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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEBAHASAN 

A. Hasil  

1. Kondisi lokasi penelitian 

Desa Adat Lukluk merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan 

Mengwi, Kabupaten Badung. Desa Adat Lukluk memiliki batas-batas wilayah 

yaitu sebelah utara adalah Desa Adat Anggungan, sebelah timur adalah Desa Adat 

Sading, sebelah selatan adalah Desa Adat Sempidi, dan di sebelah barat adalah 

Desa Adat Kapal. Desa Adat Lukluk terbagi menjadi 5 Banjar Dinas yaitu Banjar 

Badung Lukluk, Banjar Tengah Lukluk, Banjar Delodperempatan Lukluk, Banjar 

Perang Lukluk, dan Banjar Batur Sari. Desa Adat Lukluk memiliki luas wilayah 

314 hektare, jumlah Penduduk Desa Adat Lukluk pada tahun 2016 terdiri dari 

3.522 penduduk laki-laki dan 3.626 penduduk perempuan dengan kepadatan 

penduduk 2.276,43 jiwa per km2 (Profil Desa Adat Lukluk, 2016). 

Banjar Badung Lukluk merupakan salah satu Banjar Dinas yang ada di 

Desa Adat Lukluk. Banjar Badung Lukluk memiliki jumlah penduduk sebanyak 

890 penduduk yang terdiri dari 150 Kepala Keluarga. Berdasarkan hasil studi 

pendahuluan didapatkan bahwa sebagian penduduk laki-laki di Banjar Badung 

Lukluk merupakan perokok aktif, selain itu kecenderungan perokok aktif yang ada 

di Banjar Badung Lukluk juga memiliki beberapa masalah kesehatan seperti 

Diabetes Militus.  

2. Karakteristik perokok aktif di Banjar Badung Lukluk 

Adapun hasil karakteristik subjek dalam penelitian adalah sebagai berikut : 
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a. Berdasarkan usia 

Karakteristik Perokok Aktif di Banjar Badung Lukluk, Kecamatan 

Mengwi , Kabupaten Baadung berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 2.  

Tabel 2 

Klasifikasi Jumlah Perokok Aktif Berdasarkan Usia. 

No Usia Jumlah Persentase (%) 

1 17-25 2 6,7 

2 26-35 4 13,3 

3 36-45 9 30 

4 46-55 8 26,7 

5 56-65 7 23,3 

 Total 30 100 

Sumber : Data Primer 

Berdasarkan tabel 2, perokok aktif yang ada di Banjar Badung Lukluk 

memiliki rentang usia yaitu : 17-25 tahun sebanyak 6,7%, 26-35 tahun sebanyak 

13,3%, 36-45 tahun sebanyak 30%, 46-55 tahun sebanyak 26,7%, dan 56-65 tahun 

sebanyak 23,3%. Rentang usia terbanyak pada perokok aktif di Banjar Badung 

Lukluk adalah pada rentang usia 36-45 tahun.  

b. Berdasarkan durasi merokok 

Karakteristik Perokok Aktif di Banjar Badung Lukluk, Kecamatan 

Mengwi, Kabupaten Badung berdasarkan Durasi Merokok dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3 

Klasifikasi Jumlah Perokok Aktif Berdasarkan Durasi Merokok 

No Durasi Jumlah  Persentase (%) 

1  1-5 Tahun 8 26,7 

2  6-10 Tahun 10 33,3 

3 >10 Tahun 12 40 

 Total 30 100 
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Sumber : Data Primer 

Berdasarkan tabel 3, didapatkan klasifikasi perokok aktif di Banjar 

Badung Lukluk berdasarkan durasi merokok pada responden yaitu : Kronik 

Ringan dengan durasi merokok 1-5 tahun sebanyak 26,7%, Kronik Sedang dengan 

durasi merokok 6-10 tahun sebanyak 33,3% dan Kronik Berat dengan durasi 

merokok >10 tahun sebanyak 40%. Durasi perokok terbanyak pada perokok aktif 

di Banjar Badung Lukluk adalah dengan durasi >10 tahun. 

c. Berdasrkan frekuensi merokok 

Karakteristik Perokok Aktif di Banjar Badung Lukluk, Kecamatan 

Mengwi, Kabupaten Badung berdasarkan Frekuensi Merokok dapat dilihat pada 

tabel 4. 

