
SERANGAN JANTUNG, STROKE DAN  
PENYAKIT KARDIOVASKULAR LAINNYA 
Hampir satu dari tiga kematian di seluruh dunia disebabkan oleh penyakit kardiovaskular. Penggunaan tembakau dan keterpaparan 
terhadap asap rokok orang lain merupakan penyebab utama yang menyebabkan 3 juta kematian akibat kardiovaskular di tingkat global 
setiap harinya. Perokok memiliki risiko terkena stroke dua kali lebih tinggi dan risiko terkena penyakit jantung empat kali lebih tinggi. 

Merokok merusak pembuluh arteri jantung, menyebabkan timbulkan plak dan sumbatan darah, karenanya membuat aliran darah tidak 
lancar dan pada akhirnya menimbulkan serangan jantung (1) dan stroke (2). Aliran darah yang tidak lancar, bila tidak tertangani dapat 
menyebabkan gangrene (matinya jaringan tubuh)  (3) dan amputasi (4) pada daerah yang terkena. Stroke, seperti penyakit jantung, 
memiliki risiko kematian yang tinggi, dan para penyintas stroke dapat mengalami kondisi disabilitas yang membahayakan misalnya 
kelumpuhan atau kehilangan kemampuan melihat atau bicara. 

Merokok berbahaya, apapun frekuensinya. Mereka yang merokok hanya satu batang rokok per hari sudah memiliki setengah kemungkinan 
mengalami penyakit jantung dan stroke dari mereka yang merokok 20 batang per hari. 

Namun bukan hanya merokok dan paparan asap rokok orang lain yang meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Penggunaan produk 
tembakau tak berasap juga meningkatkan risiko kematian karena serangan jantung atau stroke. 

PENYAKIT YANG DITIMBULKAN OLEH  
SEGALA BENTUK TEMBAKAU KANKER PARU-PARU

Perokok memiliki 22 kali kemungkinan untuk mengalami kanker paru-paru (9) dalam kehidupannya dibandingkan yang bukan perokok. 
Merokok merupakan penyebab utama kanker paru-paru, menyebabkan lebih dari dua per tiga kematian karena kanker paru-paru di tingkat 
global dan merenggut sekitar 1.2 juta nyawa setiap tahunnya. Mereka yang bukan perokok dan terpapar asap rokok sebagai perokok pasif 

di rumah atau di tempat kerja juga memiliki risiko mengalami kanker paru-paru.

PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS 
Satu dari lima perokok akan mengalami penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) (10) dalam kehidupan mereka, terutama 

mereka yang mulai merokok saat masa kanak-kanak dan remaja, karena merokok tembakau akan secara signifikan 
memperlamban pertumbuhan dan perkembangan paru-paru. Perokok memiliki 3-4 kali kemungkinan mengalami PPOK dari 

yang bukan perokok. Merokok menyebabkan pembengkakan dan robeknya kantung udara dalam paru yang mengurangi 
kapasitas paru untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Juga menyebabkan timbulnya mukus berisi 
pus, mengakibatkan batuk yang sangat sakit dan kesulitan bernafas yang parah. Orang dewasa yang tepapar asap rokok 

saat masih kanak-kanak, dan sering mengalami infeksi pernafasan bagian bawah juga berisiko mengalami PPOK.

ASMA
Merokok diketahui semakin memperburuk asma pada orang dewasa, membatasi kegiatan mereka, menimbulkan disabilitas dan 

meningkatkan risiko asma yang parah yang membutuhkan perawatan darurat. Anak-anak usia sekolah yang orangtuanya merokok terpapar 
dampak buruk perokok pasif dan berisiko mengalami munculnya asma yang memburuk melalui peradangan saluran ke paru-paru.

PENYAKIT AKIBAT ASAP ROKOK

Segala bentuk penggunaan tembakau berbahaya, dan tidak ada kadar aman 
dari paparan asap tembakau. Merokok merupakan bentuk paling umum dari 
penggunaan tembakau di seluruh dunia. Produk-produk tembakau lain termasuk 
klobot, klembak menyan, cerutu,  produk tembakau tanpa asap, tembakau linting, 
pipa tembakau, pipa air tembakau, dan produk tembakau baru lainnya. 

