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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  

A. Hasil  

1. Kondisi Dan Lokasi Penelitian  

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

Kabupaten Badung merupakan salah perumahan yang terletak di Desa Ungasan 

yang berada di kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung yang berbatasan 

dengan Banjar Kelod, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten 

Badung merupakan daerah berbukit yang berbatasan dengan Kelurahan Jimbaran 

di sebelah utara, dan desa Pecatu di sebelah barat. Ditempuh hanya 40 menit dari 

Bandara Internasional Ngurah Rai dan hanya 20 menit dari kawasan Nusa Dua. 

Desa Ungasan berdekatan dengan pantai Pandawa, Dreamland, maupun Pantai 

Balangan. 

Jumlah penduduk yang ada di Perumahan Bukit Ungasan Permai, Desa 

Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung sebanyak 1135 yang 

terdiri dari 300 kepala keluarga. Berdasarkan hasil studi bahwa sebagian besar 

penduduk laki laki di Perumahan Bukit Ungasan Permai, Desa Ungasan, 

kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung sebagai perokok aktif.  
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2. Karakteristik Perokok Aktif Di Perumahan Bukit Ungasan Permai, 

Desa Ungasan, Kecamatan Kutan Selatan, Kabupaten Badung 

Adapun hasil karakteristik subjek dalam penelitian sebagai berikut : 

a. Berdasarkan durasi merokok  

Karakteristik perokok aktif di Perumahan Bukit Ungasan Permai, Desa 

Ungasan, Kecamatan Kutan Selatan, Kabupaten Badung berdasarkan durasi 

merokok dapat di lihat pada Tabel 2.  

Tabel 2 

Karakteristik Jumlah Perokok Aktif berdasarkan Durasi Merokok 

 

No Durasi Merokok 
Jumlah 

(Orang) 

Persentase  

(%) 

1.  5 tahun  5 16,7 

2.  7 tahun  2 6,6 

3.  8 tahun  5 16,7 

4.  ≥9 tahun  18 60,0 

 Total  30 100 

            Sumber : Data Primer  

Pada Tabel 2 didapatkan klasifikasi perokok aktif di Perumahan Bukit 

Ungasan Permai, Desa Ungasan, Kecamatan Kutan Selatan, Kabupaten Badung 

berdasarkan durasi merokok pada responden, yaitu, perokok aktif yang merokok 

selama 5 tahun sebanyak 16,7%, selama 7 tahun sebanyak 6,6%, selama 8 tahun 

sebanyak 16,7%, dan yang ≥9 tahun sebanyak 60,0%. Durasi perokok aktif 

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

Selatan, Kabupaten Badung yaitu  dengan durasi ≥9 tahun. 
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b. Berdasarkan frekuensi merokok  

Karakteristik perokok aktif di Perumahan Bukit Ungasan Permai, Desa 

Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung berdasarkan Frekuensi 

Merokok dapat di lihat pada Tabel 3.  

Tabel 3 

Karakteristik Jumlah Perokok Aktif berdasarkan Frekuensi Merokok 

No Frekuensi Merokok 

( Batang/hari) 

Jumlah 

(Orang) 

Persentase  

(%) 

1 Perokok Ringan : 1-10 

Batang 

14 46,7 

2 Perokok Sedang : 11-20 

Batang  

11 36,7 

3 Perokok Berat : >20 

Batang  

5 16,6 

 Total 30 100 

Sumber : data primer  

Berdasarkan Tabel 3, didapatkan karakteristik jumlah perokok aktif di 

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

Kabupaten Badung berdasarkan frekuensi merokok yaitu : pada perokok Ringan 

mengkonsumsi rokok 1 – 10 batang/hari sebanyak 46,7%, perokok Sedang 

mengkonsumsi rokok 11 – 20 batang / hari sebanyak 36,7%, dan sebagai Perokok 

Berat >20 batang/hari sebanyak 16,6 % . Frekuensi perokok aktif terbanyak di 

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

Kabupaten Badung yaitu dengan frekuensi mengkonsumsi rokok 1 – 10 

batang/hari dengan kategori perokok ringan. 
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3 Kadar Glukosa Darah Sewaktu Perokok Aktif Di Perumahan Bukit 

