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HUBUNGAN ASUPAN PROTEIN ADAN KEBIASAAN MEROKOK DENGAN STATUS 

GIZI PADA REMAJA PUTRA  

DI SMAN 1 TENGARAN 

 

Abstrak 

Kebiasaan merokok dan asupan protein dapat mempengaruhi status gizi seseorang. Berdasarkan 

survey pendahuluan dari 66 siswa putra SMAN 1 Tengaran didapatkan hasil 65% siswa putra 

merokok dan dari 15 siswa putra didapatkan 37% mempunyai status gizi kurus. Tujuan penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara asupan protein dan kebiasaan merokok dengan 

status gizi pada remaja putra. Metode Penelitian ini menggunakan desain Cross Sectional, sebanyak 

50 siswa  yang dipilih dengan cara simple random sampling. Data asupan protein diperoleh dengan 

Food Frekuensi Questionnaire Semi-Quantitative (FFQ-SQ), sedangkan data kebiasaan merokok 

siswa diukur dengan pengisian kuisoner, status gizi didapatkan dari pengukuran tinggi badan dan 

berat badan dengan menggunakan indeks IMT/U. Analisis statistik menggunakan pearson product 

momen dan Rank Spearman. Hasil peneltian sebanyak 74% responden asupan protein kategori 

lebih, kategori bukan perokok (54%) dan status gizi normal (82%). Terdapat hubungan antara 

asupan protein dengan status gizi (p=0,003) dan tidak terdapat hubungan antara kebiasaan merokok 

dengan status gizi (p=0,174 r=-0,195). Kesimpulannya terdapat hubungan antara asupan protein 

dengan status gizi dan tidak terdapat hubungan antara kebiasaan merokok dengan status gizi. 

 

Kata Kunci : Asupan protein, kebisaan merokok, status gizi remaja 

Abstract 

 

Smoking habits and protein intakes can effect the nutritional status of people. Based on the 

preliminary survey of 66 male students of SMAN 1 Tengaran, it acquired that 65% of male students 

do the smoking habits and from 15 students, it acquired that 37% of them had a nutritional status 

which can be categorized as thin. The purpose of this research is to get information the relationship 

between protein intakes and smoking habits with the nutritional status of the teenage boys. This 

research used Cross Sectional design, as many as 50 students had been selected using simple 

random sampling. The data of protein intakes obtained by Food Frequensy Questionnaire Semi-

Quantitative (FFQ-SQ), while the data of smoking habits of students was measured by filling out 

the questionnaire and the nutritional status was acquired by measuring height and weight using 

microtoise and digital stepping scales were analyzed using WHO Antro Plus. The results of this 

research used statistical analysis of pearson product moment and rank spearman. As many as 74% 

of respondens categorized as excess of protein intakes, non smokers category (54%) and the 

nutritional status which was categorized as normal (82%). Ased on the results of the research 

processed with SPSS V.20 there was relationship between protein intakes and  nutritional status 

(p=0,003, r= 0,411) and there was no relationship betwen smoking habits and nutritional status 

(p=0,174, r=0,195). there was relationship between protein intakes with nutritional status and there 

is no relationship between smoking habits and nutritional status 

 

Keyword : Protein intakes, smoking habits, nutritional status, teenagers 

 

1. PENDAHULUAN 

Jumlah perokok dunia sudah mencapai 1,35 miliar orang. Indonesia merupakan salah satu negara 

dengan jumlah perokok terbesar di dunia. Indonesia berada pada urutan ketiga pada sepuluh negara 

perokok terbesar di dunia dimana pada peringkat pertama ditempati  China dan urutan kedua India 

(WHO, 2008). 
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        Perokok di Indonesia saat ini menjadi masalah yang serius. Berdasarkan data Riset Kesehatan 

Dasar (Riskesdas) Nasional tahun 2013 rerata proporsi perokok saat ini di Indonesia adalah 24,3% 

dari jumlah penduduk. Sebanyak 11,2%  dari perokok mulai merokok sejak usia remaja yaitu 15-19 

tahun, Sedangkan prevalensi merokok pria pada tahun 2013 sebesar 64,9% (Riskesdas, 2013). 

Prevalensi perokok usia ≥ 10 tahun di Jawa Tengah saat ini cukup tinggi yaitu sebesar 22,9%. 

