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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Rokok  

1. Merokok dan perokok 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.109 tahun 2012 rokok merupakan 

salah satu produk tembakau yang terbuat dari daun tembakau sebagai bahan baku 

kemudian dioalah dan digunakan dengan cara dibakar dibagian ujungnya, 

kemudian dihisap atau dihirup asapnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana 

tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya 

mengandung nikotin dan tar atau tanpa bahan tambahan. Bentuk rokok biasanya 

berbentuk silinder dari kertas yang memiliki panjang 70 sampai 120mm dan 

memiliki diameter 10 mm yang berisi daun - daun yang telah dicacah (PP No.109, 

Tahun 2012).  

Merokok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang perokok yang 

dengan sengaja membakar rokok dan menghisap rokok dari salah satu produk 

tenbakau termasuk rokok daun nipah, rokok kretek, rokok putih, dan cerutu (PP 

No.109, Tahun 2012).   

Kebiasaan merokok sudah menjadi kebiasaan umum bagi masyarakat, 

dimana kebiasaan merokok tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

perok yang dengan sengaja menghisap gulungan rokok. Merokok dibuktikan 

sangat berbahaya bagi tubuh, efek merokok juga sudah jelas diketahui 

diantaranya, gangguan pembuluh darah, kanker paru, serangan jantung, DM tipe 

II. Kebiasaan merokok sulit dihilangkan, apalagi untuk orang yang merokok untuk 
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menenangkan diri, hal ini lebih sulit melepaskan diri dari kebiasaan ini 

dibandingkan dengan perokok dengan latar belakang depresi. (Jaya, 2016).  

Secara langsung dapat diartikan seseorang yang menghisap asap rokok yaitu 

orang yang memang mengkonsumsi rokok. Sedangkan secara tidak langsung 

orang yang menghisap asap rokok bukan karena mengonsumsi rokok, tetapi 

karena seseorang tersebut berada ditempat atau lingkungan yang dikelilingi 

dengan orang yang mengonsumsi rokok, dengan tidak langsung seseorang tersebut 

akan menghisap atau akan terpapar oleh asap rokok (Jaya, 2016).    

WHO menglasifikasikan perokok menjadi tiga kategori berdasarkan jumlah 

rokok yang dikonsumsi tiap harinya. Perokok ringan yaitu,, seorang perokok yang 

menkonsumsi rokok kisaran 1 – 10 batang rokok per arinya. Perokok Sedang 

seorang perokok yang menkonsumsi rokok kisaran 11-19 batang per harinya, dan 

perokok berat yaitu seorang perokok yang menkonsumsi rokok kisaran lebih dari 

sama dengan 20 batang per harinya. Perokok Aktif sendiri adalah merupakan 

seseorang yang merokok minimal 2 tahun tanpa henti selama hidupnya. Perokok 

dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu : 

a. Perokok aktif  

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 (Permatasari, 

2017). 

b. Perokok pasif  

Perokok pasif adalah seseorang yang bukan perokok namun terpapar 

menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok aktif (Permatasari, 2017).  
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2.  Kandungan rokok 

Rokok mengandung 4000 elemen, dari 4000 elemen, terdapat 200 elemen 

yang berbahaya bagi tubuh dan kesehatan. Merokok memberi dampak negatif 

pada kesehatan reproduksi pria dan wanita. Campuran komponen toksis rokok 

mempengaruhi kualitas dan kuantitas spermatozoa, pada pria meliputi disfungsi 

ereksi, libido, ejakulasi, dan gangguan organismo (Sari, Santi;, 2010).  

Di dalam rokok banyak sekali mengandung zat - zat berbahaya bagi 

kesehatan tubuh diantaranya yaitu : 

a. Nikotin  

Nikotin atau 3-(1-methyl-2-pyrolidinyl) piridin merupakan suatu alkaloid 

yang mudah menguap. 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 Universitas 

Sumatera Utara 7 dan dimetabolisme dalam jumlah yang berarti di paru-paru. 

Nikotin terutama mengalami metabolisme di hati, paru-paru, dan ginjal. Metabolit 

utama dari nikotin adalah kotinin. (Sari, Santi;, 2010).  

Karakteristik nikotin Nikotin adalah alkaloid kelompok amin yang disusun 

oleh cincin-cincin piridin dan pirolidin dengan rumus kimia C10H14N2; 1 metil-

2(3-piridil) pirolidin atau α-piridil β-N-asetil pirolidin. 
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Gambar 1  

Struktur Kimia Nikotin 

(Sumber: Benowitz et al., 2019) 

 

Berat molekul nikotin 162.23 dan memiliki titik didih 247. 3ºC dan 

ditemukan di tembakau enyawa ini berikatan dengan asam malat atau asam sitrat 

dan di alam senyawa ini berbentuk cairan tak berwarna sampai kekuning-kuningan 

atau coklat, dan apabila terkena cahaya membentuk cairan seperti minyak yang 

sangat higroskopis. Senyawa ini larut dalam air, alkohol, eter, kloroform, kerosin 

dan pelarut organik lain.  

