
 

 

7 

 

BAB III 

HASIL DAN ANALISIS 

A. Seleksi Studi dan Penilaian Kualitas 

1. Hasil Pencarian dan Seleksi Studi 

Artikel yang masuk dalam kriteria inklusi dianalisis dan 

dikelompokkan menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitanya dan  

diekstrasi, disintesis pada hasil akhir dari percobaan untuk 

menggabungkan antara thesis kemudian ditentukan evidancenya. Dari 

hasil ekstrasi dan analisis diharapkan akan ditemukan sebuah kesimpulan 

yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan intervensi kadar trombosit 

pada perokok aktif dan perokok pasif. Berikut merupakan intidari yang 

diambil, dari penelitian: judul penelitian, nama peneliti, tahun publikasi, 

tujuan, metode,  sampel,temuan, kesamaan, keunikan, dan lain-lain. Yang  

digunakan selama penelitian, hasil dan kesimpulan penelitian lengkap 

dengan nilai signifikannya. Intidari yang diambil kemudian dimasukkan 

dalam tabel agar hasil  mudah dibaca. 
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Tabel 1. Sintesa data hasil penelitian 

 

No Judul Jurnal 
Penulis Dan 

Tahun 
Tujuan Metode Sampel Temuan Kesamaan Keunikan 

1. Pengaruh 

merokok 

terhadap kadar 

trombosit 

mahasiswa 

universitas sam 

ratulangi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assa, dkk (2019) Bertujuan untuk 

mengetahui 

pengaruh merokok 

terhadap kadar 

trombosit 

mahasiswa 

Universitas Sam 

Ratulangi 

Retrospektif 51 mahasiswa 

laki-laki dari 

Fakultas Teknik 

Universitas Sam 

Ratulangi 

Hasil penelitian 

mendapatkan 

subyek terbanyak 

memiliki kadar 

trombosit normal 

yaitu 48 

mahasiswa 

(94,1%) dan 

hanya tiga 

mahasiswa (5,9%) 

dengan kadar 

trombosit tinggi; 

tidak terdapat 

subyek dengan 

kadar trombosit 

rendah. 

Jurnal 1 dan 

jurnal 5 hanya 

membahas 

pengaruh rokok 

terhadap 

mahasiswa 

Jurnal 1 dan lima 

hanya beda pada 

hasil trombosit 

pada perokok  
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No Judul Jurnal 
Penulis Dan 

Tahun 
Tujuan Metode Sampel Temuan Kesamaan Keunikan 

2. Gambaran 

jumlah 

trombosit  pada 

perokok aktif 

dan perokok 

pasif 

Habibah, (2018) Bertujuan untuk 

mengetahui jumlah 

trombosit pada 

perokok aktif dan 

prokok pasif 

Deskriptif I5 perokok aktif  

dan 15 perokok 

pasif 

Hasil penelitian  7 

responden pada 

perokok aktif  

(47%) memiliki 

jumlah trombosit 

yang 

normal,rendah 3 

(20%), tinggi 5 

(33%) sedangkan 

pada perokok 

pasif didapakan 

hasil yaitu 11 

responden (73%) 

memiliki jumlah 

trombosit yang 

tinggi, rendah 0 

(0%), normal 4 

(27%) 

Jurnal 1, dan 4 

membahas 

perokok aktif dan 

pasif 

Keunikan jurnal 1 

dan 3 sama-sama 

membahas kadar 

trombosit pada 

perokok 
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No Judul Jurnal 
Penulis Dan 

Tahun 
Tujuan Metode Sampel Temuan Kesamaan Keunikan 

3. Lama Merokok 

dan Jumlah 

Konsumsi 

Rokok terhadap 

Trombosit pada 

Laki-laki 

Perokok Aktif 

Sundari, dkk, 

(2015) 

Bertujuan untuk 

menganalisis lama 

merokok dan 

jumlah rokok yang 

dikonsumsi 

terhadap jumlah 

trombosit, mean 

platelet volume 

(MPV), platelet 

distribution width 

(PDW), platelet crit 

(PCT), dan platelet 

large cell ratio 

(PLCR). 

Deskriptif 31 laki-laki 

perokok aktif 

berusia 19 - 50 

Sebaran ukuran 

trombosit 

ditemukan 

normal, namun 

dengan ukuran 

besar sesuai nilai 

MPV dan PLCR 

yang tinggi. PCT 

normal 

berkorelasi sangat 

kuat dengan 

jumlah trombosit. 

