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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Darah  

1. Pengertian darah 

Darah merupakan jenis jaringan ikat, terdiri atas sel-sel berupa eritrosit, 

leukosit, dan trombosit yang tercampur dengan cairan kompleks plasma. Darah 

membentuk sekitar 8% dari berat total tubuh manusia. Pergerakan konstan darah 

sewaktu mengalir dalam pembuluh darah menyebabkan unsur-unsur sel tersebar 

merata di dalam plasma. Fungsi utama darah adalah mengangkut oksigen yang 

diperlukan oleh sel – sel di seluruh tubuh. Darah juga menyuplai tubuh dengan 

nutrisi, mengangkut zat – zat sisa metabolisme, dan mengandung berbagai bahan 

penyusun sistem imun yang bertujuan mempertahankan tubuh dari berbagai 

penyakit (Saadah, 2018) 

2. Fungsi darah  

Menurut (Saadah, 2018) fungsi darah dapat dibagai menjadi 3 golongan 

yaitu:  

a. Darah sebagai alat transportasi 

Darah adalah media transportasi utama yang mengangkut gas, nutrisi dan 

produk limbah ke seluruh tubuh. Oksigen yang dihirup akan diangkut oleh darah 

dari paru-paru dan akan didistribusikan ke sel-sel seluruh tubuh agar bisa 

digunakan. Produk sisa seperti karbondioksida yang dihasilkan akan diangkut 

oleh darah ke paru-paru untuk dibuang pada saat menghembuskan nafas. Darah 

juga mengangkut produk-produk limbah lain, seperti kelebihan nitrogen yang 
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dibawa ke ginjal untuk dieliminasi. Selain itu, darah mengambil nutrisi dari 

saluran pencernaan untuk dikirimkan ke sel-sel tubuh lainnya. Selain transportasi 

nutrisi dan limbah, darah mengangkut hormon yang disekresikan berbagai organ 

ke dalam pembuluh darah untuk disampaikan ke jaringan. Banyak zat yang 

diproduksi di salah satu bagian tubuh dan diangkut ke bagian tubuh yang lain, 

untuk dimodifikasi. Sebagai contoh, prekursor vitamin D diproduksi di kulit dan 

diangkut oleh darah ke hati dan kemudian ke ginjal untuk diproses menjadi 

vitamin D aktif. Vitamin D aktif diangkut darah ke usus kecil, untuk membantu 

penyerapan kalsium. Contoh lain adalah asam laktat yang dihasilkan oleh otot 

rangka selama respirasi anaerob. Darah membawa asam laktat ke hati yang akan 

diubah menjadi glukosa. 

b. Darah sebagai sistem pertahanan 

Darah berperan dalam menjaga pertahanan tubuh dari zat asing yang 

menyerang system kekebalan tubuh dan darah juga memiliki system pembekuan 

darah untuk menjaga tubuh kehilangan banyak darah pada saat terluka yang dapat 

mengakibatkan kematian. Seperti yang kita ketahui, sel darah putih merupakan 

system pertahanan alami yang diproduksi oleh tubuh untuk mampu 

menghancurkan pathogen yang menyerang sel dalam tubuh. Sel darah putih juga 

memproduksi dan mengeluarkan antibodi. Antibodi adalah protein yang akan 

berikatan pada zat asing atau patogen kemudian akan dinonaktifkan. Patogen 

yang dinonaktifkan kemudian dihancurkan oleh sel-sel darah putih fagosit. Selain 

itu Sel darah pustih juga berperan dalam pembekuan darah. Ketika cedera atau 

luka terbuka pada tubuh, pasti akan dilekuarkan darah untuk menghentikan 
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pendarahan maka akan terjadi system pembekuan darah sehingga akan 

mengurangi atau menghentikan terjadinya kehilangan darah secara berlebih. 

