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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Mahasiswa Universitas Diponegoro merupakan mahasiswa yang masih 

termasuk dalam rentang kategori remaja, yaitu fase usia rentang 11-24 yang telah 

mencapai puncak perkembangan kognitif dan moral.1 Remaja, khususnya 

mahasiswa rumpun ilmu sains, termasuk mahasiswa fakultas teknik, fakultas sains 

dan matematika dan mahasiswa kedokteran memiliki stresor psikologis yang tinggi 

sehingga mengakibatkan tingginya tingkat stres.2 Ketidakmampuan remaja dalam 

mengatasi stres ini dapat menimbulkan perilaku-perilaku negatif yang berhubungan 

dengan karakteristik yang ada pada diri remaja, terutama penggunaan rokok, 

alkohol dan narkoba.3 Hal ini diperparah dengan onset perilaku merokok yang 

terutama dimulai pada usia 11-13 tahun, serta dipicu oleh rasa ingin tahu, pengaruh 

teman sebaya dan pengaruh lingkungan sosial melalui mekanisme modelling

(meniru perilaku orang lain).4 Rasa bosan, keluarga yang merokok, stres serta 

kecemasan merupakan faktor yang berkaitan dengan perilaku merokok yang 

berlanjut pada remaja.5 Perilaku merokok pada remaja yang mengalami stres lebih 

tinggi daripada yang tidak stres, serta mengakibatkan susahnya perokok untuk 

berhenti.6

Parrot mengemukakan terdapat perubahan emosi selama merokok pada 

dewasa dan remaja. Tingkat stres akan diturunkan selama merokok, namun tidak 

bertahan lama sehingga mereka akan terus-menerus merokok untuk mencegah stres 
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tidak akan terjadi lagi.7 Remaja akan mulai merokok sebagai respon terhadap stres, 

dengan tujuan untuk mengurangi stres dalam masa-masa remaja yang penuh 

dinamika yang menantang.8 Secara ilmiah, nikotin dalam rokok akan membuat 

seseorang menjadi pecandu rokok. Remaja yang sudah menjadi pecandu rokok 

tidak dapat menahan keinginan impulsif terhadap merokok sehingga mereka susah 

untuk berhenti merokok.

Menurut laporan World Health Organization (WHO) tahun 2010, 

Indonesia masuk dalam peringkat ketiga jumlah perokok, yaitu sebanyak 

60.270.600 penduduk.9 Hasil sensus penduduk tahun 2015 menyatakan jumlah 

perokok di Indonesia mencapai 23,88% dari total 252.370.792 penduduk.10 Hal itu 

menunjukkan bahwa di antara setiap empat orang di Indonesia terdapat satu 

perokok. WHO memprediksikan bahwa jika kontrol tembakau tidak diperbaiki, 

maka jumlah penduduk Indonesia yang merokok akan mencapai 45% populasi pada 

tahun 2015, dan Indonesia tidak akan dapat mencapai target WHO untuk mereduksi 

jumlah perokok hingga 30% pada tahun 2025.9

Prevalensi secara umur menunjukkan bahwa jumlah perokok remaja 

cukup rendah populasinya dibandingkan kelompok umur lainnya. Jumlah perokok 

remaja tidak terlalu banyak, yaitu 28%, lebih rendah dibandingkan dengan rentang 

usia lainnya yang memiliki rerata jumlah perokok 38%. Hal ini hampir senada 

dengan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Kesehatan 2015 yang 

menyebutkan 5,24% anak dan remaja usia 10-19 tahun merokok serta 23,63% 

remaja usia 20-29 tahun merokok.11 Perbandingan usia perokok menunjukkan 

perbedaan yang signifikan dimana jumlah perokok laki-laki jauh lebih banyak 
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dibandingkan jumlah perokok perempuan, yaitu 98% menurut WHO (2010) serta 

97,4% menurut BPS (2013). Jumlah rokok yang dikonsumsi terbanyak antara 7-12 

batang (51,4%), diikuti dengan kurang dari 6 batang (23,77%), 13-24 batang 

(22,64%) serta lebih dari 25 batang (2,12%).

