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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Rokok 

2.1.1 Jenis Rokok 

Rokok merupakan produk pasaran yang berasal dari daun 

tembakau yang dikonsumsi dengan cara dibakar pada ujung satu kemudian 

dihisap melalui rongga mulut pada ujung lain. Jumlah perokok di dunia 

hingga kini tak kurang sekitar satu miliar orang, dengan 80% di antaranya 

disumbang dari negara berkembang.
5 

Di Indonesia yang berpenduduk 

237,56 juta jiwa,
3
 hampir sepertiga warganya merupakan perokok.

7
 

Terdapat 2 jenis rokok yang umum yaitu, rokok putih dan rokok 

kretek.Rokok putih umum dikonsumsi di luar negeri sedangkan rokok 

kretek biasa dikonsumsi masyarakat Indonesia. Perbedaan kedua jenis 

rokok tersebut terletak pada komposisinya. Rokok kretek yang merupakan 

rokok khas Indonesia memiliki campuran cengkeh didalamnya, sedangkan 

rokok putih tidak. Rokok kretek juga terbagi lagi menjadi rokok kretek 

filter dan non-filter.
11 

Rokok kretek yang mengandung cengkeh ini memiliki beberapa 

komposisi yang berbeda dari rokok putih. Rokok kretek mengandung 5 

komposisi tambahan yaitu eugenol, acethyl eugenol, β-caryophillene, α-

humulene, caryophillene epoxide. Efek eugenol yang telah diteliti yaitu 

eugenol merupakan bahan anestetik yang digunakan oleh dokter gigi 

sehingga dapat menimbulkan efek anestesi pada pengguna rokok kretek. 



 
 

Eugenol juga memiliki efek lain seperti antikonvulsan, penghambat 

transmisi neural, dan peradangan. Rokok kretek dapat menyebabkan 

pneumonitis aspirasi yang disebabkan berkurangnya reflek faringeal akibat 

efek anestesi dari eugenol tersebut.
46

 

 

2.1.2.  Genotoksisitas rokok 

Pembakaran tembakau pada rokok menghasilkan 2 jenis asap yaitu, 

mainstream smoke yang dihisap perokok aktif  dan sidestream smoke yang 

dihisap perokok pasif. Mainstream smoke mengandung 4000 jenis bahan 

kimia dengan lebih dari 250 bahan berbahaya untuk tubuh dan terbagi 

menjadi 2 fase : fase partikel dan fase gas. Fase partikel mengandung 

nikotin, nitrosamine, N nitrosonorktokin, poliskiklik hidrokarbon, logam 

berat dan karsinogenik amin. Sedangkan fase yang dapat menguap atau 

seperti gas adalah karbonmonoksid, karbondioksid, benzene, amonia, 

formaldehid,hidrosianida dan lain-lain.
11 

 Bahan komposisi rokok yang bersifat genotoksik antara lain : 

1. Nikotin (3-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2yl]pyridine) 

Nikotin merupakan parasimpatomimetik alkaloid yang terkandung 

dalam tembakau. Kandungan nikotin berkisar 0.6% - 3.0%  dari berat 

tembakau kering. Nikotin yang masuk kedalam aliran darah akan 

segera menembus blood-brain barrier dan menembus otak dalam 

waktu 10 – 20 detik 
12

. Waktu paruh nikotin dalam tubuh adalah 2 jam 

dan dicerna oleh tubuh oleh enzim cytochrome P450
13

. Ketika 



 
 

seseorang merokok, darah yang penuh oleh nikotin menstimulasi otak 

untuk mengeluarkan berbagai hormon seperti asetilkolin, 

norepinephrine, epinephrine, vasopressin, histamine, arginin, 

serotonin, dopamine, dan beta-endorpin.Hormon-hormon ini 

menimbulkan berbagai efek pada tubuh seperti meningkatnya 

konsentrasi
14

, tambahan daya ingat dan kewaspadaan oleh karena 

asetilkolin, menurunkan rasa sakit dan kecemasan. Namun seperti 

halnya bahan kimia yang lain, nikotin juga member efek samping yang 

merugikan bagi tubuh seperti : 

 Meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung
15

 

 Merangsang pertumbuhan abnormal dari sel endotel pembuluh 

darah
16

 

 Menyebabkan kerusakan pada mikrovaskuler
17

 

Penelitian yang dilakukan Chowdury dkk mengemukakan bahwa 

nikotin dapat menyebabkan kanker melalui aktivasi MAP 

kinase
18

.Natori dkk juga menemukan bahwa nikotin merangsang 

angiogenesis dan neovaskularisasi pada kanker 
19

. 