Jumlah batang 

rokok yang 

dikonsumsi 

berkorelasi lemah 

dengan lamanya 

merokok. Lama 

merokok dan  

Jurnal 1, 2, dan 3 

hanya membahas 

kadar trombosit 

pada perokok 

Jurnal 2 dan 3 

membahas perokok 

aktif dan pasif 
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No Judul Jurnal Penulis Dan 

Tahun 
Tujuan Metode Sampel Temuan Kesamaan Keunikan 

      jumlah rokok 

yang dikonsumsi 

berkorelasi 

negatif dengan 

jumlah trombosit, 

MPV, PDW 

maupun PLCR 

  

4. Hubungan 

Merokok 

dengan Kadar 

Hemoglobin dan 

Trombosit pada 

Perokok Dewasa    

Wibowo, dkk, 

(2017) 

Bertujuan untuk 

mengetahui 

hubungan merokok 

dengan kadar 

hemoglobin dan 

trombosit pada 

perokok dewasa 

Deskriptif 30 mahasiswa 

Jurusan Teknik 

Mesin Fakultas 

Teknik 

Universitas Sam 

Ratulangi 

Manado. 

Responden 

terbanyak 

memiliki kadar 

hemoglobin 

normal yaitu 21 

orang (70%) dan 

kadar hemoglobin 

tinggi sebanyak 9 

orang (30%).  

Hasil uji One 

Way Anova 

mendapatkan nilai  

Jurnal 1, 2, 3 

membahas kadar 

trombosit  

Jurnal 1-5 

membahas perokok 

aktif dan pasif 
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No Judul Jurnal Penulis Dan 

Tahun 
Tujuan Metode Sampel Temuan Kesamaan Keunikan 

      P = 0,634. 

Seluruh 

responden (100%) 

memiliki kadar 

trombosit normal. 

  

5. Hubungan 

merokok dengan 

agregasi 

trombosit pada 

mahasiswa di 

lingkungan 

universitas 

diponegoro 

Mufidah, dkk, 

(2016) 

Membuktikan 

hubungan antara 

lama merokok 

dengan agregasi 

trombosit serta 

hubungan antara 

jumlah batang 

rokok/hari dengan 

agregasi trombosit 

pada mahasiswa di 

lingkungan 

Universitas 

Diponegoro 

Observasional 22 pria perokok 

dari kalangan 

mahasiswa di 

lingkungan 

Universitas 

Diponegoro 

22 pria perokok 

yang sehat dengan 

rerata usia 21±2 

tahun. Subyek 

merokok rata-rata 

sebanyak 10±6 

batang per hari 

selama 54±32 

bulan. Nilai rerata 

agregasi 

trombosit sebesar 

68±8% dengan 

interpretasi 

normoagregasi 

Jurnal 1-4 sama-

sama membahas 

kadar trombosit 

Jurnal 1-4 

membahas secara 

seksama dan 

perbandingan 

antara jurnal 
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No Judul Jurnal 
Penulis Dan 

Tahun 
Tujuan Metode Sampel Temuan Kesamaan Keunikan 

6 Pengaruh rokok 

terhadap jumlah 

trombosit pada 

relawan laki-laki 

di kota cirebon 

Pematasari, 

(2015) 

Membuktikan 

adanya pengaruh 

rokok terhadap 

jumlah trombosit 

pada relawan laki-

laki di Kota 

Cirebon 

Analitik sampel pada 

penelitian ini 60 

orang. 30 orang 

perokok dengan 

kriteria perokok 

aktif, rokok 

filter, jenis 

kelamin laki-

laki, berusia 16-

35, Rokok > 10 

batang/hari, 

merokok > 1 

tahun dan 30 

orang yang 

bukan perokok 

dengan kriteria 

bukan perokok 

pasif, jenis  

Dari penelitian 

yang telah 

dilaksanakan pada 

tanggal 15 

desember 2014 di 

Laboratorium FK 

Unswagati 

dengan (p= 0,05) 

diperoleh hasil 

bahwa hipotesis 

pada penelitian ini 

sesuai dengan 

hasil penelitian 

yang telah 

dilakukan. 

