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ABSTRAK 
 
 

Agus Wahyu Kusuma Jati, 2005. Survey Perbandingan Profil Kerja Jantung 
antara Eks Pecandu Narkoba pada Panti Pamardi Putra Mandiri Semarang dan 
Tidak Pecandu Narkoba (Orang Biasa) pada Karang Taruna INTAN di 
Gunungpati Semarang. Skripsi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, 
Universitas Negeri Semarang, dibimbing Drs. Sahri M.kes. dan Drs. Soegiyanto 
KS. MS. Terdiri dari 85 halaman 1 tabel, 2 gambar dan 14 lampiran. 
 

Alasan pemilihan judul dalam penelitian ini adalah peneliti melihat 
banyaknya kasus narkoba yang berhubungan dengan remaja. Dimana status 
mereka sebagai pengguna narkotika tersebut, hal tersebut yang kemudian 
membuat mereka jatuh dalam lingkaran kejahatan narkotika. Adapun 
permasalahan dalam penelitian ini adalah sejauh mana perbedaan profil kerja 
jantung antara eks pecandu narkoba bila dibandingkan dengan orang biasa (tidak 
pecandu narkoba). Dengan asumsi bahwa ada beberapa jenis narkoba yang dapat 
meningkatkan denyut jantung, disamping juga dapat menurunkan denyut jantung 
penggunanya. Tujuan penelitian ini adalah memperoleh gambaran tentang 
perbedaan profil kerja jantung antara eks pecandu narkoba bila dibandingkan 
dengan profil denyut jantung orang biasa (tidak pecandu narkoba). Selain itu 
penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran kepada masyarakat luas 
tentang bahaya narkoba terhadap profil kerja jantung penggunanya.  

Adapun subyek penelitian ini adalah 11 orang siswa Panti Pamardi Putra 
Mandiri (PPP Mandiri) sebagai sampel eks pecandu narkoba dan 11 orang 
anggota Karang Taruna INTAN Gunungpati (sebagai sampel tidak pecandu 
narkoba). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 
survey dengan teknik test dan pengukuran. Dimana pengukuran dilakukan dengan 
menggunakan sebuah alat yang dinamakan ECG (Elektro Cardio Gram). 
Sedangkan teknik analisis data menggunakan t-test dengan rumus pendek, karena 
rumus ini serbaguna dan efisien. 

Hasil penelitian ini berupa gambaran profil kerja jantung yang didapatkan 
dari hasil sadapan jantung melalui ECG (Elektro Cardio Gram). Dimana akan 
didapatkan munculnya gelombang PQRSTU. Tetapi dalam penelitian ini hanya 
interval PR dan interval QRS yang dianalisis. Adapun pemilihan interval PR dan 
interval QRS untuk di analisis karena interval PR menunjukkan waktu yang 
diperlukan bagi listrik jantung untuk menyebar dari simpul SA melalui otot atrium 
dan simpul AV, terus berlanjut melalui berkas His, menuju kedalam serabut 
ventrikel. Sedangkan interval QRS menunjukkan lamanya listrik jantung yang 
menyebar melalui ventrikel (John R. Hamton, 1996: 5).  

Simpulan dari penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan profil kerja 
jantung antara eks pecandu narkoba dan orang biasa (tidak pecandu narkoba). 
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Terutama pada gelombang QRS yang menjadi titik fokus penelitian ini. Jadi dapat 
dikatakan bahwa penggunaan zat-zat yang tergolong kedalam narkotika (narkoba) 
memang sangat mempengaruhi kerja jantung penggunanya. Pengaruh ini akan 
mempengaruhi denyut jantung penggunanya, yang akan terus meningkat seiring 
dengan ditambahnya dosis penggunaan narkoba tersebut. Pengaruh tersebut dapat 
hilang dalam waktu yang sangat lama dengan disertai dengan perhatian dan 
pengawasan yang sangat ketat dari orang-orang disekitar mereka. Manfaat 
penelitian ini adalah mampu menunjukkan adanya perbedaan profil kerja jantung 
pada eks pecandu narkoba bila dibandingkan dengan orang biasa (tidak pecandu 
narkoba). Selain itu diketahuinya adanya gangguan pada kerja jantung karena 
penggunaan narkotika, bagi masyarakat luas dapat di jadikan sebuah peringatan 
untuk tidak mencoba-coba menggunakannya.  
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 
 

 
MOTTO : 
• Orang lain mungkin ada untuk membantu kita, menolong kita, 

membimbing kita, melangkah di jalan kita. Tapi pelajaran yang di pelajari 

selalu milik kita (Melody Beattie). 

 

• Saya tidak  berharap untuk menjadi segalanya buat semua orang, tapi saya 

ingin menjadi sesuatu untuk seseorang. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 Latar Belakang Masalah 

Di negara kita, Indonesia, masalah penyalahgunaan narkotika dan 

obat-obat berbahaya (Narkoba) kian hari kian meningkat. Walaupun, disana 

sini ada penggrebekan dan penangkapan, akan tetapi tampaknya belum juga 

akan mereda, bahkan cenderung meningkat dan dapat dikatakan masih belum 

dapat diatasi. Menurut informasi akhir-akhir ini yang diperoleh dari Yayasan 

Cinta Anak Bangsa, di Indonesia diperkirakan sudah terdapat sekitar 4 (empat) 

sampai 5 (lima) juta remaja pelajar yang sudah menjadi penyalahguna narkoba.  

Dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang 

pencegahan penyalahgunaan narkoba, Reconindo, dengan melakukan survey 

terhadap 1029 siswa secara acak dari 64 sekolah di Jakarta, ternyata terdapat 

290 siswa yang menggunakan narkoba. Hal ini dapat disimpulkan, bahwa ada 

28% siswa di Jakarta merupakan penyalahguna narkoba. Munculnya masalah-

masalah sosial dan kesehatan yang merupakan akibat dari penyalahgunaan 

narkoba akan meningkat seiring dengan peningkatan penyalahgunaan narkoba. 

Menurut Reconindo, pada tahun 1999 diperkirakan ada 1,3 juta penyalahguna 

narkoba di Indonesia. Saat ini diperkirakan sudah meningkat menjadi 4 

sampai 5 juta.  

Banyak orang sudah mengetahui narkoba dan bahaya-bahaya yang di 

timbulkannya. Tetapi pada umumnya mereka kurang peduli akan hal tersebut. 
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Hal tersebut yang menjadikan pecandu narkoba semakin meningkat. Bahaya 

narkoba terhadap tubuh pengggunanya sangat komplek, banyak sekali kerja 

organ tubuh yang dapat dipengaruhi oleh narkoba. Salah satunya yaitu 

mempengaruhi kerja jantung penggunanya. Pada umumnya bahaya yang 

diketahui hanyalah masalah ketergantungan terhadap narkoba, padahal 

narkoba sangat mempengaruni kerja jantung penggunanya. Karena dalam 

melakukan aktivitas sehari-hari kita membutuhkan kerja dari jantung untuk 

mensuplai seluruh kebutuhan darah yang membawa seluruh kebutuhan 

Oksigen ke seluruh tubuh. Kebutuhan akan adanya suplai Oksigen dalam 

tubuh yang diangkut oleh darah akan sangat mempengaruhi seluruh kerja 

organ tubuh. Karena saat tubuh melakukan seluruh kerjanya tubuh sangat 

memerlukan adanya masukan Oksigen untuk menunjang jalannya kerja dari 

organ tubuh yang bersangkutan.  

Kerja jantung dipengaruhi oleh rangsangan pada otot-otot jantung dari 

sistem syaraf parasimpatis yang bekerja menurunkan semua aktivitas yang 

dikerjakan oleh jantung. Selain oleh sistem syaraf parasimpatis kerja jantung 

juga dipengaruhi oleh persyarafan simpatis yang terjadi pada saat aktif/ 

bekerja. Kerja dari sistem persyarafan simpatis inilah yang akan 

mengakibatkan terjadi adanya peningkatan tekanan darah seseorang. Pada 

orang normal/ sehat, kerja dari jantung-pun akan berjalan normal sebagai 

mana mestinya. Tetapi pada orang yang sakit akan ada perbedaan yang dapat 

diukur menggunakan ECG (elektro Cardio Gram). 
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Pada tubuh orang yang biasa (tidak pecandu narkoba) tidak adanya 

masukan zat-zat yang dapat mengakibatkan terjadi adanya perubahan fisik 

maupun mental, fungsi organ tubuh akan berjalan dengan normal. Sedangkan 

pada seorang pecandu narkoba, fungsi dari organ tubuh akan kurang dapat 

bekerja dengan maksimal, hal tersebut dikarenakan adanya pengaruh dari zat-

zat kimia (zat-zat depresan) yang masuk kedalam tubuh. Adanya masukan zat-

zat yang termasuk narkoba/ narkotika tersebut sangat mempengaruhi kerja 

dari seluruh organ tubuh (dalam hal ini adalah jantung sebagai bahasannya). 

Peningkatan tekanan  darah seorang pecandu narkoba saat melakukan aktivitas 

fisik akan berbeda dengan seseorang yang bukan pecandu narkoba. Karena 

dalam tubuh seorang pecandu narkoba telah ada zat-zat depresan/ narkotik 

yang dapat merusak seluruh fungsi organ tubuh.  