Pembekuan darah melibatkan trombosit dan beberapa protein seperti trombin dan 

fibrinogen. Tanpa pembekuan darah, kita bisa mati kehabisan darah sekalipun 

dari luka yang kecil. 

c. Darah sebagai pengatur homeostatis 

Darah memiliki fungsi regulasi dan memainkan peran penting dalam 

homeostasis. Darah membantu mengatur suhu tubuh dengan mengambil panas, 

sebagian besar dari otot yang aktif, dan dibawa seluruh tubuh. Jika tubuh terlalu 

hangat, darah diangkut ke pembuluh darah yang melebar di kulit. Panas akan 

menyebar ke lingkungan, dan tubuh mendingin kembali ke suhu normal. Bagian 

cair dari darah (plasma), mengandung garam terlarut dan protein. Zat terlarut ini 

menciptakan tekanan osmotik darah. Dengan cara ini, darah berperan dalam 

membantu menjaga keseimbangan. Buffer darah (bahan kimia tubuh yang 

menstabilkan pH darah), mengatur keseimbangan asam-basa tubuh dan tetap 

pada pH yang relatif konstan yaitu 7,4. 

B. Glukosa darah  

1. Pengertian glukosa darah  

Glukosa adalah molekul yang sangat penting untuk sel darah merah dan 

sel saraf di otak. Sel-sel ini tidak dapat menggunakan molekul lain sebagai 

sumber energi. Metabolisme glukosa sangat penting untuk fungsi fisiologis 

normal. Glukosa berfungsi sebagai sumber energi dan sebagai sumber hampir 

semua jenis reaksi biosintetik. Otak menggunakan sekitar 120 gram glukosa per 
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hari: 60-70% dari total metabolisme glukosa dalam tubuh. Otak menyimpan 

sangat sedikit glukosa dan tidak lebih. Ketika kadar glukosa di otak turun di 

bawah 40 mg/dL, fungsi otak menjadi lebih serius. Kadar gula darah, yang 

tampaknya jauh lebih rendah, dapat menyebabkan kerusakan permanen dan 

bahkan kematian (Sihombing et al., 2018) 

Glukosa dihasilkan dari makanan yang mengandung karbohidrat yang 

terdiri dari monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Karbohidrat akan diubah 

menjadi glukosa di hati, setelah dicerna glukosa akan berguna untuk produksi 

energi dalam tubuh. Glukosa akan diserap oleh usus halus, kemudian dibawa 

melalui aliran darah dan didistribusikan ke seluruh sel dalam tubuh. Glukosa yang 

disimpan dalam tubuh dapat berupa glikogen yang disimpan dalam plasma darah 

sebagai glukosa dalam darah (gula darah). Fungsi glukosa dalam tubuh adalah 

untuk bahan bakar metabolisme dan juga merupakan sumber suplai utama bagi 

otak. Gula darah dikatakan abnormal jika lebih rendah atau lebih tinggi dari nilai 

referensi. Nilai normal kadar glukosa darah sekitar 60-110 mg/dl. Kondisi dimana 

terlalu banyak gula darah atau peningkatan gula dalam darah disebut 

hiperglikemia. Sedangkan, kadar gula darah yang lebih rendah dari normal disebut 

hipoglikemia. Di dalam tubuh manusia, glukosa telah diserap oleh usus halus dan 

kemudian didistribusikan ke seluruh sel tubuh melalui aliran darah (Subiyono et 

al., 2016). 

2. Metabolisme glukosa  

Metabolime energi dari glukosa darah atau juga glikogen otot secara 

sederhana akan berawal dari karbohidrat atau makanan yang dikonsumsi. Segala 
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macam karbohidrat yang dicerna oleh manusia seperti karbohidrat kompleks 