Perokok memiliki 

jumlah trombosit 

lebih banyak  

Pada jurnal 2 dan 

jurnal 3 memiliki 

kesamaan yaitu 

pengaruh 

trombosit pada 

perokok aktif dan 

pasif 

Jurnal 2 dan jurnal 

3 serta jurnal 6 ini 

sama- sama 

memiliki keunikan 

dari metode 

masing-masing 
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No Judul Jurnal 
Penulis  Dan 

Tahun 
Tujuan Metode Sampel Temuan Kesamaan Keunikan 

     

kelamin laki-

laki, berusia 16-

35 

dibandingkan 

bukan perokok 

walaupun 

keduanya 

termasuk kedalam 

kategori trombosit 

normal 

  

7. Trombositosis 

faktor risiko 

peningkatan 

penyempitan 

pembuluh darah 

pada petani, 

buruh, dan 

penambak ikan 

yang merupakan 

perokok aktif di 

kelurahan   

Ardina, (2018) penelitian ini 

adalah untuk 

memberikan 

gambaran jumlah 

trombosit pada 

perokok aktif yang 

tinggal di Jl. 

Bengaris Kelurahan 

Tanjung Pinang 

Kota Palangka 

Raya 

Observasional Jumlah sampel 

yang didapatkan 

adalah sebanyak 

48 orang 

Menunjukkan 

rata-rata 

responden 20-30 

tahun (35,4%) 

dan 31-40 tahun 

(31,2%), bekerja 

sebagai petani 

(43,7%) dan 

buruh (41,7%), 

lama merokok 1-

10 tahun (37,5%) 

Pada jurnal ke 

tujuh ini resiko 

terjadinya  

trombositosis 

pada perokok 

sama dengan 

jurnal 3 

Jurnal ke tujuh 

membahas resiko 

penyempitan 

pembuluh darah 

pada perokok 
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No Judul Jurnal 
Penulis  Dan 

Tahun 
Tujuan Metode Sampel Temuan Kesamaan Keunikan 

 

tanjung pinang 

kota palangka 

raya 

    

dengan jumlah 

konsumsi 

merokok yaitu 11-

20 batang/hari 

(41,7%), dan 

waktu istirahat 

yaitu mayoritas > 

6 jam/hari 

(64,6%). 

didapatkan 

perokok aktif 

dengan jumlah 

trombosit tinggi 

sebanyak 1 orang 

(2,1%) dan 

jumlah trombosit 

normal sebanyak 

47 orang (97,9%). 
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No Judul Jurnal 
Penulis Dan 

Tahun 
Tujuan Metode Sampel Temuan Kesamaan Keunikan 

8 Pengaruh 

pemberian sari 

batang nanas 

(Ananas 

comosus) 

terhadap jumlah 

trombosit tikus 

wistar yang di 

beri paparan 

asap rokok 

Easter, (2015) Untuk mengetahui 

berapa jumlah 

trombosit pada 

tikus yang terpapar 

asap rokok 

Eksperimental Enam belas 

tikus wistar 

dalam kelompok 

kontrol dan 

perlakuan 

digunakan 

dalam 

penelitian. 

Kelompok 

kontrol dan dua 

kelompok 

perlakuan 

dipapar 2 batang 

rokok per hari 

selama 30 hari. 

Dua kelompok 

perlakuan 

diberikan sari  

Terdapat 

peningkatan total 

trombosit setelah 

pemberian sari 

batang nanas pada 

tikus yang 

terpapar asap 

rokok. Pemberian 

sari batang nanas 

berpengaruh 

terhadap total 

trombosit tikus 

wistar yang diberi 

paparan asap 

rokok (p=0.044). 

Dari ke 7 jurnal 

yang di dapat 

memiliki 

kesamaan dengan 

pemeriksaan 

kadar trombosit 

pada perokok 

Pada jurnal yang ke 

8 ini memakai 

sampel tikus yng 

terpapar asap rokok 



17 

 

 

 

No Judul Jurnal 
Penulis Dan 

Tahun 
Tujuan Metode Sampel Temuan Kesamaan Keunikan 

     

batang nanas 

yang 

mengandung 

bromelain 

masingmasing 

sebanyak 

20mg/kgBB dan 

40 mg/kgBB 
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1. Daftar artikel dan hasil pencarian 

Pengumpulan data dari studi pencarian sistematis database terkomputerisasi 

(Google Scholar) berbentuk jurnal penelitian dan artikel review. Literature 

review ini disusun melalui penelusuran artikel penelitian yang sudah 

terpublikasi. Dalam studi ini penelusuran dilakukan menggunakan Google 

Scholar. Penulis membuka Pencarian dilakukan dengan memasukan semua 

kata kunci yang ada dalam judul studi literatur ke dalam pencarian dan 

didapatkan 1210 hasil. Kemudian dispesifikan dalam 5 tahun terakhir lalu 

didapatkan 793 hasil dan dispesifikan lagi menjadi 3 tahun terakhir 

kemudian diperoleh 250 hasil. Selanjutnya hasil pencarian tersebut disaring 

dan dipilih yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi sehingga 

diperoleh 8 jurnal penelitian yang akan dianalisis dalam studi literatur ini. 

