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BAB I 

   PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG  

Rokok adalah hasil olahan tembakau yang terbungkus, dihasilkan dari 

tanaman Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica dan spesies lainnya yang 

mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. Rokok pada saat 

ini sudah banyak bentuk dan jenisnya, dengan berbagai varian rasa dan sensasi yang 

ditambahkan oleh produsen rokok untuk menarik minat para perokok. (Heryani, 

2014). Merokok  merupakan kegiatan yang bisa dibilang sudah biasa di dunia saat 

ini, dari yang muda sampai yang tua, kalangan atas maupun kalangan bawah, serta 

laki – laki ataupun perempuan.  Pengertian dari perokok itu sendiri adalah seseorang 

yang suka merokok, disebut perokok aktif bila orang tersebut yang merokok secara 

aktif, dimulai dari membakar rokok tersebut kemudian menghisap asap nya lalu 

menghembuskannya. Kemudian adapula perokok pasif yaitu orang tersebut hanya 

menerima asap rokok saja, bukan melakukan aktivitas merokok sendiri. (KBBI, 

2012) 

Salah satu masalah utama kesehatan pada masyarakat dunia ialah merokok. 

Merokok membunuh lebih dari 6 juta orang per tahun, 5 juta diantaranya adalah 

perokok aktif dan sisanya adalah perokok pasif yang terpapar oleh asap rokok dari 

perokok aktif. Sebagian besar perokok merupakan orang dari kalangan ekonomi 

menegah kebawah. Hal ini terjadi akibat kurangnya pengetahuan oleh kalangan 

tersebut. Perokok hanya mengerti bahwa merokok adalah pelepas stress, atau agar 

dibilang gaul dan lain - lain. (WHO, 2016). Rokok  dikonsumsi 5.8 batang triliun 

setiap tahunnya. Di dunia jumlah konsumsi rokok terbanyak ditempati oleh China 

diikuti oleh USA, Russia, dan Indonesia. Setiap tahunnya lebih dari 217.400 orang 

di indonesia meninggal akibat penyakit yang disebabkan oleh rokok, namun tetap 

saja tercatat sebanyak 2.6 juta anak – anak dan 53.7 juta orang dewasa terus 

mengkonsumsi rokok setiap harinya. Di Indonesia jumlah perokok wanita sudah 

mencapai angka 3,6 % dari total seluruh perokok di indonesia dan anak perempuan 
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yang merokok sudah mencapai 3,5 % dari total orang yang merokok setiap harinya 

di Indonesia. (Eriksen M, et al. 2015) 

Dari tahun 2007 ke 2013 perilaku merokok penduduk 15 tahun keatas belum 

menunjukkan  penurunan, sebaliknya malah cenderung menunjukkan peningkatan, 

yaitu dari 34,2 persen tahun 2007 menjadi 36,3 persen tahun 2013. Ditemukan 1,4 

persen perokok umur 10-14 tahun, 9,9 persen pada kelompok tidak bekerja, dan 

32,3 persen pada kelompok dengan tingkat ekonomi menengah kebawah. Dari data 

tersebut, tercatat pada tahun 2013 ada 2,1 persen perempuan masih menghisap 

rokok. (Kemenkes RI, 2013). 

Efek negatif rokok pada wanita: 

1. Pada wanita dengan kebiasaan merokok, risiko terkena kanker paru – paru 

akan meningkat secara drastis, yatu 10 kali lipat dibandingkan dengan 

wanita yang tidak merokok. 

2. Bahkan sekarang dilaporkan bahwa lebih banyak wanita yang meninggal 

akibat kanker paru- paru dibandingkan dengan kanker payudara karena 

kebiasaan merokok yang selalu meningkat setiap tahunnya terutama pada 

kalangan wanita remaja. 

3. Risiko penyakit paru obstruksi kronis dan kondisi lain yang berhubungan 

dengan kerusakan pernafasan serta menurun nya kemampuan organ 

pernafasan mengalami peningkatan sebanyak 38 kali lebih besar 

dibandingkan dengan wanita yang tidak merokok 

4.  9 dari 10 kasus penyakit paru obstruksi kronis disebabkan oleh rokok. 