Metabolisme Nikotin dalam Tubuh. Salah satu kandungan rokok yang 

mengganggu kerja metabolisme tubuh yaitu nikotin. Nikotin yang berasal dari 

rokok dapat melalui saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Nikotin tersebut 

akan sampai pada otak dan menimbulkan rasa nyaman pada perokok. Selanjutnya 

nikotin diedarkan dalam darah.  

Nikotin bersifat basa lemah dengan pH 8.0. Masuknya nikotin ke dalam 

aliran darah melalui sirkulasi pulmonal dari asap rokok, tidak melewati vena porta 

atau vena sistemik. Penghantaran nikotin melalui asap yaitu ketika rokok dibakar, 

nikotin tersebar ke udara dalam bentuk butiran-butiran kecil tar bersama 

komponen-komponen asap tembakau lainnya. Setelah dihisap nikotin memadat 

dengan cepat di alveoli, masuk ke dalam vena pulmonalis kemudian ke ventrikel 

kiri dan dipompa ke arteri-arteri seluruh tubuh hingga ke otak dan organ lain 

(Kemenkes, 2018).  
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Dalam satu batang rokok terdapat sekitar 8-20 mg nikotin. Maksimum dosis 

pada manusia adalah 60 mg. Semakin banyak rokok yang dihisap, maka semakin 

banyak pula akumulasi nikotin dalam tubuh. Nikotin akan terakumulasi dalam 

hati, ginjal, dan paru-paru. Nikotin menyebabkan peningkatan tekanan darah dan 

glukosa darah. Nikotin dalam tubuh akan berusaha dikeluarkan kembali melalui 

urin sebesar 80% dan 20% masih berada dalam tubuh (Steptoe and Ussher, 2006). 

Metabolisme nikotin sebesar 80-90% terjadi di hati, ginjal, dan paru-paru. Nikotin 

kemudian diubah menjadi beberapa metabolit yaitu kotinin (metabolit utama), 

nicotyrine, nikotin oksida, dan nornikotin. Semua metabolit ini mempunyai 

aktivitas biologis yang lebih lemah dan kurang poten dibanding nikotin (Benowitz 

9 et al., 2010). Nikotin mempengaruhi sekresi insulin melalui reseptor nicotinic 

acetylcholine (nAChRs) pada sel–sel β pankreas. Jika terjadi resistensi reseptor 

insulin dan penyerapan glukosa di jaringan terganggu, maka glukosa dalam darah 

akan meningkat dan menyebabkan kadar glukosa dalam darah ikut meningkat 

(Sari, Nisrina;, 2017).  

b. Tar 

Tar atau total aerosol residue merupakan kondensat asap yang dihasilkan 

dari pembakaran tembakau atau tanaman lain dalam bentuk rokok setelah 

dikurangi nikotin dan air. Tar merupakan zat beracun yang dapat merusak paru-

paru jika terpapar dalam waktu yang lama. Tar juga merupakan salah satu zat 

karsinogenik yang terdapat dalam rokok (PP No.109, Tahun 2012). 

c. HCN (Hidrogen Sianida)  

HCN atau hidrogen sianida merupaka suatu zat inorganik dalam bentuk gas 

yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak memiliki rasa. Hidrogen sianida 
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dapat ditemukan pada asap berbagai produk tembakau. Hidrogen sianida 

dihasilkan dari pembakaran materi organik yang mengandung nitrogen. Zat ini 

merupakan zat yang ringan, mudah terbakar, dan sangat potensial untuk 

mengiritasi saluran napas (PubChem Compound Database, 2017).  

d.   Karbon monoksida 

Karbon monoksida merupakan gas beracun yang tidak berwarna, tidak 

berbau, dan tidak memiliki rasa. Karbon monoksida dihasilkan dari pembakaran 

tidak sempurna material yang mengandung atom karbon. 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 daripada daya ikat oksigen 

terhadap hemoglobin. Jika terdapat peningkatan kadar karbon monoksida dalam 

darah, kadar oksgen akan turun dengan drastis, sehingga jaringan tubuh akan 

mengalami hipoksia. Seseorang yang merokok 1 batang rokok per hari menghirup 

sekitar 20 ppm gas karbon monoksida (PubChem Compound Database, 2017). 