Prevalensi perokok usia ≥ 10 tahun saat ini yang berada di kabupaten Semarang lebih tinggi 24,5% 

dibandingkan dengan prevalensi perokok di Kota Surakarta yang hanya sebesar 18,9% (Riskesdas 

Jateng, 2013). 

Perilaku merokok pada remaja dipengaruhi oleh pergaulan. Pergaulan yang mempunyai 

pengaruh cukup kuat terhadap remaja perokok adalah pergaulan bersama teman-teman sebaya 

(Aini, 2013, Wulan, 2012, Rahmat, 2013). Kebanyakan remaja merokok karena ingin mendapatkan 

pengakuan dari teman sebayanya (Widiansyah, 2014). Endarwati (2010) menyatakan bahwa 

semakin tinggi remaja bergaul maka akan semakin tinggi pula perilaku merokok pada remaja.  

        Remaja perokok biasanya mengalami malnutrisi yang dapat menurunkan berat badan dengan 

cara meningkatkan laju metabolisme, menurunkan absorbsi kalori (mengurangi nafsu makan) atau 

menurunkan efisiensi metabolik (Chiolero, 2008). Nikotin akan masuk srikulasi darah  sebesar  

25% dan masuk  ke  otak  manusia  ±  15  detik kemudian nikotin akan diterima pada  reseptor 

nikotinik kolinergik di ganglia otonom dan otak. Setelah nikotin dan reseptor berikatan akan 

membuka kanal ion, menarik masuk kalsium dan sodium, yang meningkatkan  pengeluaran 

berbagai neurotransmiter. Proses tersebut mengakibatkan pengeluaran sistemik katekolamin yang 

berperan meningkatkan laju metabolisme, serta pengeluaran epinefrin, dopamin, norepinefrin, dan 

serotonin yang dapat meningkatkan satiety system sehingga terjadi penurunan nafsu makan yang 

dapat mengakibatkan terjadinya gizi kurang (malnutrisi) (Govern, 2011, Ilfandari dan Ervina, 2015, 

Sari, 2007). 

        Bradley dkk., (2010) melaporkan bahwa perokok pada umumnya mempunyai berat badan yang 

lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Perokok lebih sering mengalami 

penurunan berat badan dari pada yang bukan perokok meskipun asupan kalorinya sama ataupun 

lebih tinggi dari pada bukan perokok (Ilfandari & Ervina, 2015).  

Penelitian yang dilakukan oleh Chhabra (2011), mendapatkan hasil bahwa perokok di India 

mempunyai IMT kategori di bawah normal 30% lebih banyak dibandingkan bukan perokok dan 

dari 99 studi didapatkan hasil pria yang sehari-harinya merokok mempunyai IMT rendah 3% lebih 

banyak daripada pria yang tidak merokok.  

Merokok memiliki hubungan yang bermakna dengan IMT. Menurut (Aginta, 2011) semakin 

tinggi konsumsi rokok maka semakin rendah nilai status gizi seseorang. Hal tersebut dapat 

menyebabkan kejadian status gizi kurang (underweight) pada remaja semakin tinggi. Penelitian lain 
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menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kebiasaan  merokok pada remaja dengan status gizi 

(Rohman dkk., 2013).  

        Status gizi dipengaruhi oleh fakor internal (genetik) dan faktor eksternal. Faktor eksternal 

dibagi menjadi dua yaitu langsung dan tidak langsung. Faktor ekternal langsung terdiri dari asupan 

makanan dan infeksi sedangkan,  yang termasuk eksternal tidak langsung  adalah ketersediaan  

pangan,  pelayanan  kesehatan,  kemampuan daya beli, gaya hidup, pendidikan dan pengetahuan 

(Ilfandari dan ervina, 2015). 

        Selain itu, terdapat faktor langsung yang dapat mempengaruhi status gizi yaitu asupan energi 

dan asupan protein (Supariasa dkk., 2012). Fungsi protein bagi tubuh adalah untuk pembentukan, 

perbaikan sel dan jaringan tubuh sehingga, apabila remaja kurang asupan protein akan dapat 

menyebabkan kurang gizi (Paisak, 2009). 