 

Penelusuran menggunakan  google scholar 

  

Dilakukan pencarian tanpa dispesifikkan 

 

 

Ketika dispesifikkan ke 5 tahun terakhir 

 

 

Ketika dispesifikkan ke 3 tahun terakhir 

 

 

Setelah disaring sesuai kriteria inklusi dan ekslusi 

 

 

 

 

 

 

793 hasil 

250 hasil 

8 jurnal 

1210 hasil 
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Tabel 2. Daftar artikel dan hasil pencarian 

 

No 
Sumber (penulis 

& tahun) 
Deskripsi topik/ isu yang sedang direview 

1. Assa, dkk (2019) Merokok menyebabkan penyakit dan kecacatan serta 

membahayakan hampir setiap organ tubuh manusia. 

Efek merokok pada tubuh berupa terjadinya respon 

inflamasi sistemik yaitu melalui stimulasi sistem 

hematopoietik yang terutama terjadi dalam sumsum 

tulang, berupa peningkatan produksi eritrosit dan 

leukosit serta penurunan MCV dan trombosit. 

Pengaruh rokok terhadap trombosit ialah terjadinya 

peningkatan aterosklerosis serta faktor risiko 

terjadinya penyakit ateroklerosis yang diakibatkan 

oleh peningkatan mean platelet volume (MPV). 

2. Habibah, (2018) Merokok merupakan salah satu faktor risiko 

terjadinya penyakit aterosklerosis dan gangguan 

kardiovaskuler, pengaruh rokok pada trombosit dapat 

menyebabkan peningkatan aterosklerosis adalah 

penyempitan dan penebalan arteri dan menjadi faktor 

resiko terjadinya penyakit ateroklerotik akibat 

peningkatan mean platelet volume. 

3. Sundari, dkk, 

(2015) 

Jumlah perokok dan jumlah rokok yang dikonsumsi 

mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Rokok 

dapat memengaruhi trombosit yang dapat 

menyebabkan gangguan kardiovaskular 

4. Wibowo, dkk, 

(2017) 

Merokok merupakan salah satu penyebab masalah 

kesehatan terbanyak di dunia yang menyebabkan 

kematian. World Health Organization (WHO) 

menunjukkan bahwa 6 juta orang meninggal sebagai 

perokok aktif dan 890 ribu orang meninggal sebagai 

perokok pasif. Beberapa penelitian menyatakan 

bahwa merokok dapat memengaruhi komponen – 

komponen darah, misalnya eritrosit, leukosit dan 

trombosit. 
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No 
Sumber (penulis 

& tahun) 
Deskripsi topik/ isu yang sedang direview 

5. Mufidah, dkk, 

(2016) 

Merokok merupakan faktor risiko beberapa macam 

penyakit. Salah satu mekanisme yang berperan 

penting adalah proses aterotrombosis. Proses ini dapat 

dipicu oleh agregasi trombosit. Nikotin dan senyawa 

oksidan yang terkandung dalam rokok merangsang 

ekskresi metabolit tromboksan dan menghambat 

pelepasan senyawa nitric oxide, yang memiliki peran 

dalam peningkatan aktivitas trombosit. 

6. Pematasari, 

(2015) 

Merokok adalah tindakan menghisap asap yang 

berasal dari pembakaran tembakau, baik 

menggunakan rokok maupun menggunakan pipa. Saat 

ini diperkirakan jumlah perokok di dunia ada sekitar 

1,3 miliar. 

7. Ardina, (2018) Perokok aktif merupakan orang yang merokok secara 

aktif atau terus-menerus. Perokok aktif mempunyai 

risiko tinggi menderita penyakit  jantung. Kandungan 

rokok dapat mengakibatkan disfungsi jaringan 

endotelial pada pembuluh darah jantung disertai 

pembentukan trombus karena meningkatnya jumlah 

trombosit dan juga agregasi trombosit. 