 

 Permasalahan 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

Apakah ada perbedaan profil kerja jantung antara eks pecandu narkoba 

dengan orang biasa (tidak pecandu narkoba) bila dilihat dari interval PR 

dan interval QRSnya?  

 

 Tujuan Penelitian 

 Mengetahui nilai interval PR dan interval QRS pada kerja jantung eks 

pecandu narkoba dan orang biasa (tidak pecandu narkoba). 
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 Mengetahui perbedaan profil kerja jantung antara eks pecandu narkoba 

dengan orang biasa (tidak pecandu narkoba). 

 

 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang hendak diberikan dalam penelitian ini adalah: 

1. Memberikan sumbangan kepada masyarakat terutama generasi muda 

tentang bahaya narkoba, terutama pengaruhnya bagi kerja jantung 

penggunanya. 

2. Mampu memberikan informasi tentang bahaya narkoba kepada masyarakat 

luas, terutama akibat-akibat yang dapat di timbulkan oleh narkoba bagi 

sistim kerja jantung penggunanya.  

3. Bagi pengelola Panti Pamardi Putra Mandiri diperolehnya informasi 

tentang bahaya narkoba bagi kerja jantung, sehingga dapat menerapkan 

bentuk-bentuk kegiatan olahraga yang cocok untuk siswanya, sehingga 

dapat lebih efisien dalam program pembinaan pada siswanya. 

4. Bagi mahasiswa UNNES umumnya dan khususnya Ilmu Keolahragaan, 

diperolehnya informasi tentang profil kerja jantung pecandu narkoba dan 

tidak pecandu narkoba serta bahaya narkoba bagi kerja jantung, 

diharapkan dapat menciptakan bentuk-bentuk latihan yang sesuai dengan 

kebutuhan pengguna narkoba tanpa menyebabkan adanya gangguan pada 

sistim kerja jantungnya.  
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 Penegasan Istilah 

 Survey  

Survey adalah teknik riset dengan memberikan batasan yang jelas 

atas data/ penyelidikan. Adapun batasan-batasan yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah profil kerja jantung eks pengguna narkoba dan orang 

biasa (Depdiknas, 2002: 1110). 

 

 Perbandingan   

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa 

perbandingan adalah perbedaan atau selisih dari suatu kesamaan 

(Depdiknas, 2002: 100). Dalam penelitian ini yang akan dibandingkan 

adalah profil kerja jantung antara eks pecandu narkoba pada siswa Panti 

Pamardi Putra Mandiri Jl. Amposari II/ 4, Kel. Sendangguwo, Kec. 

Tembalang, Semarang dan orang biasa pada anggota Karang Taruna 

INTAN Ds. Puntan Rt.02/ Rw.I, Kel. Ngijo, Kec. Gunungpati Semarang. 

Yang akan diukur dengan alat yang disebut Elektro Cardio Gram (ECG).  

 

 Profil Kerja jantung 

Profil adalah grafik atau ikhtisar yang memberikan fakta tentang 

hal-hal khusus (Depdiknas, 2002: 879). Hal ì¥Á�5@

 ���ø�¿���������������t���
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�uh tubuh melalui pembuluh-pembuluh darah yang ada di tubuh.  

Jadi dapat dijelaskan bahwa profil kerja jantung adalah suatu 

grafik atau ikhtisar tentang kegiatan (kerja) yang dilakukan oleh bagian 

tubuh yang menjadi pusat peredaran darah, dalam hal ini adalah jantung. 

 

 Eks Pecandu Narkoba 

Dikatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia eks adalah 

mantan. Sedangkan pecandu adalah pemadat atau pengisap candu 

(Depdiknas, 2002: 191). Pecandu berasal dari kata candu yaitu getah 

kering pahit yang berwarna coklat kekuningan yang diambil dari 

buah ”Papafer Somniferum”, yang dapat mengurangi rasa nyeri dan 

merangsang rasa kantuk, serta menimbulkan rasa ketagihan bagi yang 

sering menggunakannya (Depdiknas, 2002: 191). 

Sedangkan narkoba adalah kependekan dari Narkotika dan Obat 

Berbahaya. Narkoba mempunyai banyak macam, bentuk, warna dan 

pengaruh terhadap tubuh. Tetapi dari sekian banyak macam, bentuk dan 

lain-lain tersebut narkoba mempunyai banyak persamaan. Yang salah 

satunya adalah sifat ketergantungan terhadap obat tersebut. Sifat 

ketergantungan tersebut dapat menimbulkan berbagai macam dampak 

yang merugikan akibat dari adanya pengaruh zat-zat yang terkandung 

didalam zat narkotik tersebut. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 
2.1 Landasan Teori  

Pengaruh negatif narkoba sangat banyak, seluruh organ tubuh akan 

terpengaruh oleh penggunaan narkoba tersebut. Pengaruh narkoba akan terus 

ada, sampai dilakukan pengobatan. Pengaruh narkoba sangat banyak, banyak 

masyarakat yang kurang mengetahui ciri-ciri pengguna narkoba. Hal tersebut 

yang kemudian memunculkan sikap ketidakpercayaan bahwa salah seorang 

anggota keluarga mereka dinyatakan telah menjadi pecandu narkoba.  

Selain keadaan fisik yang sedikit berbeda dari orang biasa (tidak 

pecandu narkoba), seorang pecandu narkoba dapat juga dilihat dari sikap 

emosional dan perilaku mereka di lingkungan keluarga.  

2.2 Narkoba 

Kita telah sering mendengar akan bahaya yang timbulkan oleh 

penggunaan narkoba. Tetapi walaupun banyak media yang mengulas tentang 

bahaya narkoba, tetapi banyak orang yang masih belum mengerti benar apa itu 

narkoba. Padahal banyak hal yang berada di lingkungan sekitar kita yang 

dapat dikatagorikan sebagai narkoba. Untuk itu perlu adanya pengetahuan apa 

itu narkoba.  

2.2.1 Pengertian Narkoba 

Narkoba merupakan kependekan dari Narkotika dan Obat 

Berbahaya.  Yang dalam perjalanannya sering juga disebut sebagai 
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NAZA atau NAPZA yang juga merupakan kependekan dari Narkotika, 

Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lain. Dalam perkembangannya 

narkoba mempunyai banyak jenis dan nama. Yang kesemuanya 

mempunyai efek yang sama merugikannya terhadap tubuh. Efek 

merugikan yang ditimbulkan oleh narkotika tersebut akan memberikan 

efek mencandu yang kemudian akan menyebabkan munculnya banyak 

masalah kesehatan bagi penggunanya. 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1997 tentang 

narkotika, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah 

zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis 

maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan ataupun 

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 

menghilangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang 

dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU 

tersebut. 

2.2.2 Jenis Narkoba  

Narkoba atau yang lebih dikenal dengan narkotika dan obat 

berbahaya dapat dibagi dalam beberapa golongan, yang masing-masing 

golongan mempunyai ciri dan efek yang berbeda-beda, yaitu : 

1. Narkotika 

 Ganja 

 Opioida 

 Kokain 
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2. Alkohol 

3. Psikotropika  

 Stimulansia 

 Halusinogen 

 Sedativa dan Hipnotika 

4. Zat Adiktif Lain 

 Inhalansia dan Solven 

 Nikotin 

 Kafein 

 Narkotika  

Yang digolongkan kedalam narkotika adalah : 

1. Ganja  

2. Opioida 

3. Kokain 

2.2.2.1.1 Ganja  

Ganja disebut juga hasish, marijuana, marihuana, grass, rumput, 

cimeng, dll. Ganja yang dikonsumsi dalam bentuk minyak (cannabis), 

balok (hasish), atau hasil pengeringan ganja diperoleh dari tanaman 

cannabis sativa atau cannabis indica ganja mengandung zat proaktif yang 

disebut Delta-9 Terahydrocannabinol atau THC. 

Gejala pemakaian ganja berupa timbulnya perasaan gembira, 

peningkatan rasa percaya diri, perasaan santai, dan merasa sejahtera. Efek 

pemakai ganja yang kronis dalam jumlah yang banyak akan menimbulkan 
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sindrom amotivasional (kehilangan motivasi untuk melakukan sesuatu). 

Penyalahguna jadi tidak memikirkan lagi masa depan dan kehilangan 

semangat bersaingnya. Kemampuan baca, menghitung, dan berbicara 

berkurang. Perkembangan kemampuan dan ketrampilan sosialnya 

terhambat, sehingga ia akan terdorong untuk menghindari kesulitan, 

gerakannya menjadi serba lambat.  

Efek yang muncul pada fisik antara lain, berupa mabuk, mata 

merah dan membesarnya bola mata. Pada pemakaian ganja yang kronis 

akan mempengaruhi organ-organ dalam tubuh. Pemakaian ganja dalam 

waktu yang lama akan mengganggu fungsi paru-paru, karena 

menimbulkan peradangan atau menyebabkan timbulnya penyakit angina 

pectoris. Ganja menimbulkan kematian sel-sel otak dan menjadi pencetus 

kanker. Produksi leukosit (sel darah putih) menurun, sehingga kekebalan 

tubuh juga akan menurun. 