        Studi pendahuluan yang dillakukan di SMAN 1 Tengaran pada tanggal 2 Agustus 2017 

didapatkan hasil dari  empat kelas yaitu kelas sebelas sosial satu, sebelas sosial dua, sebelas sosial 

tiga, dan sebelas sosial empat terdapat  127 siswa, 66  putra dan 61 putri. Wawancara terhadap 66 

siswa putra didapatkan 65% siswa putra mengaku sebagai perokok. Pengukuran status gizi 

berdasarkan IMT/U dari 15  siswa didapatkan 37%  mempunyai status gizi kurus. 

        Uraian latar belakang dari berbagai permasalahan di atas maka perlu dilakukan penelitian 

mengenai hubungan asupan protein dan kebiasaan merokok dengan status gizi pada remaja putra di 

SMA N 1 Tengaran. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian ini adalah observasional dengan pendekatan menggunakan desain Cross Sectional, 

sebanyak 50 siswa  yang dipilih dengan cara simpel random sampling yang telah memenuhi kriteria 

inklusi siswa yang bersedia menjadi responden, berusia 15-18 tahun, perokok aktif minimal selama 

6 bulan, responden dapat membaca, menulis, serta berkomunikasi lancar sedangkan untuk kriteria 

ekslusi dalam penelitian ini adalah siswa yang pindah sekolah, siswa sakit (sakit karena infeksi atau 

memiliki riwayat penyakit kronis) atau izin saat pengambilan data, cacat fisik dan siswa merupakan 

seorang atlet atau binaragawan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2018. Variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah asupan protein dan kebiasaan merokok dan variabel terikatnya adalah 

status gizi. Data asupan protein diperoleh dengan Food Frekuensi Questionnaire Semi-Quantitative 

(FFQ-SQ), sedangkan data kebiasaan merokok siswa diukur dengan pengisian kuisoner, status gizi 

didapatkan dari pengukuran tinggi badan dan berat badan dengan menggunakan indeks IMT/U. 

Data dianalisis menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk melihat normalitas data dan untuk 

analisis statistik menggunakan pearson product moment dan rank spearman. Penelitian ini telah 
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memenuhi kode etik dari Komite Etik Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 

dengan nomor, No: 1058/B.1/KEPK-FKUMS/II/2018. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Gambaran Umum Responden berdasarkan Usia  

Responden dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI sekolah Menengah Atas 1 Tengaran 

dengan rentang umur 15-18 tahun. Distribusi umur responden dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 1 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kelompok Umur 

Karakteristik subjek Frekuensi % 

Kelompok usia   

15-16 tahun 24 48 

17-18 tahun 26 52 

Total 50 100 

 

        Hasil penelitian ini menunjukkan kelompok subjek yang paling banyak persentasenya 

adalah subjek umur 17-18 tahun sebanyak 26 orang subjek. 

         Anak usia sekolah menengah atas merupakan anak yang berumur antara 15-18 tahun. 

Pada usia tersebut merupakan usia remaja yang termasuk dalam salah satu kelompok yang 

paling rentan kekurangan gizi karena masa remaja mengalami percepatan pertumbuhan dan 

perkembangan linear yang cepat. Pertumbuhan yang meningkat tersebut, jika tidak 

diimbangi dengan masukan zat gizi yang cukup maka tubuh akan mengalami masalah gizi 

(malnutrisi) (Arisman, 2009, Sharlin dan Edelstein, 2014, Sarlito, 2010). Bila konsumsi gizi 

selalu kurang dari kecukupan maka seseorang akan mengalami gizi kurang, sebaliknya jika 

konsumsi melebihi kecukupan akan menderita gizi lebih dan obesitas. Pertumubuhan masa 

remaja harus didorong dengan keseimbangan asupan makanan bergizi lengkap 

(Sulistyoningsih, 2016). 

        Kelompok umur 15-18 tahun merupakan kelompok remaja akhir dimana kehidupannya 

dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Pada masa remaja lingkungan sosial yang dominan 

antara lain dengan keluarga dan teman. pengaruh keluarga dan teman merupakan faktor 

yang paling utama dalam perilaku merokok pada remaja (Hasmiati, 2012). 
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3.2 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Asupan Protein, Kebiasaan Merokok dan 

Status Gizi 

3.2.1 Distribusi frekuensi responden berdasarkan asupan protein 

Sebagian besar responden (74%) memiliki tingkat asupan protein lebih. Asupan protein 

responden berkisar 62-198%. Nilai rata-rata presentase angka kecukupan asupan protein 

dalam penelitian ini adalah 133,98% termasuk dalam kategori lebih. Distribusi frekuensi 

responden berdasarkan asupan protein ditampilkan dalam Tabel 6. 