Merokok sendiri adalah kegiatan menghisap asap dari pembakaran rokok, 

cerutu, kretek, e-cigarette (rokok elektrik) atau bentuk olahan lain dari tanaman 

tembakau Noctiana tobacum, Noctiana rusica, maupun spesies lainnya maupun 

sintesis dari tanaman tersebut. Merokok berbahaya bagi kesehatan karena nikotin 

dalam rokok merupakan zat adiktif yang akan mengakibatkan disabilitas awal dan 

kematian. Hal ini diperparah dengan adanya neuroadaptasi terhadap paparan 

berulang dari nikotin, sehingga penderita mengalami toleransi terhadap banyak efek 

dari nikotin. Ketika seorang perokok berhenti merokok, terjadi sindroma 

withdrawal nikotin, yang dikarakteristikkan dengan iritabilitas, kegelisahan, 

disforia, serta disregulasi hedonik. Aroma, stimulus serta simptom-simptom 

berhenti merokok akan terasosiasi dengan dorongan untuk mulai merokok lagi 

sesaat setelah berhenti merokok.12

Merokok akan mengakibatkan peningkatan radikal oksigen bebas melalui

meningkatnya paparan kumulatif reactive oxygen spesies (ROS) baik dari ROS 

endogen maupun ROS eksogen.13 Paparan terhadap asap rokok akan meningkatkan 

sintesis nitrite oxide (NO) serta meningkatkan mekanisme antioksidatif yang 

melibatkan vitamin C. Peningkatan aktivitas antioksidan alami ini tidak dapat 

mencegah secara signifikan akumulasi produk-produk stres oksidatif, yang 



4

menandakan mekanisme antioksidatif yang dilakukan tubuh tidak dapat mencegah 

kerusakan oksidatif yang berlebihan.14

Malondialdehida merupakan aldehid yang dihasilkan sebagai produk 

sekunder peroksidasi lipid, yaitu reaksi oksigen reaktif dengan lemak tidak jenuh. 

Produk primer dari peroksidasi lipid adalah hidroperoksida lemak, sedangkan 

produk sekunder aldehid yang dihasilkan dapat berupa malondialdehida, propanal, 

heksanal, dan 4-hidroksinonenal.15 Malondialdehida adalah produk peroksidasi 

lipid sekunder yang paling mutagenik (memiliki potensi menimbulkan mutasi gen 

yang besar) karena dapat mengakibatkan mutasi frame shift dan base pair 

mutation.16,17 Malondialdehida merupakan salah satu biomarker oksidasi lipid yang 

mudah diukur dan reliabel.18

Miller et al mengungkapkan bahwa peroksidasi lipid akan meningkat pada 

perokok oleh karena peningkatan ROS sebagai dampak dari paparan asap rokok.19

Peningkatan ROS serta peroksidasi lipid tersebut akan meningkatkan kadar MDA 

sebagai biomarker stres oksidatif pada serum darah perokok.20 Peroksidasi lipid 

yang meningkat dapat menimbulkan berbagai dampak pada kerusakan sel dan 

organ, di antaranya kerusakan aterogenik pembuluh darah yang dapat menimbulkan 

kerusakan kardiovaskuler.19 Penelitian yang telah ada lebih banyak 

membandingkan efek dari merokok terhadap peroksidasi lipid, namun belum 

membandingkan pengaruh perbedaan intensitas merokok dan dampaknya terhadap 

kadar produk peroksidasi lipid sebagai biomarker oksidasi yang terjadi pada 

kegiatan merokok. Hal tersebut di atas menjadi dasar pemikiran penulis sehingga 
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penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut kadar MDA pada beberapa tingkat 

intensitas merokok secara lebih intensif.

1.2 Perumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut:

Apakah terdapat perbedaan kadar MDA serum pada subjek bukan perokok, 

perokok ringan, serta perokok sedang-berat?

1.3 Tujuan penelitian

1.3.1 Tujuan umum

Membuktikan perbedaan kadar MDA serum pada subyek dengan berbagai 

intensitas merokok.

1.3.2 Tujuan khusus

1. Mendeskripsikan kadar MDA serum pada subyek bukan perokok.

2. Mendeskripsikan kadar MDA serum pada subyek perokok ringan.

3. Mendeskripsikan kadar MDA serum pada subyek perokok sedang-

berat.

4. Menganalisis dan membuktikan perbedaan kadar MDA serum pada 

subyek bukan perokok, perokok ringan, serta perokok sedang-berat.



6

1.4 Manfaat penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keilmuan 

di bidang kedokteran, khususnya pada bidang Patologi Klinik.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi gambaran kadar 

MDA serum pada subjek bukan perokok, perokok ringan serta perokok 

berat.

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi analisis 

perbedaan kadar MDA serum pada subjek bukan perokok, perokok 

ringan, serta perokok berat.

4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan 

referensi untuk penelitian lebih lanjut.

1.5 Keaslian penelitian

Tabel 1. Keaslian Penelitian

Judul Penelitian
Metode 

Penelitian
Hasil Penelitian

Kashinakunti SV, dkk.

Comparative study of 

serum MDA and 

vitamin C levels in 

non-smokers, chronic 

smokers and chronic 

smokers with acute 

myocardial infarction 

in men. J Res Med Sci. 

2011;16(8):993-998.