KANKER MULUT DAN PENYAKIT MULUT LAINNYA
Penggunaan tembakau (baik yang diisap maupun yang tanpa asap) bertanggungjawab pada tingginya beban 
penyakit mulut. Keduanya diketahui menyebabkan kanker mulut (5). Di banyak negara, kemungkinan selamat 
setelah diagnosis kanker mulut lebih dari lima tahun sangat rendah. Mereka yang selamat dari kanker mulut 
biasanya mengalami disfigurasi wajah dan kehilangan kemampuan berbicara, menelan ataupun mengunyah. 

Penggunaan tembakau juga meningkatkan penyakit periodontal, penyakit peradangan kronis yang membuat gusi 
memburuk dan menghancurkan tulang rahang, dan akhirnya menanggalkan gigi (6). Merokok dan penggunaan 
produk-produk tembakau tanpa asap akan membuat kondisi kimiawi mulut terganggu, menimbulkan plak berlebih 
dan membuat gigi menguning, dan menyebabkan bau mulut.

KANKER TENGGOROKAN 
Merokok dan penggunaan produk tembakau tanpa asap meningkatkan risiko kanker kepala dan leher, 
termasuk kanker di bibir, tenggorokan (pharynx dan larynx) dan oesofagus. Operasi pengangkatan larynx 
yang mengalami kanker memunculkan kemungkinan tracheostomy (7),  dibuatnya lubang di leher dan pipa 
angin yang membantu pasien bernafas. Radiasi dan kemoterapi untuk kanker tenggorokan menimbulkan 
efek yang merusak dan amat melumpuhkan, termasuk hilangnya kemampuan mengecap rasa, menurunkan 
produksi saliva dan meningkatkan mucus tenggorokan, menjadikannya sangat sakit dan sulit untuk makan. 

KANKER LAINNYA
Penggunaan tembakau juga diketahui menyebabkan timbulnya lebih dari 10 jenis kanker. Dengan 
setiap embusan rokok, racun dan karsinogen masuk ke dalam tubuh. Dari banyak jenis bahan 
kimia yang ada dari rokok tembakau setidaknya 70 diantaranya menyebabkan kanker. Perokok 
memiliki risiko lebih tinggi mengalami acute myeloid leukaemia; kanker nasal dan rongga sinus 
paranasal (8a); kolorektal (8b), ginjal (8c), hati, pankreas (8d), perut (8e) atau ovarium; dan 
kanker pada saluran urin bawah (termasuk kandung kemih, ureter dan renal pelvis). Studi terkini 
juga menunjukkan hubungan antara merokok dan semakin meningkatnya risiko kanker payudara 
(8f), terutama di kalangan perokok berat dan perempuan yang mulai merokok sebelum kehamilan 
pertama mereka. Merokok juga diketahui meningkatkan risiko kanker serviks (8g) pada perempuan 
yang terinfeksi human papillomavirus. Risiko kanker ini biasanya meningkat seiring dengan semakin 
intensif dan tinggi durasi merokok, karena paparan terhadap racun dan karsinogen. Tembakau tanpa 
asap berisi 28 karsinogen yang menimbulkan kanker rongga mulut, oesofagus dan pankreas. 

Melanjutkan kebiasaan merokok setelah diagnosis kanker akan semakin memperburuk prognosis 
penyakit, karena racun dalam asap tembakau dapat memengaruhi kondisi biologis sel, yang 
menimbulkan pertumbuhan tumor lagi; menggangu keefektifan obat anti kanker; dan meningkatkan 
komplikasi yang berhubungan dengan perawatan.

KEMATIAN JANIN 
Penggunaan tembakau dan paparan asap rokok orang lain saat kehamilan meningkatkan 
risiko kematian janin. Perempuan yang merokok atau terpapar asap rokok saat kehamilan 
memiliki risiko keguguran yang semakin tinggi. Lahir mati (kondisi bayi yang meninggal 
dalam kandungan) juga semakin sering terjadi karena janin kekurangan oksigen dan 
abnormalitas plasenta yang diakibatkan oleh karbon monoksida dalam rokok tembakau 
dan nikotin dalam rokok tembakau dan tembakau tak berasap. Perokok memiliki risiko 
lebih tinggi mengalami kehamilan ektopik, komplikasi yang mungkin mematikan bagi 
ibu dimana ovum yang sudah dibuahi merekat di luar rahim. Karenanya upaya berhenti 
merokok dan perlindungan dari paparan asap rokok orang lain penting bagi perempuan 
pada usia produktif yang berencana untuk hamil dan saat pada saat kehamilan.