Ungasan Permai, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten 

Badung 

Hasil pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu pada perokok aktif di 

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

Kabupaten Badung, dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4 

Kadar Glukosa Darah Sewaktu pada Perokok Aktif di Perumahan Bukit Ungasan 

Permai, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung 

 

No 
Kadar Glukosa Darah 

Sewaktu (mg/dL)  

Jumlah 

 (Orang) 

Persentase  

(%) 

1.  Normal : <140   19 63,3 

2.  Tinggi : >140   11 36,7 

 Total  30 100 

    Sumber : Data Primer 

Berdasarkan Tabel 4, dapat dilihat bahwa hasil pemeriksaan kadar glukosa 

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

Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung yaitu : kadar glukosa darah 

sewaktu   kategori normal <140 mg/dl 63,3%, dan kadar glukosa darah sewaktu 

dengan kategori tinggi >140 mg/dl sebanyak 36,7% pada peneitian ini, dari 30 

responden ditemukan kadar glukosa darah sewaktu dengan kategori tinggi 

sebanyak 11 orang 36,7%, dan ditemukan kadar glukosa darah sewaktu tertinggi 

yaitu 162 mg/dl sedangkan pada kategori normal sebanyak 19 orang 63,3% 

berdasarkan data tersebut Sebagian besar perokok aktif di Perumahan Bukit 

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

memiliki kadar glukosa darah sewaktu normal dengan rata – rata 130 mg/dl.    
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3. Hasil pengamatan terhadap subjek penelitian berdasarkan variable 

penelitian  

a. Hasil Pemeriksaan Kadar glukosa darah sewaktu pada perokok aktif di  

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

Kabupaten Badung berdasarkan durasi merokok dapat diihat pada Tabel 5. 

 Tabel 5  

Hasil Pemeriksaan Kadar Gukosa Darah Sewaktu pada Perokok Aktif   

berdasarkan Durasi Merokok 

 

No 
Durasi 

Merokok 

Kadar glukosa  

(durasi merokok) Total  

Tinggi Normal 

∑ % ∑ % ∑ % 

1.  5 tahun 2 6,7 3 10 5 16,7 

2.  7 tahun 0 0 2 6,7 2 6,7 

3.  8 tahun 3 10 2 6,7 5 16,7 

4.  ≥9 tahun 6 20 12 40 18 60 

Total 11 40 19 60 30 100 

           Sumber : Data Primer 

Berdasarkan Tabel 5, didapatkan hasil bahwa perokok aktif dengan durasi 

merokok selama 5 tahun yang memiiki kadar glukosa darah sewaktu dengan 

kategori normal sebanyak 3 orang 10% dan dengan kategori tinggi sebanyak 2 

orang 6,7%, pada perokok aktif dengan durasi merokok 7 tahun kategori normal 

terdapat sebanyak 2 orang 6,7%, sedangkan pada  perokok aktif  dengan durasi 

merokok selama 8 tahun dengan kategori tinggi sebanyak 3 orang 10% dan normal 

2 orang 6,7%, pada perokok aktif yang durasi merokoknya selama ≥9 tahun 

dengan kategori tinggi sebanyak 6 orang 20% dengan kategori normal sebanyak 

12 orang 40%. 
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b. Hasil Pemeriksaan Kadar Glukosa Darah Sewaktu Pada Perokok Aktif di 

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

Kabupaten Badung berdasarkan frekuensi merokok dapat diihat pada Tabel 6. 