8. Easter, (2015) Asap rokok merupakan salah satu faktor risiko 

terjadinya penyakit kardiovaskular dan berperan 

dalam patogenesis aterosklerosis. Agregasi platelet 

meningkat bersamaan dengan adanya paparan asap 

rokok. Peningkatan agregasi platelet tersebut dapat 

meningkatkan risiko arterial thrombi. Bromelain pada 

sari batang nanas merupakan zat antitrombotik yang 

dapat menurunkan tingkat agregasi platelet akibat 

paparan asap rokok. 

Hasil penelitian yang didapatkan dengan cara menganalisis jurnal maupun 

artikel penelitian sebanyak mungkin dan semua jenis penelitian mengenai 

gambaran kadar trombosit pada perokok aktif dan perokok pasif. Penelusuran 

dilakukan menggunakan Google Scholar dengan kata kunci yang telah dipilih dan 

melakukan pembacaan jurnal secara cermat untuk memenuhi kriteria inklusi 

sebagai literatur dalam penulisan studi literatur. Terdapat 5 jenis penelitian 

dengan metodeobservasional, deskriptif,  dan Retrospektif. 
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Tabel 3. Kategori kadar trombosit normal 

 

Artikel 

Kategori kadar trombosit  normal 

Rendah Normal Tinggi 

n % n % n % 

Assa, dkk (2019) 0 0 48 94,1 3 5,9 

Habibah, (2018) perokok aktif 3 20 7 47 5 33 

Habibah, (2018) perokok pasif 0 0 4 27 11 73 

Wibowo, dkk (2017) 0 0 30 100 0 0 

 

Artikel pertama yang dilakukan oleh Assa, dkk (2019) yang melakukan 

pemeriksaan pengaruh merokok terhadap kadar trombosit Mahasiswa 

Universitas Sam Ratulangisampel sebanyak 51 laki-laki. 

Dari hasil memperlihatkan subyek dengan kadar trombosit normal 

sebanyak 48 mahasiswa (94,1%) sedangkan kadar trombosit tinggi hanya 

sebanyak 3 mahasiswa (5,9%) dan tidak terdapat responden dengan kadar 

trombosit rendah.  

Artikel kedua dilakukan oleh Habibah, (2018) yang melakukan 

pemeriksaan Gambaran jumlah trombosit  pada perokok aktif dan perokok 

pasif dengan sampel sebanyak I5 perokok aktif  dan 15 perokok pasif. 

a. Karakteristik responden berdasarkan hasil pemeriksaan  jumlah trombosit 

pada perokok aktif 

Dari hasil pemeriksaan menujukkan jumlah trombosit pada perokok aktif 

dengan kategori sebagian besar normal yang berjumlah 7 responden (47%). 

b. Karakteristik responden berdasarkan hasil pemeriksaan  jumlah trombosit 

pada perokok pasif 

Dari hasil pemeriksaan menujukkan jumlah trombosit pada perokok aktif 

dengan kategori sebagian besar normal yang berjumlah 11 responden (73%). 

Artikel ketiga dilakukan oleh Wibowo, dkk, 2017 yang melakukan 

pemeriksaan hubungan merokok dengan kadar hemoglobin dan trombosit pada 

perokok dewasa   dengan jumlah sampel sebanyak 30 mahasiswa Jurusan 

Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado. 
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Berdasarkan kadar trombosit pada perokok aktif menujukan hasil kadar 

trombosit normal yaitu 266,87 dan kadar trombosit rendah dan tinggi tidak 

terjadi peningkatan dan penurunan pada kadar trombosit.  

Artikel keempat dilakukan oleh Sundari, dkk, 2015 yang melakukan 

pemeriksaan Lama Merokok dan Jumlah Konsumsi Rokok terhadap Trombosit 

pada Laki-laki Perokok Aktif dengan jumlah sampel 31 laki-laki perokok aktif 

berusia 19 – 50. 

