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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

  

A. Latar Belakang 

Berdasarkan data dari World Health Organization (WHO), Indonesia 

merupakan negara ketiga dengan jumlah perokok terbesar di dunia setelah China 

dan India. Peningkatan konsumsi rokok mengakibatkan tingginya beban penyakit 

akibat rokok dan bertambahnya angka kematian akibat rokok. Pada tahun 2030 

diperkirakan angka kematian pada perokok di dunia akan mencapai 10 juta jiwa dan 

70% diantaranya berasal dari negara berkembang. Bila kecenderungan ini terus 

berlanjut, sekitar 650 juta orang akan terbunuh oleh rokok, yang setengahnya 

berusia produktif dan akan kehilangan umur muda sebesar 20 sampai 25 tahun 

(Kemenkes, 2017).  

Di Indonesia aktivitas merokok sudah menjadi kebiasaan sehari hari. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan 

Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan 

menyatakan bahwa rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan 

untuk dibakar dan dihisap atau dihirup asapnya yang dihasilkan dari tanaman 

Nicotiana tobacum, Nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang 

asapnya mengandung nikotin yang bersifat adiktif dan tar bersifat karsinogenik (PP 

No.109, Tahun 2012).  

Menurut Kajian Hasil Riskesdas 2010, perokok di Indonesia mencapai 

34,7%, sedangkan jumlah perokok di Bali yaitu sebesar 31,0%. Jumlah perokok di 

Bali yang mengkonsumsi rokok 1 – 10 batang rokok per hari sebanyak 67,8% 
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menduduki peringkat ketiga terendah setelah Maluku (69,0%) dan Nusa Tenggara 

(Riskesdas , 2018).  

Dari data riset Kesehatan dasar di Provinsi Bali, persentase penduduk umur 

10 tahun ke atas yang merokok tiap hari 20,2%. Kabupaten Badung juga 

berkontribusi terhadap besarnya prevalensi merokok di Bali sehingga penelitian 

dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku merokok 

masyarakat di Kabupaten Badung. Kabupaten Badung menduduki peringkat ke-4 

dengan perokok aktif terbesar setelah Kabupaten Jembrana, Bangli dan Buleleng. 

Dimana proporsi penduduk umur lebih dari 10 tahun yang melakukan kebiasaan 

merokok di Kabupaten Badung yaitu perokok setiap hari dengan persentase 19,4 % 

dan perokok kadang-kadang dengan persentase 5,6% (Riskesdas , 2018).  

Perokok aktif adalah seseorang yang dengan sengaja membakar tembakau 

yang telah diolah menjadi rokok dengan atau tanpa bahan tambahan serta 

menghirup asap yang ditimbulkan dari pembakaran rokok tersebut. Sedangkan 

perokok pasif adalah seseorang yang bukan perokok namun terpapar dan dengan 

tidak sengaja menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok aktif 

(Permatasari, 2017).  

Perilaku merokok adalah suatu perilaku yang melibatkan proses membakar 

tembakau yang kemudian dihisap asapnya. Perilaku merokok tersebut dapat 

menyebabkan berbagai masalah kesehatan, karena rokok mengandung bahan-bahan

beracun seperti : nikotin, tar, nitrous oxide, formaldehyde, acrolein, formic acid   

phenol, carbon monoxide, dan lain-lain (Cahyono, 2008). Salah satu masalah 

kesehatan yang ditimbulkan yaitu meningkatkan faktor risiko DM tipe II. Salah satu 

penelitian yang diakukan oleh (Damayanti, 2017) yang memperoleh hasil penelitian 
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bahwa semakin lama orang merokok maka kadar glukosa dalam darah akan 

semakin meningkat (r= 0,400: sig 0,029). Penelitian yang dilakukan oleh Yanada 

dan Taberima (2015) menyimpulkan bahwa merokok dapat meningkatkan 2.66 kali 

lebih besar bersiko terkena DM tipe II dibandingkan dengan responden yang tidak 

mengkonsumsi rokok (Kemenkes, 2018). 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.  

Hasil penelitian (Susanto, 2011) menunjukkan bahwa orang yang memiliki 

perilaku kebiasaan merokok memiliki risiko 3 kali terjadinya DM tipe II 

dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki kebiasaan merokok. Faktor risiko 

penyakit tidak menular (PTM) utama yang bisa dicegah bersama adalah perilaku 

buruk merokok, merokok juga termasuk salah satu faktor yang berperan penting 

dalam meningkatkan risiko perkembangan DM.  