(nasi, kentang, roti, singkong, dll) dan juga karbohidrat sederhana (glukosa, 

sukrosa, fruktosa) akan diubah menjadi glukosa di dalam tubuh. Glukosa yang 

terbentuk disimpan di hati dan otot sebagai glikogen untuk tempat penyimpanan 

energi, dan disimpan dalam aliran darah sebagai kadar glukosa darah atau diserap 

oleh sel dalam tubuh yang membutuhkan. Di dalam sel tubuh, sebagai langkah 

awal metabolisme energi aerobik, glukosa dari glukosa darah atau glikogen otot 

mengalami proses glikolitik yang dapat menghasilkan molekul ATP dan asam 

piruvat. Proses ini dapat menghasilkan hingga dua molekul ATP jika sumber 

glukosa berasal dari glukosa darah dan hingga tiga molekul ATP jika glukosa 

berasal dari glikogen otot. Setelah proses glikolitik, piruvat yang dihasilkan 

diubah menjadi asetil-KoA di mitokondria. Proses peralihan dari piruvat ke 

asetil-KoA terjadi dengan tersedianya oksigen dan menghasilkan produk 

sampingan berupa NADH. NADH juga menghasilkan 23 molekul ATP. Untuk 

memenuhi kebutuhan energi sel-sel tubuh, asetil-KoA hasil konversi piruvat 

kemudian memasuki siklus asam sitrat, dimana diubah menjadi karbon dioksida 

(CO2), ATP, NADH, dan FADH melalui tahapan reaksi yang kompleks. Setelah 

melewati berbagai tahapan proses reaksi di dalam siklus asam sitrat, metabolisme 

energi dari glukosa kemudian akan dilanjutkan kembali melalui suatu proses 

reaksi yang disebut sebagai proses fosforlasi oksidatif. Dalam proses ini, molekul 

NADH dan juga FADH yang dihasilkan dalam siklus asam sitrat akan diubah 

menjadi molekul ATP dan H2O. Dari 1 molekul NADH akan dapat dihasilkan 3 

buah molekul ATP 2 dan dari 1 buah molekul FADH akan dapat menghasilkan 2 
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molekul ATP. Proses metabolisme energi secara 2 aerobik melalui pembakaran 

glukosa/glikogen secara total akan menghasilkan 38 buah molukul ATP dan juga 

akan menghasilkan produk samping berupa karbon dioksida (CO2) serta air 

(H2O) (Irawan, 2007) 

Faktor yang mempengaruhi penyerapan karbohidrat atau glukosa salah 

satunya adalah hormon insulin. Hormon Insulin dihasilkan oleh pankreas. 

Pankreas merupakan salah satu organ yang berperan penting dalam pengaturan 

kadar glukosa darah. Pankreas berada di rongga abdominopelvis dan terletak di 

antara batas bawah lambung dan bagian proksimal usus halus. Kelenjar ini 

memiliki 2 tipe sel, yaitu sel-sel acini dan sel-sel pulau (islets) Langherhans. Sel-

sel acini mensekresi cairan digestif (cairan ludah atau eksokrin) mengandung 

beberapa enzim yang berperan dalam proses pencernaan. Pulaupulau Langerhans 

mensekresi hormon-hormon yang dikirim langsung ke pembuluh darah 

(endokrin). Sel-sel alfa pulau Langerhans mensekresi glukagon, sedangkan sel-sel 

beta pulau Langerhans mensekresi insulin. Insulin berperan dalam transfer 

glukosa dari ekstra sel masuk ke dalam sel. Insulin berfungsi sebagai karier 

glukosa yang akan memfasilitasi glukosa masuk ke dalam sel. Bila tanpa insulin 

maka glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel dan tetap beredar didalam darah 

sehingga dapat menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah. Kadar glukosa 

dalam darah yang normal adalah 90-100 mg/dl. Dalam keadaan fisiologis, insulin 

disekresikan sesuai dengan kebutuhan tubuh normal oleh sel beta dalam dua fase, 

sehingga sekresinya berbentuk biphasic. Seperti dikemukakan, sekresi insulin 

normal yang biphasic ini akan terjadi setelah adanya rangsangan seperti glukosa 
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yang berasal dari makanan atau minuman. Insulin yang dihasilkan ini, berfungsi 

mengatur regulasi glukosa darah agar selalu dalam batas-batas fisiologis, baik saat 

puasa maupun setelah mendapat beban. Dengan demikian, kedua fase sekresi 

insulin yang berlangsung secara sinkron tersebut, menjaga kadar glukosa darah 

selalu dalam batas-batas normal, sebagai cerminan metabolisme glukosa yang 

fisiologis (Kusanto, 2016) 

3. Faktor yang mempengaruhi kadar glukosa darah 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kadar gula darah secara garis 

besar adalah:  

a. Asupan makanan  

Dalam beberapa penelitian menyebutkan bahwa Glukosa Darah meningkat 

karena pengaruh makanan yang tidak sehat, terutama makanan yang mengandung 

karbohidrat atau gula, protein dan lemak. Asupan makanan yang tinggi gula 

secara berlebih dapat menyebabkan hormone insulin bekerja terus menerus yang 

dapat mengakibatkan resistensi insulin sehingga hormone isulin tidak dapat 

mengubah glukosa menjadi energi. Selain itu asupan lemak juga harus dijaga 

karena lemak dapat berpengaruh terhadap kepekaan hormone insulin. Dalam 

Penelitian (Badegeil, 2020) yang melakukan penelitian terhadap Pengaruh 

Konsumsi Pangan terhadap Kadar Gula Darah pada Pasien Diabetes Mellitus 

menunjukan bahwa hasil Analisa data menggunakan uji Chi-square. Hasil 

Analisa data menunjukkan nilai p=0.002 artinya Ha diterima yang menunjukkan 

adanya pengaruh konsumsi pangan terhadap kadar gula darah pada pasien 

diabetes mellitus di Klinik Asri Wound Care Centre Medan. Dalam penelitian 
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dijelaskan bahwa konsumsi pangan dikategorikan baik apabila jenis makanan 

