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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang 

 

Masyarakat telah lama mengenal dan menggunakan tembakau. Seiring dengan 

perkembangan zaman, ada banyak cara untuk mengkonsumsi tembakau, salah 

satunya adalah dengan merokok. Rokok adalah hasil olahan tembakau yang 

terbungkus, dihasilkan dari tanaman Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica dan 

spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa 

bahan tambahan (Heryani R, 2014 dalam Samosir dan Zuhir, 2019). 

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. 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. Nikotin menyebabkan peningkatan kadar trigliserida, kolesterol, 

dan VLDL, serta penurunan kadar HDL. Konsumsi nikotin jangka panjang dapat 

meningkatkan kolesterol LDL dan penurunan kolesterol HDL (Raditya, Sundari, 

dan Karta, 2018). 

Low Density Lipoprotein merupakan senyawa lipoprotein berat jenis rendah. 

Lipoprotein ini disusun oleh inti berupa 1500 molekul kolesterol yang dibungkus 
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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 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 (Raditya, Sundari, dan Karta, 2018). 

LDL merupakan jenis lipoprotein yang paling banyak mengangkut kolesterol 

di dalam tubuh. LDL yang tinggi di dalam darah (100 mg/dl atau lebih) akan 

diendapkan pada dinding pembuluh darah dan membentuk bekuan yang dapat 

menyumbat pembuluh darah. Peningkatan kadar LDL di dalam tubuh dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: genetik, usia, jenis kelamin, obesitas, 

aktifitas fisik, pola hidup, konsumsi obat-obatan dan merokok. Pada orang yang 

merokok didapatkan kadar kolesterol LDL meningkat dan terjadi penurunan kadar 

HDL (Juliani, Dharmawan, & Parwati, 2017). 

Beberapa penelitian menyebutkan aktivitas merokok dapat meningkatkan kadar 

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

kolesterol HDL pada serum darah. 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 (Raditya, Sundari, dan Karta, 2018). 
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Pada hasil penelitian Juliani (2017) yang berjudul “Gambaran Kadar Low 

Density Lipoprotein (LDL) Pada Remaja Perokok dan Bukan Perokok di Dusun 

Buyan, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Bali”, menunjukkan 

bahwa pada remaja perokok didapatkan hasil kadar LDL dalam kategori mendekati 

optimal dan mengkhawatirkan sedangkan pada remaja bukan perokok didapatkan 

kadar LDL dalam kategori optimal dan mendekati optimal. Perbedaan penelitian 

yang dilakukan yaitu pada penelitian ini tidak dilakukan perbandingan antara 

perokok dan bukan perokok, melainkan hanya berfokus dengan perokok aktif saja. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sanhia (2015) dengan judul “Gambaran Kadar 

Kolesterol Low Density Lipoprotein (Ldl) Pada Masyarakat Perokok di Pesisir 

Pantai” menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kadar kolesterol LDL pada 

perokok yang tinggal di pesisir pantai. Perbedaan penelitian pada penelitian ini 

yaitu dilakukan pada sebuah desa dan tidak menggunakan desain penelitian. Pada 

penelitian Bayu ( 2018 ) yang berjudul “Gambaran Kadar Kolesterol Low Density 

Lipoprotein (Ldl) Pada Perokok Aktif” menunjukkan bahwa terdapat 66,7% 

perokok aktif yang kadar kolesterol LDL dalam batas normal dan 33,3% melebihi 

batas normal. Perbedaan penelitian yang dilakukan yaitu pada penelitian ini tidak 

menggunakan rumus friedewald calculation (Juliani, Dharmawan, & Parwati, 

2017). 

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, 

hasil Riskesdas 2013 pada Kabupaten Karangasem menunjukkan terdapat 17,6% 
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perokok setiap hari yang menduduki peringkat 6 di Provinsi Bali. Berdasarkan 

pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti, Desa Ngis adalah desa pinggiran 

yang letaknya cukup jauh dari pusat kota Karangasem. Desa Ngis terdiri dari 3 

banjar yaitu Banjar Kajanan, Banjar Kelodan, dan Banjar Pekarangan. Banjar 

Pekarangan merupakan banjar yang wilayahnya cukup luas dengan jumlah 

penduduk yang cukup padat yaitu 907 jiwa. Dilihat dari kebiasaan masyarakatnya 

yang masih suka berkumpul dan mengobrol disertai dengan merokok sehingga 

menyebabkan peningkatan jumlah perokok yang ada di Banjar Pekarangan, selain 

itu kondisi cuaca yang cukup dingin juga dapat menyebabkan banyaknya perokok 

di Banjar Pekarangan. Dari hasil survey didapatkan bahwa terdapat 102 perokok 

aktif yang berjenis kelamin laki-laki di Banjar Pekarangan. 