Data Dinas Kesehatan Provinsi Bali mencatat penyakit DM pada tahun 2013 

di Kabupaten Badung dengan persentasi (1,3%) menempati urutan ke empat dari 

Kabupaten/Kota yang ada di Bali (Riskesdas, 2013). Data Dinas Kesehatan 

Kabupaten Badung mencatat penyakit DM pada tahun 2015 sebanyak 1.940 orang 

dan tahun 2016 sebanyak 1.673 orang. Data dari RSUD Mangusada Badung 

pasien DM dari 2014 sampai 2017 terus mengalami jumlah peningkatan, 

khususnya pada pasien DM Tipe II dengan persentase 2014 (1,25%), 2015 

(2,56%), 2016 (5,51%), dan pada tahun 2017 (5,57%) (Jaya, 2016). 
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Glukosa darah adalah gula yang terdapat dalam darah yang terbentuk dari 

karbohidrat dalam makanan dan disimpan sebagai glikogen di hati dan otot rangka 

(Joyce, 2007). Gula Darah Sewaktu adalah jenis pemeriksan gula darah kapan pun 

tanpa memperhatikan waktu maupun kondisi seseorang. Pemeriksaan gula darah 

yang dilakukan setiap waktu sepanjang hari tanpa memperhatikan makanan 

terakhir yang dimakan dan kondisi tubuh orang tersebut (Haiti, 2014).  

Berdasarkan hasil survey yang saya lakukan di Perumahan Bukit Ungasan 

Permai, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat 

jumlah perokok di Perumahan Bukit Ungasan Permai, Desa Ungasan, Kecamatan 

Kuta Selatan, Kabupaten Badung sebanyak 150 orang sebagai perokok aktif. 

Dengan lamanya perilaku merokok akan mengakibatkan responden 

mengalami peningkatan risiko menderita DM. Penelitian Ardila (2014) dalam 

penelitiannya menyatakan mayoritas penderita DM tipe II telah merokok selama 

5-10 tahun (35,2%). Perilaku merokok yang dilakukan bertahun - tahun 

berpengaruh terhadap kesehatan dan menimbulkan toksisitas dalam tubuh yang 

akan menyebabkan berbagai masalah kesehatan (Endiyasa, 2018). 

Penelitian Sliwinska dan Milnerowicz (2017) menyatakan bahwa merokok 

dalam waktu yang lama pada penderita DM tipe II meneybabkan resistensi insulin 

dan juga penurunan sensitivias insulin pada metabolisme glukosa perifer. Maka 

dari itu peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana Gambaran Kadar Glukosa 

Darah Sewaktu Pada Perokok Aktif di Perumahan Bukit Ungasan Permai, Desa 

Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.  
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B. Rumusan Masalah 

 “Bagaimanakah Gambaran Kadar Glukosa Darah Sewaktu pada perokok 

aktif di Perumahan Bukit Ungasan Permai, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta 

Selatan, Kabupaten Badung?”  

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan umum  

Untuk mengetahui Gambaran Kadar Glukosa Darah sewaktu Pada Perokok 

Aktif di Perumahan Bukit Ungasan Permai, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta 

Selatan, Kabupaten Badung. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi kadar glukosa darah sewaktu berdasarkan durasi merokok 

pada perokok aktif di Perumahan Bukit Ungasan Permai, Desa Ungasan, 

Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. 

b. Mengidentifikasi kadar glukosa darah sewaktu berdasarkan frekuensi 

merokok   pada perokok aktif di Perumahan Bukit Ungasan Permai, Desa 

Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. 

c. Untuk mendeskripsikan kadar glukosa darah sewaktu pada perokok aktif di 

Perumahan Bukit Ungasan Permai, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, 

Kabupaten Badung berdasarkan durasi merokok dan frekuensi merokok. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat praktis  

a. Bagi masyarakat  

Melalui data penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat mengenai gambaran kadar glukosa darah sewaktu pada darah perokok 

aktif di Perumahan Bukit Ungasan Permai, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta 

Selatan, Kabupaten Badung. 

b. Bagi peneliti  

Untuk meningkatkan keterampilan, memberikan wawasan dan ilmu 

pengetahuan mengenai kadar glukosa darah sewaktu pada perokok aktif di 

Perumahan Bukit Ungasan Permai, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, 

Kabupaten Badung. 

2. Manfaat teoritis  

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

salah satu bahan kepustakaan untuk calon peneliti lainnya, serta memberikan 

informasi dan ilmu pengetahuan di bidang kimia klinik, tentang kadar glukosa 

darah sewaktu pada perokok aktif di Perumahan Bukit Ungasan Permai, Desa 

Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. 

 

 

 

 

 

 