2.2.2.1.2 Opioida 

Opioida adalah segolongan zat, baik alamiah, semi sintetik 

maupun sintetik. Yang dalam kedokteran digunakan sebagai analgetika 

(pereda rasa nyeri). Opioida terbagi menjadi tiga golongan:  

 Opioida alamiah, misalnya: opium, morfin, kodein, tebain 

 Opioida semi sintetik, yaitu opioida yang diperoleh dari opioida 

alamiah dengan sedikit perubahan kimiawi, misalnya : heroin, 

hidromorfon. 



14 

 

 Opioida sintetik, misalnya: meperidin, propoksifen, levorfanol, 

levalorfan. 

Sifat dan karakteristik Opioida: 

Opioida memiliki sifat menghilangkan rasa nyeri, khasiat hipnotik 

(menidurkan), dan eurofik (menimbulkan rasa gembira dan sejahtera). Pemakaian 

opioida yang berulang akan menimbulkan toleransi dan ketergantungan. Toleransi 

berkembang terhadap sifat menekan pernafasan, bersifat menghilangkan rasa 

nyeri, dan emetik (menyebabkan muntah). 

 Kelompok Opioida Alamiah 

 Opium Atau Candu 

Opium adalah getah berwarna putih susu yang keluar dari kotak 

biji tanaman papafer somniferum (candu) yang belum masak. Opium 

mengandung bermacam-macam alkaloida, antara lain: 

1. Alkaloida fenantren: 

 Morfin 

 Kodein 

 Tebain 

 Golongan bensilisokuinolin: 

 Papaverin 

 Noskapin 

 Morfin 

Morfin merupakan prototip analgetika yang kuat, tidak berbau, 

berupa kristal putih yang semakin lama semakin kecoklatan dan rasanya 
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pahit. Morfin menghambat pernafasan, karena menekan pusat pernafasan 

pada batang otak. Sifat menghambat pernafasan inilah yang menyebabkan 

kematian pada kasus kelebihan dosis morfin. 

Morfin juga menyebabkan kekejangan pada bagian hidung akibat 

pelepasan histamin dalam sirkulasi darah dan sembelit. Pemakai morfin 

akan merasakan mulutnya kering, seluruh badannya hangat, anggota 

badan terasa berat, rasa gembira yang berlebihan, hilangnya rasa depresi 

(tekanan batin), merasa santai, mengantuk, tertidur, dan mimpi yang indah.  

 Kodein 

Kodein merupakan alkaloida alamiah yang terdapat dalam opium 

mentah, biasanya digunakan sebagai obat penekan batuk yang kuat. 

 

2.2.2.1.2.2 Kelompok Opioida Semi Sintetik 

 Heroin 

Heroin (Diamorphine) adalah candu yang berasal dari opium 

poopy (Papaver Somniferum). Heroin yang dibuat oleh pabrik obat 

berbentuk bubuk putih, meskipun heroin yang banyak ditemukan di jalan-

jalan biasanya memiliki warna kecoklatan.  

Heroin merupakan zat kebal tubuh (analgesik) yang efektif dengan 

pengaruh penenang diri (sedatif). Mereka menekan kegiatan sistem syaraf, 

memperlambat pernafasan, detak jantung dan menekan refleks batuk. 

Heroin juga memperbesar pembuluh darah, menciptakan perasaan hangat 

dan mengurangi kegiatan perut yang menyebabkan murus-murus.  
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Efek psikologisnya meliputi perasaan bebas dari rasa sakit, 

perasaan tegang dengan diiringi perasaan senang, pusing, hangat dan 

keinginan bersukaria. Dalam penghentian pemakaian, akan tampak gejala-

gejala berupa bola mata mengecil, goose flesh, flushing hidung dan mata 

berair, bersin-bersin, menguap, berkeringat, mual-mual, muntah, diare, 

rasa sakit pada otot, tulang dan persendian. 

 

 Kelompok Opioida Sintetis  

Opioida sintetik bekerja dengan mekanisme kerja yang sama dengan 

morfin, begitu opioida sintetis ini memiliki hubungan secara struktural dengan 

morfin. Zat-zat yang tergolong dalam kelompok ini adalah: 

1. Meperidin (Demerol, Petidin) 

2. Metadon (Dolofin) 

3. Propoksifen (Darvon) 

 

2.2.2.1.3 Kokain 

Kokain (Cocaine Hydrochioride) di dapatkan dari hasil 

sulingan daun coca. Efek psikologis akibat penggunaan kokain 

adalah munculnya perasaan gembira, terangsang, bertambahnya 

tenaga, percaya diri dan perasaan sukses. Jika penggunaannya 

melalui di sedot efek kokain mencapai puncak dalam 1-4 menit, dan 

hilang setelah 20 menit. Jika dirokok, efek crack segera timbul dan 

menghilang dalam waktu 12 menit. Efek menyenangkan yang hebat 
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secara cepat diikuti oleh efek yang tidak menyenangkan sesudahnya, 

yang meliputi depresi, dan kelelahan serta mendorong penggunaan 

kokain secara terus menerus.  

Efek fisiologis yang timbul adalah percepatan detak jantung, 

darah tinggi, suhu tubuh meningkat, bola mata mengerut, 

penyempitan pembuluh darah lokal, terbius sesaat, nafsu makan 

hilang, dan tidak bisa tidur. Jika sudah lama menggunakannya akan 

terjadi kelelahan, masalah pencernaan, detak jantung tidak teratur 

dan hilangnya nafsu seks. 

 

 Alkohol 

Nama kimia alkohol yang terdapat dalam minuman ber-alkohol ialah 

etil alcohol atau etanol. Etil alcohol sendiri berupa cairan jernih, tidak 

berwarna dan rasanya pahit. Alkohol diperoleh dari hasil fermentasi/ peragian 

oleh mikroorganisme (sel ragi) dari gula, sari buah, biji-bijian, madu, umbi-

umbian, dan getah kaktus tertentu. Proses peragian akan menghasilkan 

minuman dengan kadar alkohol hingga 14%, sedangkan dengan proses 

penyulingan akan menghasilkan kadar alkohol hingga 100%. 

Alkohol diserap oleh tubuh melalui selaput lendir mulut, paru-paru 

(meski dalam jumlah kecil), dan saluran pencernaan, terutama di usus halus. 

Alkohol merupakan zat yang larut dalam air, sehingga jaringan yang banyak 

mengandung air akan semakin banyak mendapatkan alkohol. Pemakaian 

alkohol yang lama akan menyebabkan berkurangnya kemampuan hati untuk 
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mengoksidasi lemak, sehingga menyebabkan pelemakan hati. Selain itu 

alkohol akan menginduksi dan meningkatkan metabolisme obat-obatan, 

mengurangi timbunan vitamin A dalam hati, meningkatkan zat-zat racun yang 

terdapat pada hati, termasuk juga zat-zat yang dapat meningkatkan aktivitas 

zat-zat racun yang terdapat pada hati.  

Selain itu alkohol juga akan meningkatkan aktivitas zat-zat yang dapat 

menimbulkan kanker, menghambat pembentukan protein dan menyebabkan 

gangguan fungsi hati. Di dalam tubuh, alkohol juga berpengaruh pada 

pankreas, saluran cerna, otot, darah, kelenjar endokrin, jantung, sistem 

pernafasan, elektrolit tubuh, keseimbangan asam-basa dan susunan saraf pusat. 

Selain itu alkohol juga akan menyebabkan penyakit hipertensi/ tekanan darah 

tinggi dan kanker. 

 

 Psikotropika  

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan 

narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan 

saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan 

perilaku. Zat-zat yang tergolong di dalam psikotropika, adalah: 

1. Stimulansia 

2. Halusinogen 

3. Sedativa dan Hipnotika 

 Stimulansia 

1. Amfetamin 
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2. Ecstasy (metamfetamin) 

3. Fenfluramin 

 Amfetamin 

Obat perangsang sintetis, tersedia dalam berbagai merk, antara lain 

Dexamphetamine (Dexedrine) dan Pemoline (Volital). Biasanya amfetamin 

disalahgunakan untuk menimbulkan rasa gembira, tenaga bertambah, perasaan 

sehat, berkuasa, dan percaya diri, kemampun untuk berkonsentrasi meningkat, 

dapat menahan lapar dan tidak mudah mengantuk. Pengaruh penggunaan 

amfetamin terhadap tubuh antara lain detak jantung dan tekanan darah yang 

meningkat, mulut kering, selalu berkeringat, dan kerusakan pada otak yang 

permanen. Secara psikologis, penggunaan amfetamin menyebabkan suasana hati 

mudah berubah, gelisah, mudah marah, bingung dan tegang yang dapat mengarah 

ke tingkat psikotik yang ditandai oleh paranoid, mengkhayal dan berhalusinasi. 

Pengguna amfetamin biasanya mengalami perubahan suasana hati 

(kegilaan/ tertekan), terlalu banyak berbicara, kegembiraan, emosi labil, mudah 

marah, mudah tersinggung,. Dapat juga merasakan senang yang berlebihan dan 

merasakan tidak tertekan/ tidak berbeban batin, berat badan menurun, kadang-

kadang ada luka di hidung, tanda suntikan, terlalu lelah dan sulit tidur. 

