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Gambar 1. Kerangka Konsep 

Kadar Low 

Density 

Lipoprotein 

Faktor Resiko : 

- Umur 

- Lama Merokok 

- Intensitas merokok 

Normal 

< 130 g/dL 

Tinggi 

≥130 g/dL 

Perokok 

Pasif 



 

Berdasarkan gambar kerangka konsep penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Perokok adalah orang yang merokok atau menghisap rokok. Perokok dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif adalah 

orang yang merokok dan langsung menghisap rokok serta bisa mengakibatkan 

bahaya bagi kesehatan diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Kebiasaan merokok 

dapat mempengaruhi kadar LDL (Low Density Lipoprotein) yaitu dapat 

meningkatkan kadarnya. Selain itu usia, lama merokok, dan intensitas merokok 

setiap harinya juga mempengaruhi kadar LDL dalam tubuh. Nikotin dalam rokok 

dapat mempercepat proses penyempitan dan penyumbatan pembuluh darah koroner 

yang bertugas membawa oksigen ke jantung. Low Density lipoprotein (LDL) atau 

biasa dikenal dengan kolesterol jahat merupakan jenis kolesterol yang memiliki 

dampak  yang  cukup  buruk  bagi  tubuh  jika  kadarnya  terlalu  tinggi. Hal ini 

dikarenakan LDL memiliki sifat aterogenik (mudah melekat pada dinding sebelah 

dalam pembuluh darah dan mengurangi pembentukan reseptor LDL). 

 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

 

1. Variabel Penelitian 

 

Menurut Sugiyono (2018), variabel penelitian mengandung pengertian suatu 

atribut atau sifat nilai dari orang, obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Variabel dalam penelitian ini adalah kadar LDL pada perokok 

aktif. 



 

2. Definisi Operasional 
 

Adapun definisi operasional dari variabel-variabel dalam penelitian ini 

disajikan pada tabel berikut : 

Tabel 1 
Definisi Operasional Variabel 

 

Variabel Definisi 

Operasional 

Cara 

Pengukuran 

Data 

Kategori Skala 

Data 

1 2 3 4 5 

Perokok 

aktif 

Orang yang 

merokok   dan 

langsung 

menghisap rokok 

serta  bisa 

mengakibatkan 

bahaya bagi 

kesehatan diri 

sendiri maupun 

lingkungan sekitar 

yang berada di 

Banjar Pekarangan 

Desa Ngis 

Kabupaten 

Karangasem. 

Wawancara 

dan Kuesioner 

Kategori usia 

yaitu: 

Dewasa: 18-40 

tahun 

Tua: 41-65 tahun 

Kategori lama 

merokok yaitu: 

<5 tahun, 5-10 

tahun, >10 tahun 

Kategori intensitas 

merokok: 

Ringan: 1-10 

batang perhari 

Sedang: 11-20 

batang perhari 

Berat: >20 batang 

perhari 

Ordinal 

Kadar 

LDL 

Suatu hasil 

pemeriksaan LDL 

sampel          serum 

(satuan       mg/dL) 

yang diperoleh 

setelah 

pengambilan 

sampel  darah vena 

perokok aktif di 

Diukur dengan 

alat Analyzer 

Cobas 6000 

(C510+E610) 

Nilai rujukan yaitu: 

Normal : < 130 

mg/dL 

Tinggi : ≥ 130 

mg/dL 

Ordinal 



 

Banjar Pekarangan 

Desa Ngis 

Kabupaten 

Karangasem. 



 