yang dikonsumsi beragam. Adapun ragam jenis konsumsi pangan yang 

dikonsumsi oleh responden meliputi makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, 

sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Berdasarkan wawancara dari peneliti, 

beberapa responden mengatakan terkadang sulit untuk mengontrol atau 

membatasi makanan, mulai dari makan pagi hingga makan malam. Himbauan 

untuk mengurangi makanan tinggi lemak dan juga bersantan terkadang tidak 

dilakukan oleh responden. Konsumsi harian karbohidrat pada pasien DM tidak 

lebih dan tidak kurang dari 135 gram perharinya atau dianjurkan sebesar 46-65% 

total asupan energi. Adapun makanan pokok karbohidrat yang lebih banyak 

dikonsumsi responden yaitu nasi dengan rata-rata 300 gram perhari. Menurut 

asumsi peneliti, kemungkinan besar karbohidrat mempunyai pengaruh besar 

dalam peningkatan kadar gula darah diatas normal (≥200 mg/dL) (Badegeil, 

2020). 

b. Aktivitas fisik atau olahraga  

Olah raga merupakan suatu kegiatan yang dapat membuat tubuh menjadi 

sehat dan lebih bersemangat. Dengan melakukan aktifitas fisik seperti olahraga 

dapat membakar lemak dan juga metabolism glukosa atau pembakaran makanan 

dalam tubuh juga akan lebih cepat sehingga dapat mengurangi beban kerja 

insulin. Aktivitas fisik juga memiliki beberapa manfaat yaitu salah satunya 

mencegah obesitas. aktivitas atau olahraga maka kadar gula akan digunakan 

tubuh sebagai energi sehingga gula darah menurun. Akan tetapi pada kondisi 

indeks massa tubuh kategori tinggi tidak diimbangi dengan aktivitas, maka akan 
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terjadi peningkatan kadar gula darah secara signifikan. Hal ini juga berkaitan 

dengan kondisi lipid tinggi ketika overweight juga dapat menganggu sensitivitas 

insulin. Responden yang memiliki aktivitas yang kurang maka akan 

mengakibatkan kadar gula darahnya naik begitu pula sebaliknya apabila 

responden melakukan aktivitas seperti berolahraga dan senam secara rutin maka 

kadar gula darah dalam rentang normal (Boku, 2019). 

c. Kebiasaan merokok  

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa merokok juga menimbulkan 

kecenderungan untuk menaikkan kadar gula darah yang berakibat pada 

meningkatnya kejadian diabetes melitus tipe 2. 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; 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 
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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 cang 

cangklong. Peranan terbesar yang sapat merusak system kerja hormone insulin 

adalah Nikotin. Nikotin dapat meningkatkan kadar adrenalin yang dapat 

menaikkan produksi gula di hati. Kandungan Nikotin pada rokok berkontribusi 

terhadap berkembangnya resisten insulin yang akan menaikkan kadar glukosa 

dalam darah (Susanto, 2011). 

 

C. Metode pemeriksaan glukosa darah  

1. Metode Glukosa Oksidase Para Amino Phenazone (GOD-PAP) 

Metode GOD-PAP adalah suatu cara penetapan glukosa darah dari sampel 

serum atau plasma secara enzimatik menggunakan Glukosa Oksidase Para 

Amino Phenazone meng-hasilkan warna merah, yang diukur dengan fotometer 

pada panjang gelom-bang 546 nm. Prinsip pemeriksaan metode GOD PAP adalah 

menggu-nakan glukosa oksidase / peroksidase dengan indikator quinonimine 

yang berwarna merah (reaksi ini cukup stabil). Intensitas warna ini diukur pada 

spektro-fotometer sehingga kadar glukosa yang terkandung dalam sampel 

tergantung dari warna yang dihasilkan (Hilda et al., 2017) 
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2. Metode Point of Care Testing (POCT) 