Sekarang lebih banyak wanita yang mengalami penyakit paru obstruksi 

kronis dibandingkan dengan pria. 

      (Centre for Disesase Control, 2014) 

Rokok mengandung berbagai macam zat berbahaya seperti alkena , 

nitrosamin , aromatik dan hidrokarbon heterosiklik dan amina. Zat berbahaya 

tersebut menyebabkan rokok menghasilkan oksigen reaktif yang akan 

mengakibatkan tubuh mengalami stress oksidatif. Stress oksidatif itu sendiri 

merupakan suatu keadaan ketidakseimbangan antara oksidan dan antioksidan pada 
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sel. Kerusakan oksidatif akan terjadi nantinya pada sel dimana akan terjadi 

perubahan pada makromolekul yang akan menginduksi terjadinya kematian sel 

akibat apoptosis atau nekrosis dan pada akhirnya terjadi kerusakan pada struktur 

jaringan.  

Dua partikel penting yang perlu pembahasan adalah: 

1. Partikel penyebab stress oksidatif yaitu rokok dan  

2. partikel biomarker kerusakan oksidatif yaitu Malondialdehide (MDA). 

Kadar MDA merupakan satu biomarker kerusakan oksidatif yang sudah 

digunakan lebih dari 30 tahun sebagai biomarker dari oksidasi lipid ( 

Lykkesfeldt, 2007) 

Ketidakseimbangan pada kadar MDA akan menyebabkan terjadi nya 

penyakit pada tubuh manusia apabila orang tersebut tidak menjaga kesehatan 

dirinya, Allah SWT sudah menetapkan segala sesuatu di muka bumi ini seimbang 

hal tersebut dijelaskan dalam firman : “ Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan 

Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya“ (QS. Al-Furqan (25) 

:2).  

Saliva atau air liur merupakan suatu cairan tidak bewarna yang memiliki 

konsistensi seperti lendir dan merupakan hasil sekresi kelenjar yang membasahi 

gigi serta mukosa rongga mulut. Hukum air liur dalam Islam adalah suci, segala 

sesuatu yang keluar dari manusia adalah suci, kecuali yang terdapat dalil bahwa itu 

najis hal tersebut ditegaskan pada hadis Rasulullah SAW : “Berdasarkan sabda 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, ‘Sesungguhnya orang mukmin tidak najis.’ (HR 

Imam al-Albani) 

Wanita perokok adalah wanita yang memiliki kecanduan dalam 

mengkonsumsi rokok. Rokok merupakan barang yang berbahaya bagi kesehatan. 

Dalam Islam, ada beberapa pendapat ulama tentang rokok yaitu mubah, makruh, 

dan haram, Allah SWT berfirman : “Nabi itu menyuruh mereka kepada yang 

makruf, melarang mereka dari yang mungkar, menghalalkan bagi mereka segala 

yang baik dan melarang bagi mereka segala yang buruk.” (QS. al-A’raf (7) : 157) 
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Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ 

penentuan kadar Malondialdehid ( MDA) pada saliva wanita perokok usia 17 – 25 

tahun ditinjau dari kedokteran dan Islam.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah: Apakah kadar MDA pada saliva wanita perokok dan 

non – perokok dipengaruhi oleh kegiatan merokok itu sendiri ditinjau dari 

kedokteran dan Islam 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

1) Berapa kadar MDA pada saliva wanita perokok dan non – perokok usia 

17 – 25 tahun ? 

2) Bagaimana tinjauan Islam terhadap kadar MDA pada saliva wanita 

perokok ? 

1.4  Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1) Mengetahui kadar MDA pada saliva wanita perokok dan non – perokok 

yang dipengaruhi oleh kegiatan merokok itu sendiri  

a. Mengetahui tinjauan islam terhadap kadar MDA pada saliva wanita 

perokok  

 

1.4.2 Tujuan Khusus 

Mengetahui pengaruh rokok pada kadar MDA perokok wanita usia 17 – 25 

tahun. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan 

tentang pengaruh rokok pada kadar MDA wanita perokok usia 17 – 25 

tahun yang dapat menyebabkan Stress Oksidatif . 