 

 

Gambar 1. Struktur Nikotin
12 



 
 

2. Timbal (Pb) 

Kandungan Timbal dalam kadar tertentu dapat meningkatkan frekuensi 

pembentukan mikronukleus pada sel basal.Timbal banyak terdapat di 

udara luar akibat pembakaran yang tidak sempurna pada kendaraan 

bermotor. Timbal yang dihasilkan oleh sebatang rokok sebesar 0,5 ug, 

sementara ambang batas bahaya timah hitam yang masuk ke dalam 

tubuh adalah 20 ug per hari.
10 

 

 

 

Gambar 2. Struktur Timbal
10 

Sistem perbaikan DNA seperti polymerase, ligase, dan kalmodulin 

akan dihambat oleh Timbal. Hal ini akan memperlambat perbaikan 

DNA yang terjadi secara reguler akibat sinar UV. 
20

 

Timbal juga dapat merusak DNA melalui terbentuknya reactive 

oxygen species (ROS) seperti hidrogen peroksida (H202), atau bentuk 

yang lebih berbahaya seperti radikal hidroksil (OH). Timbal juga 

menghambat enzim yang berfungsi untuk metabolism radikal bebas 

seperti enzim glutation sehingga dapat menyebabkan  kerusakan pada 

DNA oleh radikal bebas.
21

 



 
 

3. Gas karbon monoksida (CO) 

Karbon monoksida dapat menimbulkan kematian dalam jumlah yang 

cukup besar di dunia setiap tahunnya. Karbon monoksida terdapat di 

udara akibat emisi gas buang kendaraan, pada pabrik dan industri, dan 

pada asap rokok. Karbon monoksida terkandung dalam asap rokok 

baik yang mainstream maupun sidestream. Pada dosis rendah, karbon 

monoksida dapat mempengaruhi performa system saraf pusat yang 

akan mengakibatkan terganggunya penglihatan, penurunan 

kemampuan belajar, hingga penurunan kewaspadaan dan perhatian
22

. 

Paparan karbon monoksidaakan menyebabkan terbentuknya 

karboksihemoglobin (COHb) pada tubuh. Selain itu, karbon 

monoksida juga bereaksi terhadap myoglobin, sitokrom, dan 

metaloenzim seperti sitokrom P450. Karboksihemoglobin (COHb) 

akan menurunkan kapasitas oksigen dalam mengangkut sel darah 

merah sehingga dapat menyebabkan kekurangan oksigen pada 

jaringan
23

. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 

Ilustrasi kompetisi oksigen dan karbonmonoksida
45 
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4. Tar 

Tar adalah sebutan untuk residu dari pembakaran tembakau 

yangbersifat racun  dan merusak paru-paru melalui berbagai proses 

biokimiawi. Tar membungkus silia pada epitel paru sehingga partikel-

partikel beracun tidak dapat lagi ditangkap oleh silia tersebut dan 

menyebabkan rusaknya mukosa rongga mulut, merubah warna gigi, 

gusi, serta mengurangi kepekaan pengecap di mulut.  Komponen tar  

mengandung sebagian besar dari zat karsinogen yang terdapat dalam 

asap rokok.
6 

Salah satu komponen tar yang diketahui bersifat genotoksik adalah 

Polyciclic aromatic hydrocarbons (PAH). PAH terbentuk dari 

pembakaran tidak sempurna senyawa hidrokarbon. PAH ditemukan 

pada makanan yang dimasak menggunakan temperatur yang tinggi 

seperti barbeque dan daging asap
24

. PAH juga ditemukan dalam rokok 

karena pembakaran dalam rokok dapat mencapai suhu 500-700 
o
C.

24
 

Kandungan bahan kimia berbahaya dalam asap rokok tersebut 

menjadikan rokok sebagai faktor resiko berbagai macam penyakit. 