POCT adalah alat yang digunakan untuk mengukur kadar glukosa darah 

total berdasarkan deteksi elektrokimia dengan dilapisi ensim glukosa oxidase 

pada strip membran. Kelebihan dari alat POCT, yaitu mudah digunakan dapat 

dilakukan oleh perawat, pasien dan keluarga untuk monitoring pasien, hasil yang 

relatif singkat, volume sampel yang dipakai lebih sedikit, alat lebih kecil 

sehingga tidak perlu ruang khusus dan bisa dibawa (Endiyasa et al., 2019). 

3. Metode heksokinase  

Metode heksokinase adalah metode referensi untuk penentuan konsentrasi 

glukosa. Metode ini khusus untuk D-glukosa. Yang bereaksi dengan enzim 

heksokinase, D-glukosa terfosforilasi dengan molekul ATP untuk membentuk 

glukosa-6-fosfat. Oleh aksi glukosa-6-fosfat dehidrogenase (G-6-PDH) di 

hadapan NADP, sehingga terbentuk glukosa-6-fosfat mengubah menjadi 6-

phosphogluconate, dimana NADPH terbentuk. Absorbansi NADPH diukur dalam 

daerah UV (334, 340 atau 365 nm) (Krisidawati et al., 2002). Pemeriksaan 

glukosa darah metode heksokinase di beberapa rumah sakit menggunakan alat 

indiko plus analyzer. Prinsip dari alat ini adalah melewatkan cahaya dengan 

panjang gelombang tertentu didalam kurvet. Dalam kurvet akan terjadi hasil 

reaksi antara sampel dan reagen yang akan membentuk warna tertentu. Sebagian 

cahaya akan diserap dan sebagian lagi akan dilewatkan. Nilai dari absorbansi 

cahaya sebanding dengan konsentrasi larutan yang ada pada kurvet. Pemeriksaan 

menggunakan alat indiko plus analyzer memiliki presisi dan akurasi yang tinggi, 

hemat tenaga dan juga dapat mengurangi human eror, dapat mengerjakan sampel 
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dalam jumlah yang besar, serta memiliki fitur yang otomatis. Selain itu pada alat 

ini juga dapat digunakan pemeriksaan dengan parameter yang berbeda pada satu 

sampel, sehingga menghemat dan mengefisienkan sampel dalam pemeriksaan. 

Kelemahan dari penggunaan alat ini adalah harus tersedianya ruangan yang 

cukup luas dikarenakan ukuran alat yang cukup besar, dan running sampel yang 

sedikit lama yaitu diperlukan waktu 9 menit (Kristanto, 2018). 

4. Metode Folin Wu 

Penentuan kadar glukosa darah dapat dilakukan dengan berbagai metode. 

Metode yang dapat digunakan untuk penentuan kadar glukosa darah adalah 

metode Folin-Wu. Prinsip penentuan kadar glukosa darah dengan metode Folin-

Wu adalah reaksi reduksi ion kupri di dalam larutan kupritartrat oleh gula 

pereduksi menjadi ion kupro. Senyawa Cu2O yang terbentuk selanjutnya bereaksi 

dengan asam fosfomolibdat membentuk senyawa fosfomolibdenum oksida yang 

berwarna biru tua. Intensitas warna biru yang terbentuk sebanding dengan kadar 

glukosa didalam darah sampel sehingga dapat diukur serapannya secara 

spektrofotometri pada panjang gelombang 420 nm (Maresha, 2019).  

D. Jenis pemeriksaan kadar glukosa darah 

1. Glukosa darah Sewaktu (GDS) 

Glukosa Darah Sewaktu merupakan parameter pemeriksaan kadar gula 

darah yang dapat diukur setiap saat, tanpa memperhatikan waktu pasien terakhir 

kali makan. Tes glukosa darah sewaktu biasanya digunakan sebagai tes skrining 

untuk penyakit Diabetes Mellitus. Kadar glukosa sewaktu normal adalah kurang 

dari 140 mg/dl (Kaiser Foundation, 2015) 
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2. Glukosa darah puasa (GDP) 