Pengujian dengan 

pendekatan belah 

lintang, dengan 36 

subjek bukan 

perokok, 36 

subjek perokok, 

serta 36 subjek 

dengan Acute 

Myocard Infarct

 Terdapat peningkatan 

signifikan MDA serum dan 

penurunan vitamin C serum 

pada grup perokok 

dibandingkan dengan bukan 

perokok

 Terdapat peningkatan 

signifikan MDA serum dan 

penurunan vitamin C serum 

pada grup Acute Myocardial 

Infarct dibandingkan dengan 

perokok
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Tabel 1. Keaslian Penelitian (Lanjutan)

Judul Penelitian
Metode 

Penelitian
Hasil Penelitian

Lykkesfeldt J, dkk.

Plasma 

malondialdehyde is 

induced by smoking: a 

study with balanced 

antioxidant profiles.

Br J Nutr. 

2004;92:203-206

Pengujian MDA 

plasma dengan 

pendekatan 

kohort. Terdapat 2 

kelompok subjek, 

48 orang perokok 

dan 32 orang 

bukan perokok.

 Terdapat peningkatan 

signifikan MDA plasma pada 

kelompok perokok 

dibandingkan dengan 

kelompok bukan perokok.

 Peroksidasi lipid yang diukur 

melalui kadar MDA plasma 

diinduksi oleh merokok.

 Status antioksidan yang buruk 

hanya berdampak sedikit 

terhadap peningkatan kadar

MDA plasma yang lebih 

banyak diinduksi oleh 

merokok.

Morrow J, dkk.

Increase in 

Circulating Products 

of Lipid Peroxidation 

(F 2 -Isoprostanes) in 

Smokers: Smoking as a 

Cause of Oxidative 

Damage. N Engl J 

Med. 1995:1198-1203.

Pengujian F2-

isoprostan plasma 

dengan 

pendekatan belah 

lintang. Terdapat 

2 kelompok 

subjek, 10 subjek 

bukan perokok 

dan 10 subjek 

perokok.

 Kadar F2-isoprostan plasma

lebih tinggi pada perokok 

dibandingkan dengan bukan 

perokok.

 Peningkatan kadar F2-

isoprostan plasma

menunjukkan bahwa merokok 

dapat mengakibatkan 

kerusakan oksidatif yang 

ditunjukkan dengan 

pengukuran peroksidasi lipid.

Nielsen F, dkk. 

Plasma 

malondialdehyde as 

biomarker for

oxidative stress: 

reference interval and 

effects of life-style 

factors. Clin Chem 

1997;43:1209-1214

Pengujian plasma 

MDA dengan 

pendekatan belah 

lintang 

menggunakan 

metode HPLC. 

sebagai biomarker

stres oksidatif 

pada kelompok 

perokok, 

kelompok orang 

yang telah 

berhenti merokok, 

dan kelompok 

bukan perokok.

 Terdapat peningkatan 

signifikan MDA plasma pada 

kelompok perokok 

dibandingkan kelompok bukan 

perokok.

 Terdapat hubungan positif 

antara kadar MDA plasma dan 

paparan terhadap asap rokok.
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian (1) dan (2) adalah biomarker

kerusakan oksidatif dan peroksidasi lipid yang digunakan adalah MDA serum. 

Namun lokasi, usia subjek, jumlah subjek, serta klasifikasi subjek yang dibahas 

berbeda. Pada penelitian ini, klasifikasi subjek yang digunakan adalah bukan 

perokok, perokok ringan, serta perokok sedang-berat, sedangkan klasifikasi subjek 

yang dibahas pada penelitian (1) adalah subjek bukan perokok, perokok, serta 

penderita Acute Myocard Infarct (AMI) dan klasifikasi penelitian (2) adalah subjek 

bukan perokok serta perokok.20,21

Pada penelitian (3), usia subjek, lokasi, jumlah subjek, metode pengukuran, 

serta klasifikasi subjek yang dibahas berbeda dengan penelitian ini. Perbedaan yang 

mencolok terletak pada penggunaan F2-isoprostan sebagai biomarker peroksidasi 

lipid yang berbeda dengan penggunaan MDA serum pada penelitian ini. Penelitian 

(3) hanya membedakan subjek menjadi 2 kelompok yaitu bukan perokok dan 

perokok.22

Penelitian (4) berbeda dengan penelitian ini karena spesimen yang 

digunakan adalah plasma yang diberikan antikoagulan EDTA dan diuji 

menggunakan HPLC. Pada penelitian ini, spesimen yang digunakan adalah serum 

tanpa antikoagulan yang diuji menggunakan metode TBARS. Penelitian (4) 

membedakan kelompok pengujian menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok perokok, 

kelompok orang yang telah berhenti merokok, serta kelompok bukan perokok; 

sedangkan penelitian ini membagi kelompok pengujian menjadi 3 kelompok, yaitu 

kelompok bukan perokok, kelompok perokok ringan, serta kelompok perokok 

sedang-berat.23


