

(stimulant). Alkaloid yang terdapat dalam daun tembakau antara lain: nikotin, 

nikotirin, anabasin,myosmin, dan lain-lain. Nikotin adalah senyawa yang paling 

banyak ditemukan dalam rokok sehingga semua alkaloid dianggap sebagai bagian 

dari nikotin (Nururrahmah, 2014). 
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2. 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 rusticadan 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. Di samping ketiga senyawa tersebut, asap rokok juga 

mengandung senyawa piridin, amoniak, karbondioksida, keton, aldehida, 

cadmium, nikel, zink, dan nitrogen oksida (Nururrahmah, 2014). 

3. Jenis–jenis rokok 

Menurut Kusuma dkk, (2012) jenis-jenis rokok dibedakan menjadi: 

a. Rokok kretek, yakni rokok yang memiliki ciri khas adanya campuran 

cengkeh pada tembakau rajangan yang menghasilkan bunyi kretek-kretek 

ketika dihisap. 

b. Rokok putih, adalah rokok  dengan atau tanpa filter menggunakan  tembakau 

virginia iris atau tembakau  lainnya tanpa menggunakan cengkeh, digulung 

dengan kertas sigaret dan boleh menggunakan bahan tambahan kecuali yang 

tidak diijinkan berdasarkan ketentuan Pemerintah RI. 
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c. Rokok cerutu, adalah produk dari tembakau tertentu berbentuk seperti rokok 

dengan bagian pembalut luarnya berupa lembaran daun tembakau dan 

bagaian isisnya campuran serpihan tembakau tanpa penambahan bahan 

lainnya.  

d. Rokok pipa, menggunakan tembakau rajang yang dimasukkan ke dalam pipa. 

e. Rokok klobot, rokok tanpa filter dengan menggunakan tembakau rajang, yang 

digulung dengan menggunakan kulit buah jagung. 

D. Perokok aktif 

1. Pengertian  

Perokok aktif (active smoker) adalah orang yang merokok dan langsung 

menghisap rokok serta bisa mengakibatkan bahaya bagi kesehatan diri sendiri 

maupun lingkungan sekitar. Berdasarkan intensitas rokok  yang  dihisapnya  

setiap  hari  perokok dapat dibagi menjadi empat, yaitu: 

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 dengan 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. 
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d. Perokok ringan adalah perokok yang mengkonsumsi rokok jarang  yaitu 

sekitar ≤10 batang per hari dengan selang waktu 60 menit dari bangun 

tidur pagi(Santoso, 2015). 

2. Bahaya merokok 

Merokok merupakan penyebab 87% kematian akibat kanker paru. Pada 

wanita, kanker paru melampaui kanker payudara yang merupakan penyebab 

utama kematian akibatkanker. Merokok dapat mengganggu kerja paru-paru yang 

normal karena hemoglobin lebih mudah membawa karbon dioksida membentuk 

karboksihemoglobin daripada membawa oksigen. Orang yang banyak merokok 

(perokok aktif) dan orang yang banyak menghisap asap rokok (perokok pasif), 

dapat berakibat paru-parunya lebih banyak mengandung karbon monoksida 

dibandingkan oksigen sehingga kadar oksigen dalam darah kurang lebih 15% 

daripada kadar oksigen normal (Nururrahmah, 2014). 

Nikotin yang terbawa dalam aliran darah dapat mempengaruhi berbagai 

bagian tubuh. Nikotin dapat mempercepat denyut jantung (dapat mencapai 20 kali 

lebih cepat dalam satu menit dari keadaan normal), menurunkan suhu kulit 

sebanyak satu atau dua derajat karena penyempitan pembuluh darah kulit, dan 

menyebabkan hati melepaskan gula ke dalam aliran  darah. Nikotin mempunyai 

pengaruh utama terhadap otak dan sistem saraf, juga dapat berpengaruh 

menenangkan. Namun nikotin juga merupakan obat yang bersifat aditif atau 

menyebabkan kecanduan(Nururrahmah, 2014). 

Penyakit yang berhubungan dengan merokok adalah penyakit yang 

diakibatkan langsung oleh merokok atau diperburuk keadaannya dengan merokok. 

Penyakit yang menyebabkan kematian para perokok antara lain: 
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1. Penyakit jantung koroner. Setiap tahun kurang lebih 40.000 orang di Inggris 

yang berusia di bawah 65 tahun meninggal karena serangan jantung dan 

sekitar tiga perempat dari jumlah kematian ini disebabkan karena kebiasaan 

merokok. Merokok mempengaruhi jantung dengan berbagai cara. Merokok 

dapat menaikkan tekanan darah dan mempercepat denyut jantung sehingga 

pemasokan zat asam kurang dari normal yang diperlukan agar jantung dapat 

berfungsi dengan baik. Keadaan ini dapat memberatkan tugas otot jantung. 

Merokok juga dapat menyebabkan dinding pembuluh darah menebal secara 

bertahap yang menyulitkan jantung untuk memompa darah (Nururrahmah, 

2014). 

2. Trombosis koroner atau serangan jantung terjadi bila bekuan darah menutup 

salah satu pembuluh darah utama yang memasok darah ke jantung sehingga 

mengakibatkan jantung kekurangan darah. Merokok membuat darah menjadi 

lebih kental dan lebih mudah membeku. Nikotin dapat mengganggu irama 

jantung yang normal dan teratur, sehingga kematian secara tiba-tiba akibat 

serangan jantung tanpa peringatan terlebih dahulu dan lebih sering terjadi 

pada orang yang merokok daripada yang tidak merokok (Nururrahmah, 

2014). 

3. Kanker, penyakit ini terjadi di beberapa bagian tubuh akibat sel-sel tumbuh 

mengganda secara tiba-tiba dan tidak berhenti, kadang-kadang gumpalan sel 

hancur dan terbawa dalam aliran darah ke bagian tubuh lain kemudian hal 

yang sama berulang kembali. Pertumbuhan sel secara tiba-tiba dapat terjadi 

jika sel-sel di bagian tubuh terangsang oleh substansi tertentu selama jangka 

waktu yang lama. Substansi ini bersifat karsinogenik yang berarti 
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menghasilkan kanker. Dalam tar tembakau terdapat sejumlah bahan kimia 

yang bersifat karsinogenik. Selain itu terdapat juga sejumlah bahan kimia 

yang bersifat ko-karsinogenik yang tidak menimbulkan kanker bila berdiri 

sendiri tetapi bereaksi dengan bahan kimia lain dan merangsang pertumbuhan 

sel kanker. Penyimpanan tar tembakau sebagian besar terjadi di paru-paru 

sehingga kanker paru adalah jenis kanker yang paling umum terjadi. Tar 

tembakau dapat menyebabkan kanker bila merangsang tubuh untuk waktu 

yang cukup lama, biasanya di daerah mulut dan tenggorokan (Nururrahmah, 

2014). 

4.  Bronkitis atau radang cabang tenggorok. Batuk yang di derita perokok 

dikenal dengan nama batuk perokok yang merupakan tanda awal adanya 

bronkhitis yang terjadi karena paru-paru tidak mampu melepaskan mukus 

yang terdapat di dalam bronkus dengan cara normal. Mukus adalah cairan 

lengket yang terdapat di dalam tabung halus yaitu tabung bronchial yang 

terletak dalam paru-paru. Batuk ini terjadi karena mucus menangkap serpihan 

bubuk hitam dan debu dari udara yang di hirup dan mencegahnya agar tidak 

menyumbat paru-paru (Nururrahmah, 2014). 

 