LAMBATNYA PERTUMBUHAN JANIN, BERAT KE-
LAHIRAN YANG RENDAH DAN LAHIR PREMATUR
Menggunakan tembakau dalam bentuk apapun serta paparan asap rokok orang lain saat kehamilan akan 
berdampak buruk pada perkembangan seorang anak. Bayi yang lahir dari perempuan yang merokok, 
menggunakan tembakau tanpa asap, atau terpapar asap rokok orang lain saat kehamilan memiliki risiko yang 
lebih tinggi melahirkan bayi secara prematur dan berat lahir yang rendah. Anak-anak yang lahir prematur dan 
memiliki berat lahir yang rendah dapat mengalami komplikasi kesehatan jangka panjang, termasuk penyakit 
kronis pada masa dewasa.

DEMENSIA
Merokok merupakan faktor risiko demensia, kelompk kelainan yang menimbulkan penurunan 

kapasitas mental dan sampai saat ini tidak ada obat yang efektif. Demensia sifatnya sangat pro-
gresif, memengaruhi ingatan, perilaku dan kemampuan kognitif lain dan mengganggu kegiatan 

sehari-hari. Selain dari menimbulkan disabilitas pada orang yang hidup dengan demensia, penya-
kit ini dapat menimbulkan masalah emosi kepada keluarga dan perawat pasien. Penyakit Alzhei-
mer merupakan bentuk demensia yang paling umum, dan diperkirakan 14% kasus Alzheimer di 

seluruh dunia disebabkan oleh merokok. 

DISFUNGSI EREKSI
Merokok menghambat aliran darah ke penis, yang dapat menimbulkan impotensi (kemampuan 
untuk mencapai ereksi). Disfungsi ereksi lebih sering terjadi di kalangan perokok dan seringkali 

terus terjadi atau permanen kecuali ia berhenti merokok sejak dini. 

SINDROM KEMATIAN BAYI MENDADAK 
Sindroma kematian bayi mendadak atau Sudden infant death syndrome (SIDS) merupakan kematian 
yang mendadak pada anak berusia dibawah 1 tahun yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya. Ibu 

yang merokok saat hamil menyebabkan risiko SIDS semakin meningkat, dan risikonya semakin tinggi 
di kalangan anak-anak dari orang tua yang terus merokok sampai kelahiran anaknya. 

MENSTRUASI DAN MENOPAUSE
Perempuan yang merokok lebih tinggi kemungkinannya mengalami menstruasi yang menyakitkan dan gejala menopause 

yang lebih parah. Menopause timbul 1-4 tahun lebih awal pada perempuan perokok karena merokok mengurangi produksi 
telur dalam ovarium, mengakibatkan turunnya fungsi reproduktif dan tingkat hormon estrogen yang lebih rendah.

KELAINAN KELAHIRAN
Merokok dapat merusak sperma dan merusak struktur DNA yang menyebabkan kelainan sejak lahir. Beberapa studi menyim-

pulkan bahwa laki-laki yang merokok memiliki risiko lebih tinggi memiliki anak yang terkena kanker. Ibu yang merokok di awal 
kehamilan meningkatkan kemungkinan bayi lahir dengan bibir maupun langit-langit mulut yang sumbing. Juga laki-laki yang 
ibunya merokok saat kehamilan memiliki densitas sperma yang lebih rendah dari laki-laki yang ibunya tidak pernah merokok.

KEHILANGAN PENGLIHATAN
Merokok menyebabkan timbulnya penyakit mata yang bila tidak tertangani akan mengakibatkan kebutaan. Para perokok memiliki 

kemungkinan lebih tinggi dibandingkan non-perokok mengalami degenerasi makular yang berhubungan dengan usia, kondisi yang 
mengakibatkan kebutaan permanen. Degenerasi makular yang berhubungan dengan usia akan memengaruhi kemampuan seseorang 

membaca, mengendarai mobil, mengenali wajah dan warna serta melihat benda secara rinci. Perokok memiliki risiko mengalami katarak 
lebih tinggi, lensa mata yang berkabut yang menghalangi cahaya.  Katarak (11) menimbulkan kebutaan, dan operasi adalah satu-

satunya cara untuk mengembalikan penglihatan. Bukti baru menunjukkan merokok dapat menimbulkan glukoma, kondisi yang menekan 
bola mata dan menimbulkan kerusakan penglihatan. Merokok tembakau membuat peradangan pada mata dan memperburuk gejala 

mata kering pada perokok dan orang-orang yang terpapar asap roko, terutama mereka yang menggunakan lensa kontak.