Tabel 2 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Asupan Protein 

Kategori Frekuensi Presentase (%) 

Defisit 3 6 

Normal 10 20 

Lebih 37 74 

Total 50 100 

 

        Rata rata asupan protein responden dalam sehari adalah 89,42 gram. Asupan 

protein tersebut termasuk ke dalam kategori lebih jika dibandingkan dengan Angka 

Kecukupan Gizi (AKG). Frekuensi konsumsi asupan protein responden dapat dilihat 

pada tabel 3. 

Tabel 3 

Distribusi Frekuensi Konsumsi Lauk Hewani Dan Lauk Nabati 

Lauk Frekuensi 

Hewani  

Ayam 1-5 kali per minggu 

Telur ayam 1-5 kali per minggu 

Ikan bandeng 1-5 kali per minggu 

Nabati  

Tahu 1-4 kali per minggu 

Tempe 1-4 kali per minggu 

       

        Lauk hewani yang dikonsumsi responden adalah ayam, telur ayam, dan ikan 

bandeng sebanyak 1-5 kali per minggu sedangkan, lauk nabati yang dikonsumsi 

responden yaitu tahu dan tempe sebanyak 1-4 kali per minggu. 

        Makanan utama semua subjek adalah nasi. Selain nasi subjek juga mengkonsumsi 

mie, roti, biskuit, kentang,ubi, singkong, jagung. 

        Jenis sayuran yang dikonsumsi subjek adalah bayam, kangkung, brokoli, wortel 

dengan frekuensi 1-2 kali per minggu. Buah-buahan yang sering dikonsumsi jeruk, 

salak, pepaya, pisang,apel dengan frekuensi 1-2 kali per minggu. Subjek mengkonsumsi 

susu kental manis dan susu sapi dengan frekuensi 1-3 kali per minggu. 
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3.2.2 Distribusi frekuensi responden berdasarkan kebiasaan merokok 

Tabel 4 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Status Merokok 

No Merokok Frekuensi % 

1 Tidak merokok 27 54 

2 Perokok ringan 23 46 

Total 50 100 

 

        Nilai rata-rata kebiasaan rokok (frekuensi merokok) pada penelitian ini adalah 2,1 

batang per hari yang termasuk dalam kategori perokok ringan. Tabel 8 menunjukkan 

subjek subjek yang status merokoknya perokok ringan sebanyak 46%. 

Tabel 5 

Distribusi Frekuensi Responden Menurut Konsumsi Rokok 

Variabel Bebas  Frekue Frekuensi % 

Jenis Konsumsi Rokok   

Filter 22 96 

Kretek 1 4 

Jumlah konsumsi rokok (batang/hari)   

1-5 15 65 

6-10 8 35 

Total 23 100 

 

        Subjek yang merokok sebagian besar (96%) mengkonsumsi rokok jenis filter, 

jumlah konsumsi rokok 6-10 batang per hari sebanyak 35%. Kandungan nikotin dari 

jenis puntung rokok kretek lebih tinggi dari pada jenis puntung rokok Filter (Aji, dkk., 

2015). Usia minimal mulai merokok 13 tahun dan usia maksimal 17 tahun. Subjek 

sebagian besar (35%) awal merokok pada usia 15 tahun. Umur awal merokok 

merupakan umur pertama kali seseorang mencoba rokok. Remaja mulai merokok karena 

rasa penasaran dan ingin tahu yang besar. Rasa keingintahuan dari remaja untuk 

merokok selanjutnya akan membawa mereka pada kebiasaan untuk menjadi seorang 

perokok aktif (Nugroho, 2012).  