Penggunaan yang lama dapat membuat otak rusak atau mengerut, berakibat 

paranoid sampai dengan menjadi gila dan akhirnya mati. 

 Ecstasy 

Nama kimia ecstasy adalah 3,4 methylenedioxy methamfetamine atau 

disingkat MDMA. Obat ini di klasifikasikan sebagai amfetamin yang dapat 
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menimbulkan efek halusinasi. Pengaruh ecstasy terjadi setelah 30-60 menit 

setelah ditelan, mencapai puncak dalam 2-4 jam dan dapat berlangsung selama 

beberapa jam, tergantung dari jumlah obat yang digunakan, suasana hati pemakai 

dan suasana disekeliling pemakai saat menggunakannya.  

Efek pengguna ecstasy terhadap tubuh berupa keringat, mulut kering, 

rahang kaku, tekanan darah, detak jantung dan suhu tubuh meningkat, mata berair, 

kelebihan tenaga dan kehilangan nafsu makan. Sebagian pengguna mengalami 

perasaan tidak aman, mual, dan muntah-muntah. 

Perubahan psikologis yang dialami ketika seseorang menggunakan ecstasy, 

antara lain timbulnya perasaan santai, gembira, hangat, bertenaga, meriah, dan 

menggambarkan perasaan saling mengerti diantara mereka. MDMA seringkali 

digambarkan sebagai “alat penghayal” tanpa harus berhalusinasi, dengan 

meningkatkan tanggapan dari orang-orang disekitarnya.  

 Fenfluramin 

Biasanya digunakan untuk penurun berat badan, karena hilangnya nafsu 

makan dan mempunyai efek menurunkan gula darah dan kolesterol. Orang yang 

peka terhadap zat ini dapat mengalami diare, jantung berdebar. Akibat 

penggunaanya sama dengan penggunaan amfetamin. 

 

 Halusinogen 

Halusinogen (obat atau zat yang menyebabkan halusinasi) merupakan obat 

atau zat yang dapat mengubah perasaan dan pikiran, seringkali dengan 

menciptakan daya pandang yang berbeda, meskipun seluruh perasaan dapat 
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terganggu. Zat paling sering digunakan adalah LSD (lysergic acid diethylamide) 

dan jamur ajaib (psylocybe semilanceata). 

 Jamur Ajaib 

Jamur kecil berwarna gelap yang tumbuh liar di musim gugur di tanah 

yang tidak terpelihara. Dapat dimakan mentah-mentah, dimasak, dicampur dalam 

teh atau dikeringkan. Biasanya efek penggunaannya akan muncul antara setengah 

sampai satu jam setelah zaat tersebut digunakan, puncaknya dalam waktu dua 

sampai enam jam dan menghilang setelah dua belas jam. 

Efek terhadap fisik ditandai melalui peningkatan secara perlahan pada 

detak jantung, tekanan darah dan suhu tubuh. Bola mata juga terlihat membesar. 

Efek psikologis yang muncul akibat penggunaan zat ini berupa gangguan dalam 

penglihatan, pendengaran dan gerakan yang secara umum dirasakan oleh 

pengguna seperti sedang berada di awang-awang dengan peningkatan perasaan 

sadar diri dan kemungkinan mengalami pengalaman gaib. Seseorang yang berada 

di bawah pengaruh obat halusinogen kelihatan gelisah, tidak dapat berkonsentrasi 

dan dapat tidak sadar terhadap keadaan di sekitarnya. 

 Halusinogen Sintesis. 

 LSD-25  

Asam lisergik (Lycergic Acid atau LSD-25) suatu halusinogen sintesis, 

senyawa tidak berwarna tak ada rasa. Gejala intoksikasi LSD-25 ditandai dengan 

dilatasi pupil, tekanan darah naik, suhu badan naik, takikardia, hiperrefleksi, 

piloereksi, kelemahan pada otot-otot, tremor atau gemetaran, meningkatnya kadar 

FFA (Free Fatty Acid).  
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 Sedativa Dan Hipnotika 

Beberapa golongan zat yang dimasukkan dalam kelompok sedativa-

hipnotika, yaitu:  

1. Barbiturat. 

2. Benzodiazepine. 

Zat-zat tersebut di atas berbeda kerja farmatologiknya, onsetnya, maupun 

lama kerjanya, tetapi di antara mereka terdapat toleransi silang dan 

ketergantungan silang.  

 Barbiturat 

Asam barbiturat adalah suatu asam urat. Dengan cara yang mudah asam 

barbiturat dapat diubah menjadi sejumlah sedativa dan hipnotika lain yang lebih 

mudah larut dalam lemak, sehingga onsetnya lebih pendek dan mempunyai 

khasiat yang lebih kuat. 

Intoksikasi barbiturat ditandai dengan pernafasan lambat dan dangkal, nadi 

cepat dan lenah, tekanan darah turun, kulit berkeringat, gerakan sel serba lambat, 

berbicara lambat, bicara pelo (cadel), jalan sempoyongan dan tidak stabil, 

arefleksi, sulit berpikir, daya ingat terganggu, daya penilaian terhadap realita 

kacau, lingkup perhatian menyempit, tertawa terkekeh, emosi labil, irritable, 

bersikap bermusuhan, mudah bertengkar, muram, mudah curiga, kebiasaan hidup 

menjadi tidak teratur, dan ada kecenderungan bunuh diri. 

Gejala putus zat jenis barbiturat terdiri dari gejala minor yang timbul 

dalam waktu 24 jam dan berlangsung 3-14 hari berupa insomnia, ansietas, tremor 
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anggota badan bagian atas, gerakan-gerakan sentakan, kelemahan otot, anoreksia, 

mual dan hipotensi. 

 Benzodiazepine 

Obat ini tergolong obat penenang, bentuknya kecil bulat pipih. 

Penggunaan obat ini dalam waktu lama dapat dihubungkan dengan rusaknya daya 

ingat dan kesadaran, ketergantungan secara fisik dan psikologis. 

Dari hasil penelitian menunjukkan, bahwa banyak orang mengalami 

kemajuan pada kondisi fisik, psiklogis dan keberadaan sosial mereka saat mereka 

berhasil mengurangi atau menghentikan penggunaan benzodiazepine sejalan 

dengan penyelesaian permasalahan yang menjadi beban berat perasaan dan 

pikiran. Pemakai dapat ditandai dari perilakunya yang terlihat lebih tenang dan 

tidak bersemangat, murung dan apatis, agak pelupa dan daya tangkapnya menurun. 

 

 Zat Adiktif Lain 

Selain yang tersebut di atas, masih banyak obat atau zat yang 

menimbulkan ketagihan, yang tidak tergolong di dalam ketiga golongan atau 

kelompok tersebut di atas.  

Obat dan zat yang masuk golongan ini , adalah: 

1. Inhalansia dan Solven 

2. Nikotin 

3. Kafein 

Ketiga macam zat ini mempunyai bahaya yang sama dengan ketiga 

golongan lain yang tersebut di atas. Rokok dengan nikotinnya dan minuman 
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kopi dengan kafeinnya sejak dulu sudah menjadi bahan/ zat yang dikonsumsi 

sehari-hari. Walaupun rokok dengan nikotinnya merupakan zat penyebab 

stroke dan kanker, tetapi, karena akibatnya terlihat atau terjadi setelah jangka 

lama, pemakaiannya jadi tidak terlalu menimbulkan rasa ketakutan bagi 

pemakainya. Lain halnya dengan narkoba lainnya dan inhalansia yang lebih 

terlihat ganas. 

 Inhalansia dan Solven 

Inhalansia dan solven merupakan senyawa organik yang berwujud gas dan 

zat pelarut yang mudah menguap. Intoksikasi akut dengan zat ini bisa berakibat 

fatal, sedangkan pada pemakaian kronis dapat merusak berbagai organ tubuh, 

misalnya otak, paru-paru, jantung, dan sumsum tulang.  

Kematian seketika akibat menghirup zat tersebut, biasanya, disebabkan 

oleh gangguan pada irama denyut jantung dan kekejangan pada saluran 

pernafasan. Kematian pada penyalahgunaan inhalansia atau solven dapat 

disebabkan oleh kelebihan dosis, sehingga terjadi hambatan pada pernafasan, mati 

lemas karena kantong plastik yang menutupi mulut dan hidung, sedangkan 

pemakai berada dalam keadaan tidak sadar, sehingga kekurangan oksigen, atau 

karena jalan nafas membeku akibat penguapan yang terlalu cepat atau kerena 

teracuni oleh bahan campuran. 

Inhalansia dan solven yang sering disalahgunakan sangat banyak 

ragamnya dan tergolong pada berbagai golongan zat kimia, sehingga sulit untuk 

mengadakan klasifikasi yang sempurna. Yang banyak digunakan, antara lain Aica 

aibon, pelarut cat, pelarut lem karet, bensin. 
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 Nikotin 

Seseorang merokok dengan berbagai alasan. Ada yang sebagai penghilang 

kecemasan, jadi rokok berfungsi sebagai penenang. Sebagian orang suka merokok 

karena suka aromanya, sebagian karena ingin menyesuaikan diri dan diterima 

dalam lingkungannya. Pada beberapa orang, berhenti merokok menimbulkan 

ketakutan menjadi gemuk, sebab setelah berhenti merokok akan makan lebih 

banyak. 