Glukosa Darah puasa merupakan uji kadar glukosa darah pada pasien yang 

melakukan puasa selama 10-12 jam. KKadar glukosa ini dapat menunjukan 

keadaan keseimbangan glukosa secara keseluruhan atau homeostatis glukosa. dan 

pengukuran rutin sebaiknya di lakukan pada sampel glukosa puasa. Kadar 

glukosa puasa normal adalah antara 70-110 mg/dl (Hartina, 2017) 

3. Glukosa darah 2 jam setelah makan (GD2PP) 

Glukosa darah 2 jam setelah makan biasa disebut dengan glukosa darah 2 

jam post prandial. Bertujuan untuk menilai kadar glukosa darah 2 jam setelah 

makan. Dapat dilakukan secara bersamaan dengan pemeriksaan glukosa darah 

puasa artinya setelah pengambilan glukosa darah puasa pasien disuruh 

menghabiskan 1 porsi makanan yang biasa, lalu setelah 2 jam kemudian 

dilakukan pengukuran kadar glukosanya (Triana & Salim, 2017). 

E. Merokok  

1. Pengertian merokok 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 

tahun 2013, rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk 

dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau 

bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, 

dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, 

dengan atau tanpa bahan tambahan. Biasanya rokok memiliki bentuk silinder dari 

kertas berukuran panjang 70 hingga 120 mm (bervariasi bergantung tiap-tiap 

negara) dengan diameter sekitar 10mm. Biasanya para perokok akan membakar 
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pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup 

lewat mulut pada ujung lain. Setiap batang rokok yang dibakar akan 

mengeluarkan lebih 4.000 bahan kimia beracun yang membahayakan 

(KemenkesRI, 2013) 

Merokok pada dasarnya adalah suatu kegiatan untuk menikmati asap 

nikotin yang terbakar berserta senyawa lainnya yang memberi efek ketenangan 

bagi si perokok. Selain nikotin, di dalam rokok juga mengandung berbagai 

senyawa yang dapat menciptakan rasa yang sesuai dengan selera konsumen 

(perokok) (Tirtosastro & Murdiyati, 2010). 

2. Kategori usia perokok 

Menurut Riskesdas 2018 menyebutkan terjadi peningkatan konsumsi 

rokok pada usia remaja dan dewasa, kelompok umur tersebut digolongkan 

berdasarkan kategori tertentu. Salah satu pembagian kelompok umur atau kategori 

umur dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI (2009) sebagai berikut: 

a. Masa Remaja Akhir = 17 – 25 tahun.  

b. Masa Dewasa Awal = 26 – 35 tahun.  

c. Masa Dewasa Akhir = 36 – 45 tahun. 

d. Masa Lansia Awal = 46 – 55 tahun. 

e. Masa Lansia Akhir = 56 – 65 tahun. 

3. Klasifikasi perokok 

Perokok menurut World Health Organization (WHO) perokok 

diklasifikasikan menjadi tiga kelompok berdasarkan frekuensi jumlah rokok yang 

dihisap per hari (Sundari et al., 2015), yaitu:  
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a. Perokok yang mengonsumsi rokok 1-10 per hari disebut perokok ringan. 

b. Perokok yang mengkonsumsi rokok 11 - 20 batang per hari disebut perokok 

sedang. 

c. Perokok yang mengkonsumsi rokok lebih dari 20 batang per hari disebut 

perokok berat. 

Berdasarkan durasi perokok seseorang dikategorikan sebagai perokok aktif 

apabila merokok setiap hari dalam jangka waktu minimal 6 bulan dan masih 

merokok pada saat dilakukan penelitian (Sundari et al., 2015). 

4. Kandungan rokok  

Kandungan kimia tembakau pada rokok yang sudah teridentifikasi 

jumlahnya mencapai 2.500 komponen. Dari jumlah tersebut sekitar 1.100 

komponen diturunkan menjadi komponen asap secara langsung dan 1.400 lainnya 

mengalami dekomposisi atau terpecah, bereaksi dengan komponen lain dan 

membentuk komponen baru. Di dalam asap sendiri terdapat 4.800 macam 

komponen kimia yang telah teridentifikasi. Dari Semua komponen kimia rokok, 

kandungan yang berbahaya bagi kesehatan, yaitu: tar, nikotin, dan gas CO yang 

berasal dari tembakau (Tirtosastro & Murdiyati, 2010) 

