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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.Latar Belakang 

Merokok merupakan ancaman besar bagi kesehatan dunia, dilihat dari 

prevalensi yang tinggi di negara maju maupun negara berkembang, hal ini 

dibuktikan dengan adanya lebih dari 1,3 miliar perokok (sekitar 1 miliar pria dan 

300 juta wanita) di seluruh dunia, dengan presentase lebih dari 80% tinggal di 

negara negara berpenghasilan rendah dan menengah, sehingga merokok 

menyumbang 1 dari 5 kematian di antara pria berusia di atas 30 tahun dan 1 dari 

20 kematian di kalangan wanita berusia di atas 30 tahun (Carranza,dkk.,2012). 

Perokok akan menghisap dan mengeluarkan asap rokok sepanjang jalur 

pernapasan, sehingga asap rokok beserta senyawa genotoksik yang terkandung di 

dalamnya akan terlibat kontak langsung dengan epitel saluran napas seperti 

mukosa rongga mulut, hidung, nasofaring, orofaring, faring, trachea, bronkus, 

hingga paru dan menjadikan kebiasaan merokok sebagai salah satu faktor resiko 

dari kanker saluran pernafasan dan kanker mulut (Baca,dkk,.2009). Merokok juga 

dapat menyebabkan deposisi melanin berlebihan di lapisan epitel oral mukosa 

mulut, nikotin dan benzopyrene pada tembakau, dapat mengaktifkan melanosit 

untuk menghasilkan melanin, sebagai adaptasi pelindung mukosa oral terhadap 

agen tembakau (Monteiro,dkk.,2015) 

Di Indonesia terdapat dua jenis rokok yang banyak dikonsumsi yaitu 

rokok non elektrik  dan rokok elektrik. Rokok non elektrik adalah silinder dari 
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kertas yang berukuran panjang antara 70 hingga 120mm dengan diameter sekitar 

10mm yang berisi tembakau. Isi dari kandungan rokok merupakan gabungan 

bahan-bahan kimia berbahaya. Satu batang rokok yang dibakar akan 

mengeluarkan 4000 bahan kimia beracun. Secara umum bahan-bahan ini dapat 

dibagi menjadi dua golongan besar yaitu komponen gas (92%) dan komponen 

padat atau partikel (8%). Komponen gas asap rokok adalah karbon monoksida, 

amoniak, asam hidrosianat, nitrogen oksida dan formaldehid. Sedangkan 

partikelnya berupa tar, indol, nikotin, karbarzol dan kresol (Jufri, 2012). 

Penelitian ini juga didukung oleh Muhammad N. (2011) di Pakistan, 

menunjukkan bahwa adanya hubungan antara merokok non elektrik dengan 

distribusi pigementasi melanin intra oral. Kondisi ini disebabkan oleh efek panas 

dari asap tembakau pada jaringan mulut atau efek langsung dari nikotin yang 

merangsang melanocytes yang terletak disepanjang sel-sel basal epitel untuk 

menghasilkan melanosomes sehingga mengakibatkan deposisi peningkatan 

melanin. 

Rokok elektrik adalah perangkat penghantar nikotin yang dipasarkan 

sebagai pengganti yang aman untuk rokok tembakau konvensional. Dalam 

beberapa tahun terakhir, Komisi Eropa telah dengan cepat mendapatkan 

popularitas. Rokok elektrik dirancang untuk menggantikan kebiasaan merokok 

tanpa menggunakan tembakau. Cara kerja rokok elektrik yaitu mengubah nikotin 

dan bahan kimia lainnnya menjadi uap yang dihirup. Meskipun rokok elektrik 

dikembangkan sebagai alternatif yang lebih aman daripada merokok produk 

tembakau ( Marco dkk.,2016).  Rokok elektrik  dikembangkan sebagai alternatif 
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yang lebih aman daripada merokok produk tembakau, ada banyak bukti untuk 

membuktikan bahwa aerosol yang diproduksi mengandung kadar toksikan dan 

karsinogen, meskipun umumnya lebih rendah daripada jumlah yang ditemukan 

dalam rokok non elektrik. Prevalensi total lesi rongga mulut tinggi, salah satu lesi 

yang paling umum adalah melanosis perokok dan ini konsisten dengan 

pengamatan yang dilakukan oleh Saraswathi et al dan Hedin et al. Amina 

polycyclic seperti nikotin dan benzopyrin dapat mengaktifkan produksi melanin 

oleh melanosit, sebagai mekanisme perlindungan mukosa mulut 

(Elena,dkk.,2017). Rokok elektrik menjadi alternatif untuk berhenti menggunakan 

rokok non elektrik karena liquid rokok elektrik memiliki komponen nikotin lebih 

rendah yaitu 3mg (Marco  dkk.,2016) 