        Subjek yang merokok (73%) merokok karena dekat atau bersahabat dengan seorang 

perokok dan orang tua subjek mengetahui jika subjek merokok. Pengaruh keluarga dan 

teman merupakan faktor yang paling utama dalam perilaku merokok pada remaja 

(Hasmiati, 2012). Subjek yang merokok (67%) merokok dengan tujuan untuk 

menghikangkan stress. Remaja mulai merokok berkaitan dengan faktor yang 

menganggap bahwa rokok dapat kenikmatan dan memberikan perasaan tenang dan 

faktor psikososial yaitu karena ikut-ikutan, coba-coba, faktor  ingin mendapatkan image 

dewasa (Wulan, 2012). Subjek yang merokok (83%) setiap rokok yang dihisap selalu 

habis. Perokok yang menghisap satu batang rokok setiap hari  memiliki risiko yang 
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setara atau sama dengan perokok yang menghisap setengah bungkus rokok per hari 

untuk terserang penyakit kardiovaskuler. Pria yang merokok setiap hari dan apabila 

menghisap satu batang rokok memiliki risiko 48 persen lebih tinggi terkena penyakit 

jantung koroner dan 25 persen terkena stroke dibanding mereka yang tidak pernah 

merokok (Allan, 2018). 

3.2.3 Distribusi frekuensi responden berdasarkan status gizi 

Tabel 6 

Distribusi Responden Berdasarkan Status Gizi (IMT/U) 

Kategori Frekuensi Presentase (%) 

Kurus 6 12 

Normal 41 82 

Gemuk 3 6 

Total 50 100 

 

        Nilai rata-rata status gizi pada penelitian ini adalah -0.53 termasuk dalam kategori 

normal. Tabel 6 menunjukkan bahwa sebagian besar status gizi anak sekolah menengah 

atas menurut IMT/U termasuk dalam kategori normal sebesar 82% dan kategori kurus 

sebesar 12%. Presentase status gizi anak sekolah menengah atas kategori status gizi 

kurus dan gemuk lebih rendah dibandingkan dengan anak yang memiliki status gizi 

normal akan tetapi jika tidak dicegah dapat meningkatkan prevalensi masalah gizi.  

        Remaja yang memiliki status gizi kurang akan berdampak pada penurunan prestasi 

disekolah, sluggishness (lesu), mudah letih/lelah, hambatan pertumbuhan, kurang gizi 

pada masa dewasa, hambatan pertumbuhan, hambatan pertumbuhan organ seks sekunder 

dan merasa tidak bahagia (Elnovriza, 2008). Sedangkan pada remaja yang memiliki 

status gizi lebih berisiko lebih dari 2 kali lipat meninggal karena penyakit jantung 

koroner pada masa dewasa (Moussavi, 2012). 

        Subjek (87%) hanya kadang-kadang melakukan aktivitas olahraga,  subjek 

melakukan aktivitas olahraga hanya satu kali dalam seminggu.  Remaja perlu menjaga 

status gizi baik atau normal dengan cara menjaga pola makan yang baik setiap hari 

dengan menerapkan pola makan yang bergizi seimbang, melakukan aktifitas fisik yang 

cukup, dan menerapkan pola makan sehat yaitu menyeimbangkan asupan kalori dengan 

kebutuhan energi total dengan cara membatasi konsumsi makanan yang mengandung 

kalori tinggi atau makanan dengan kandungan gula dan lemak yang tinggi (Ilham dkk, 

2017, Nirmala, 2012). 
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3.3 Hubungan Asupan Protein dengan Status Gizi 

Tabel 7 

Distribusi Responden Asupan Protein dengan Status Gizi 

Asupan 

protein 

Status gizi Total  

Kurus  Normal  Gemuk  

Defisit 1 (33,3%) 2 (66,7%) 0 (0,00%) 3 (100%) 

Normal  3 (30,0%) 7 (70,0%) 0 (0,00%) 10 (100%) 

Lebih  2 (5,40%) 32 (86,5%) 3 (8,10%) 37 (100%) 

 

         Tabel 7 menunjukkan bahwa pada kelompok responden yang memiliki asupan protein 

defisit dengan status gizi gemuk sebesar 0%, pada kelompok responden yang memiliki asupan 

protein normal dengan status gizi gemuk sebesar 0%, kelompok responden yang memiliki asupan 

protein lebih dengan status gizi gemuk sebesar 8,1%. 

        Status gizi seseorang dipengaruhi oleh asupan zat gizinya, jika  tubuh memperoleh zat-

zat gizi yang digunakan secara efisien maka memungkinkan kemampuan kerja, 

pertumbuhan fisik, kesehatan dan perkembangan meningkat pada tingkat setinggi mungkin. 