Tabel 4 

Klasifikasi Jumlah Perokok Aktif Berdasarkan Frekuensi Merokok 

No Frekuensi Jumlah Persentase (%) 

1 1-10 Batang 12 40 

2 11-20 Batang  10 33,3 

3 >20 Batang  8 26,7 

 Total 30 100 

Sumber : Data Primer 

Berdasarkan tabel 4, didapatkan klasifikasi perokok aktif di Banjar 

Badung Lukluk berdasarkan frekuensi merokok yaitu : Perokok Ringan dengan 

konsumsi rokok 1-10 batang/hari  sebanyak 40%, Perokok Sedang dengan 

konsumsi rokok 11-20 batang/hari sebanyak 33,3%, dan Perokok Berat dengan 

konsumsi rokok >20 batang/hari sebanyak 26,7%. Frekuensi perokok terbanyak 
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pada perokok aktif di Banjar Badung Lukluk adalah dengan frekuensi konsumsi 

rokok 1-10 batang/hari.  

3. Kadar glukosa darah sewaktu perokok aktif di Banjar Badung Lukluk 

Hasil pemeriksaan kadar Glukosa Darah Sewaktu pada Perokok Aktif di 

Banjar Badung Lukluk Kecamatan Mengwi, Kabuten Badung dapat dilihat pada 

tabel 5. 

Tabel 5 

Kadar Glukosa Darah Sewaktu pada Perokok Aktif Banjar Badung Lukluk 

No Kategori Jumlah Persentase (%) 

1 Normal <106 mg/dl 22 73.3 

2 Tinggi ≥106 mg/dl 8 26,7 

 Total 30 100 

Sumber : Data Primer 

Berdasarkan tabel 5, dapat dilihat hasil pemeriksaan kadar glukosa darah 

sewaktu pada perokok aktif di Banjar Badung Lukluk yaitu : kadar glukosa darah 

sewaktu dengan kategori normal <106 mg/dl sebanyak 73,3%, dan kadar glukosa 

darah sewaktu dengan kategori tinggi ≥106 mg/dl sebanyak 26,7%. Berdasarkan 

data tersebut sebagian besar perokok aktif di Banjar Badung Lukluk memiliki 

kadar glukosa darah sewaktu normal. 

4. Hasil pengamatan terhadap subjek penelitian berdasarkan variabel 

penelitian 

a. Kadar glukosa darah sewaktu pada perokok aktif di banjar badung lukluk 

berdasarkan usia 
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Hasil pemeriksaan Glukosa Darah Sewaktu pada Perokok Aktif di Banjar 

Badung Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung berdasarkan usia 

sebagai berikut : 

Tabel 6 

Hasil pemeriksaan Glukosa Darah Sewaktu  pada Perokok Aktif berdasarkan usia 

No Usia 

Kadar Glukosa (Usia) 
Total 

Normal Tinggi 

Ʃ % Ʃ % Ʃ % 

1 17-25 2 6,7 0 0,0 2 6,7 

2 26-35 4 13,3 0 0,0 4 13,3 

3 36-45 8 26,7 1 3,3 9 30,0 

4 46-55 5 16,7 3 10 8 26,7 

5 56-65 3 10 4 13,3 7 23,3 

Total 22 73,4 8 26,6 30 100 

Sumber : Data Primer 

Berasarkan tabel 6, didapatkan hasil bahwa perokok aktif dengan rentang 

usia 56-65 tahun sebanyak 13,3%, 46-55 tahun sebanyak 10%, dan 36-45 tahun 

sebanyak 3,3% di Banjar Badung Lukluk memiliki kadar glukosa darah sewaktu 

yang tinggi. Total dari semua rentang usia responden didapatkan sebanyak 8 

orang perokok aktif memiliki kadar glukosa darah sewaktu dengan kategori tinggi 

yaitu ≥106 mg/dl. Kadar glukosa darah sewaktu tinggi lebih banyak didapatkan 

pada rentang usia 56-65 tahun. 