Pada pemakaian yang lama dapat terjadi ketergantungan fisik. Gejala 

putus zat berupa denyut jantung bertambah cepat, tremor pada tangan, suhu kulit 

naik, ada dorongan yang kuat untuk merokok lagi, mudah marah, tekanan darah 

sedikit menurun ada rasa kedutan pada otot, nyeri kepala, ansietas, anoreksia, 

atensi, dan perlambatan pada EEG.  

Merokok tembakau merugikan kesehatan kerena terbukti menyebabkan 

kanker paru-paru, emfisema paru-paru, penyakit jantung koroner, arteriosklerosis, 

penyakit vaskular perifer, dan ambliopia. 

 Kafein 

Kafein terdapat dalam serbuk kopi yang biasanya diminum untuk 

menyegarkan badan dan menghilangkan rasa mengantuk, juga dipakai di dalam 

pembuatan obat guna perangsang yang banyak ditemui dalam obat generik. 

Kafein dalam dosis kecil dapat digunakan untuk menolong orang yang sedang 

mengalami kelemahan badan yang disebabkan oleh tekanan darah rendah atau 

kelemahan jantung.  
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Namun demikian, kafein mempunyai efek samping antara lain 

menimbulkan rasa tegang, susah tidur, mudah marah dan sakit kepala. Kafein juga 

terdapat dalam minuman kola dan berbagai obat bebas tertentu. Kafein juga 

meningkatkan tekanan darah, mempunyai sifat diuretik, melebarkan bronkhus, 

iritasi pada lambung, sehingga produksi getah lambung meningkat, juga 

meningkatkan kerja otot dan basal metabolisme rate (Dra. Dwi Yanny L. 2001: 6-

27). 

 

2.3 Jantung 

Jantung merupakan salah satu organ yang paling fital didalam tubuh 

kita. Yang merupakan organ yang menyokong seluruh kerja dari semua organ 

tubuh lainnya. Jantung menjadi pusat peredaran darah didalam tubuh kita. 

Tanpa adanya jantung yang akan memompa darah keseluruh tubuh maka 

sudah dapat dipastikan kita tidak akan bisa hidup. Oleh karena itu kesehatan 

dan kenormalan kerja jantung menjadi penting adanya. 

 Pengertian Jantung 

Telah disebutkan diatas bahwa jantung adalah suatu organ tubuh yang 

menjadi pusat dari seluruh peredaran darah. Jantung terdiri atas dua pompa 

yang terpisah, yakni jantung kanan yang memompakan darah ke paru-paru 

dan jantung kiri yang memompakan darah ke organ-organ perifer. 

Selanjutnya, setiap bagian jantung yang terpisah ini merupakan dua ruang 

pompa yang dapat berdenyut, yang terdiri atas satu atrium dan satu ventrikel. 

Atrium terutama berfungsi sebagai pompa primer yang lemah bagi ventrikel, 
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yang membantu mengalirkan darah masuk kedalam ventrikel. Ventrikel 

selanjutnya menyediakan tenaga utama yang dapat dipakai untuk mendorong 

darah ke sirkulasi pulmonal atau sirkulasi perifer.  

 Jantung bekerja dengan cara mengerutkan otot-ototnya, sehingga 

rongga jantung akan menyempit yang akan menyebabkan darah yang ada di 

dalamnya akan dipompakan keluar dari jantung. Setiap otot jantung berkerut, 

pada saat itulah aliran darah berlangsung keseluruh tubuh. Jantung terus 

bekerja sepanjang hidup, karena hanya dengan cara itulah terus menerus 

darah di pompakan keseluruh tubuh, mulai dari ujung kepala sampai ke ujung 

kaki. Di dalam jantung terdapat suatu mekanisme khusus yang menjaga irama 

jantung dan menjalarkan potensial aksi ke seluruh otot jantung untuk 

menimbulkan denyut jantung yang berirama. 

 Kerja Jantung Normal 

Dalam penelitian ini profil kerja jantung dilihat dari panjang interval 

PR dan interval QRS. Interval PR diukur dari awal gelombang P sampai awal 

kompleks QRS. Interval PR menunjukkan waktu yang diperlukan bagi 

eksitasi untuk menyebar dari simpul SA melalui otot atrium dan simpul AV 

terus berlanjut melalui berkas His, menuju kedalam serabut ventrikel. Panjang 

gelombang interval PR yang normal adalah 0.12 – 0.20 detik, atau 120 – 200 

milidetik (3 – 5 kotak kecil). Sedangkan interval QRS menunjukkan lama 

eksitasi saat menyebar melalui ventrikel. Sedangkan lama interval QRS 

normal adalah 0.12 (3 kotak kecil) atau kurang (John R. Hampton. 1996: 5).  
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 Kerja Jantung dan Pengukurannya 

Jantung adalah organ berongga empat dan berotot yang berfungsi 

memompa darah lewat pembuluh darah. Jantung menggerakkan darah dengan 

kontraksi yang kuat dan teratur dari serabut otot yang membentuk dinding 

rongga-rongganya. Pola kontraksi jantung sedemikian rupa, mula-mula kedua 

atrium berkontraksi serentak dan pada 1/ 10 detik kemudian kedua ventrikel 

berkontraksi. 

Kerja jantung dapat diukur dengan memasang suatu elektroda pada 

permukaan tubuh seseorang. Elektroda tersebut dapat menerima sinyal 

kontraksi otot yang disebabkan oleh adanya perubahan listrik tubuh, yang 

disebut depolarisasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Penampang Sadapan jantung Pada Dada 
(John R. Hampton. 1996: 9) 

 
Walaupun jantung mempunyai empat ruang, namun jika dilihat dari 

segi  kelistrikannya  jantung  dapat dianggap mempunyai dua ruang saja, yaitu  
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atrium (kiri dan kanan) yang berkontraksi bersamaan dan ventrikel (kiri dan 

kanan) yang juga berkontraksi bersamaan. Arus listrik peda setiap kali siklus 

jantung bermula dari daerah tertentu di attrium kanan. Daerah itu disebut 

dengan simpul SA. Setelah depolarisasi, kemudian diikuti dengan penyebaran 

listrik ke serabut otot atrium (John R. Hamton. 1996: 3). Karena otot atrium 

relatif lebih tipis, sehingga perubahan listrik yang muncul akibat kontraksinya 

juga kecil. Kontraksi tersebut menimbulkan gelombang P. Karena otot 

ventrikel lebih tebal, maka defleksi gelombang ECG-nya juga besar, yang 

disebut QRS. Sedang gelombang T muncul akibat kembalinya otot ventrikel 

ke keadaan listrik istirahat (repolarisasi). 

 

 

 

 

Gambar 2 

Bentuk Normal Sadapan Jantung 
(John R. Hampton. 1996: 2) 

 
Pada diagram Listrik Jantung arus listrik pada setiap kali siklus 

jantung bermula dari daerah tertentu di atrium kanan. Daerah itu disebut 

dengan simpul SA.  Setelah dipolarisasi, kemudian diikuti dengan penyebaran 

listrik ke serabut otot atrium. Terjadi keterlambatan, sementara depolarisasi 

menyebar ke daerah tertentu di atrium yang disebut dengan simpul AV 

(atrioventricular). Setelah itu penghantaran berlangsung cepat, menurun 

menuju jaringan khusus untuk penghantaran yang disebut ”berkas His”. 
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Selanjutnya memecah ke dua arah di sekat antara atrium-ventrikel, satu 

menuju ke arah kanan, dan lainnya ke kiri. Berkas His kiri sendiri terpecah 

menjadi dua. Di dalam serabut otot ventrikel penghantaran listrik menjalar 

secara cepat melalui jaringan khusus yang disebut ”serabut Purkinye”. 

Setiap mesin ECG bergerak dengan kecepatan standar, di atas kertas 

ECG yang terbagi dalam kotak-kotak segi empat berukuran tertentu yang 

sudah baku. Tiap kotak besar setara dengan 0,2 detik, atau kotak besar setara 

dengan 1 detik dan 300 per menit (John R. Hampton. 1996: 3-4). 

Dalam pengukuran jantung menggunakan ECG ada beberapa hal yang 

perlu diperhatikan, yaitu: 

 Grafik ECG merupakan pencerminan perubahan listrik yang 

dimulai dari atrium dan berakhir di ventrikel. 

 Aktifitas atrium menimbulkan gelombang P. 

 Aktivitas ventrikel menimbulkan kompleks QRS. Bila defleksi 

pertama ke bawah, disebut gelombang Q. Bila defleksi pertama keatas 

disebut gelombang R. Sedangkan defleksi ke bawah sesudah gelombang R 

adalah gelombang S. 

 
 

 

 

 Bila gelombang depolarisasi bergerak mendekati sadapan, maka 

defleksinya ke atas. 