 

Gambar 2  

Rokok dan komponen rokok. 
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3.  Dampak merokok 

Merokok merupakan penyebab kematian 87% kematian akibat kanker paru, 

saat ini rokok dianggap sebagai penyebab kematian akibat kanker, karena rokok 

dapat mengganggu kerja paru – paru yang normal karena haemoglobin lebih 

mudah membawa karbon dioksida membentuk karboksihemoglobin daripada 

membawa oksigen. Paru paru orang yang banyak merokok dan orang yang banyak 

mengisap asap rokok lebih banyak mengandung karbon monoksida dibandingkan 

oksigen sehingga kadar oksigen dalam darah kurang lebih 15% daripada kadar 

oksigen normal. Reaksi yang terjadi dalam tubuh adalah: O2 + Hb Hb           O2.  

 

 

Gambar 3  

Dampak Merokok. (Aloysius, 20017) 

a. Dampak penyakit pada perokok aktif  

1) Penyakit jantung koroner 

Merokok dapat menaikkan tekanan darah dan mempercepat denyut jantung 

sehingga pemasokan zat asam kurang dari normal yang diperlukan agar jantung 

dapat berfungsi dengan baik. Keadaan ini dapat memberatkan otot jantung. 

Merokok juga dapat menyebabkan dinding pembuluh darah menebal secara 

bertahap yang menyulitkan jantung untuk memompa darah (Novianti, 2021). 
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2) Kanker  

Kanker adalah penyakit yang terjadi di beberapa bagian tubuh akibat sel-sel 

tumbuh mengganda secara tiba-tiba dan tidak berhenti, kadang-kadang gumpalan 

sel hancur dan terbawa dalam aliran darah ke bagian tubuh lain kemudian hal yang 

sama berulang kembali. Pertumbuhan sel secara tiba-tiba dapat terjadi jika sel-sel 

di bagian tubuh terangsang oleh substansi tertentu selama jangka waktu yang 

lama. Substansi ini bersifat karsinogenik yang berarti menghasilkan kanker 

(Rusdina , 2017). 

Dalam tar tembakau terdapat sejumlah bahan kimia yang bersifat 

karsinogenik. Selain itu terdapat juga sejumlah bahan kimia yang bersifat ko-

karsinogenik yang tidak menimbulkan kanker bila berdiri sendiri tetapi bereaksi 

dengan bahan kimia lain dan merangsang pertumbuhan sel kanker. Penyimpanan 

tar tembakau sebagian besar terjadi di paru-paru sehingga kanker paru adalah jenis 

kanker yang paling umum terjadi. Tar tembakau dapat menyebabkan kanker bila 

merangsang tubuh untuk waktu yang cukup lama, biasanya di daerah mulut dan 

tenggorokan (PP No.109, Tahun 2012). 

3) DM tipe II 

Teori Dose Respons Relationship mengatakan semakin banyak perjalanan 

yang masuk ke dalam tubuh maka semakin tinggi pula risikonya dan semakin berat 

pula efek yang ditimbulkan (Kamaura, 2011). Begitu juga dengan merokok, 

semakin banyak menghisap rokok maka nikotin dalam darah juga meningkat. 

Kadar nikotin yang banyak juga berpengaruh pada banyaknya pelepasan hormone 

kortisol. Hormone kortisol / hormon insulin ini dapat memicu pemecahan glukosa. 

Apabila hal ini terjadi secara terus menerus maka kerja insulin akan terganggu. 
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Akibatnya sel beta pancreas merespon dan melepaskan insulin lebih banyak lagi, 

tetapi karena aktivitas insulin sudah terganggu sehingga kinerja insulin menurun, 

dan glukosa yang seharusnya dapat digunakan sel untuk menghasilkan energi 

sudah tidak berfungsi lagi, sehingga glukosa darah terus meningkat dan 

mengakibatkan DM.(Sanfrelly, 2019). 

b. Dampak penyakit pada perokok pasif  

Adapun jenis penyakit yang dialami oleh perokok pasif diantaranya yaitu : 

1) Asma  

Asma yaitu penyempitan pada saluran pernafasan terhadap rangsangan 

tertentu yang mengakibatkan peradangan. Penyempitan ini bersifat berulang 

namun reversible da diantara penyempitan bronkus tersebut terdapat keadaan 

ventilasi yang lebih normal (Sylvia A.price) beberapa faktor penyebab asma 

antara lain, jenis kelamin, umur pasien, status atopi, faktor keturunan serta faktor 

lingkungan.  

2) Bronkitis  

Bronkitis adalah terjadinya infeksi saluran pernapasan yang menyebabkan 

inflamasi mengenai trakea, bronkus utama dan menengah bermanifestasi sebagai 

batuk dan biasanya akan membaik tanpa terapi dalam 2 minggu.  

4. Gambaran perilaku merokok  

a. Jumlah rokok yang dihisap (Kategori Perokok)  

Berdasarkan penelitian ini mayoritas 79 responden (79%) menghisap rokok 

1-10 batang perharinya yang termasuk dalam kategori perokok ringan. Ardila 

(2014) mayoritas jumlah rokok yang dihisap 1-10 batang perhari (40,7%). 

