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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Kerangka konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Gambar 1 Kerangka Konsep Gambaran Glukosa Darah Sewaktu pada Perokok 

Aktif di Banjar Badung Lukluk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung 

berdasarkan nilai BRSU Tabanan dengan Indiko Plus Analyzer. 

 

Keterangan: 

: Tidak Diteliti  

   : Diteliti 

Kerangka konsep adalah formulasi atau simplifikasi dari kerangka teori 

atau teori- teori yang mendukung penelitian tersebut, oleh sebab itu kerangka 

Perokok Aktif 

Kadar Glukosa Darah 

Faktor yang 

mempengaruhi 

kadar glukosa: 

• Usia 

• Durasi 

merokok 

• Frekuensi 

merokok 

Faktor yang 

mempengaruhi 

kadar glukosa: 

• Asupan 

makanan 

• Obat-obatan 

• Aktivitas 

fisik 

 

 

Normal 

<106 mg/dl 

Tinggi 

≥106 mg/dl 
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konsep ini terdiri dari variablel-variabel serta hubungan variabel yang satu dengan 

yang lain. Dengan adanya kerangka konsep akan mengarahkan kita untuk 

menganalisis hasil penelitian (Notoatmodjo, 2012). Berdasarkan kerangka konsep 

tersebut dapat dijelaskan bahwa kebiasaan merokok dapat mempengaruhi kadar 

glukosa dalam darah. Hal ini dapat dilihat dengan melakukan penelitian 

berdasarkan usia, frekuensi konsumsi rokok dan durasi konsumsi rokok. Menurut 

penelitian (Rusdina, 2017) mengatakan bahwa rokok berpotensi untuk 

menyebabkan terganggunya toleransi glukosa oleh hormone insulin yang dapat 

menyebabkan peningkatan kadar glukosa dalam darah. 

B. Variabel penelitian dan definisi operasional 

1. Variabel penelitian 

Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan yang 

kemudian menjadi perhatian penelitian untuk diobservasi atau diukur (Rinaldi & 

Mujianto, 2017). Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah kadar 

glukosa darah sewaktu pada perokok aktif Di Banjar Badung Lukluk Kecamatan 

Mengwi Kabupaten Badung. 

2. Definisi operasional  

Definisi operasional merupakan definisi variabel-variabel yang akan 

diteliti secara operasional di lapangan. Untuk membatasi ruang lingkup atau 

pengertian variabel, maka variabel tersebut diberi batasan. Definisi operasional ini 

juga bermanfaat untuk mengarahkan kepada pengukuran atau pengamatan 

terhadap variabel-variabel yang bersangkutan serta pengembangan instrument 
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(Notoatmodjo, 2012). Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 1 

Definisi Operasional Variabel 

 

No Variabel Definisi Cara 

Pengukuran 

Skala 

1 2 3 4 5 

1 Perokok Aktif Responden yang 

masih aktif melakukan 

kebiasaan 

mengkonsumsi rokok 

kurang lebih 1 batang 

perhari 

Observasi Nominal 

2 Usia Perokok Salah satu pembagian 

kelompok umur atau 

kategori umur 

dikeluarkan oleh 

Departemen 

Kesehatan RI (2009) 

sebagai berikut: 

Masa remaja Akhir = 

17 – 25 tahun.  

Masa dewasa Awal = 

26 – 35 tahun.  

Masa dewasa Akhir = 

36 – 45 tahun. 

Masa lansia Awal = 

46-55 Tahun 

Masa lansia Akhir = 

56-65 Tahun 

Wawancara Ordinal 

 

 

 

 

3 Durasi 

Merokok 

Berdasarkan durasi 

perokok seseorang 

dikategorikan sebagai 

perokok aktif apabila 

merokok setiap hari 

dan masih merokok 

pada saat dilakukan 

penelitian. Durasi 

merokok 

dikategorikan: 

Kronik Ringan = 1-5 

Wawancara Ordinal 
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No Variabel Definisi Cara 

Pengukuran 

Skala 

1 2 3 4 5 

Tahun 

Kronik Sedang = 6-10 

Tahun 

Kronik Berat = >10 

Tahun (Warsodoedi, 

2014) 

4 Frekuensi 

Merokok 

Jumlah batang rokok 

yang dikonsumsi 

responden per hari:  

1-10: Ringan 

10-20: Sedang 

>20: Berat (Sundari, 

2015)  

 

Wawancara Ordinal 

5 Kadar 

Glukosa 

Darah 

Sewaktu 

Pemeriksaan gula 

darah yang dilakukan 

setiap waktu, tanpa 

ada syarat puasa dan 

makan. Pengukuran 

dilakukan 

menggunakan sampel 

darah vena perokok 

aktif di Br. Badung 

Lukluk.  

Kadar glukosa darah 

sewaktu dalam vena 

dapat dikategorikan 

berdasarkan niali 

normal Indiko Plus 

Analyzer BRSU 

Tabanan. 

Normal: <106 mg/dl 

Tinggi:  ≥106 mg/dl 

 

Pemeriksaan 

Laboratorium 

metode 

Heksokinase 

Rasio 

  