Q 

R 

S 
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 Keenam sadapan anggota badan (I, II, III, VR, VL, VF) merupakan 

penampakan jantung dalam bidang ventrikal (dari sisi badan dan tungkai). 

Sumbu jantung merupakan arah rata-rata penyebaran depolarisasi seperti 

terlihat dari arah depan. Ditentukan dengan melihat sadapan I, II, III. 

 Sadapan V (dada) melihat jantung dari anterior dan lateral dalam 

bidang horisontal. V1 diatas ventrikel kanan dan V6 di atas ventrikel kiri. 

 Depolarisasi sekat ventrikel dari kiri ke kanan. 

 Ventrikel kiri lebih kuat dampaknya pada ECG daripada vebtrikel 

kanan. 

(John R. Hampton. 1996: 19) 

Dalam pengukurannya ECG memerlukan syarat-syarat agar hasil 

perhitungannya dapat didapatkan dengan benar. Adapun syarat-syarat tersebut 

adalah: 

 Pasien harus berbaring santai (menghindari tremor otot). 

 Hubungkan elektroda anggota badan (lengan dan tungkai), dan pastikan 

bahwa elektroda tersebut telah dipasang pada tempat yang seharusnya. 

 Teralah ECG dengan tanda 1 mv. 

 Rekamlah keenam sadapan standar, masing-masing cukup dibuat 3–4 

kompleks. 

 Rekamlah keenam sadapan V. 

(John R. Hampton. 1996: 10) 

 

2.4 Pengaruh Narkoba Terhadap Jantung  
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Fungsi kerja jantung sangat dipengaruhi oleh persyarafan yang ada di 

dalam tubuh. Syaraf simpatis dan para simpatis yang bekerja dalam 

menyalurkan impuls rangsangan kepada jatung untuk bekerja lebih atau malah 

mengurangi daya kerjanya. Dengan kata lain rangsangan dari syaraf 

parasimpatis akan menurunkan semua aktivitas yang dikerjakan oleh jantung. 

Tetapi kerja jantung juga dipengaruhi oleh persyarafan simpatis yang terjadi 

pada saat aktif/ bekerja. Kerja dari sistem persyarafan simpatis inilah yang 

akan mengakibatkan terjadi adanya peningkatan tekanan darah seseorang.  

Narkoba atau narkotika dan obat terlarang bekerja dengan cara 

mempengaruhi sistim kerja syaraf yang ada di dalam tubuh. Selain 

mengakibatkan bertambahnya denyut jantung (jantung berdebar cepat) 

narkoba juga dapat menyebabkan efek lain terhadap jantung. Antara lain 

adanya peningkatan tekanan darah, serta kelainan pada otot jantung. Narkoba 

atau narkotika yang dikomsumsi oleh seseorang akan merintangi sinyal-sinyal 

ke otak yang pada kondisi normal dapat memerintahkan perlambatan atau 

kenaikan denyut jantung tersebut. Sehingga dalam suatu kondisi tertentu 

jantung akan mengalami gagal fungsi, dikarenakan sinyal-sinyal yang 

dibutuhkan jantung untuk perlambatan atau percepatan gerak jantung 

dihambat oleh zat yang tekandung dalam narkotika tersebut.  

Efek tersebut dapat diukur dengan menggunakan suatu alat yang biasa 

disebut ECG (Elektro Cardio Gram). Dengan melalui pemasangan elektroda-

elektroda kebagian tubuh tertentu akan menghasilkan suatu sadapan-sadapan 
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ECG, yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis profil kerja jantung 

dalam tubuh seseorang. 

 

 

 Kenaikan denyut jantung  

Ada beberapa dampak yang akan ditimbulkan dari penggunaan 

narkoba. Seperti adanya peningkatan denyut jantung penggunanya. 

Peningkatan denyut jantung tersebut sangat bergantung kepada jenis narkoba 

yang dikonsumsinya. Adapun jenis-jenis narkoba yang dapat meningkatkan 

denyut jantung penggunanya antara lain, Kokain, Ecstasy, Amfetamin, 

Alkohol, Kafein, jamur ajaib, LSD-25 dan lain-lain. Tetapi selain jenis 

narkoba yang dikonsumsi, ada beberapa stage dampak yang diakibatkan oleh 

penggunaan zat yang tergolong psikotropika. Adapun stage tersebut adalah:  

 Nervous  

Stage Nervous pada penggunaan narkoba akan meningkatkan denyut 

jantung penggunanya. Hal ini akan terus berlangsung sampai ia melewati 

stage selanjutnya.  

 Narkose  

Pada Stage Narkose jantung akan memperlambat kerjanya, selain karena 

penggunaan narkoba yang sudah cukup banyak, pada Stage Narkose 

jantung mengalami penurunan kerja akibat tubuh sudah terbiasa dengan 

jenis narkoba tersebut. 

 Hipnose  
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Pada Stage Hipnose kondisi pecandu sedang dalam kondisi yang sangat 

rawan. Karena dalam Stage Hipnose ini pecandu seakan berada dalam 

alam khayalannya, jadi pecandu berada dalam keadaan tidak sadarkan diri. 

Pada Stage ini biasanya pecandu narkoba akan terus menambah 

konsumsinya untuk terus mendapatkan khayalan-khayalan semunya.  

 Exhoustion  

Jika pecandu narkoba sudah mengalami Stage Hipnose dan tidak 

menghentikan penggunaannya maka pada Stage Exhoustion ini pecandu 

akan meninggal, karena kelebihan dosis. 

 Penurunan denyut jantung 

Selain meningkatkan denyut jantung, ada beberapa jenis narkoba yang 

juga dapat menurunkan denyut jantung. Adapun contoh jenis narkoba yang 

dapat menurunkan denyut jantung adalah Heroin, Nikotin dan Barbiturat. 

Peningkatan ataupun penurunan denyut jantung yang terjadi akibat penggunan 

obat-obat terlarang (narkoba) akan tetap membawa dampak yang kurang baik 

bagi tubuh. Disamping penurunan denyut jantung yang terjadi akibat 

penggunaan narkoba juga akan disertai dengan adanya pengaruh-pengaruh 

lain pada tubuh. 

 

2.5 Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul 

(Suharsimi arikunto, 1998: 67). Sedangkan menurut Sutrisno Hadi hipotesis 
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adalah dugaan sementara yang mungkin benar atau salah. Dia akan menolak 

jika salah satu palsu dan diterima jika fakta-fakta membenarkan (2000: 63). 

Berdasarkan dugaan sementara, hipotesis alternatif (ha) untuk profil 

kerja jantung antara eks pecandu narkoba bila dibandingkan dengan orang 

biasa (tidak pecandu narkoba) adalah sebagai berikut :  

Ada perbedaan yang signifikan profil kerja jantung antara eks pecandu 

narkoba dan orang biasa (tidak pecandu narkoba).  
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 Penentuan Populasi  

Populasi adalah seluruh penduduk yang dimaksudkan untuk diselidiki             

(Sutrisno Hadi, 2000: 220) menurut Suharsimi Arikunto (1998: 115) populasi 

adalah keseluruhan subyek penelitian. 

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah siswa Panti 

Pamardi  Putra Mandiri sejumlah 11 orang dan orang biasa sejumlah 11 orang. 

Adapun alasan pengambilan populasi tersebut adalah : 

1. Mempunyai jenis kelamin yang sama yaitu laki-laki 

2. Mereka mempunyai usia yang relatif sama, kalaupun ada perbedaan atau 

selisih hanya sedikit. 

3. Sama-sama masih pelajar. 

Dari alasan tersebut diatas maka populasi yang diambil dianggap telah 

memenuhi syarat dimana suatu populasi harus memiliki minimal satu sifat 

yang sama. 

 

Penentuan Sampel  

Sampel adalah sebagian dari populasi (Sutrisno Hadi, 2000: 221).  

Menurut Suharsimi Arikunto (1998: 117) Sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti. 
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Teknik sampling atau teknik pengambilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah purposiv sampling. Dipilihnya purposive sampling 

dikarenakan dalam purposive sampling pemilihan sekelompok subyek 

didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai 

sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah 

diketahui sebelumnya (Prof. Drs. Sutrisno Hadi, MA. 2000: 226).  

Dalam penelitian ini jumlah populasi sebanyak 22 orang. Yang terdiri 

dari 11 orang siswa Panti Pamardi Putra Mandiri Semarang sebagai sampel 

eks pecandu narkoba dan 11 orang anggota Karang Taruna INTAN 

Gunungpati Semarang yang telah menjalani test bebas narkoba, sebagai 

sampel orang biasa/ tidak pecandu narkoba. 