Berbeda menurut penelitian oleh Sari, Sari N, Darian, dan Prasetya (2018) yang 
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menyatakan bahwa rata-rata penderita DM yang merokok sebanyak 16 batang 

perharinya (1 bungkus perharinya).  

Penelitian oleh Halim (2017) menyatakan bahwa semakin banyak jumlah 

batang rokok yang dihisap akan mempengaruhi kadar gula darah, karena nikotin 

yang terdapat dalam rokok dapat meningkatkan gula darah. Peningkatan gula 

darah ini disebabkan oleh rangsangan nikotin melalui peningkatan sistem kerja 

saraf simpatis yang akan meningkatkan metabolisme tubuh melalui lipolisis 

dengan meningkatkan gukoneogenesis pada hati yang hasil akhirnya berupa 

peningkatan gula darah dan asam lemak bebas (Yuwono, 2010). Hal ini nantinya 

dapat meningkatkan dan mempercepat timbulnya komplikasi makrovaskular dan 

mikrovaskular pada penderita DM (Cetin, 2018). Sliwinska dan Milnerowicz 

(2017) merokok 1-14 batang perharinya pada penderita DM dapat meningkatkan 

rsiko komplikasi penyakit jantung koroner 1,66 kali dan 2,68 kali yang 

menghisap 15 batang rokok perharinya.  

Padmawati, Ng, Prabandari, dan Nichter (2009) menyatakan dalam 

penelitiannya bahwa penderita DM yang merokok beranggapan bahwa merokok 

dalam jumlah sedikit tidak akan mempengaruhi penyakitnya. Asumsi peneliti 

berapapun jumlah rokok yang dihisap oleh responden akan tetap mempengaruhi 

penyakitnya bahkan dapat memperburuk penyakitnya karena rokok mengandung 

zat kimia yang mengganggu metabolisme tubuh.  

b. Lama merokok  

Berdasarkan 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 
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kesehatan dan menimbulkan toksisitas dalam tubuh yang akan menyebabkan 

berbagai masalah kesehatan (Yuwono, 2010).  

Merokok diketahui sebagai salah satu faktor risiko DM tipe II yang dapat 

dimodifikasi dan juga faktor risiko mempercepat terjadinya komplikasi pada 

penderita DM tipe II (CDC, 2014). Hal ini dibuktikan oleh penelitian Ardila 

(2014) dalam penelitiannya menyatakan mayoritas penderita DM tipe II telah 

merokok selama 5-10 tahun (35,2%) dan juga penelitian oleh Sliwinska dan 

Milnerowicz (2017) yang menyatakan bahwa merokok dalam waktu yang lama 

(perokok kronis) pada penderita DM tipe II menyebabkan peningkatan resistensi 

insulin dan juga penurunan sensitivitas insulin pada metabolisme glukosa perifer, 

yang akan berdampak pada pengobatan pasien. 

c. Tipe perilaku merokok 

Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa tipe perilaku merokok 

yang tertinggi berada pada kategori tipe perilaku yang dipengaruhi oleh perasaan 

negatif yaitu 49 responden (49%). Tipe perilaku merokok yang dipengaruhi 

perasaan negatif berdasarkan management of affect theory oleh Tomkins (1966) 

merupakan tipe perilaku yang muncul ketika seseorang merokok untuk 

mengurangi perasaan negatif dalam dirinya misalnya merokok ketika stres, 

gelisah, cemas dan lainnya dan merokok menyebabkan perasaan tersebut menjadi 

lebih tenang. Hal ini diperkuat oleh penelitian Padmawati, Ng, Prabandari, dan 

Nichter (2018) yang menyebutkan bahwa penderita DM yang terus merokok 

karena dapat mengurangi stres akibat pengaturan pola makan yang menyebabkan 

mereka tidak dapat memakan makanan yang disukai.   
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Pengaruh nikotin dalam rokok berdampak terhadap susunan saraf pusat dan 

perilaku seseorang antara lain meningkatkan kewaspadaan, mengurangi 

ketegangan mental pada waktu stres, meningkatkan perhatian, meningkatkan daya 

ingat jangka pendek (Daniel, 2020). 

d. Tingkat ketergantungan rokok  

Ketergantungan terhadap rokok sering dikaitkan dengan nikotin dalam 

rokok. Nikotin adalah substansi di dalam asap rokok yang dianggap paling 

berperan dalam membuat rokok menjadi adiktif walaupun tidak sekuat heroin 

(Soewana & Chandralela, 2009). Nikotin di dalam rokok menyebabkan adiksi 

melalui induksi produksi dopamin. Nikotin berinteraksi dengan reseptor 

asetilkolin nikotinik di daerah mesolimbik otak. Interaksi ini akan menyebabkan 

pelepasan dopamin di tempat-tempat yang terlibat dalam pengaturan informasi, 

ingatan, dan emosi dan ditambah dengan adanya ikatan nikotin yang kuat pada 

reseptor acetylcholine subtipe α 4 β 2 sehingga mempertahankan adanya produksi 

dopamin pada saat merokok yang menyebabkan seseorang menjadi 

ketergantungan (Yuwono, 2010; & D'Souza & Markou, 2011).  