b. Kadar glukosa darah sewaktu pada perokok aktif di banjar badung lukluk 

berdasarkan durasi merokok. 
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 Hasil pemeriksaan Glukosa Darah Sewaktu pada Perokok Aktif di Banjar 

Badung Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung berdasarkan durasi 

merokok sebagai berikut : 

Tabel 7 

Hasil pemeriksaan Glukosa Darah Sewaktu pada Perokok Aktif berdasarkan 

durasi merokok 

No Durasi 

Kadar Glukosa (Durasi Merokok) 
Total 

Normal Tinggi 

Ʃ % Ʃ % Ʃ % 

1 1-5 8 26,7 0 0 8 26,7 

2 6-10 10 33,3 0 0 10 36,7 

3 >10 4 13,3 8 26,7 12 36,7 

Total 22 63,3 8 26,7 30 100 

Sumber : Data Primer 

Berdasarkan tabel 7, didapatkan hasil bahwa kadar glukosa darah sewaktu 

tinggi yaitu sebanyak 8 orang (26,7%) lebih banyak ditemui pada perokok dengan 

durasi merokok >10 tahun dengan kategori kronik berat. 

c. Kadar glukosa darah sewaktu pada perokok aktif di banjar badung lukluk 

berdasarkan frekuensi merokok. 

 Hasil pemeriksaan Glukosa Darah Sewaktu pada Perokok Aktif di Banjar 

Badung Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung berdasarkan durasi 

merokok sebagai berikut : 

Tabel 8 

Hasil pemeriksaan Glukosa Darah Sewaktu pada Perokok Aktif berdasarkan 

frekuensi merokok 
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No Frekuensi 

Kadar Glukosa (Frekuensi Merokok) 
Total 

Normal Tinggi 

Ʃ % Ʃ % Ʃ % 

1 1-10 12 40 0 0 12 40 

2 11-20 10 33,3 0 0 10 33,3 

3 >20 0 0 8 26,7 8 26,7 

Total 22 73,3 8 26,7 30 100 

Sumber : Data Primer 

Berdasarkan tabel 8, didapatkan hasil bahwa kadar glukosa darah sewaktu 

tinggi yaitu sebanyak 8 orang (26,7%) ditemukan pada perokok aktif di Banjar 

Badung Lukluk dengan konsumsi rokok >20 batang/hari dengan kategori perokok 

berat. 

B. Pembahasan  

1. Kadar glukosa darah sewaktu pada perokok aktif di banjar badung 

lukluk 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 5, didapatkan hasil pengukuran 

kadar Glukosa Darah Sewaktu pada perokok aktif di Banjar Badung Lukluk lebih 

banyak ditemukan dalam kategori normal yaitu sebanyak 73,3% , dan dengan 

kategori tinggi ditemukan sebanyak 26,7%. Kadar glukosa tinggi banyak 

didapatkan pada responden dengan rentang usia 56-65 tahun sebanyak 13,3%, 46-

55 tahun sebanyak 10%, dan 36-45 tahun sebanyak 3,3% dan  kadar glukosa 

tinggi sebanyak 26,7% banyak ditemui pada perokok dengan durasi merokok >10 

tahun dan frekuensi merokok >20 batang per hari. Kadar Glukosa Darah sangat 

erat kaitannnya dengan konsumsi makanan yang banyak mengandung gula namun 

dalam beberapa penelitian dijelaskan bahwa peningkatan kadar glukosa darah 
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dapat dipengaruhi oleh faktor pola hidup salah satunya adalah  kebiasaan 

merokok. 