 

Variabel Penelitian  

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 1998: 99). Dalam penelitian ini yang 

menjadi obyek atau menjadi titik perhatian penelitian adalah nilai interval PR 

dan interval QRS yang menunjukkan keseluruhan rekaman kerja jantung pada 

11 orang siswa Panti Pamardi Putra Mandiri Semarang sebagai sampel eks 

pecandu narkoba dan 11 orang anggota Karang Taruna INTAN Gunungpati 

Semarang sebagai sampel orang biasa atau tidak pecandu narkoba. Dimana X1 

adalah eks pecandu narkoba, sedangkan nilai profil kerja jantung dari X1 

adalah Xe1. Sedang X2 adalah orang biasa/ tidak pecandu narkoba. Dan nilai 

profil kerja jantungnya adalah Xe2. 
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Metode Pengumpulan Data    

Menyusun instrument adalah pekerjaan penting dalam langkah 

penelitian. Akan tetapi mengumpulkan data jauh lebih penting lagi, terutama 

apabila peneliti menggunakan metode yang memiliki cukup besar celah untuk 

dimasuki unsur minat peneliti (Suharsimi Arikunto, 1998: 225). 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode survei dengan teknik tes dan pengukuran. Survei adalah suatu usaha 

sadar untuk menyajikan data yang dilakukan secara sistematis dengan 

prosedur yang standar. Tujuan dari survey adalah mengadakan pengukuran 

terhadap variabel (Suharsimi Arikunto, 1998: 223). Dan dalam penelitian ini 

digunakan tes dan pengukuran untuk pengumpulan data profil kerja jantung 

eks pecandu narkoba dan tidak pecandu narkoba, dengan alat pengukuran 

menggunakan ECG (Elektro Cardio Gram).  

 

Instrument Penelitian 

Instrument adalah alat pada waktu penggunaan suatu metode atau alat 

evaluasi dalam pengumpulan data (Suharsimi Arikunto, 1998: 137). Dalam 

pengambilan data penelitian digunakan metode tes yang sudah berstandar               

standardization test), yaitu alat tes sudah di uji coba dan direvisi serta sudah 

dicantumkan petunjuk pelaksanaan, waktu yang dibutuhkan, bahan yang 

digunakan, validitas dan reabilitasnya (Suharsimi Arikunto, 1998: 157). 

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa pengukur 

listrik jantung. Alat yang digunakan untuk mengukur listrik jantung pada 



39 

 

siswa Panti Pamardi Putra Mandiri Semarang sebagai eks pecandu narkoba 

dan orang biasa (tidak pecandu narkoba) adalah ECG (Elektro Cardio Gram). 

Dan pada penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

metode tes dan pengukuran.  

 

Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu langkah penting dalam penelitian. 

Dalam penelitian seseorang peneliti dapat menggunakan dua jenis analisis 

data, yaitu analisis statistik dan analisis non statistik. Dalam penelitian ini 

analisis data yang digunakan adalah analisis statistik yaitu cara-cara ilmiah 

yang dipersiapkan untuk mengumpulkan, menyusun, menyajikan dan 

menganalisis data penyelidikan yang berupa angka-angka.  

Dari uraian diatas, maka alasan penelitian menggunakan teknik 

analisis statistik untuk penghitungannya karena data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa angka-angka. Cara ini dipilih 

karena sesuai dengan sasaran penelitian yang intinya untuk mengetahui 

perbandingan profil kerja jantung antara eks pengguna narkoba dan orang 

biasa (tidak pecandu narkoba).  

Seperti yang diungkapkan oleh Sutrisno Hadi (2000: 486) ”analisa 

terhadap hasil eksperimen yang didasarkan atas Subject Matching selalu 

meggunakan t-test pada Correlated Samples”. Dengan demikian untuk 

pengetesan signifikansi menggunakan t-test dengan rumus pendek (Short 

Methode). Sutrisno Hadi (2000: 491) ”rumus pendek adalah rumus yang serba 
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guna dan efisien”. Rumus ini dapat dipersiapkan untuk penyelidikan 

eksperimen yang menggunakan Matching by Subject Design (MS). Adapun 

langkah-langkah perhitungan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai  

berikut : 

 Pembuatan tabel persiapan perhitungan statistik dengan 

pola M-S 

Tabel 1 

PERSIAPAN PERHITUNGAN STATISTIK DENGAN POLA M-S 

No. 
Pasangan 

Subyek 
Xe2 Xe1 

( Xe2 –Xe1 ) 

D 

( D – MD ) 

d 
d² 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

2 

3 

s/d 11 

      

  ∑Xe2 ∑Xe1 ∑ D ∑ d ∑ d² 

 

Keterangan : 

Xe2  : Nilai kelompok eksperimen II 

Xe1  : Nilai kelompok eksperimen I 

D  : Perbedaan dari tiap-tiap kelompok 

d²  : Kuadrat dari defiasi perbedaan 

∑  : Sigma atau jumlah 



41 

 

           (Sutrisno Hadi, 2000: 455) 

Cara pengisian tabel tersebut adalah sebagai berikut : 

 Catat nomor urut pada kolom 1. 

 Pasangan subyek pada kolom 2. 

 Nilai kelompok kontrol pada kolom 3. 

 Nilia kelompok eksperimen pada kolom 4. 

 Selisih nilai Xe2 dan Xe1 pada kolom 5. 

 Selisih antara D dan mean perbedaan MD pada kolom 6. 

 Kwadrat antara deviasi perbedaan dari masing-masing 

pasangan pada kolom 7. 

 

2.   Untuk menganalisis data diperlukan rumus t-test sebagai berikut 

                          MD 

                             ∑ d ²  

                         N ( N – 1 ) 

      (Sutrisno Hadi, 2000: 456) 

 

Keterangan :  

MD  : Mean differences 

d  : Deviasi individual dari MD 

N  : Jumlah subyek 

Untuk selanjutnya hipotesa nihil akan diuji kebenarannya berdasarkan 

taraf signifikan 5%. Hal ini berarti kita percaya bahwa 95% dari keputusan 

t =  
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kita adalah benar, dan kemungkinan akan menolak hipotesis yang benar 

adalah 5 diantara 100. 

Menolak hipotesis atas dasar taraf signifikan 5% sama halnya menolak 

hipotesis atas dasar taraf 5% atau dasar taraf 95%. Jadi kita telah menolak 

hipotesis atas dasar taraf 5% atau atas dasar taraf kepercayaan 95%. Berarti 

kita mengambil resiko salah dalam keputusan ini sebanyak-banyaknya 5% 

atau benar dalam keputusan sedikitnya 95%. 

Dalam perhitungan ini kemungkinan hasilnya adalah sebagai berikut : 

1. Apabila nilai t-hitung yang diperoleh sama besar atau lebih besar dari nilai 

t-tabel maka hipotesis nihil ditolak. 

2. Apabila nilai t-hitung yang diperoleh lebih kecil dari nilai t-tabel maka 

hipotesis nihil diterima (Sutrisno Hadi, 2000: 457). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil penelitian merupakan tes dari hipotesis, karena hasil penelitian 

sudah diketahui data-data yang diperoleh dari hasil tes yang dilakukan oleh 

sampel. Oleh karena itu dengan hasil dari penelitian ini akan dapat diketahui 

apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak. 

Dari hasil terakhir yang berupa tes terhadap sampel eks pecandu 

narkoba dan sampel orang biasa (tidak pecandu narkoba), data diolah melalui 

tabel persiapan perhitungan statistik. Data yang diolah tersebut merupakan hasil 

dari sadapan yang dilakukan dengan menggunakan alat ECG (Elektro Cardio 

Gram). 

 

 Hasil Penelitian  

Dari hasil penelitian, didapatkan hasil penghitungan ΣD = 0,18 untuk 

interval QRS dan ΣD = 0,02 untuk interval PR. selanjutnya dapat digunakan 

untuk mencari nilai perbedaan Mean atau MD, yaitu dengan rumus : 

 
 
 

Untuk MD dari interval QRS dengan ΣD = 0,18 adalah :  

 
 
 
 
 
 

 
MD =   ΣD 

  N 

 
MD =   ΣD 

  N 
 
MD =   0,18 

   11 
 
MD = 0,01636 
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Sedangkan untuk nilai MD dari interval PR dengan nilai ΣD = 0,02 adalah : 

 
 
 
 
 

MD = 0,001818 

Setelah nilai MD diperoleh, maka persyaratan untuk dicari nilai t 

sudah terpenuhi. Dari data yang telah diketahui adalah sebagai berikut : 

Untuk interval QRS diketahui : 

MD = 0,01636 

Σd² = 0,00385 

N = 11 

Selanjutnya dari hasil rekapitulasi di atas, dimasukkan ke dalam 

rumus t-test untuk didapatkan nilai t sebagai berikut : 

 
t =  

 
 
 
 

t = 
 
 
 
 

t =  
 
 
 
 

t =  
 
 
 

t =  

 
MD =   ΣD 

  N 
 
MD =   0,02 

   11 
 

          0,01636 
 

          0,00385 
 11(11–1) 

MD 
 
Σd² 

N(N–1) 

          0,01636 
 

          0,00385 
      110 

          0,01636 
 

          0,000035 

0,01636 
0,00592 
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t = 2,764 
 

Sedangkan perbedaan mean kelompok eksperimen 1 dan 2 adalah 

sebagai berikut. 