KEHILANGAN PENDENGARAN 
Orangtua yang merokok menyebabkan penyakit telinga bagian tengah di kalangan anak-anak berusia di bawah 2 tahun yang 

terpapar asap rokok di rumah. Penyakit otitis media kronis di kalangan anak-anak menjadi penyebab hilangnya pendengaran (12) 
dan ketulian. Perokok dewasa mungkin mengalami hilangnya pendengaran karena efek merokok jangka panjang terhadap asupan 

darah pada cochlear. Kondisi yang tidak tertangani akan berdampak pada kondisi sosial, emosional dan ekonomi.

TULANG YANG LEMAH
Karbon monoksida, gas beracun yang keluar dari asap mobil dan rokok, lebih mudah mengikat di hemoglobin dalam darah daripada 
oksigen, mengurangi penyampaian oksigen pada jaringan tubuh. Kepadatan tulang para perokok lebih mungkin turun, lebih mudah 

retak dan mengalami kompliasi serius, misalnya kesembuhan yang tertunda atau gagal sembuh.

KERUSAKAN KULIT
Merokok meningkatkan risiko psoriasis (13), kondisi peradangan kulit yang tidak menular yang membuat kulit gatal, dengan bercak-bercak 
merah di seluruh tubuh. Merokok saat usia muda akan membuat kulit menua lebih cepat karena menghilangkan protein yang memberikan 

kekenyalan kulit, menghabiskan vitamin A dan membatasi aliran darah. Perokok lebih mungkin mengalami kulit yang kering (14), kasar dan 
keriput terutama sekitar bibir dan mata. 

SISTEM KEKEBALAN TUBUH YANG MELEMAH 
Komponen dari rokok melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuat para perokok memilki risiko mengalami infeksi paru. Selain itu, para 

perokok yang memiliki predisposisi genetik terhadap penyakit autoimun memiliki risiko mengalami berbagai penyakit termasuk rheumatoid 
arthritis, penyakit Crohn, meningitis bakteria, infeksi pasca operasi, dan kanker. Merokok juga mengakibatkan individu yang mengalami 

kekebalan tubuh yang buruk misalnya mereka yang hidup dengan cystic fibrosis, multiple sclerosis atau kanker berisiko lebih tinggi mengalami 
komorbiditas yang berhubungan dengan penyakit ini dan kematian dini. Dampak immunosupresi tembakau akan membuat ODHA mengalami 

risiko tinggi menjadi AIDS. Di kalangan perokok yang HIV positif, rata-rata mereka kehilangan 12.3 tahun dari hidupnya, lebih dari setengah 
dari jumlah tahun yang hilang dari ODHA yang tidak merokok.

DIABETES TIPE 2
Risiko mengalami diabetes pada perokok lebih tinggi, dan risiko ini semakin tinggi seiring dengan 

semakin banyaknya rokok yang diisap setiap harinya. Paparan perokok pasif juga berhubungan 
dengan diabetes tipe 2.

PENYAKIT PERNAFASAN  LAINNYA DAN 
MENURUNNYA FUNGSI PARU

Merokok diketahui menyebabkan pneumonia dan semua gejala penyakit pernafasan termasuk batuk, 
batuk rejan dan dahak. Pertumbuhan dan fungsi paru juga mungkin rusak di kalangan perokok 

tembakau. Anak-anak yang orangtuanya merokok mengalami gejala pernafasan serupa dan fungsi 
paru sepanjang masa kanak-kanakpun rendah. Bayi yang lahir dari ibu yang merokok saat hamil 

memiliki kerentanan, karena terpapar bahan kimia yang ditemukan pada tembakau saat tahap 
perkembangan penting dalam kandungan.

TUBERKULOSIS
Sekitar seperempat penduduk dunia mengidap tuberkulosis laten, membuat mereka berisiko mengalami penyakit 

aktif. Merokok melipatgandakan risiko terkena tuberkulosis dari kondisi laten menjadi aktif, dan diketauhi juga 
memperburuk progresi penyakit itu. Selain itu paparan terhadap asap rokok orang lain dapat meningkatkan 

risiko infeksi tuberculosis menjadi penyakit aktif. Tuberkulosis merusak paru-paru, menurunkan fungsi paru 
yang disebabkan oleh kebiasaan merokok dan meningkatkan risiko mengalami disabilitas dan kematian karena 

kegagalan bernafas. 
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Produk tembakau yang dihisap: setiap produk yang terbuat dari tembakau 
melalui proses pembakaran. Contoh: rokok putih, rokok kretek, klobot, klembak menyan, 
cerutu, dan sisha.

