
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Merokok merupakan faktor resiko utama terjadi berbagai penyakit 

kardiovaskuler, dan dianggap sebagai penyebab utama kematian di dunia. 

Berdasarkan WHO memperkirakan, tembakau terus membunuh hampir 6 juta 

orang termasuk lebih dari 600.000 perokok pasif, melalui penyakit jantung, 

kanker paru- paru, dan penyakit lainnya, pada tahun 1990 diperkirakan 

penderita meningkat sampai lebih dari satu setengah juta (Papathanaiou G.et 

al, 2013). Dampak negatif dari perilaku merokok selain menyebabkan 

ketagihan merokok, nikotin juga merangsang pelepasan adrenalin, 

meningkatkan frekuensi denyut jantung, serta menyebabkan gangguan irama 

jantung (Begg S.et al, 2007). Meskipun sudah diketahui akibat negatif 

merokok tetapi jumlah perokok bukan semakin menurun tetapi semakin 

meningkat dan usia merokok semakin bertambah muda (Komasari & Helmi, 

2000). 

Hasil penelitian di Indonesia, remaja mulai merokok pada umur yang 

sangat muda. Smet (1998) mengatakan bahwa usia pertama kali merokok 

pada umumnya berkisar usia 11- 13 tahun dan mereka pada umumnya 

merokok sebelum usia 18 tahun. 

Perilaku merokok pada umumnya semakin lama akan semakin 

meningkat sesuai dengan tahap perkembangan yang ditandai dengan 
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meningkatnya frekuensi dan intesitas merokok dan sering mengakibatkan 

mereka mengalami ketergantungan nikotin (Gee Mc, 2005).  

Merokok secara akut terbukti menyebabkan peningkatan denyut jantung 

karena adanya peningkatan dalam aktivitas adrenergik yang disebabkan oleh 

rokok dan menyebabkan perubahan hemodinamis pada system kardiovaskular 

(Karakaya, 2007). Efek lain rokok adalah menyebabkan beban miokard 

bertambah karena rangsangan oleh katekolamin dan menurunnya konsumsi 

O2 akibat inhalasi CO (Bahri, 2004). 

Merokok berkaitan dengan peningkatan semua resiko jenis penyakit 

jantung, stroke, penyakit arteri perifer dan pembengkakan pembuluh darah. 

Berdasarkan WHO secara internasional, 25% kematian kardiovaskuler pada 

umur setengah baya disebabkan oleh merokok (European Society of 

Cardiology, 2013). 

Pada latihan fisik akan terjadi perubahan pada sistem kardiovaskuler 

yaitu peningkatan curah jantung dan redistribusi darah dari organ yang 

kurang aktif ke organ yang aktif. Peningkatan curah jantung ini dilakukan 

dengan meningkatkan isi sekuncup dan denyut jantung (Nadi & Iwan, 1992). 

Latihan jasmani akan mengurangi kebutuhan O2 melalui penurunan jumlah 

beban yang harus dikerjakan dan juga memperbaiki fungsi metabolik dari 

miokardium (Anonim, 2013). Hal ini terdapat pada atlit yang mengalami 

bradikardi dan peningkatan curah jantung saat istirahat namun saat 

melakukan kerja akan terjadi denyut jantung yang lebih lambat dengan curah 

jantung yang lebih besar yang disebut efisiensi kerja jantung (Fox, 1993). 
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Tidak bisa dipungkiri bahwa ada hubungan antara denyut nadi dan 

kesehatan kardiovaskuler (Papathanasiou G. et al, 2013). Aktivitas lari 100 

meter akan menyebabkan otot bergerak dan sangat bermanfaat bagi sistem 

kardiovaskuler. Denyut nadi sangat penting untuk mengukur jumlah kerja 

otot jantung (Astrand P, et al,  2003). Respon denyut nadi selama latihan dan 

penurunan denyut nadi setelah latihan juga bertanda sangat baik dari kontrol 

otonom jantung (Morise, 2004). Beberapa studi menunjukkan penemuan 

bahwa HR meningkat selama diberikan latihan secara progresif (Jouven X. et 

al, 2005)  dan denyut jantung penurunan selama pemulihan (Myers J. et al, 

2007) adalah sangat penting untuk mendasari disfungsi otonom yang 

berkaitan dengan peningkatan morbiditas dan mortalitas kardiovaskuler 

(Papathanasiou G.et al, 2013). 

Dari uraian diatas, merokok sangat mempengaruhi gangguan sirkulasi 

jantung terutama dapat meningkatkan denyut nadi. Melihat latar belakang 

diatas peneliti ingin memahami respon denyut nadi pada perokok aktif dan 

bukan perokok, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil judul 

“Perbedaan respon denyut nadi pada perokok aktif dan bukan perokok 

terhadap aktivitas lari 100 meter”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang ingin dipecahkan 

dalam penelitian ini adalah apakah ada perbedaan respon denyut nadi pada 

perokok aktif dan bukan perokok terhadap aktivitas lari 100 meter? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan peneletian ini untuk mengetahui adakah perbedaan 

respon denyut nadi pada perokok aktif dan bukan perokok terhadap aktivitas 

lari 100 meter. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Sebagai sumbangan terhadap ilmu pengetahuan khususnya dalam 

bidang ilmu fisioterapi. 

b. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat terutama untuk 

menghentikan semaksimal mungkin mengkonsumsi rokok agar 

terhindar dari bahaya rokok. 

2. Manfaat Praktis 

Agar fisioterapi dapat mengembangkan ilmu yang dimiliki 

khususnya dalam kondisi kardiorespirasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 