XE1= 1.26  XE2= 1.08  N= 11 
 

Maka  
 

MXE1 = XE1                          MXE2 = XE2 
          N       N 
 
            = 1.26             = 1.08 
           11       11 
 

           = 0.115             = 0.098 
 

Jadi perbedaan meannya adalah : 
  

= MXE2 – MXE1  
 
= 0.098 – 0.115 

 
= - 0.017 

Nilai mean pada orang biasa yang lebih besar daripada eks pecandu  

narkoba (0.115 > 0.098) mengindikasikan bahwa nilai interval QRS pada 

orang biasa (tidak pecandu narkoba) lebih efisien bila dibandingkan dengan 

eks pecandu narkoba. 

Untuk interval PR diketahui data hasil perhitungan persiapan t-test 

sebagai berikut : 

MD = 0,001818 

Σd² = 0,0171636 

N = 11 
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Selanjutnya dari hasil rekapitulasi di atas, dimasukkan ke dalam 

rumus t-test untuk didapatkan nilai t dari interval gelombang PR sebagai 

berikut : 

 
t =  

 
 
 

t = 
 
 
 
 

t =  
 
 
 
 

t =  
 
 
 

t =  
 

t = 0,1455 
 

Perbedaan mean interval PR kelompok eksperimen 1 dan 2 adalah 

sebagai berikut:  

 
XE1= 1.58  XE2= 1.56  N= 11 
 
Maka  
 
MXE1 = XE1                          MXE2 = XE2 

           N            N 
 

= 1,58       = 1.56 
           11            11 
 

= 0.144       = 0.142 
 

MD 
 
Σd² 

N(N–1) 
         0,001818 

 
         0,0171636 

 11(11–1) 

         0,001818 
 

         0,0171636 
      110 

         0,001818 
 

         0,000156 

0,001818 
0,01249 



47 

 

Jadi perbedaan meannya adalah : 
  
= MXE2 – MXE1  
 
= 0.142 – 0.144 
 
= - 0.002 

Nilai mean interval PR pada orang biasa juga menunjukkan nilai yang 

lebih besar daripada eks pecandu  narkoba (0.144 > 0.142) mengindikasikan 

bahwa nilai interval PR pada orang biasa (tidak pecandu narkoba) juga lebih 

efisien bila dibandingkan dengan eks pecandu narkoba. 

Dari perhitungan statistik diatas diperoleh nilai t-hitung = 2,764. taraf 

signifikan 5% dan derajad kebebasan 10, maka diketahui nilai t-tabel sebesar  

2,228. Derajad kebebasan (d.b) untuk t-test ini adalah jumlah pasangan subyek 

dikurangi satu, atau 11–1 = 10. Ini berarti nilai t-hitung lebih besar daripada 

nilai t-tabel (t-hitung = 2,764 > t-tabel = 2,228) yang berarti ada hasil yang 

signifikan.  

Sedangkan dari perhitungan statistik atas interval PR diperoleh nilai t-

hitung = 0,146 taraf signifikansi 5% dengan derajad kebebasan (d.b) = 10, 

maka nilai t-tabel sebesar = 2,228. Ini berarti nilai (t-hitung = 0,146 < t-tabel = 

2,228) yang berarti tidak ada perbedaan yang signifikan dari hasil perhitungan 

statistik untuk interval PR.  

Perbedaan mean yang menghasilkan nilai lebih tinggi pada orang 

biasa (tidak pecandu narkoba) baik pada interval QRS maupun interval PR 

mengindikasikan bahwa efisiensi kerja jantung pada orang biasa (tidak 

pecandu narkoba) lebih baik daripada pada eks pecandu narkoba. 
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Berdasarkan hasil tersebut diatas maka hipotesis nihil (Ho) yang 

menyatakan tidak ada perbedaan yang berarti terhadap profil kerja jantung 

antara eks pecandu narkoba dengan orang biasa (tidak pecandu narkoba) 

“ditolak”. Sebaliknya, hipotesis alternatif (Ha) yang menyatakan terdapat 

perbedaan yang signifikan terhadap profil kerja jantung eks pecandu narkoba 

dengan orang biasa (tidak pecandu narkoba) “diterima”. 

 

 Pembahasan  

Dari hasil analisis kedua data tersebut, hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa ada perbedaan yang berarti dari profil kerja jantung antara 

eks pecandu narkoba dengan orang biasa (tidak pecandu narkoba). Hasil 

analisis ini didasarkan atas munculnya nilai t-hasil yang lebih besar daripada 

nilai t-tabel, pada interval QRS. Sedangkan pada interval PR menghasilkan 

nilai t-hasil yang lebih kecil daripada nilai t-tabel.  

Didapatkannya nilai t-hasil yang lebih besar dari t-tabel (t-hasil = 

2,764 > t-tabel = 2,228) dengan derajad kebebasan 10 pada interval QRS 

menunjukkan bahwa adanya suatu pengaruh yang disebabkan oleh 

penggunaan narkoba tersebut. pengaruh tersebut akan meningkatkan denyut 

jantung yang akan mendorong jantung untuk bekerja lebih keras pada saat 

yang tidak tepat.  

Dengan munculnya t-hasil yang lebih besar daripada t-tabel 

menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan penggunaan narkoba pada  

profil kerja jantung eks pecandu narkoba bila dibandingkan dengan orang 
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biasa (tidak pecandu narkoba). Hal tersebut mempertegas akan bahaya 

penggunaan narkoba terhadap tubuh terutama jantung penggunanya. 

Selain didapatkannya t-hasil lebih besar daripada t-tabel pada interval 

QRS, penelitian ini juga memunculkan t-hasil yang berbeda terhadap interval 

PR. T-hasil pada interval PR didapatkan nilai yang lebih kecil dari pada         t-

tabel (t-hasil = 0,146 < t-tabel = 2,228) pada derajad kebebasan 10. Secara 

sepintas t-hasil pada interval PR tersebut bertolak belakang dengan t-hasil 

pada interval QRS.  

Munculnya hasil mean yang selalu memunculkan nilai yang lebih 

besar pada interval PR maupun pada interval QRS, menunjukkan bahwa 

efektifitas kerja jantung pada orang biasa (tidak pecandu narkoba) lebih baik 

daripada eks pecandu narkoba. Hal tersebut mengindikasikan bahwa profil 

kerja jantung orang biasa (tidak pecandu narkoba) lebih baik bila 

dibandingkan dengan eks pecandu narkoba. Hal tersebut menegaskan bahwa 

narkoba sangat merugikan terutama untuk kerja jantung penggunanya. 

Lama waktu yang diperlukan darah untuk menyebar melalui ventrikel 

pada eks pecandu narkoba (interval QRS) lebih lama daripada orang biasa 

(tidak pecandu narkoba). Lamanya waktu yang diperlukan untuk menyebar 

tersebut akan membuat jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah 

supaya kebutuhan tubuh tidak terganggu. 

Kerja jantung yang lebih keras tersebut akan mendorong jantung 

untuk bekerja lebih cepat. Apabila kondisi ini terus berlangsung, maka jantung 
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dapat berhenti mendadak karena kerja jantung melebihi dari kemampuan yang 

dimiliki oleh jantung. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 Simpulan  

Menurut hasil pembahasan yang didapatkan dari hasil perhitungan t-test 

terhadap sampel eks pecandu narkoba dan orang biasa (tidak pecandu narkoba) 

menghasilkan: 

1. T-hasil lebih besar daripada t-tabel pada interval QRS, menunjukkan 

adanya pengaruh yang signifikan penggunaan narkoba terhadap profil 

kerja jantung pada eks pecandu narkoba. Pengaruh narkoba hanya terjadi 

pada interval QRS yang menunjukkan “lama darah saat menyebar melalui 

ventrikel”. 

2. Munculnya nilai mean yang lebih besar pada orang biasa (tidak pecandu 

narkoba) daripada nilai mean eks pecandu narkoba menunjukkan bahwa 

efisiensi kerja jantung orang biasa (tidak pecandu narkoba) lebih baik bila 

dibandingkan dengan efisiensi kerja jantung eks pecandu narkoba.  

 

 Saran  

 T-hasil yang memunculkan nilai yang lebih besar daripada t-tabel pada 

interval QRS menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap konsumsi 

narkoba terhadap sampel eks pecandu narkoba. Hasil tersebut mengharuskan 

penyembuhan pecandu narkoba tidak boleh dilakukan dengan penghentian secara 

langsung penggunaan narkotika tersebut. 
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 Pengobatan pada pecandu narkoba harus dilakukan secara sedikit demi 

sedikit, dengan masih diberikannya narkotika tersebut, tetapi dengan dosis yang 

terus dikurangi sesuai dengan kondisi tubuh pecandu. Pengurangan konsumsi 

narkoba secara mendadak dapat menyebabkan jantung juga berhenti mendadak. 

 Aktivitas olahraga sangat penting untuk menjaga kondisi jantung berada 

dalam kodisi yang normal. Olahraga sangat berperan terhadap kestabilan kerja 

jantung, dengan olahraga yang rutin kemungkinan jantung berhenti mendadak 

akibat pengurangan konsumsi narkoba dapat dikurangi.  

 Pengurangan konsumsi narkoba pada penyembuhan akibat ketergantungan 

terhadap narkoba, harus diimbangi dengan diberikannya latihan-latihan khusus 

yang mampu menjaga kestabilan kerja jantung akibat pengurangan dosis tersebut. 
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