Tabel 6 

Hasil Pemeriksaan Kadar Glukosa Darah Sewaktu pada Perokok Aktif   

berdasarkan Frekuensi Merokok 

 

No 

Frekuensi 

Merokok 

(batang/hari)  

Kadar glukosa  

(Frekuensi merokok) Total  

Tinggi Normal 

∑ % ∑ % ∑ % 

1.  1 -  10  0 0 14 46,7 14 46,7 

2.  11 - 20 8 26,7 3 10 11 36,7 

3.  >20 5 16,6 0 0 5 16,6 

Total 13 43,3 17 56,7 30 100 

Sumber : data primer  

Berdasarkan Tabel 6, didaptkan hasil bahwa kadar glukosa darah sewaktu 

yang normal 14 orang 46,7% dengan frekuensi merokok 1 - 10 batang per hari, 

dengan frekuensi merokok 11 – 20 kategori normal sebanyak 3 orang 10%  dan 

kategori tinggi 8 orang 26,7% dan dengan frekuensi merokok >20 batang, kategori 

tinggi yaitu sebanyak 5 orang 16,6%.    

B. Pembahasan 

1. Kadar Glukosa Darah Sewaktu Pada Perokok Aktif di Perumahan Bukit 

Ungasan Permai Berdasarkan Durasi Merokok  

Berdasarkan Tabel 5, didapatkan hasil bahwa dari 30 responden ditemukan 

kadar glukosa darah sewaktu kategori tinggi sebanyak 6 orang 50% dengan durasi 

merokok ≥9 tahun. dengan kadar gukosa darah sewaktu tertinggi 162 mg/dl. 
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Berbagai penelitian menyatakan bahwa semakin lama seseorang 

mengkonsumsi rokok semakin banyak juga nikotin yang masuk ke dalam darah 

yang dapat mengakibatkan terganggunya kinerja hormone insusulin. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Rusdina, 2017) mendapatkan 

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

individu yang merokok selama lebih dari 10 tahun dibandingkan kurang dari 10 

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. Nikotin 

dalam hal ini adalah sebagai pemegang terjadinya resistensi hormone insulin, 

Ketika perokok mengkonsumsi rokok, maka nikotin yang masuk melalui oral dan 

inhalasi kemudian secara cepat masuk kedalam aliran darah, kemudian nikotin 

menempel di nicotinic acetylcholine receptor pada sel beta pancreas dan 

meningkatkan apoptosis dari sel beta pancreas sehingga menghambat sekresi 

insulin (Halim, 2017).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. 

Peneliti lain yang diakukan oleh (Damayanti, 2017)  yang melakukan 

peneitian terhadap kadar glukosa darah dengan tinjauan lamanya merokok pada 

pria bersuku tionghoa Indonesia menunjukan bahwa adanya paparan nikotin 

dalam waktu yang lama sehingga menjadi penyebab resistensi reseptor insulin 

serta akibat adanya gangguan sekresi insulin. Pada seseorang yang telah merokok 
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dalam jangka waktu yang lama akan memiliki sensitivitas reseptor insulin lebih 

rendah dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. 

2. Kadar Glukosa Darah Sewaktu Pada Perokok Aktif di Perumahan Bukit 

Ungasan Permai Berdasarkan Frekuensi Merokok  

Berdasarkan Tabel 6, didapatkan hasil bahwa kadar glukosa darah sewaktu 

tertinggi berdasarkan frekuensi merokok yaitu sebanyak 12 orang 40% dengan  

mengkonsumsi rokok sebanyak 1 – 10 batang/hari.nBerbagai penelitian 

menyebutkan bahwa semakin banyak jumlah batang rokok yang dihisap maka 

kadar glukosa darah akan semakin meningkat.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (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 

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 pada hormon yang disekresikan oleh kenenjar adrenal. 

Hormon ini yang memiliki peran untuk pemecahan glukosa baik dalam hati, otot 

maupun lemak. Apabila pemecahan terjadi secara terus menerus maka insulin 

akan bekerja terlalu keras yang berakibat terjadinya resistensi hormon insulin 

(Sherwood, 2012) 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 
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pula resiko DM  Hal tersebut terjadi karena nikotin yang terdapat dalam rokok 

menyebabkan resistensi reseptor insulin dan menghambat sekresi insulin sehingga 

dapat meningkatkan kadar glukosa darah.  

