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BAB III  

KERANGKA KONSEP 

A. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 1 Kerangka Konsep Gambaran Kadar Serum Interleukin-10 pada Perokok 

Aktif . 

Keterangan : 

   : Variabel yang diamati dan diteliti   

   : Variabel yang tidak diamati dan diteliti  

Perokok 

Asap Rokok 

Stres Oksidatif 

Inflamasi 

IL-6 IL-10 

Produksi Sitokin 

Meningkat Menurun 

5. Jenis Rokok 
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Faktor yang 

memperngaruhi
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Merokok 

Normal 



17 
 

Dalam kerangka konsep ini menjelaskan bahwa perokok dapat terkena paparan 

asap rokok yang dapat meningkatkan stres oksidatif. Peningkatan kondisi stres 

oksidatif memiliki implikasi salah satunya adalah adanya inflamasi di dalam tubuh. 

Selain itu peningkatan stres oksidatif dapat menyebabkan peradangan pembuluh 

darah. Sitokin merupakan protein – protein kecil sebagai mediator dan pengatur 

immunitas, inflamasi, dan hematopoiesis. Jika tubuh seseorang mengalami inflamasi 

maka terjadi peningkatan bermakna kadar sitokin dalam darah. Peningkatan sitokin 

tersebut terjadi pada produksi IFN-γ, IL-6 dan IL-10. Dalam penelitian ini hanya 

memeriksa kadar interleukin 10. Kadar serum IL-10 dalam tubuh seorang perokok 

aktif dapat dipengaruhi oleh usia, jenis rokok, berat badan, intensitas merokok dan 

lamanya merokok. Kadar serum IL-10 yang diperoleh kemudian digambarkan.   

B. Variabel Dan Definisi Operasional 

1. Variabel penelitian  

Variabel penelitian adalah objek atau kegiatan yang mempunyai variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan (Swarjana, 2015). Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 

kadar IL-10 pada serum perokok aktif.  
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2. Defisini operasional  

Tabel 1 

Definisi Operasional 

Variabel Definisi Cara Pengukuran Skala 

1 2 3 4 

Perokok aktif  Seorang pria yang berusia 40 

sampai kurang dari 80 tahun 

yang merokok batangan tipe 

filter maupun non filter lebih 

dari 10 tahun.  

Data sekunder Nominal 

Kadar 

interleukin-

10 

Kadar interleukin 10 yang 

diperiksa dengan teknik 

ELISA menggunakan SOP 

(Sistem R&D ELISA kit) 

tingkat ditentukan 

menggunakan ELISA kit 

yang telah sesuai dengan 

standar protocol. Dengan nilai 

normal 4,8 – 9,8 pg/mL 

(Wahyuniati dan Maulana, 

2015). 

Data Sekunder 

dengan Teknik 

ELISA.  

Ordinal  

Jenis Rokok Jenis rokok yang dikonsumsi 

oleh responden yang meliputi: 

1. Rokok kretek (cigarettes) 

2. Rokok lintingan khas 

india (Bidi) 

3. Rokok pipa (Hoohkah) 

4. Rokok Chillum 

Data Sekunder Ordinal 
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