Bahaya rokok bagi seorang perokok adalah terganggunya kesehatan, karena 

secara tidak langsung terdapat ribuan zat racun yang memasuki tubuh. Nikotin, CO, 

tar dan bahan-bahan lain dalam asap rokok terbukti merusak endotel (dinding 

pembuluh darah) dan mempermudah timbulnya penggumpalan darah. Peningkatan 

kadar LDL dalam darah dapat menyebabkan Penyakit Jantung Koroner (PJK). 

Penyakit Jantung Koroner masih menjadi salah satu penyakit yang mematikan saat 

ini, baik di negara maju ataupun negara berkembang (Juliani, Dharmawan, & 

Parwati, 2017). Perlu diketahui bahwa resiko kematian akibat penyakit jantung 

koroner berkurang hingga 50% pada tahun pertama sesudah merokok dihentikan 

(Mamat, 2010). 

Penyakit Jantung Koroner (PJK) merupakan penyakit yang masih menjadi 

masalah baik di negara maju maupun negara berkembang. Survei yang dilakukan 
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Departemen Kesehatan RI menyatakan prevalensi PJK di Indonesia dari tahun ke 

tahun terus meningkat. Persentase kematian akibat penyakit jantung dari total 

angka kematian menunjukkan peningkatan dari 5,9% pada 1975 menjadi 26,4% 

pada 2004. Menurut data dari World Health Organization (WHO), pada tahun 2008 

sekitar 17,3 juta atau setara dengan 30% kematian di seluruh dunia disebabkan oleh 

penyakit jantung dan pembuluh darah. Dari angka kematian berikut diperkirakan 

7,3 juta disebabkan oleh PJK dan 6,2 juta disebabkan karena penyakit stroke. Pada 

tahun 2030 diperkirakan angka kematian tersebut akan meningkat menjadi 25 juta. 

Berdasarkan hasil Riskesdas Bali tahun 2013 didapatkan hasil penderita Jantung 

Koroner yang berumur ≥ 15 tahun menurut diagnosis dokter Kabupaten 

Karangasem yaitu 0,6% melewati rata-rata Provinsi Bali yaitu 0,4% (Ardanan, 

Kaligis, & Mewo, 2011). 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti ingin mengetahui Gambaran 

Kadar LDL (Low Density Lipoprotein) Pada Perokok Aktif di Banjar Pekarangan 

Desa Ngis Kabupaten Karangasem. 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut : “Bagaimanakah Gambaran Kadar LDL (Low Density 

Lipoprotein) Pada Perokok Aktif di Banjar Pekarangan Desa Ngis Kabupaten 

Karangasem ?” 
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C. Tujuan Penelitian 
 

1. Tujuan Umum 

 
Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kadar 

LDL (Low Density Lipoprotein) pada perokok aktif di Banjar Pekarangan Desa 

Ngis Kabupaten Karangasem. 

2. Tujuan Khusus 

 

a. Mengidentifikasi karakteristik perokok aktif di Banjar Pekarangan Desa Ngis 

Kabupaten Karangasem. 

b. Mengukur kadar LDL pada perokok aktif di Banjar Pekarangan Desa Ngis 

Kabupaten Karangasem.. 

c. Mendiskripsikan kadar LDL berdasarkan karakteristik perokok aktif di Banjar 

Pekarangan Desa Ngis Kabupaten Karangasem berdasarkan kelompok umur, 

lama merokok, dan intensitas merokok setiap harinya. 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Praktis 

 

Secara praktis, melalui data penelitian ini dapat menambah pengetahuan 

tentang gambaran LDL pada perokok aktif dan keterampilan mahasiswa dalam 

memeriksa tentang gambaran kadar LDL. 

2. Manfaat Teoritis 

 

a. Bagi peneliti, sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang 

gambaran kadar LDL pada perokok aktif di Banjar Pekarangan Desa Ngis 

Kabupaten Karangasem. 
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b. Bagi institusi, untuk menambah referensi gambaran kadar LDL pada perokok 

aktif di Banjar Pekarangan Desa Ngis Kabupaten Karangasem.
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