Asupan Zat Gizi yang berlebihan dapat membahayakan, baik pada status gizi kurang 

maupun lebih  (Almatsier, 2010). 

Tabel 8 

Analisis Hubungan Asupan Protein dengan Status Gizi 

Variabel  Rata-

rata 

Minimum Maximum Standar 

Deviasi 

p* r 

Asupan 

Protein 

133,9800 62,00 198,00 29,94314   

Status 

Gizi  

-0,5348 -2,23 1,79 1,0372 0,003 0,411 

*) Uji Pearson Product Moment 

        Hasil analisis hubungan antara asupan protein dengan status gizi pada tabel 8, 

berdasarkan nilai p tampak bahwa terdapat hubungan antara asupan protein dengan status 

gizi. Nilai rata-rata asupan protein adalah 133,98 termasuk dalam kategori lebih, sedangkan 

status gizi -0,5348 termasuk kategori normal.  

        Hasil Korelasi Pearson Product Moment diperoleh nilai p=0,003 (<0,05) menunjukkan 

terdapat hubungan asupan protein dengan status gizi dan nilai r =0,411 menunjukkan bahwa 

hubungan antara asupan protein dengan status gizi IMT/U tergolong cukup kuat dimana 

semakin tinggi asupan protein maka semakin tinggi nilai z-score IMT/U. Hasil penelitian 

tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohmah, dkk (2016) dan Assa 

(2015) bahwa ada hubungan antara asupan protein dengan status gizi berdasarkan IMT/U. 

Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh makimama, dkk (2017) yang menunjukkan 
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bahwa terdapat hubungan antara asupan protein dengan status gizi IMT/U yang tergolong 

kuat dimana semakin tercukupi asupan protein maka semakin baik pula status gizi. 

 

3.4 Hubungan Kebiasaan Merokok dengan Status Gizi 

Tabel 9 

Distribusi Responden Berdasarkan Kebiasaan Merokok dan Status Gizi 

Kebiasaan 

merokok 

Status gizi Total  

Kurus   Normal  Gemuk  

Tidak merokok 3 (11,1%) 22 (81,5%) 2 (7,4%) 27 (100%) 

Perokok ringan  3 (13,0%) 19 (82,6%) 1 (4,3%) 23 (100%) 

 

        Tabel 9 menunjukkan bahwa kelompok responden perokok ringan yang memiliki 

status gizi kurus sebesar 13%. Kelompok responden perokok ringan yang memiliki status 

gizi gemuk sebesar 4,3%. 

        Faktor-faktor yang secara langsung mempengaruhi status gizi antara lain kebiasaan 

makan,  pola konsumsi makanan sehari-hari, pendapatan, aktifitas fisik, pendidikan orang 

tua dan keadaan kesehatan (Jellieffe dalam Mardayanti, 2009). Faktor lain mempengaruhi 

status gizi antara lain tingkat pendidikan, kemiskinan, lingkungan, persediaan pangan dan 

pengetahuan tentang gizi (Almatsier, 2010). Selain itu faktor gaya hidup juga 

mempengaruhi status gizi seseorang (Suhardjo, 2013). Menurut Safitri (2014) gaya hidup 

terbagi menjadi pola makan, aktivitas fisik, dan kebiasaan merokok atau tidak. 

         Hasil analisis hubungan antara kebiasaan merokok dengan status gizi dapat dilihat 

pada Tabel 10. 

Tabel 10 

Analisis Hubungan Kebiasaan Merokok dengan Status Gizi 
Variabel  Rata-

rata 
Minimum Maximum Standar 

Deviasi 
p* r 

Kebiasaan 
Merokok 

2,1 0 9 2,74977 0,174 -0,195 

Status 
Gizi 

-0,5348 -2,23 1,79 1,03720   

*) Uji Rank Spearman  

         Hasil analisis hubungan antara kebiasaan merokok dengan status gizi pada tabel 14, 

berdasarkan nilai p tampak bahwa tidak terdapat hubungan antara kebiasaan merokok 

dengan status gizi. Nilai rata-rata kebiasaan merokok sebesar  2,1 termasuk dalam kategori 

perokok ringan, sedangkan rata-rata status gizi sebesar -0,5348 termasuk kategori normal. 