Produk tembakau tanpa asap: setiap produk yang terdiri dari tembakau yang 
di potong, di haluskan, ditumbuk atau daun tembakau yang bertujuan untuk diletakkan di 
mulut atau saluran hidung. Contohnya snuff, tembakau kunyah, gutka, mishri, dan snus.

Asap rokok orang lain (AROL): kombinasi dari “asap utama” yang dihembuskan 
oleh perokok dan “asap samping” dari rokok dan produk tembakau hisap lainnya yang 
dinyalakan. Istilah “perokok pasif”juga seringkali digunakan untuk menjelaskan paparan 
terhadap AROL.  

Tembakau mematikan dalam berbagai bentuk. Produk tembakau yang dihisap termasuk melalui pipa, mengandung lebih dari 7000 bahan kimia, termasuk setidaknya 250 bahan kimia yang diketahui beracun atau 
menyebabkan kanker. Penggunaan tembakau tanpa asap dapat menimbulkan permasalahan kesehatan serius—yang terkadang mematikan. Paparan asap rokok orang lain juga menimbulkan dampak kesehatan yang 
buruk termasuk kematian. Produk-produk tembakau baru mengandung bahan kimia yang sama dengan produk tembakau tradisional dan membahayakan kesehatan. Perokok jangka panjang kehilangan setidaknya 10 
tahun kehidupan mereka. Di tingkat global, lebih dari 22,000 orang meninggal dunia karena penggunaan tembakau atau terpapar asap rokok setiap harinya—satu orang  dalam 4 detik setiap harinya. Penggunaan 
tembakau memengaruhi hampir semua organ tubuh manusia. Beberapa dampak kesehatannya tergambarkan di bawah ini—dari kepala hingga kaki.
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MANFAAT BERHENTI MEROKOK

Tidak pernah ada kata terlambat untuk berhenti merokok. Berhenti 
merokok akan mengurangi risiko penyakit-penyakit ini secara signifikan, 
dan di beberapa kasus mengurangi risiko orang yang tidak pernah 
merokok sebelumnya. Untuk informasi lebih lanjut, sila kunjungi:  
http://www.who.int/tobacco/
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MENURUNNYA TINGKAT KESUBURAN PADA 
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN 

Perokok memiliki kecenderungan lebih besar mengalami infertilitas. Dibandingkan dengan perempuan 
yang tidak merokok, perokok perempuan cenderung mengalami kesulitan untuk hamil, meningkatkan 

waktu konsepsi dan risiko keguguran lebih tinggi. Merokok juga akan menurunkan jumlah, motilitas 
dan morfologi sperma (bentuk sperma) pada laki-laki. Perokok yang berusaha untuk hamil dengan 

menggunakan teknologi reproduksi dengan bantuan memiliki tingkat keberhasilan yang rendah, 
terkadang membutuhkan lebih dari dua siklus fertilisasi in vitro untuk mencapai konsepsi.

PENYAKIT SALURAN CERNA
Perokok lebih mungkin mengalami kelainan saluran cerna, misalnya ulser perut, penyakit peradangan pada perut, misalnya penyakit 

Crohn, dan kanker saluran gastrointestinal. Penyakit peradangan perut seringkali dikaitkan dengan keram perut, diare persisten, demam 
dan pendarahan pada rektum. 

TUBUH TEMBAKAU

12 jam

10 tahun1 tahun2 minggu sampai 3 bulan20 menit

1 sampai 9 bulan 5 tahun 15 tahun

Risiko terkena penyakit jantung berkurang. 
Fungsi paru menjadi lebih baik.

 Risiko tambahan terkena penyakit 
jantung coroner turun menjadi 
setengah dari risiko perokok.

Risiko terkena stroke berkurang 
menjadi sama seperti bukan 
perokok 5-15 tahun setelah berhenti merokok.

Tingkat kematian akibat kanker paru-paru 
adalah sekitar setengah dari perokok. Risiko terkena kanker mulut, 
kanker tenggorokan, kanker kerongkongan, kanker kandung kemih, 
kanker ginjal, dan kanker pankreas berkurang.

Batu dan nafas pendek mereda.Kadar karbon monoksida dalam 
darah turun menjadi normal 

Risiko terkena penyakit 
jantung koroner menjadi 
sama seperti bukan perokok

 

Detak jantung menurun