Tingkat ketergantungan ini diukur untuk tujuan perencanaan terapi dalam 

berhenti merokok, baik terapi nonfarmakologis maupun farmakologis (Ekawati, 

Radi, & Taufik, 2015). Kesuksesan dalam berhenti merokok dipengaruhi oleh diri 

sendiri dan juga pendampingan atau bantuan dari tenaga kesehatan dalam bentuk 

motivasi dan juga terapi (Firzawati, 2015). Perlunya intervensi dan edukasi untuk 

membantu penderita DM yang merokok menurunkan ketergantungannya menjadi 

sangat rendah, tidak ketergantungan dan bahkan berhenti merokok. Berhenti 
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merokok merupakan suatu keharusan bagi penderita DM agar terkontrolnya gula 

darah dan mengurangi risiko komplikasi. 

5.  Hubungan merokok dengan kadar glukosa darah  

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 

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 DM tipe II 

(Sherwood, 2018). 

 

B. Tinjauan Umum Darah 

1. Darah  

Darah merupakan cairan yang berada diddalam tubuh yang berfungsi 

mengalirkan oksigen keseluruh jaringan tubuh, selain itu darah juga mengririmkan 

nutrisi yang dibutuhkan oleh sel - sel dalam tubuh dan menjadi benteng untuk 
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mempertahankan kekuatan  terahadap bakteri dan virus, tanpa darah yang cukup 

Kesehatan akan terganggu hingga menyebabkan kematian. Volume darah dalam 

tubuh kira-kira 5 liter, kurang lebih 55% cairan dan 45% darah. Fungsi utama 

darah yaitu sebagai transportasi sel darah merah agar tetap berada dalam system 

sirkulasi yang mengandung pigmen sebagai mengangku oksigen (haemoglobin) 

(Agawemu, 2016). 

2. Komponen darah  

a. Sel darah merah (Erotrosit) 

Sel darah merah adalah sel yang berwarna merah yang berukuran kecil, 

cekung pada kedua sisinya, jika dilihat dari samping tampak seperti dua buah 

bulan sabit yang saling bertolak belakang. Fungsi sel darah merah yaitu untuk 

melakukan transport makanan dan mengandung HB yang membawa oksigen dari 

paru-paru ke jaringan tubuh. Sel darah merah terbentuk didalam sum-sum tulang 

melalui proses pematangan, pembentukan sel darah merah yang dirangsang oleh 

hormone entropoitin (Rahmatilah, 2018). 

 
Gambar 4  

Sel darah merah (Ridwanz, 2019) 
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b. Sel darah putih (Leukosit) 

Jumlah leukosit lebih sedikit dibandingkan sel darah merah, bentuk sel darah 

putih lonjong hingga bulat, leukosit terdiri dari Granulosit (monosit dan limfosit) 

dan granulositb (heterofil, esinofil, dan basofil) sel darah putih yang sudah di 

identifikasi dalam darah perifer adalah Eosinofil 1 sampai 2%, Basofil 0 sampai 

1%, Neutrofil 55%, Limfosit 36%, Monosit 6%. Fungsi sel darah putih sebagai 

pertahanan tubuh terhadap infeksi, memberikan perlindungan badan dari 

mikroorganisme, yaitu kemampuan sebagai fagosit dan memakan bakteri hidup 

yang masuk ke peredaran darah serta membantu dalam penyembuhan luka 

(Noercholis, 2013). 

 

Gambar 5  

Sel Darah Putih (Udya, 2015) 

 

C. Tinjauan Umum Glukosa Darah 

1.   Pengertian glukosa darah 

Glukosa darah merupakan karbohidrat terpenting bagi tubuh sebagai bahan 

bakar metabolik utama. Glukosa berfungsi sebagai prekusor sintesis karbohidrat 

lain, misalnya glikogen, galaktosa, dan ribose. Sebagain besar karbohidrat 

diabsorpsi ke dalam darah dalam bentuk glukosa, sedangkan monosakarida lain 

seperti fruktosa dan galaktosa akan diubah menjadi glukosa di dalam hati. Karena 
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itu, glukosa merupakan monosakarida yang banyak ditemukan dalam darah 

(Murray dkk, 2009). 

Glukosa darah dibagi menjadi dua yaitu, hiperglikemia dan hipoglikemia. 