Tercatat bahwa rokok merupakan faktor resiko 6 dari 8 penyakit dunia 

yang paling mematikan, termasuk kanker mulut 
25

. Rokok juga telah 

membunuh 5,4 juta penduduk dunia dalam setahun, atau setara dengan 1 

orang setiap 6 detik meninggal karena rokok 
6
. Tidak hanya itu, sidestream 

smoke yang dihirup oleh perokok pasif juga menyebabkan gangguan 



 
 

jantung dan pernafasan yang serius pada dewasa, menyebabkan kematian 

mendadak pada neonatus, dan berat badan lahir rendah pada ibu hamil 

yang terpapar asap.
6 

 

2.1.3 Panas rokok 

Penelitian tentang karakteristik dan akibat dari pembakaran 

tembakau pada rokok telah banyak dilakukan. Pembakaran rokok dapat 

mencapai temperatur hingga  780
o
 C pada inti pembakaran dan  442

o
C 

pada permukaan rokok yang dibakar. Distribusi panas inti rokok 780
o 

C di 

ujung rokok menunjukkan panas 300
o
C  pada jarak 2 mm dari ujung 

rokok. Demikian dengan distribusi panas gas menunjukan 100
o
C pada 

jarak 2mm dari ujung rokok.
24 

 

 

 

Gambar 4.
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Temperatur (dalam derajat Celcius) pembakaran inti rokok pada rokok itu sendiri 

dan distribusinya 

 

Arah aliran panas 

Jarak dari inti (mm) 



 
 

 

 

 

Gambar 5.
24

 

Temperatur asap rokok (dalam derajat Celcius) dan distribusinya 

 

Penelitian tentang perbandingan rokok yang dibakar secara 

konvensional dengan teknologi baru yaitu rokok yang dipanaskan secara 

elektrik (tidak dibakar) menunjukkan hasil yang cukup 

mengejutkan.Aktivitas mutagenik pada rokok elektrik yang dicobakan 

terhadap Salmonella menunjukkan penurunan sebesar 90% dibandingkan 

dengan rokok yang dibakar secara konvensional.Aktivitas sitotoksik juga 

menurun sebesar 40%.Rokok elektrik memiliki temperatur yang lebih 

rendah dibandingkan rokok konvensional.
26

 Hal ini menunjukkan bahwa 

panas rokok berperan besar dalam genotoksisitas rokok itu sendiri.Rokok 

komersial yang dipasarkan di Indonesia termasuk dalam kategori rokok 

konvensional sehingga rokok Indonesia masih memiliki potensi 

genotoksik yang cukup tinggi
11 

 

Arah aliran asap 

Jarak dari inti (mm) 



 
 

2.2  Mikronukleus 

2.2.1  Definisi Mikronukleus 

Mikronukleus merupakan badan sitoplasmik ekstranuklear yang 

pembentukannya bermula dari kromosom atau pecahannya, yang tidak 

bermigrasi secara normal pada fase anafase. Penyebabnya dapat secara 

aneugenik (tertinggalnya seluruh kromosom) maupun klastogenik (patah/ 

pecahan kromosom)
1,3

.  

Mikronukleus adalah bangunan kecil di luar inti yang terdapat di 

dalam sitoplasma.Mikronukleus tampak jelas, berbentuk bulat dan 

berdiameter kurang dari 1/3 diameter inti utama. Frekuensi mikronukleus 

bervariasi antara 1-3 per sel, tetapi yang tersering hanya ada satu di dalam 

sebuah sel. Mikronukleus tampak jelas terpisah dari inti utama, tetapi 

berwarna dan berstruktur sama dengan inti utama, dan mengandung massa 

kromatin (DNA). Mikronukleus akan menetap untuk jangka waktu lama, 

dan tetap ada sesudah satu atau dua kali pembelahan
1,3

. 

Catcheside dkk. melukiskan adanya inti tambahan (yang sekarang ini 

dikenal dengan sebutan mikronukleus) pada sel yang terpapar radiasi. 

Lima tahun kemudian, Thoday mengamati adanya inti tambahan pada sel 

ujung akar tanaman Vicia faba yang sedang berproliferasi, beberapa saat 

setelah terpapar radiasi. Inti tambahan tadi lebih kecil dari inti utama, dan 

ia menyebutnya sebagai mikronukleus atau fragmen nukleus 
27 

 

 



 
 

2.2.2  Proses Pembentukan Mikronukleus 

Bahan yang bersifat mutagen bersifat toksik untuk gen (genotoksik) 

dan akan menyebabkan mutasi genetik yang dapat mendasari berbagai 

macam penyakit, termasuk kanker (karsinogen). Mutasi yang luas dapat 

menyebabkan patah kromosom, dan mutagen yang menyebabkan patah 

kromosom disebut sebagai klastogen.
28 

Bagian kromosom yang patahpada fase anaphase tersebut dapat 

bergabung dengan nukleus utama nantinya pada fase telofase, namun 

dapat pula membentuk nukleus sekunder yang lebih kecil.Nukleus 

sekunder yang lebih kecil ini disebut mikronukleus.Saat sel normal 

membelah, maka kromosom yang telah membelah akan tertarik oleh 

benang spindel yang melekat di sentromer ke kedua kutub sel. Bila 

kromosom patah, maka patahannya itu tidak memiliki sentromer, dan saat 

kromosom tertarik ke kedua kutub sel, patahan kromosom tidak ikut. 

