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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perilaku merokok di Indonesia meningkat tiap tahunnya, pada tahun 2013, 

sebanyak 67% penduduk Indonesia merupakan perokok aktif. Provinsi  Bali 

mendapatkan peringkat ke-17 penduduk yang merokok dengan umur ≥10 tahun, 

pada Kabupaten Badung presntase perokok yang berusia 10-14 tahun, sebesar 53,3 

%, usia 20-24 tahun sebesar 21,8 %, dan usia 25-29 tahun sebesar 5,9 %  (Badan 

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan RI, 2013). Meningkatnya jumlah perokok 

berisiko terhadap beberapa penyakit kanker (terutama kanker paru-paru), penyakit 

jantung koroner, infark serebri, emfisema, dan beberapa penyakit akut serta kronis 

(Sutrisna et al., 2009). 

Rokok banyak mengandung senyawa berbahaya, seperti tembakau yang dapat 

dibuat rokok, dikunyah dan dihirup. Kandungan senyawa penyusun rokok yang 

dapat mempengaruhi pemakai adalah golongan alkaloid yang bersifat perangsang 

(stimulant). Alkaloid yang terdapat dalam daun tembakau antara lain: nikotin, 

nikotirin, anabasin, myosmin, dan lain-lain (Nururrahmah, 2014). Nikotin adalah 

suatu zat atau  bahan senyawa pyrrolidine yang terdapat dalam nicotiana tabacum, 

nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat 

mengakibatkan ketergantungan (PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK 

INDONESIA, 2012). Nikotin menyebabkan peningkatan kadar trigliserida, 

kolesterol, dan VLDL, serta penurunan kadar HDL. Konsumsi nikotin jangka 

panjang dapat meningkatkan koles-terol LDL dan penurunan kolesterol HDL  

(Akbari, Bhatti and Shakoor, 2000).  
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Low Density Lipoprotein merupakan senyawa lipoprotein berat jenis rendah. 

Lipoprotein ini disusun oleh inti berupa 1500 molekul kolesterol yang dibungkus 

oleh lapisan fosfolipid dan molekul kolesterol tidak teresterifikasi. Bagian 

hidrofilik molekul terletak di sebelah luar, sehingga memungkinkan LDL larut 

dalam darah atau cairan ekstraseluler. Protein berukuran besar yang disebut 

apoprotein B-100 mengenal dan mengikat reseptor LDL yang mempunyai peranan 

penting dalam pengaturan metabolisme kolesterol. Protein utama pembentuk LDL 

adalah Apo B (apolipoprotein-B). Kandungan lemak jenuh tinggi membuat LDL 

mengambang di dalam darah. LDL dapat menyebabkan penempelan kolesterol di 

dinding pembuluh darah (Alwiyah, 2012). 

Beberapa penelitian menyebutkan aktivitas merokok dapat meningkatkan kadar 

trigliserida, kolesterol LDL, total kolesterol dan penurunan anti-aterogenik yaitu 

kolesterol HDL pada serum darah (Sanhia, Pangemanan and Engka, 2015; Jeeyar, 

Hemalatha and Wilma, 2011). Hal ini disebabkan nikotin yang merupakan 

komponen utama dari rokok dapat meningkatkan sekresi dari katekolamin sehingga 

meningkatkan lipolisis. Hal ini menyebabkan meningkatnya kadar trigliserida, 

kolesterol dan VLDL, serta menurunkan kadar HDL. Merokok juga dapat 

menyebabkan peningkatan oksidasi LDL kolesterol yang akan menyebabkan 

atherosclerosis (Cariappa, Sathisha and Hamsa, 2014). 

Pemeriksaan kolesterol LDL dapat dilakuakan dengan menggunakan serum 

yang dipisahkan dari whole blood, yang dapat diperiksa dengan metode 

Ultracentrifugation, Electrophoresis, Friedewald calculation, dan Homogeneous. 

Metode yang digunakan pada penelitian pemeriksaan kolesterol LDL yaitu metode 

Friedewald calculation. Metode tersebut sering digunakan, dapat digunakan dalam 
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berbagai studi klinis, penentuan signifikansi klinis yang baik, mudah untuk 

digunakan dan murah ketika dilakukan pengukuran TC, TG, dan HDL-C (Nauck, 

Warnick and Rifai, 2002). 

Berdasarkan pengamatan awal yang sudah dilakukan oleh peneliti di Desa 

Darmasaba yang terdiri dari 12 banjar. Banjar Taman merupakan salah satu banjar 

yang berada di Desa Darmasaba dengan jumlah penduduk yang kecil. 

Meningkatnya jumlah perokok di Banjar Taman dapat dilihat dari kebiasaan 

masyarakatnya yang suka berkumpul bersama dan disertainya dengan merokok. 

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap masyarakat yang merokok, rata-rata 

mereka merokok pada saat SMA dan ada juga yang mulai merokok pada saat SMP. 

Kebiasan merokok tersebut  muncul  karena seringnya mereka kontak dengan 

orang-orang yang sudah lebih dulu merokok, sehingga mereka terpengaruh dan 

mulai ikut merokok. Berdasarkan uraian diatas peneliti  melakukan pemeriksaan di 

daerah Banjar Taman, Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten 

Badung.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan 

bagaimanakah gambaran kadar LDL pada perokok aktif di daerah Banjar Taman, 

Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum : 

Untuk mengetahui gambaran kadar kolesterol LDL pada perokok aktif di daerah 

Banjar Taman, Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Badung. 
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2. Tujuan khusus : 

a. Mengidentifikasi karakteristik perokok aktif di daerah Banjar Taman, Desa 

Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Badung. 

b. Mengukur kadar LDL pada perokok aktif di daerah Banjar Taman, Desa 

Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Badung. 

c. Mendeskripsikan kadar LDL berdasarkan karakteristik pada perokok aktif di 

daerah Banjar Taman, Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Badung. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam bidang kimia klinik.  

2. Manfaat praktis 

a. Dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi masyarakat tentang bahaya 

merokok yang dapat mempengaruhi kadar LDL. 

b. Sebagai bahan informasi bagi Dinas Kesehatan untuk meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat dan melakukan perilaku hidup sehat. 

c. Sebagai referensi calon penulis berikutnya, digunakan sebagai pelengkap dari 

penelitian sejenis yang dilakukan. 

 

 

 

 

 

 