Hiperglikemia bisa terjadi karena asupan karbohidrat dan glukosa yang 

berlebihan. Beberapa tanda dan gejala dari hiperglikemia yaitu peningkatan rasa 

haus, nyeri kepala, sulit kosentrasi, penglihatan kabur, peningkatan frekuensi 

berkemih, letih, lemah, dan penurunan berat badan. Sedangkan hipoglikemia juga 

bisa terjadi kaerana asupan karbohidrat dan glukosa kurang. Beberapa tanda dan 

gejala dari hipoglikemia yaitu gangguan kesadaran, gangguan penglihatan, 

gangguan daya ingat, berkeringat, tremor, palpitasi, takikardia, gelisah, pucat, 

kedinginan, gugup, dan rasa lapar (M.Mufti dkk,2015). Kadar glukosa darah 

dalam keadaan normal berkisar antara 70-100 mg/dl. Nilai noramal kadar glukosa 

dalam serum dan plasma adalah 75-115mg/dl, kadar gula 2 jam postrandial < 

140mg/dl, dan kadar gula darah sewaktu < 140 mg/dl (Widyastuti,2011). 

2. Metabolisme glukosa 

Karbohidrat yang berada dalam makanan berupa polimer heksana yaitu 

glukosa, galaktosa dan fruktosa masuk melalui dinding usus halus kedalam aliran 

darah, kemudian fruktosa dan galaktosa akan diubah di dalam tubuh menjadi 

glukosa. Glukosa tersebut merupakan hasil akhir dari pencernaandan dan 

diabsorbsi secara keseluruhan menjadi karbohidrat. Kadar glukosa yang terdapat 

di dalam darah bervariasi tergantung dari daya penyerapan. Peningkatan kadar 

glukosa terjadi setelah makan dan penurunan kadar glukosa terjadi jika tidak ada 

makanan yang masuk selama beberapa jam. Glukosa disimpan sebagai glikogen 

di dalam hati oleh insulin yang merupakan suatu hormon yang disekresikan oleh 
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pankreas. Apabila hormon insulin yang tersedia kurang dari kebutuhan maka gula 

darah akan menumpuk pada sirkulasi darah sehingga glukosa pada darah akan 

meningkat (Jan Tambayong, 2001). 

3. Organ yang berpengaruh 

a. Hati  

Hati berperan dalam metabolisme karbohidrat kemudian dicerna menjadi 

monosakarida (glukosa) lalu diserap darah masuk ke hati lewat vena porta, di 

dalam hati monosakarida diubah menjadi glikogen dan disimpan didalam hati bila 

tidak diperlukan, tetapi bila dibutuhkan glikogen akan dirubah menjadi glukosa 

dan secara spontan dilepaskan ke dalam darah (Price dan Wilson, 2005).  

b. Pankreas  

Pankreas merupakan organ yang berfungsi sebagai klenjar endokrin dan 

eksokrin yang berperan dalam terjadinya DM. Sebagai klenjar eksokrin 

mengeluarkan enzim yang kuat dan berguna untuk mencerna karbohidrat, protein, 

dan lemak dalam makanan (Price dan Wilson, 2005). 

4. Hormon yang berpengaruh  

a. Hormon tiroid  

Hormon tiroid merupakan hormone yang mempengaruhi glukosa darah, 

pada manusia kadar glukosa darah tampak naik diantara pasien hipertiroid, pasien 

hipertiroid terlihat menggunakan glukosa dengan kecepatan yang normal atau 

meningkat sedangkan pasien hipertiroid mengalami penurunan kemampuan 

(Murray, 2013). 
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b. Hormon insulin  

Hormon insulin yaitu hormon penurun kadar glukosa darah, dan meningkat 

dalam waktu beberapa menit stelah makan dan akan turun ke nilai dasar dalam 

waktu 3 jam, insulin dapat menurunkan kadar glukosa darah dan meningkatkan 

tranpor glukosa kedalam sel melalui glukogenesis, insulin ini sangat berperan 

dalam mengatur metabolisme karbohidrat. 

d.   Hormon pertumbuhan 

Hormon pertumbuhan disekresi oleh klenjar hipofisis anterior, hormone ini 

menimbulkan pengeluaran asam lemak bebas dari jaringan adiposa, jadi 

mempermudah ketogenesis. Hormon pertumbuhan juga dapat menurunkan 

pemasukan glukosa oleh hati dan dapat menurunkan peningkatan insulin oleh 

jaringan (Ganong, 1990).  

 

D. Metode Pemeriksaan Glukosa Darah 

1. Metode POCT 

Metode pengukuran glukosa darah dapat dibedakan menjadi 2 yaitu metode 

kimia dan metode enzimatik. Metode kimia saat ini tidap dapat digunakan karena 

tidak spesifik dan umumnya tergantung pada reaksi reduksi. Pemeriksaan glukosa 

darah (PERKENI) adalah pemeriksaan gula darah secara enzimatik dengan bahan 

darah plasma vena dengan memperhatikan pra analitik, analitik, dan post analitik. 