Kemudian, saat membran inti terbentuk, maka patahan kromosom akan 

berada di luar inti, karena inti terbentuk di daerah kromosom berkumpul, 

jauh dari patahan kromosom tadi. 
28 

Penyebab lain terbentuknya mikronukleus selain karena patah 

kromosomyaitu adanya gangguan pada pembentukan benang spindel, yang 

dapat terjadi apabila sel terpapar pada racun spindel, misalnya kolkisin.
28 

 

 

 



 
 

2.2.3  Peningkatan Frekuensi Pembentukan Mikronukleus  

Mikronukleus terbentuk karena adanya paparan mutagen terhadap 

tubuh kita.Sehingga semakin banyak kita terpapar, frekuensi pembentukan 

mikronukleus juga semakin meningkat.Untuk itulah pemeriksaan paparan 

mutagen diperlukan, agar dapat dilakukan pencegahan
29

. 

 

2.2.4 Rokok dan pembentukan mikronukleus 

Senyawa dalam rokok memiliki pengaruh yang sangat kuat karena 

sifat genotoksik yang terkandung di dalamnya memiliki hubungan kuat 

dengan protein pada DNA.
30

. Paparan asap rokok pada tikus percobaan 

menyebabkan produksi sister chromatid exchange (SCE) pada sumsum 

tulang 
31

. Paparan asap rokok ini juga menyebabkan produksi 

mikronukleus pada sel darah merah dan paru 
32

. Bahkan pada rokok yang 

berfilter, tanpa tar dan aerosol pun tetap ditemukan akumulasi protein 

TP53 yang merupakan penanda tidak langsung kerusakan DNA
33

.Pada 

manusia ditemukan frekuensi mikronukleus meningkat pada limfosit B 

dan supresor limfosit T8 
34

. Peningkatan frekuensi mikronukleus juga 

ditemukan pada epitel trakeo-bronkeal
35 

dan mukosa mulut
36

. Penelitian di 

Mumbai,India juga menunjukkan bahwa pekerja yang terpapar saat 

membuat rokok memiliki tingkat peningkatan mikronukleus pada mukosa 

bukal yang cukup tinggi
37

. 

 



 
 

Organ Genotoksisitas 

Mulut/Hidung 

Mikronuleus, instabilitas kromosom, Putusnya 

rantai DNA 

Esofagus Mutasi protein TP53 

Faring, Laring Mutasi protein TP53 dan P16, LOH 

Paru Mutasi gen dan kromosom 

Pankreas KRAS dan mutasi lainnya 

Organ Myeloid Perubahan sitogenetik 

Kandung kemih/Ureter 

Urin mutagenik, perubahan sitogenetik, 

putusnya rantai DNA 

Leher rahim Mukosa mutagenik, Mikronukleus pada epitel 

Tabel 2 

Genotoksisitas rokok pada organ tubuh manusia
38 

 

2.3 Rongga mulut 

2.3.1 Mukosa mulut 

Mukosa adalah lapisan jaringan epitel yang melapisi bagian tubuh 

yang memiliki kontak dengan udara. Jaringan mukosa bersifat lembab 

karena adanya glandula yang memproduksi sekret kental bernama 

mukus/lendir. Kelembaban ini berfungsi penting untuk melindungi dan 

mencegah bagian dalam tubuh menjadi kering. Lendir juga berfungsi 

untuk menangkap pathogen,debu,dan material merugikan lainnya sehingga 

dapat dipisahkan dan dibuang dari tubuh. Lendir juga berfungsi sebagai 

pelumas dan membantu pertukaran dan penyerapan gas seperti pada 



 
 

mukosa paru. Seperti kulit yang melindungi tubuh di luar, jaringan mukosa 

juga melindungi tubuh di dalam. Jaringan mukosa yang terletak dalam 

rongga mulut disebut mukosa mulut
9,28

.  

Mukosa mulut terdiri dari mukosa pipi, bibir, ginggiva, lidah, 

palatum, dan dasar mulut. Struktur mukosa mulut terdiri dari lapisan tipis 

jaringan mukosa yang licin, halus, fleksibel, dan berkeratin atau tidak 

berkeratin.mukosa mulut berfungsi melindungi jaringan keras di 

bawahnya; tempat organ, pembuluh darah, saraf, alat pengecap, dan alat 

pengunyah. 