Kadar Glukosa Darah Sewaktu tinggi pada Perokok Aktif di Banjar 

Badung Lukluk didapatkan sebanyak 26,7%. Hal ini jangan sampai diabaikan 

mengingat berbagai penelitan menunjukan bahwa peningkatan kadar glukosa 

darah dapat dipengaruhi oleh faktor pola hidup salah satunya adalah kebiasaan 

merokok. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Suparmin, 2010) yang 

melakukan penelitian terhadap laki-laki perokok dan bukan perokok diperoleh 

hasil bahwa pada kelompok bukan perokok kadar glukosa darah sebesar 102,0 

(86-150) mg/dl sedangkan kadar glukosa darah pada kelompok perokok adalah 

118,6 (SD 25,2) mg/dl. Dengan uji Mann-Whitney, didapatkan nilai p=0.002 

dimana terdapat perbedaan bermakna kadar glukosa darah kelompok perokok dan 

bukan perokok.  Hal tersebut dapat terjadi karena kandungan nikotin yang 

terdapat dalam rokok dapat menyebabkan terjadinya resistensi insulin (Suparmin, 

2010) 

Gangguan baik dari produksi maupun aksi insulin menyebabkan gangguan 

pada metabolisme glukosa, dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Pada 

dasarnya, bermula dari hambatan dalam utilisasi glukosa yang kemudian diikuti 

oleh peningkatan kadar glukosa darah. Secara klinis, gangguan tersebut dikenal 

sebagai gejala diabetes mellitus. Pada diabetes mellitus tipe 2 (DMT2), jenis 

diabetes yang paling sering ditemukan, gangguan metabolisme glukosa 

disebabkan oleh dua faktor utama yakni tidak adekuatnya sekresi insulin 
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(defisiensi insulin) dan kurang sensitifnya jaringan tubuh terhadap insulin 

(resistensi insulin), disertai oleh faktor lingkungan (environment) (Kusanto, 

2016). 

Nikotin dalam hal ini adalah sebagai pemegang dalam menyebabkan 

resistensi hormone insulin. Ketika perokok mengkonsumsi rokok, nikotin masuk 

baik melalui oral dan inhalasi kemudian secara cepat masuk ke dalam aliran 

darah. Kemudia nikotin menempel di nicotinic acetylcholine receptor pada sel 

beta pankreas dan meningkatkan apoptosis dari sel beta pancreas sehingga 

menghambat sekresi insulin (Halim, 2017). Semakin banyak kadar nikotin yang 

masuk maka akan menyebabkan pelepasan hormon adrenalin yang berdampak 

terjadi peningkatan glukosa darah, tekanan darah dan denyut jantung. Kebiasaan 

merokok dan lamanya terpajan dengan nikotin dapat meningkatkan radikal bebas 

dalam tubuh yang dapat menganggu kerja insulin dan merusak sel beta pankreas. 

Kadar nikotin yang banyak akan berpengaruh merangsang pelepasan hormon 

kortisol. Hormon kortisol merupakan hormon antagonis insulin yang memicu 

terjadinya pemecahan glukosa secara terus menerus, hal ini dapat mengakibatkan 

kerja insulin menjadi terganggu sehingga berpengaruh terhadap tingginya kadar 

glukosa dalam darah (Haiti, 2018). 

Kadar Glukosa Darah Sewaktu pada perokok aktif di Banjar Badung 

Lukluk sebagian besar ditemukan dalam kategori normal yaitu 73.3%. Hal 

tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Silalahi, 2017) yaitu 

penelitian pada mahasiswa teknik USU 2016 dimana didapatkan bahwa sebanyak 
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56 (96,6 %) orang memiliki kadar glukosa darah sewaktu normal, sedangkan 2 

