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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Menurut Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, tembakau dan segala 

jenis rokok termasuk rokok konvensional, rokok elektronik, rokok dengan 

pemanasan sangat berbahaya bagi tubuh. Kegiatan merokok ini tidak hanya 

mengancam kesehatan diri sendiri, tetapi juga kesehatan keluarga, teman dan orang 

sekitar. Kebiasaan merokok tidak hanya jadi masalah pada orang dewasa tetapi 

juga marak di kalangan anak-anak dan remaja. Kegiatan tersebut dapat dibuktikan 

dengan semakin meningkatnya prevalensi merokok di populasi usia 10-18 tahun. 

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menyatakan bahwa terdapat peningkatan 

prevalensi merokok penduduk umur 10-18 Tahun dari 7,2% pada tahun 2013 

menjadi 9,1% pada tahun 2018. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara 

dengan jumlah perokok aktif terbanyak ketiga di dunia (Kemenkes, 2021) 

Dalam berbagai penelitian menunjukkan bahwa rokok dapat meningkatkan 

kadar glukosa dalam darah. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam penelitian yang 

di lakukan oleh (Damayanti, 2017) yang memperoleh hasil penelitian bahwa 

terdapat hubungan antara semakin lama orang merokok maka kadar glukosa 

dalam darah akan semakin meningkat (r= 0,400: sig 0,029). Dalam penelitian lain 

yang dilakukan oleh (Sari, 2017) juga memperoleh hasil penelitian yang 

menunjukan bahwa kadar glukosa darah puasa, kadar glukosa darah postprandial, 

dan HbA1c lebih tinggi pada kelompok perokok sebesar 64 mg/dl; 58,00 mg/dl; 
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0,39% dibandingkan dengan kelompok yang tidak merokok. Setelah dilakukan uji 

analisis, terdapat perbedaan kadar glukosa darah postprandial yang signifikan (p < 

0,05) antara kelompok perokok dan bukan perokok. Pada penelitian (Rusdina, 

2017) mengatakan bahwa rokok berpotensi untuk menyebabkan terganggunya 

toleransi glukosa oleh hormone insulin. Berdasarkan hasil penelitiannya, 

didapatkan bahwa individu yang pernah merokok beresiko 2.9 kali untuk 

terjadinya TGT (Toleransi Glukosa Terganggu) atau resiko tersebut mengalami 

peningkatan menjadi 3.9 kali ketika seseorang masih berstatus merokok. Pada 

individu rentang usia 5-19 tahun yang merokok memiliki resiko 3.4 kali untuk 

terjadinya TGT. Durasi merokok lebih dari 20 tahun beresiko 1.5 kali untuk 

terjadinya TGT, adapun jumlah rokok yang dihisap lebih dari 20 batang perhari 

memiliki resiko sebesar 1.1 kali untuk terjadinya TGT dan jenis rokok yang 

memiliki resiko lebih terhadap kejadian TGT yaitu rokok kretek dan cangklong. 

Kenaikan gula darah pada perokok diakibatkan kandungan nikotin dalam 

rokok. Sistem kerja nikotin dalam menaikkan kadar glukosa dalam darah yaitu 

pada saat proses merokok nikotin yang masuk baik melalui oral dan inhalasi, akan 

meningkatkan produksi radikal bebas dalam tubuh. Setelah itu nikotin akan 

diedarkan dalam darah, nikotin berada dalam darah selama 1-3 hari. Orang yang 

merokok setiap harinya akan tetap mengeluarkan nikotin melalui urin tetapi 

terdapat zat kortinin yang terakumulasi dalam tubuh yang dapat memicu kerja 

hormon kortisol. Hormon ini berfungsi meningkatkan proses gluconeogenesis 

yaitu metabolisme glukosa dari senyawa non karbohidrat seperti lemak dan 

protein. Hal inilah yang menyebabkan sebagian besar perokok mengalami 
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penurunan berat badan. Efek pengeluaran hormon kortisol yang berlebihan ini 

dapat mengganggu kinerja insulin. Sehingga tidak adanya kesimbangan 

penyerapan glukosa dan menyebabkan resistensi insulin dimana hormon insulin 

tetap ada namun tidak bekerja untuk menyerap glukosa sehingga menyebabkan 

meningkatnya glukosa dalam darah yang dapat menyebabkan penyakit diabetes 

tipe II (Sherwood, 2018). 

Berdasarkan studi pendahuluan yang lakukan di Banjar Badung Lukluk 

sebagian besar perokok aktif memiliki penyakit seperti hipertensi, selain itu 

kecenderungan perokok yang ada di Banjar Badung Lukluk juga memiliki 

masalah penyakit seperti diabetas tipe 2 sehingga kejadian kematian yang 

diakibatkan oleh rokok dan diabetes tinggi. Berdasarkan latar belakang tersebut, 

sebagai mahasiswa Ahli Tenaga Laboratorium Medis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang gambaran kadar glukosa darah sewaktu pada perokok aktif di 

Banjar Badung Lukluk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang ingin 

diteliti adalah: Bagaimanakah Gambaran Kadar Glukosa Darah Sewaktu pada 

Perokok Aktif di Banjar Badung Lukluk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung? 

 

C. Tujuan penelitian 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui Gambaran Kadar Glukosa Darah Sewaktu pada 

Perokok Aktif di Banjar Badung Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. 
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2. Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi karakteristik berdasarkan usia, frekuensi, dan durasi perokok 

aktif di Banjar Badung Lukluk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.   

b. Mengukur kadar glukosa darah sewaktu pada perokok aktif di Banjar Badung 

Lukluk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. 

c. Mendeskripsikan kadar glukosa darah sewaktu pada perokok aktif di Banjar 

Badung Lukluk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung berdasarkan usia, 

frekuensi, dan durasi merokok. 

 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai data dasar atau 

tambahan untuk penelitian lebih lanjut mengenai gambaran kadar glukosa darah 

sewaktu pada perokok aktif di Banjar Badung Lukluk Kecamatan Mengwi 

Kabupaten Badung. 

2. Manfaat praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kadar 

glukosa darah sewaktu pada perokok aktif dan memberikan informasi mengenai 

bahaya rokok bagi kesehatan masyarakat sehingga terjadi peningkatan kualitas 

hidup di masyarakat. 

 

 


