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ABSTRAK 

Perbedaan Kadar Total Kolesterol Darah Perokok Aktif dan Perokok Pasif dengan 

Menggunakan Metode POCT 

  

 Merokok mungkin adalah kegiatan yang paling banyak dilakukan orang di 

seluruh belahan dunia ini, kebiasaan merokok kini merupakan penyebab kematian 

10% penduduk dunia. Banyak orang udah paham bahwa merokok dapat 

menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan misalnya paru-paru.Namun 

banyak orang yang tidak tahu bahwa rokok ternyata dapat meningkatkan kadar 

total kolesterol darah. Perokok pasif memiliki resiko kesehatan yang sama dengan 

perokok aktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kadar total 

kolesterol darah perokok aktif dan perokok pasif.  

 Jenis penelitian ini adalah cross sectional yaitu metode yang menganalisis 

data primer yang dilakukan dengan metode SPSS.Tiga puluh empat sampel 

diambil dari darah kapiler mahasiswa dan siswa SMA , sebanyak 17 sampel 

perokok aktif dan 17 sampel perokok pasif untuk di periksa kadar total kolesterol 

darah.  

 Dari sampel sebanyak tiga puluh empat didapatkan hasil 5 sampel yang 

memiliki kadar total kolesterol darah perokok aktif tinggi dan kadar total 

kolesterol darah perokok pasif yang tinggi sekitar 7sampel. Hasil analisis data 

statistic dengan menggunakan aplikasi IBM  SPSS Statistic Base 22.0 St 

didapatkan nilai signifikasi sebesar 0,770. Hasil penelitian tersebut menunjukan 

bahwa tidak terdapat perbedaan antara kadar total kolesterol darah perokok aktif 

dan perokok pasif. 
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