a. Nikotin  

Nikotin (β-pyridil-α-N-methyl pyrrolidine) merupakan senyawa organik 

spesifik yang terkandung dalam daun tembakau. Apabila diisap senyawa ini akan 

menimbulkan rangsangan psikologis bagi perokok dan membuatnya menjadi 

ketagihan. Dalam asap, nikotin berpengaruh terhadap beratnya rasa isap. Semakin 

tinggi kadar nikotin rasa isapnya semakin berat, sebaliknya tembakau yang 
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berkadar nikotin rendah rasanya hambar (Tirtosastro & Murdiyati, 2010). Zat ini 

berubah warna menjadi coklat dan memiliki bau seperti tembakau jika 

bersentuhan dengan udara. Kadarnya dalam tembakau adalah sekitar 1-2%. 

Nikotin dapat diserap melalui saluran napas, rongga mulut, usus halus, dan kulit. 

Nikotin yang diinhalasi akan diabsorpsi dan dimetabolisme dalam jumlah yang 

berarti di paru-paru. Nikotin terutama mengalami metabolisme di hati, paru-paru, 

dan ginjal (Sari, 2017).  

b. Tar 

Tar merupakan bagian partikel dalam asap rokok sesudah kandungan 

nikotin dan uap air dikeluarkan. Tar mengandung kumpulan senyawa yang 

bersifat karsinogen. Pada saat rokok dihisap, tar masuk kedalam rongga mulut 

sebagai uap padat asap rokok. Setelah dingin akan menjadi padat dan membentuk 

endapan warna coklat pada permukaan gigi, saluran pernapasan dan paru. 

Pengendapan ini bervariasi antara 3-40 mg per batang rokok, sementara kadar 

dalam rokok berkisar 24 -45 mg (Susanto, 2011).  

c. Karbon Monoksida  

Gas karbon monoksida adalah sejenis gas yang tidak memiliki bau. Unsur 

ini dihasilkan oleh pembakaran yang tidak sempurna dari unsur karbon dan 

bersifat toksik. Karbon monoksida yang berikatan dengan hemoglobin akan 

membentuk karboksihemoglobin yang akan mengurangi kapasitas pengangkutan 

oksigen oleh hemoglobin. Daya ikat karbon monoksida terhadap hemoglobin 230 

lebih kuat dari pada daya ikat oksigen terhadap hemoglobin. Jika terdapat 

peningkatan kadar karbon monoksida dalam darah, kadar oksgen akan turun 
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dengan drastis, sehingga jaringan tubuh akan mengalami hipoksia (Susanto, 

2011).  

F. Hubungan merokok dengan kadar glukosa darah  

Kenaikan gula darah yang pada perokok diakibatkan kandungan nikotin 

pada 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 

glukoneogeneisi yaitu metabolisme glukosa dari senyawa non karbohidrat seperti 

lemak dan protein. Hal inilah yang menyebabkan sebagian besar perokok 

mengalami 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 

hormone insulin tetap ada namun tidak bekerja untuk menyerap glukosa sehingga 

menyebabkan meningkatnya glukosa dalam darah (Sherwood, 2018a). 

Selain itu, hal yang menjadi pemicu tingginya kadar gula darah adalah 

meningkatnya radikal bebas dalam tubuh yang lama-kelamaan dapat 

menyebabkan rusaknya sel beta pankreas hal inilah yang menyebabkan proporsi 

toleransi glukosa terganggu lebih besar pada individu yang memiliki durasi 
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merokok yang lama terutama lebih dari 20 tahun. Frekuensi rokok yang dihisap 

dalam sehari juga berpengaruh terhadap banyaknya kadar nikotin dalam darah 

yang berpengaruh pada banyaknya pelepasan hormon kortisol. Hormon inilah 

yang memicu pemecahan glukosa terus menerus apabila hal ini terus berlanjut 

maka kerja insulin akan terganggu. Akibat dari hal tersebut, maka sel beta 

pankreas akan merespon dengan memproduksi dan melepaskan insulin lebih 

banyak lagi akan tetapi aktivitas yang terganggu oleh adanya nikotin sehingga 

kinerja hormon kortisol menurun akibatnya pemecahan glukosa yang seharusnya 

dapat digunakan untuk menghasilkan energi atau disimpan sebagai cadangan 

makanan menjadi tidak terpakai, dan tersebar dalam darah sehingga glukosa 

darah meningkat (Sherwood, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