orang (3,4%) memiliki kadar glukosa darah yang tinggi atau hiperglikemia hal 

tersebut dikarenakan perbedaan aktivitas, pola makan dan juga riwayat penyakit 

dari masing-masing responden. Kadar Glukosa Darah Sewaktu yang normal pada 

perokok aktif di Banjar Badung Lukluk dikarenakan sebagian responden tidak 

memiliki penyakit penyerta dan juga aktif beraktivitas seperti bekerja dan juga 

berolahraga, selain itu kriteria yang diterapkan sebagai responden yaitu dengan 

melihat IMT atau Indeks Masa Tubuh dimana IMT yang diperkenankan adalah 

dengan IMT normal dengan kisaran 18.5-22.9 (PERKENI, 2019). Berdasarkan 

penelitian (Lisiswanti & Cordita, 2016) latihan fisik pada penderita DM memiliki 

peranan yang sangat penting dalam mengendalikan kadar gula dalam darah, 

dimana saat melakukan latihan fisik terjadi peningkatan pemakaian glukosa oleh 

otot yang aktif sehingga secara langsung dapat menyebabkan penurunan kadar 

glukosa darah. 

Dalam penelitian  ini kriteria inklusi yang digunakan salah satunya adalah 

menggunakan IMT normal yang berkisar 18.5-22.9.Penggunaan IMT ini bertujuan 

agar sampel yang diambil benar-benar murni kaitannya Glukosa Darah Sewaktu 

terhadap konsumsi rokok dan bukan diakibatkan karena faktor obesitas yang 

disebebkan oleh konsumsi makanan yang berlebih. Seperti yang kita ketahui 

Indeks Massa Tubuh (IMT) dapat digunakan untuk menentukan seberapa besar 

seseorang dapat terkena resiko penyakit tertentu yang disebabkan karena berat 

badannya. Apabila seseorang memiliki IMT >23.0 dengan kategori berat badan 

berlebih hal ini merupakan indikasi seseorang dapat mengalami berbagai macam 
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penyakit metabolik akibat kontrol glukosa darah serta indeks massa tubuh yang 

abnormal sehingga bisa terjadi peningkatan kadar glukosa dalam darah (Andriana 

et al., 2018).  Selain berpengaruh terhadap glukosa darah sewaktu, pada penelitian  

(Sunita & Meinisasti, 2018) yang melakukan penelitian terhadap profil glukosa 

darah puasa berdasarkan indeks masa tubuh juga memperoleh hasil bahwa gula 

darah puasa pada Mahasiswa IMT overweight didapat nilai 120 mg/dL dan 

glukosa darah puasa pada IMT Mahasiswa normal didapat nilai 101 mg/dL. Jadi 

ada perbedaan yang bermakna kadar glukosa darah IMT obesitas dan IMT 

normal. 

2. Kadar glukosa darah sewaktu pada perokok aktif di banjar badung 

lukluk berdasarkan usia. 

Berasarkan tabel 6, didapatkan hasil bahwa perokok aktif dengan rentang 

usia 56-65 tahun sebanyak 13,3%, 46-55 tahun sebanyak 10%, dan 36-45 tahun 

sebanyak 3,3%  di Banjar Badung Lukluk memiliki kadar glukosa darah sewaktu 

yang tinggi. Total dari semua rentang usia responden didapatkan sebanyak 8 

orang perokok aktif memiliki kadar glukosa darah sewaktu dengan kategori tinggi 

yaitu ≥106 mg/dl. Kadar glukosa darah sewaktu tinggi lebih banyak didapatkan 

pada rentang usia 56-65 tahun. Berbagai penelitian menyatakan bahwa usia sangat 

menentukan kondisi kesehatan seseorang karena seiring dengan bertambahnya 

usia akan terjadi penurunan fungsi tubuh salah satunya adalah penurunan sel β 

pankreas yang dapat menyebabkan kenaikan kadar glukosa dalam darah. 
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Proses penuaan merupakan proses yang berhubungan dengan umur 

seseorang. Manusia mengalami perubahan sesuai dengan bertambahnya umur. 

Permasalahan yang sering dihadapi seiring dengan bertambahnya umur dan 

berjalannya waktu, akan terjadi penurunan berbagai fungsi organ tubuh. 

penurunan fungsi ini disebabkan karena berkurangnya jumlah sel secara anatomis 

serta berkurangnya aktivitas, asupan nutrisi yang kurang, polusi dan radikal bebas, 

hal tersebut mengakibatkan semua organ pada proses menua akan mengalami 

perubahan structural dan fisiologis, begitu juga otak (Putri, 2021). 

