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ABSTRAK 

 

 

 Merokok merupakan gaya hidup yang buruk. Kandungan nikotin dalam 

rokok dapat menyebabkan gangguan kesehatan termasuk Indeks Massa Tubuh 

(IMT) dan kadar kolesterol darah. Indeks Massa Tubuh (IMT) dan kadar 

kolesterol darah dapat dipengaruhi konsumsi makanan. Penelitian ini bertujuan 

mempelajari perbedaan tingkat konsumsi, Indeks Massa Tubuh (IMT) dan kadar 

kolesterol darah pada perokok dan bukan perokok. 

Penelitian ini bersifat analitik observasional komparasi dengan rancangan 

penelitian cross sectional. Sampel sebanyak 13 orang perokok dan 13 orang 

bukan perokok dengan teknik sampling yang digunakan adalah simple random 

sampling. Karakteristik responden dan kebiasaan merokok diperoleh dari 

kuesioner. Tingkat konsumsi diperoleh dengan metode wawancara food recall 

2x24 jam, Indeks Massa Tubuh (IMT) diperoleh dari pengukuran berat badan 

menggunakan bathroom scale dan tinggi badan menggunakan microtoise, dan 

kadar kolesterol darah diperoleh melalui pengambilan sampel darah menggunakan 

alat uji laboratorium. Analisi data menggunakan Independent t-Test. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi zat gizi, Indeks 

Massa Tubuh (IMT), dan kadar kolesterol darah responden perokok lebih rendah 

daripada responden bukan perokok. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa 

konsumsi zat gizi energi memiliki nilai p = 0,646; karbohidrat p = 0,920; protein p 

= 0,115; lemak p = 0,790; dan serat p = 0,178, Indeks Massa Tubuh (IMT) p = 

0,236, dan kadar kolesterol darah p = 0,916. Sedangkan konsumsi kolesterol 

memiliki nilai p = 0,005.  

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa tidak ada perbedaan  tingkat 

konsumsi zat gizi, Indeks Massa Tubuh (IMT), dan kadar kolesterol darah yang 

bermakna antara responden perokok dan bukan perokok. Tetapi ada perbedaan 

tingkat konsumsi kolesterol antara responden perokok dan bukan perokok. Dari 

segi gizi, rokok jelas memberikan dampak buruk bagi kesehatan sehingga 

sebaiknya menghindari kebiasaan merokok.   
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