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BAB III 

KERANGKA KONSEP  

 

A. Kerangka Konsep  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

   : Variabel yang diteliti   

   : Variabel yang tidak diteliti  

Gambar 1. Kerangka konsep gambaran kadar serum interleukin-6 pada perokok 

aktif 
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Penjelasan : 

Dalam kerangka konsep ini menjelaskan bahwa perokok aktif akan 

menghasilkan dan menghirup langsung asap rokok yang mengandung radikal 

bebas dalam jumlah yang sangat tinggi. Radikal bebas yang terlalu banyak di 

dalam tubuh dapat memicu kondisi yang disebut dengan stress oksidatif. 

Peningkatan kondisi stres oksidatif menimbulkan respon inflamasi yang ditandai 

dengan peningkatan bermakna kadar sitokin pro-inflamasi dalam serum. Sitokin 

ini dilepaskan oleh leukosit, fibroblast, dan sel endotelial sebagai respons awal 

adanya kerusakan jaringan. Peningkatan sitokin tersebut terjadi pada produksi 

Tumour Necrosis Factor-α (TNF-α), IL-1, dan IL-6. Dalam penelitian ini hanya 

memeriksa kadar serum interleukin-6. Usia, IMT, jenis rokok, intensitas merokok, 

dan lamanya merokok dapat mempengaruhi kadar IL-6 pada serum yang dapat 

menyebabkan kadarnya menjadi normal atau meningkat. Jika kadar serum IL-6 

meningkat maka dapat memicu terjadinya penyakit kardiovaskuler. Hasil 

pemeriksaan kadar serum IL-6 yang diperoleh kemudian digambarkan.   

 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

1. Variabel penelitian  

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah kadar IL-6 pada serum 

perokok aktif.  

2. Defisini operasional  

Definisi operasional adalah uraian tentang batasan variabel yang dimaksud 

atau tentang apa yang diukur oleh variabel yang bersangkutan (Sastroasmoro dan 

Sofyan, 2011). Adapun definisi operasional dari variabel – variabel dalam 

penelitian ini disajikan dalam Tabel 1.  
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Tabel 1 

Definisi Operasional 

NO Variabel Definisi 
Cara 

Pengukuran 
Skala 

1 2 3 4 5 

1 Perokok 

aktif  

Seorang pria usia 15 – 64 

tahun yang merupakan polisi 

di Kepolisian Daerah Bali 

yang merokok batangan tipe 

rokok putih dan/atau kretek  

yang menggunakan filter 

dan/atau non filter atau 

campuran lebih dari lima 

tahun, minimal satu batang 

rokok per hari, dan rutin tiap 

harinya.  

Wawancara Nominal 

2 Kadar 

interleukin-

6 

Kadar interleukin-6 (IL-6) 

adalah kadar protein dengan 

berat molekul 21kDa-28kDa, 

yang produksinya sebagai 

sitokin pro-inflamasi pada 

pembuluh darah akibat 

merokok, bukan karena faktor 

penyakit lain dan obat - 

obatan, diperiksa dengan 

pemeriksaan laboratorium 

menggunakan teknik ELISA 

di Laboratorium Imunologi 

Jurusan TLM Poltekkes 

Kemenkes Denpasar.  

Nilai normal : < 4 pg/ml  

Meningkat    : ≥ 4 pg/ml 

Pemeriksaan 

laboratorium 

dengan 

metode 

ELISA  

Ordinal 
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1 2 3 4 5 

3 Usia  Suatu angka yang mewakili 

lama hidup perokok aktif 

polisi di Kepolisian Daerah 

Bali berdasarkan tahun sejak 

lahir hingga penelitian 

dilakukan, dalam satuan tahun. 

Usia yang kelebihan kurang 

dari enam bulan akan 

digenapkan ke bawah 

sedangkan usia kelebihan 

sama atau lebih besar dari 

enam bulan akan digenapkan 

ke atas.  Kelompok usia dalam 

penelitian ini yaitu :  

a. 15 – 24 tahun 

b.  25 – 34 tahun  

c. 35 – 44 tahun  

d. 45 – 54 tahun  

e. 55 – 64 tahun 

Wawancara Ordinal  

4 IMT  Penilaian status gizi perokok 

aktif di Kepolisian Daearh 

Bali dengan perhitungan 

menggunakan rumus :   

 

Kategori IMT di Indonesia 

menurut Depkes (2010) : 

1. Kurus <17,0 kg/m
2
 

2. Normal 18,0 – 25,0 kg/m
2
 

3. Gemuk 25,1 – 27,0 kg/m
2
 

4. Obesitas > 30 kg/m
2
 

Wawancara Ordinal  
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1 2 3 4 5 

5 Jenis rokok Jenis rokok yang paling sering 

digunakan oleh perokok aktif 

di Kepolisian Daerah Bali 

yaitu jenis rokok putih 

dan/atau kretek dengan filter 

dan/atau non filter atau 

campuran. 

Wawancara Nominal 

6 Intensitas 

merokok 

Tingkatan atau ukuran intens 

merokok yang dilakukan oleh 

perokok aktif di Kepolisian 

Daerah Bali dalam sehari, 

dikategorikan menurut 

Santoso (2015) :   

a. Perokok ringan 

mengonsumsi ≤ 10 

batang/hari.   

b. Perokok sedang 

mengonsumsi 11 – 20  

batang/hari.  

c. Perokok berat  

mengonsumsi 21 – 30 

batang/hari.  

d. Perokok sangat berat 

mengonsumsi ≥ 31 

batang/hari. 

 

 

 

 

 

 

Wawancara Ordinal 
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1 2 3 4 5 

7 Lama 

merokok 

Suatu angka yang mewakili 

lamanya waktu yang 

digunakan merokok oleh 

perokok aktif di Kepolisian 

Daerah Bali, berdasarkan 

tahun sejak menggunakan 

rokok pertama kali hingga 

penelitian dilakukan.  

Lamanya merokok 

diklasifikasikan sebagai 

berikut :  

a. 5 – 10 tahun 

b. 11 – 15 tahun  

c. 16 –  20 tahun 

d. > 20 tahun 

Wawancara Ordinal 