Hasil uji korelasi Rank Sperman diperoleh nilai p=0,174 menunjukkan bahwa tidak terdapat 

hubungan antara kebiasaan merokok dengan status gizi. Arah korelasi negatif r=-0,195 yang 

berarti semakin tinggi konsumsi rokok semakin rendah nilai Z-score seseorang. Penelitian 
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ini sejalan dengan penelitian Aginta (2011) dengan hasil tidak ada hubungan antara merokok 

dengan status gizi menunjukkan adanya arah korelasi negatif antara merokok dengan status 

gizi yang berarti semakin tinggi konsumsi rokok maka semakin rendah nilai status gizi 

seseorang. Hal tersebut dapat menyebabkan kejadian status gizi kurang (underweight) pada 

remaja semakin tinggi. 

        Faktor yang menyebabkan tidak terdapat hubungan antara kebiasaan merokok dengan 

status gizi pada penelitian ini adalah karena sebagian besar subjek yang memiliki kebiasaan 

merokok asupan proteinnya lebih. 

         Remaja perokok biasanya mengalami malnutrisi yang dapat menurunkan berat badan 

dengan cara meningkatkan laju metabolisme, menurunkan absorbsi kalori (mengurangi 

nafsu makan) atau menurunkan efisiensi metabolik (Chiolero,2008). Nikotin akan masuk 

srikulasi darah  sebesar  25% dan masuk  ke  otak  manusia  ±  15  detik kemudian nikotin 

akan diterima pada  reseptor nikotinik kolinergik di ganglia otonom dan otak. Setelah 

nikotin dan reseptor berikatan akan membuka kanal ion, menarik masuk kalsium dan 

sodium, yang meningkatkan  pengeluaran berbagai neurotransmiter. Proses tersebut 

mengakibatkan pengeluaran sistemik katekolamin yang berperan meningkatkan laju 

metabolisme, serta pengeluaran epinefrin, dopamin, norepinefrin, dan serotonin yang dapat 

meningkatkan satiety system sehingga terjadi penurunan nafsu makan yang dapat 

mengakibatkan terjadinya malnutrsi  (Govern, 2011, Ilfandari dan Ervina, 2015, Sari, 2007). 

Perokok pada umumnya mengalami penurunan berat badan dari pada bukan perokok 

meskipun asupan kalorinya sama ataupun lebih tinggi dari pada bukan perokok (Ilfandari 

dan Ervina, 2015). 

     

4. PENUTUP 

Responden yang asupan proteinnya lebih (74%), lebih besar dibandingakan dengan yang 

defisit (6%) dan normal (20%). Responden yang tidak merokok lebih banyak (54%) 

dibandingkan dengan responden perokok ringan (46%). Responden yang mempunyai status 

gizi normal (82%) lebih banyak dibandingkan status gizi kategori kurus  (12%) dan kategori 

gemuk (6%). Hasil uji pearson product moment terdapat hubungan antara asupan protein 

dengan status gizi (p=0,003, r=0,411) dan hasil uji rank spearman tidak terdapat hubungan 

antara kebiasaan merokok dengan status gizi (p=0,174, r= -0,195). 

        Disarankan kepada pihak sekolah diharapkan untuk melakukan edukasi, terapi dan 

konseling kepada siswa  yang masih merokok untuk dapat menghilangkan perilaku merokok 

dan diharapkan untuk melakukan edukasi atau konseling kepada siswa tentang gizi 

seimbang. Bagi Pihak dinas kesehatan diharapkan untuk melakukan penyuluhan, 
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pembinaan, serta pengawasan kepada sekolah agar mengurangi perilaku merokok dan 

senantiasa menjaga status gizi normal. Pihak dinas pendidikan diharapkan memberikan 

edukasi kepada sekolah untuk memberikan penyuluhan kepada orang tua siswa agar 

membantu terlibat dan mendukung anaknya untuk menghilangkan perilaku merokok. Bagi 

peneliti selanjutnya diperlukan penelitian yang lebih lanjut untuk menentukan hubungan 

asupan protein dan kebiasaan merokok dengan status gizi dengan memperhatikan faktor-

faktor lain seperti keadaan kesehatan dan lingkungan. 
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