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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut The Tobacco Atlas 3rd edition, 2009 terkait presentase penduduk 

dunia yang mengkonsumsi tembakau didapatkan sebanyak 51% pada penduduk 

Asia dan Australia, 14% pada penduduk Eropa Timur dan pecahan Uni Soviet, 

12% penduduk Amerika, 9% penduduk Eropa Barat, dan 8% pada penduduk 

Timur Tengah serta Afrika. Sementara itu ASEAN merupakan sebuah kawasan 

dengan 10% dari seluruh perokok dunia dan 20% penyebab kematian global 

akibat tembakau. Presentase perokok pada penduduk di negara ASEAN tersebar 

di Indonesia (46,16%), Filipina (16,62%), Vietnam (14,11%), Myanmar (8,73%), 

Thailand (7,74%), Malaysia (2,90%) Kamboja (2,07%), Laos (1,23%), Singapura 

(0,39%), dan Brunei (0,04%).  

World Health Organization (WHO) menghubungkan hampir 6 juta kematian 

per tahun disebabkan tembakau. Angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi 

lebih dari 8 juta kematian di tahun 2030 (Global Youth Tabacco Survey, 2014). 

Kajian Badan Litbangkes Tahun 2015 menunjukkan bahwa Indonesia 

menyumbang lebih dari 230.000 kematian akibat konsumsi produk tembakau 

setiap tahunnya. Di Indonesia, merokok adalah bentuk utama penggunaan 

tembakau. Secara nasional, prevalensi merokok adalah sebesar 29%. Provinsi 

dengan prevalensi merokok tertinggi di Indonesia adalah Jawa Barat (32,7%). 

Sedangkan prevalensi merokok terendah adalah provinsi Papua (21,9%). 



2 
 

 

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, prevalensi 

perokok aktif setiap hari pada laki-laki lebih banyak dibandingkan perokok 

perempuan (47,5% banding 1,11%). Hasil survei Global Adult Tobacco Survey 

(GATS) tahun 2010 menunjukkan prevalensi perokok aktif laki-laki di Indonesia 

sebesar 67,0%, jauh lebih besar dari wanita yang hanya 2,7%. 

Angka kematian akibat penyakit yang disebabkan kebiasaan merokok terus 

meningkat. Pada tahun 2030 diperkirakan angka kematian perokok di dunia akan 

mencapai 10 juta jiwa, dan 70% diantaranya berasal dari negara berkembang 

(Infodatin, 2015). Dalam berbagai riset, diketahui bahwa faktor risiko penyakit 

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

merokok. Menurut Chang (2012), merokok juga termasuk salah satu faktor yang 

berperan penting dalam meningkatkan risiko perkembangan diabetes mellitus. 

Merokok telah terbukti dapat menyebabkan peningkatan konsentrasi glukosa 

darah dan meningkatkan resistensi insulin. Kebiasaan merokok dapat 

meningkatkan radikal bebas dalam tubuh yang dapat merusak sel beta pankreas. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.109 tahun 2012 tentang Pengamanan 

Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, 

rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan 

dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau 

bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana 

rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin 

dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. Berdasarkan Kemenkes RI (2017), 
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terdapat beberapa kandungan rokok yang berbahaya bagi tubuh, salah satunya 

adalah nikotin. 

Sebuah studi di Amerika pada tahun 2011 menemukan bahwa semakin 

banyak nikotin yang terpapar dalam tubuh, semakin tinggi tingkat A1C (ukuran 

kontrol gula darah). Meskipun mekanismenya belum dipahami sepenuhnya, 

diduga bahwa gangguan sensitivitas terhadap insulin yang disebabkan oleh 

nikotin, pada orang yang merokok berhubungan dengan jumlah penderita diabetes 

mellitus (Clair et al., 2011).  

Merujuk uraian di atas, penulis sebagai mahasiswa Analis Kesehatan, 

berkeinginan untuk memberikan perhatian khusus pada kebiasaan merokok dan 

pengaruhnya terhadap kesehatan dengan menyusun penelitian yang berfokus pada 

hubungan kadar nikotin terhadap glukosa darah pada perokok aktif.  

 

1.2 Rumusan Masalah: 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Berapa kadar nikotin dan glukosa darah pada perokok aktif? 

2. Apakah terdapat hubungan antara kadar nikotin dan glukosa darah pada 

perokok aktif? 
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1.3 Tujuan Penelitian: 

1. Mengetahui kadar nikotin dan glukosa darah pada perokok aktif. 

2. Mengetahui hubungan antara kadar nikotin dan glukosa darah pada perokok 

aktif. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah 

pada kajian tentang bagaimana hubungan kadar nikotin terhadap glukosa 

darah pada perokok aktif, karena baru sedikit riset yang secara spesifik fokus 

pada hubungan nikotin dengan glukosa darah dalam tubuh itu sendiri. Oleh 

karena itu riset ini mampu menyediakan referensi baru tentang bagaimana 

pengaruh kadar nikotin terhadap glukosa darah pada perokok aktif.  

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi manfaat melalui analisis 

yang telah dilakukan dalam mengurangi populasi perokok aktif dan angka 

kematian yang disebabkan oleh rokok di Indonesia. 

 

 

 