Menurut (Komariah & Rahayu, 2020) yang melakukan penelitian terhadap 

hubungan usia, jenis kelamin dan IMT pada pasien DM tipe 2 menunjukkan 

bahwa berdasarkan uji Chi Square mendapatkan hasil (p-value=0,004). Yang 

berarti ada hubungan antara usia dengan kadar gula darah pada pasien diabetes 

melitus tipe 2 di KPRJ Proklamasi, Depok, Jawa Barat. Faktor risiko diabetes 

melitus muncul setelah usia 45 tahun. Hal ini karena orang pada usia ini kurang 

aktif, berat badan bertambah, massa otot berkurang, dan akibat proses menua yang 

mengakibatkan penyusutan sel-sel β yang progresif. Selain itu, peningkatan 

kejadian diabetes seiring dengan bertambahnya usia, terutama pada usia >40 tahun 

karena pada usia tersebut mulai terjadi peningkatan intoleransi glukosa. Semakin 

bertambahnya usia maka individu akan mengalami penyusutan sel β pankreas 

yang progresif, sehingga hormon yang dihasilkan terlalu sedikit dan menyebabkan 

kadar glukosa naik. Selain itu, pada individu yang berusia lebih tua terdapat 

penurunan aktivitas mitokondria di sel-sel otot sebesar 35%. Hal ini berhubungan 
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dengan peningkatan kadar lemak di otot sebesar 30% dan memicu terjadinya 

resistensi insulin. 

Selain itu penelitian lain juga sejalan dengan penelitian ini dimana usia 

berpengaruh terhadap kadar glukosa dalam darah, menurut (Masruroh, 2018) 

mengatakan bahwa semakin meningkatnya umur dan tingkat obesitas merupakan 

faktor resiko utama peningkatan kadar gula darah selain dari akibat genetika. 

Selain itu pada hasil penelitiannya yang melihat adanya hubungan antara usia 

dengan kadar glukosa didapatkan bahwa dari 30 responden menunjukan bahwa 

rata-rata umur responden adalah 57 tahun. Hasil uji statistik paired t test 

didapatkan nilai p value 0,000 yang lebih kecil dari α = 0,05 (0,000 < 0,05), 

sehingga dapat dikatakan bahwa H1 diterima, H0 ditolak yang berarti ada 

hubungan antara umur dengan kadar gula darah pada penderita Diabetes Melitus 

tipe II di Poli Penyakit Dalam RSUD dr. Iskak Tulungagung tahun 2017. 

3. Kadar glukosa darah sewaktu pada perokok aktif di banjar badung 

lukluk berdasarkan durasi merokok 

Berdasarkan tabel 7, didapatkan hasil bahwa kadar glukosa darah sewaktu 

tinggi yaitu sebanyak 26,7% lebih banyak ditemui pada perokok dengan durasi 

merokok >10 tahun dengan kategori kronik berat. Berbagai penelitian menyatakan 

bahwa semakin lama seseorang terpapar nikotin dalam rokok maka kadar glukosa 

dalam darahnya akan mengalami peningkatan seiring dengan terganggunya 

kinerja hormon insulin.  
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Menurut (Damayanti, 2017) yang melakukan penelitian terhadap kadar 

glukosa darah dengan tinjauan lamanya merokok pada pria bersuku tionghoa 

Indonesia memperoleh hasil bahwa terdapat hubungan lemah namun signifikan 

antara lamanya merokok terhadap kadar glukosa darah, semakin lama seseorang 

merokok maka kadar glukosa darahnya akan semakin meingkat (r+0,0400;sig 

0,029). Hal tersebut terjadi karena adanya paparan nikotin dalam waktu yang lama 

sehingga menjadi penyebab resistensi reseptor insulin serta akibat adanya 

gangguan sekresi insulin. Pada seseorang yang telah merokok dalam jangka waktu 

yang lama akan memiliki sensitivitas reseptor insulin lebih rendah dibandingkan 

dengan orang yang tidak merokok.  