Metode enzimatik terdiri dari tiga jenis yaitu metode glukosa oksidade 

peroksidase, metode heksokinase dan reagen kering (glucose oxide dan glukosa 

dehydrogenase) menggunakan alat Point Of Care Testing (POCT).  

POCT didefinisikan sebagai pemeriksaan yang hasilnya dapat diketahui 

sesegera mungkin dalam membantu menentukan tindakan selanjutnya bagi pasien. 
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Prinsip dasar alat ini menggunakan sel pengukur dimana reaksi tertentu dapat 

berlangsung, sel ini dapat berupa matriks yang berpori, chamber atau suatu 

permukaan (surface). Cara pengukuran dapat secara visual monitoring reaksi 

elektrokimia yang terjadi. Umumnya pemeriksaan POCT kimia menggunakan 

teknologi biosensor. POCT menggunakan reaksi enzimatik kimia oleh reaksi 

elektrokimia. Kelebihan penggunaan POCT adalah hasil pemeriksaan yang cepat 

sehingga kadar gula darah cepat untuk diketahui, biaya lebih terjangkau, volume 

sampel yang dipakai lebih sedikit dan tidak memerlukan penanganan sampel 

seperti pemusingan (sentrifugasi), pemeriksaan dapat dilakukan didekat pasien 

(bed side), penggunaan alat yang lebih praktis. Kelemahan penggunaan POCT 

yaitu kemampuan pengukuran terbatas, akurasi kurang baik dibandingkan dengan 

metode rujukan yaitu hexokinase sehingga pemeriksaan bertujuan hanya untuk 

screening DM tidak sebagai penegak diagnosa DM, perawatan dan kalibrasi alat 

perlu diperhatikan (Sumirat 2017).  

Metode dari alat POCT yaitu metode enzimatik glucose oxidase. Prinsip 

metode enzimatik glucose oxidase yaitu darah kapiler diserap ke dalam strip test, 

kemudian mengalir ke area tes dan bercampur dengan reagen untuk memulai 

proses pengukuran. Enzim Glucose dehydrogenase dan koenzim dalam strip tes 

mengkonversi glukosa dalam sampel darah menjadi glukonolakton. Reaksi 

tersebut menghasilkan listrik DC yang tidak berbahaya sehingga meter mampu 

mengukur gula darah. Pada pengukuran darah sewaktu tidak ada persiapan khusus 

untuk pasien (Sumirat, 2017). 
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2. 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).  

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, Santosa and Sukeksi, 

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 
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kurvet. Pemeriksaan menggunakan alat indiko plus analyzer memiliki presisi dan 

akurasi yang tinggi, hemat tenaga dan juga dapat mengurangi human eror, dapat 

mengerjakan sampel 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 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, Harlita and Anggrieni, 2017). 

5. Jenis pemeriksaan glukosa darah 

a. Pemeriksaan glukosa darah puasa (Nuchter)  

Kadar glukosa darah puasa adalah pemeriksaan yang paling umum 

digunakan mengenai homeostasis glukosa secara keseluruhan. Dalam keadaan 

puasa, dimana makanan dan minuman harus dihindari selama kurang lebih 12 jam 

sebelum dilakukan pemeriksaan. Nilai Normal: 76-110 mg/dL. 
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b. Pemeriksaan kadar glukosa darah 2 jam setelah makan (post-prandial)  

Sampel glukosa darah 2 jam setelah makan biasanya dilalukan untuk 

mengukur respon klien terhadap asupan tinggi karbohidrat 2 jam setelah makan 

(sarapan pagi atau makan siang). Uji ini dilakukan untuk pemantauan terhadap 

diabetes yang dianjurkan jika kadar glukosa darah pembatasan makan daan cairan 

lebih tinggi dari normal atau meningkat. Nilai normal: <160 mg/dl. 

c. Pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu  

Glukosa darah sewaktu adalah sampel pemeriksaan yang dilakukan seketika 

waktu tanpa adanya puasa. 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 DM. Kadar 

glukosa sewaktu normal adalah kurang dari 140 mg/dl. 

d. Pemeriksaan test HBA1c 

Test HBA1c adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui kadar 

glukosa selama tiga bulan. Nilai normal : < 6,5 %. 

e. Pemeriksaan glukosa test/ toleransi 

Test toleransi glukosa adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk 

mendiagnosis adanya diabetes melitus pada seseorang yang memiliki kadar 

glukosa darah dalam batas normal atau sedikit meningkat. Nilai normal : 76-110 

mmg/dl (Maulana.M. 2015).  