3. Kadar Glukosa Darah Sewaktu Pada Perokok Aktif di Perumahan Bukit 

Ungasan Permai, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten 

Badung. 

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 4, didapatkan hasil pengukuran 

kadar Glukosa Darah Sewaktu pada perokok aktif di Perumahan Bukit Ungasan 

Permai, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung yaitu dari 30 

responden ditemukan kadar glukosa darah sewaktu tertinggi yaitu 162 mg/dl  

berdasarkan table 4 sebagian besar perokok aktif di Perumahan Bukit Ungasan 

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

kadar glukosa darah sewaktu normal dengan rata – rata 130 mg/dl. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  

(Sherwood, 2018a) yang menyatakan bahwa merokok dapat meningkatkan 2.66 

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

tidak mengkonsumsi rokok. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

(Suparmin, 2010). yang melakukan penelitian terhadap laki – laki perokok dan 

bukan perokok memperoleh hasil pada kelompok bukan perokok memiliki kadar 

glukosa darah puasa sebesar 102 mg/dl (86-150) mg/dl sedangkan kadar glukosa 

darah puasa pada kelompok perokok adalah 118,6 mg/dl, perbedaan kadar glukosa 

pada perokok dan bukan perokok terjadi karena kandungan nikotin yang terdapat 

pada rokok sehingga menyebabkan resistensi insulin (Suparmin, 2010).  
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Gangguan aksi insulin menyebabkan gangguan pada metabolisme glukosa, 

salah satu dampak yang ditimbulkan yaitu berawal dari hambatan dalam utilisasi 

glukosa kemudian diikuti oleh peningkatan kadar glukosa darah. Secara klinis, 

gangguan tersebut dikenal sebagai gejala DM, gejala DM tipe II ini paling sering 

ditemukan, gangguan metabolisme glukosa di sebabkan oleh 2 faktor utama, yang 

pertama tidak adekuatnya sekresi insulin dan resitensi insulin (Kusanto, 2016)  

Nikotin dalam hal ini adalah sebagai pemegang terjadinya resistensi 

hormone insulin, Ketika perokok mengkonsumsi rokok, maka nikotin yang masuk 

melalui oral dan inhalasi kemudian secara cepat masuk kedalam aliran darah, 

kemudian nikotin menempel di nicotinic acetylcholine receptor pada sel beta 

pancreas dan meningkatkan apoptosis dari sel beta pancreas sehingga 

menghambat sekresi insulin (Halim, 2017).  

Semakin banyak kadar nikotin yang masuk maka akan menyebabkan 

pelepasan hormone adrenalin yang berdampak terjadi peningkatan glukosa darah, 

tekanan darah dan denyut jantung. Kebiasaan merokok dan lamanya terpanjang 

dengan nikotin dapat meningkatan radikal bebas dalam tubug yang dapat 

mengganggu kerja insulin dan merusak sel beta pancreas, kadar nikotin yang 

banyak akan berpengaruh merangsang pelepasan hormone kortisol. Hormone 

Kortisol merupakan hormone antagonis insulin yang memicu terjadinya 

pemecahan glukosa secara terus menerus, hal ini di dapat mengakibatkan kerja 

insulin menjadi terganggu sehingga berpengaruh terhadap tingginya kadar glukosa 

dalam darah (Haiti, 2018).  

Kadar glukosa darah di Perumahan Bukit Ungasan Permai, Desa Ungasan, 

Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung lebih banyak dalam Kategori 
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Normal yaitu 63,3%. Dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti kadar gukosa 

darah sewktu berdasarkan kebiasaan merokok, berdasarkan frekuensi merokok 

dan durasi merokok, sementara masih ada banyak lagi faktor lain yang dapat 

menyebabkan peningkatan kadar gukosa darah sewaktu, diantaranya yaitu pola 

makan, aktivitas fisik, factor usia, obesitas, dan factor penyakit (penyakit jantung 

coroner, kanker paru paru, asma, dan bronkitis).       

 

 

 

 

 

                                                       

  