Smoker’s melanosis disebabkan karena efek fisik tembakau pada jaringan 

mulut oleh panas dan atau karena efek langsung dari nikotin yang menstimulasi 

melanosit yang terletak pada sel-sel basal epitelium untuk memproduksi melanin 

berlebih, sehingga menyebabkan deposisi melanin meningkat (Nadeem dkk., 

2011). Menurut penelitian Kato tahun 2017, perubahan pigmentasi gingiva akibat 

merokok pada usia 20-an sangat jelas terlihat dan efek penurunan intensitas 

warnanya sangat rendah diusia kurang dari 20-an. Hal ini disebabkan kaum muda 

memiliki aktivitas melanosit yang tinggi sehingga dampak pigmentasi terlihat 

jelas. Menurut Riskesdas (2013), proporsi umur diatas 10 tahun terbagi atas 

beberapa kelompok umur, 20-30-an merupakan kelompok umur yang paling 

tinggi tingkat konsumsinya setiap hari yang dikategorikan dewasa awal 

(Papathanasiou ,dkk.,2014)  
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 Hasil Statistik Swedia pada saat melakukan percobaan terdapat smoker’s 

melanosis pada perokok yang mengkonsumsi rokok satu sampai tiga batang per 

hari dengan durasi satu tahun setelah merokok. Hiperpigmentasi yang terlihat 

secara kliniss akan otomatis mengurang dan akhirnya menghilang jika perokok 

berhenti merokok. Hasil dapat dilihat sedini mungkin tiga bulan sampai tiga tahun 

tergantung keparahan (Sathvika K,dkk.,2018). Penelitin Swedia sebelumnya 

menunjukan bahwa pria secara signifikan lebih sering berpigmen daripada 

wanita,hal ini juga terlihat di kalangan pengguna rokok elektrik,terutama 

dikalangan orang China. Klasifikasi Hedin (DPI) menggunakan metode evaluasi 

klasik yang merupakan standar emas untuk menganalisis pigmentasi gingiva, 

mengevaluasi pigmentasi pada skala 0 sampai 4. (Kaur dkk. 2018). 

Muhammadiyah memberikan fatwa haram merokok melalui keputusan 

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Majelis Tarjih 

Muhammadiyah mengemukakan dua dalil utama dalam pengharaman rokok, yaitu 

al-muqaddimât an-naqliyah (penegasan premis-premis syariah).Al-muqaddimât 

an-naqliyah (penegasan premis-premis syariah) yaitu agama Islam (syariah) 

menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan khabâits (segala yang buruk), 

sebagaimana di tegaskan dalam al-Quran:  

ُم َعلَْيِهُم اْلَخبَائَِث  َويُِحلُّ لَُهمُ الطَّيِِّبَاِت َويَُحِرِّ   Artinya: ....Dan menghalalkan bagi mereka 

segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk…. (QS. Al-

A’raf/ 7: 157).Agama Islam (syariah) melarang menjatuhkan diri ke dalam 

kebinasaan dan perbuatan bunuh diri sebagaimana dinyatakan dalam al-Quran:  َوال

َ يُِحبُّ اْلُمْحِسنِيَن   Artinya: ...Dan janganlah kamuتُْلقُوا بِأَْيِديكُْم إِلَى التَّْهلَُكِة َوأَْحِسنُوا إِنَّ َّللاَّ
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menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah/ 

2: 195). 

Berdasarkan teori di atas penulis akan melakukan penelitian mengenai 

perbedaan rokok elektrik dan non elektrik terhadap derajat pigmentasi gingiva 

smoker’s melanosis.  

B. Rumusan Masalah 

Apakah perokok elektrik memiliki derajat pigmentasi gingiva (smoker;s 

melanosis) lebih kecil daripada perokok non elektrik? 

C.Keaslian Penelitian 

1. Kato Tomotaka dkk (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Gingival 

Pigmentation Affected by Smoking among Different Age Group : A 

Quantitative Analysis of Gingival Pigmentation Using Clinical Oral 

Photograph mendapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan usia terhadap 

peningkatan pigmentasi gingiva dengan pengukuran klasifikasi hedin. 

2. Muhammad Nadeem dkk (2011) dalam penelitiannya yang berjudul Intraoral 

Distribution Of Oral Melanosis and Cigarette Smoking in Pakistan Population 

mendapatkan hasil hubungan yang signifikan merokok non elektrik dengan 

terjadinya  smokers melanosis. 

3. Elena Bardellini dkk (2017) dalam penelitian nya yang berjudul Oral mucosal 

lesions in electronic cigarettes consumers versus former smokers mendapatkan 

hasil bahwa merokok dengan rokok elektrik menyebabkan terjadinya 

smokers’s melanosis. 
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 Penelitian tentang perbedaan jenis perokok elektrik dan non elektrik  

terhadap derajat pigmentasi gingiva (smoker’s melanosis)  diketahui peneliti 

belum pernah dilakukan sebelumnya. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui perokok elektrik memiliki derajat pigmentasi gingiva 

(smoker’s melanosis) lebih kecil daripada perokok non elektrik 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi peniliti yaitu untuk menambah wawasan ilmu dan pengetahuan 

mengenai peengaruh merokok elektrik dan non elektrik terhadap derajat 

pigmentasi gingiva smoker’s melanosis. 

2. Manfaat bagi subjek penelitian adalah sebagai pengetahuan mengenai dampak 

negatif merokok terhadap kesehatan rongga mulut serta motivasi untuk 

berhenti merokok. 

3. Manfaat bagi institusi untuk menambah literature mengenai rokok elektrik dan 

non elektrik terhadap derajat pigmentasi gingiva smoker’s melanosis sehingga 

dapat dijadikan referensi tambahan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan 

dengan smoker’s melanosis. 

4. Manfaat bagi masyarakat sebagai edukasi mengenai efek negatif merokok 

terhadap kesehatan rongga mulut.  