E. Tinjauan Umum Diabetes Melitus  

1) Pengertian DM 

DM merupakan penyakit metabolik yang terjadi oleh interaksi berbagai 

faktor: genetik, imunologik, lingkungan dan gaya hidup. DM adalah suatu 
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kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang disebabkan oleh adanya 

peningkatan kadar glukosa darah akibat penurunan sekresi insulin progresif dilatar 

belakangi oleh resistensi insulin. Pernyataan ini selaras dengan IDF (2017) yang 

menyatakan bahwa DM.merupakan kondisi kronis yang terjadi saat meningkatnya 

kadar glukosa dalam darah karena tubuh tidak mampu memproduksi banyak 

hormon insulin atau kurangnya efektifitas fungsi insulin diabetes sangatlah 

kompleks dan penyakit kronik yang perlu perawatan medis secara berlanjut 

dengan strategi pengontrolan indeks glikemik berdasarkan multifaktor risiko. 

Tabel 1 

Kadar glukosa darah sewaktu dan puasa sebagai patokan penyaring dan 

diagnosis DM (mg/dL) 

Tes 
Bukan 

DM 
Belum pasti DM DM 

Kadar glukosa darah 

sewaktu (mg/dl) 

Plasma vena <100 100-199 ≥200 

Darah kapiler <90 90-199 ≥200 

Kadar glukosa darah 

puasa (mg/dl) 

Plasma vena <100 100-125 ≥126 

Darah kapiler <90 90-99 ≥100 

 

2) Klasifikasi Diabetes Melitus Klasifikasi etiologis diabetes menurut 

American Diabetes Association 2018 dibagi dalam 4 jenis yaitu : 

a.  DM Tipe I  

DM tipe I terjadi karena adanya destruksi sel beta pankreas karena sebab 

autoimun. Pada DM tipe ini terdapat sedikit atau tidak sama sekali sekresi insulin 

dapat ditentukan dengan level protein c-peptida yang jumlahnya sedikit atau tidak 

terdeteksi sama sekali. Manifestasi klinik pertama dari penyakit ini adalah 

ketoasidosis. 
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Faktor penyebab terjadinya DM Tipe I adalah infeksi virus atau rusaknya 

sistem kekebalan tubuh yang disebabkan karena reaksi autoimun yang merusak 

sel - sel penghasil insulin yaitu sel β pada pankreas, secara menyeluruh. Oleh 

sebab itu, pada tipe I, pankreas tidak dapat memproduksi insulin. Penderita DM 

untuk bertahan hidup harus diberikan insulin dengan cara disuntikan pada area 

tubuh penderita. Apabila insulin tidak diberikan maka penderita akan tidak 

sadarkan diri, disebut juga dengan koma ketoasidosis atau koma diabetic. 

b. DM Tipe II 

Pada penderita DM tipe ini terjadi hiperinsulinemia tetapi insulin tidak bisa 

membawa glukosa masuk ke dalam jaringan karena terjadi resistensi insulin yang 

merupakan turunnya kemampuan insulin untuk merangsang pengambilan glukosa 

oleh jaringan perifer dan untuk menghambat produksi glukosa oleh hati. Oleh 

karena terjadinya resistensi insulin (reseptor insulin sudah tidak aktif karena 

dianggap kadarnya masih tinggi dalam darah) akan mengakibatkan defisiensi 

relatif insulin. Hal tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya sekresi insulin 

pada adanya glukosa bersama bahan sekresi insulin lain sehingga sel beta pankreas 

akan mengalami desensitisasi terhadap adanya glukosa. 

DM tipe II disebabkan oleh kegagalan relatif sel β pankreas dan resisten 

insulin. Resisten insulin adalah turunnya kemampuan insulin untuk merangsang 

pengambilan glukosa oleh jaringan perifer dan untuk menghambat produksi 

glukosa oleh hati. 

Gejala DM tipe II secara perlahan bahkan asimptomatik. Dengan pola hidup 

sehat, yaitu mengonsumsi makanan bergizi seimbang dan olah raga secara teratur 

biasanya penderita brangsur pulih. Penderita juga harus mampu mepertahannkan 
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berat badan yang normal. Namun pada penerita stadium akhir kemungkinan akan 

diberikan suntik insulin.  

c.  DM Tipe Lain  

DM tipe ini terjadi akibat penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh 

kenaikan kadar glukosa darah akibat faktor genetik fungsi sel beta, defek genetik 

kerja insulin, penyakit eksokrin pankreas, penyakit metabolik endokrin lain, 

iatrogenik, infeksi virus, penyakit autoimun dan sindrom genetik lain yang 

berkaitan dengan penyakit DM tipe II ini dapat dipicu oleh obat atau bahan kimia 

(seperti dalam pengobatan HIV/AIDS atau setelah transplantasi organ). 

d.   DM Gestasional  

DM tipe ini terjadi selama masa kehamilan, dimana intoleransi glukosa 

didapati pertama kali pada masa kehamilan, biasanya pada trimester kedua dan 

ketiga. DM gestasional berhubungan dengan meningkatnya komplikasi perinatal. 

Penderita DM gestasional memiliki risiko lebih besar untuk menderita DM yang 

menetap dalam jangka waktu 5-10 tahun setelah melahirkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