Secara histologis mukosa mulut terdiri dari 3 lapisan, yaitu: 1) 

Lapisan epitelium, yang melapisi di bagian permukaan luar, terdiri dari 

berlapis-lapis sel mati yang berbentuk pipih (datar) dimana lapisan sel-sel 

yang mati ini selalu diganti terus-menerus dari bawah, dan sel-sel ini 

disebut dengan stratified squamous epithelium. 2) Membran basalis, yang 

merupakan lapisan pemisah antara lapisan ephitelium dengan lamina 

propria, berupa serabut kolagen dan elastis. 3) Lamina propria, Pada 

lamina propria ini terdapat ujung-ujung saraf rasa sakit, raba, suhu dan cita 

rasa. Selain ujung-ujung saraf tersebut terdapat juga pleksus kapiler, 

jaringan limfe dan elemen-elemen penghasil sekret dari kelenjar-kelenjar 

ludah yang kecil-kecil. Kelenjar ludah yang halus terdapat di seluruh 

jaringan mukosa mulut, tetapi tidak terdapat di jaringan mukosa gusi 

kecuali di mukosa gusi daerah retromolar. Disamping itu lamina propria 

ini sebagian besar terdiri dari serabut kolagen, serabut elastin dan sel-sel 



 
 

fibroblast serta sel-sel daerah yang penting untuk pertahanan melawan 

infeksi. Jadi mukosa ini menghasilkan sekret, bersifat protektif dan 

sensitif.
28 

2.3.2.  Kanker mulut 

Pada keadaan normal, sel tumbuh dan membelah untuk 

membentuk sel baru yang dibutuhkan tubuh. Sel akan tua, mati, dan 

digantikan oleh sel baru. Namun kadang aturan sel ini tidak terjadi.Sel 

baru bisa saja tumbuh tanpa diperintah dan sel lama bisa saja tidak segera 

mati.Fenomena ini disebut keganasan atau kanker. Kanker mulut 

kebanyakan terjadi pada sel skuamosa yang menutupi sebagian besar 

mukosa mulut. Kanker mulut dapat bermetastase kemana saja melalui 

pembuluh getah bening.
39

 

Kanker mulut menduduki peringkat 8 besar kanker pada pria di 

seluruh dunia.Prevalensi kanker mulut lebih banyak terdapat di negara 

berkembang dibandingkan negara maju
40

. 

 

2.3.3 Pemeriksaan mikronukleus sebagai biomarker kanker mulut 

Uji mikronukleus digunakan untuk mendeteksi aberasi kromosom 

yang dialami individual yang terpapar agen mutagenik dan karsinogenik
41

. 

Uji mikronukleus pertama kali digunakan oleh Boller dan Schmid pada 

tahun 1976 dan uji ini digunakan untuk mendeteksi patah kromosom 

karena mutagen pada eritrosit polikromatik di sumsum tulang tikus 

percobaan
5
. Penggunaan uji mikronukleus untuk menentukan adanya 



 
 

kelainan sitogenetik yang disebabkan paparan pada bahan genotoksik 

dianggap sama handalnya dengan analisis sitogenetika yang rumit
41

.  

Uji mikronukleus pernah dilakukan pada berbagai macam sel, 

seperti eritrosit darah tepi atau sumsum tulang,limfosit darah tepi, sel 

mononuklir darah tepi,hepatosit, fibroblas, sel epitel yang terlepas dalam 

sputum atau serviks uteri, dan sel epitel mukosa mulut (bukal)
42

. Mukosa 

bukal terdiri dari suatu susunan epitel skuamus berlapis tak berkeratin 

yang melapisi permukaan bukal rongga mulut. Secara histologik, mukosa 

bukal termasuk lining mucosa (mukosa pelindung) yang memiliki sifat 

lembut, lembab, mampu meregang dan menjadi bantalan. Susunan dari 

luar ke dalam yaitu lapisan superfisial, lapisan tengah, dan lapisan basal. 

Fungsi utama mukosa pelindung adalah melindungi permukaan bukal 

rongga mulut dari gesekan benda-benda yang ada di dalam rongga mulut, 

lapisan basalnya dapat membelah diri secara aktif dan terus menerus untuk 

mengganti lapisan superfisial yang rusak. Pemeriksaan mikronukleus pada 

sel epitel yang mudah terkelupas ini lebih menguntungkan pada kasus 

kanker mulut dibandingkan memeriksa mikronukleus pada limfosit karena 

dapat langsung memeriksa pada organ yang diduga terkena kanker.
43 

 

 

 Gambar 6. 

 Mukosa Bukal Normal
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