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Rusdina, 2017) mendapatkan hasil 

bahwa proporsi TGT (Toleransi Glukosa Terganggu) lebih banyak pada individu 

yang merokok selama lebih dari 20 tahun dibandingkan kurang dari 20 tahun. . 

Durasi merokok ini sangat penting karena berpengaruh pula pada konsentrasi 

nikotin dalam tubuh dan kerja insulin. Semakin lama individu merokok maka 

semakin lama pula kandungan nikotin dalam darah. Nikotin ini akan diubah 

menjadi kotinin dan merangsang kerja hormone kortisol. Oleh karena itu tubuh 

juga semakin meningkatkan proses pemecahan glukosa seiring dengan adanya zat 

kotinin dalam darah, apabila glukosa dipecah terus menerus beban insulin menjadi 

besar dan lama kelamaan sensitivitasnya akan menurun. 

4. Kadar glukosa darah sewaktu pada perokok aktif di banjar badung 

lukluk berdasarkan frekuensi merokok 
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Berdasarkan tabel 8, didapatkan hasil bahwa kadar glukosa darah sewaktu 

tinggi yaitu sebanyak 8 orang (26,7%) ditemukan pada perokok aktif di Banjar 

Badung Lukluk dengan konsumsi rokok >20 batang/hari dengan kategori perokok 

berat. Berbagai penelitian menyebutkan bahwa semakin banyak jumlah batang 

rokok yang dihisap maka kadar glukosa darah akan semakin meingkat.  

Berdasarkan penelitian dari (Rusdina, 2017) yang melakukan penelitian 

terhadap hubungan merokok dengan Toleransi glukosa terganggu didapatkan 

bahwa individu yang merokok <20 batang per hari memiliki resiko 1,03 kali untuk 

terjadinya TGT dan risiko meningkat menjadi 1,05 kali ketika individu merokok 

≥20 batang per hari. Jumlah rokok yang dihisap berbanding lurus dengan risiko 

terjadinya TGT. Jumlah rokok yang dihisap memberikan pengaruh terhadap 

kotinin yang merupakan senyawa hasil penguraian nikotin yang dapat 

memberikan stimulus pada nefron sehingga mengaktifkan saraf parasimpatis. 

Semakin banyak jumlah kotinin yang terbentuk akan semakin banyak pua hormon 

yang disekresikan oleh kenenjar adrenal. Hormon ini yang memiliki peran untuk 

pemecahan glukosa baik dalam hati, otot maupun lemak. Apabila 

pemecahanterjadi secara terus menerus maka insulin akan bekerja terlalu kerras 

yang berakibat terjadinya resistensi hormon insulin (Sherwood, 2012) 

Menurut (Halim, 2017) yang melakukan penelitian terhadap tinjauan 

jumlah batang rokok yang dihisap perhari pada pria bersuku tionghoa Indonesia 

memperoleh hasil analisis korelasi Spearman’s rho didapatkan hasil signifikan 

sebesar 0,014 dan koefisien korelasi (+) 0,443 yang berarti terdapat hubungan 

yang bermakna kadar glukosa darah dengan jumlah batang rokok yang dihisap 
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perhari dimana semakin banyak rokok ysng dihisap perhari akan menaikkan kadar 

glukosa darah. Konsentrasi nikotin yang masuk dalam tubuh akan semakin 

meningkat bersamaan dengan banyaknya jumlah batang rokok yang dihisap, 

sehingga semakin banyak konsentrasi nikotin dalam tubuh maka semakin tinggi 

pula resiko diabetes melitus. Hal tersebut terjadi karena nikotin yang terdapat 

dalam rokok menyebabkan resistensi reseptor insulin dan menghambat sekresi 

insulin sehingga dapat meningkatkan kadar glukosa darah.  