Tabel 4. Hasil Pemeriksaan Jumlah Trombosit, MPV, PDW, PCT, dan 

PLCR pada Laki-laki Perokok Aktif 

Parameter Minimal Maksimal Median Rata-rata SD 

Jumlah 

trombosit (x103 

sel/mm3) 

172 244 278 280,9 56,2 

MPV (fL) 8,8 13,6 10,10 10,14 0,93 

PDW (fL) 8,7 13,8 11,40 11,27 1,22 

PCT (%) 0,1 0,4 0,27 0,28 0,06 

PLCR (%) 14,4 38,8 24,90 24,91 5,46 

(Sundari, dkk 2015) 

Pada tabel 4 menunjukan jumlah trombosit pada perokok aktif  didaptkan 

hasil jumlah trombosit  normal yaitu 278.000 dan jumlah trombosit menurun 

sebanyak 172.000 dan jumlah trombosit meningkat sebanyak 422.00 

 Pada artikel kelima dilakukan oleh Mufidah, dkk, 2016 yang melakukan 

pemeriksaan hubungan merokok dengan agregasi trombosit pada mahasiswa di 

lingkungan universitas diponegoro dengan jumlah sampel sebanyak 22 pria 

perokok.. 

Tabel 5.Analisis hubungan lama merokok serta jumlah rokok terhadap 

agregasi trombosit 

Variabel Nilai p Nilai r Keterangan 

Lama merokok (bulan) 0,189£ -0,291 Tidak 

signifikan 

Jumlah rokok /hari 

(batang) 

0,439¥ 0,174 Tidak 

signifikan 

(Mufidah, dkk 2016) 
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Dari hasil tabel 5 menujukan hubungan pada hasil lama merokok  dan 

jumlah rokok yang di komsumsi terhadap agregasi trombosit yaitu hasilnya 

tidak signifikan. 

Pada artikel keenam yang di lakukan oleh Permatasari, 2015 yang 

melakukan pemeriksaan Pengaruh rokok terhadap jumlah trombosit pada 

relawan laki-laki di kota cirebon dengan jumlah sampel 30 orang perokok aktif 

Tabel 6.  Rata-rata dan standar deviasi perokok dan bukan perokok 

No Klasifikasi N Σ Trombosit ± SD (/µl) 

1. Perokok 30 268.833,33 ±6.158,64 

2. Bukan perokok 30 154.066,66 ±46.345,09 

(Permatasari, 2015) 

Berdasarkan tabel diatas didapatkan bahwa sampel perokok memiliki jumlah 

trombosit normal sebanyak100% dengan jumlah sampel 30 orang  sama seperti 

bukan peroko kmemiliki jumlah trombosit normal sebanyak 100% dengan 

jumlah sampel 30 orang. Tidak ada satupun sampel yang memiliki jumlah 

trombosit rendah atau pun tinggi. 

 Pada artikel ketujuh yang di lakukan oleh Ardina, 2018 yang melakukan 

pemeriksaan Trombositosis faktor risiko peningkatan penyempitan pembuluh 

darah pada petani, buruh, dan penambak ikan yang merupakan perokok aktif di 

kelurahan  tanjung pinang kota palangka raya dengan Jumlah sampel yang 

didapatkan adalah sebanyak 48 orang. 

Tabel 7. Karakteristik Responden 

No Karakteristik Responden 
Frekuensi 

Jumlah N=48 Persentase (%) 

1. Usia (tahun) 

20-30 

31-40 

41-50 

51-60 

 

17 

15 

9 

7 

 

35,4 

31,2 

18,8 

14,6 

2. Pekerjaan 

Petani  

Buruh  

Penambak ikan 

 

21 

20 

7 

 

43,7 

41,7 

14,6 
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No Karakteristik Responden 
Frekuensi 

Jumlah N=48 Persentase (%) 

3. Lama Merokok  (tahun) 

1-10  

11-20  

> 20 

 

18 

16 

14 

 

37,5 

33,3 

29,2 

4. Jumlah Konsumsi Rokok 

(batang/hari) 

1-10  

11-20  

> 20 

 

 

13 

20 

15 

 

 

27,1 

41,7 

31,2 

5. Waktu Istirahat  (jam/hari) 

1-6 

> 6 

 

17 

31 

 

35,4 

64,6 

 

Tabel 8. Jumlah trombosit perokok aktif 

No Jumlah trombosit 
Frekuensi n=48 

Jumlah n Presentase % 

1. Normal 47 97,9 

2. Tinggi 1 2,1 

(Ardina, 2018) 

 Tabel 11 menunjukkan bahwa perokok aktif yang memiliki jumlah 

trombosit tinggi (trombositosis) adalah 1 orang (2,1%) dan ini ditemukan pada 

perokok aktif berusia 21 tahun, bekerja sebagai buruh, lama merokok antara 1-

10 tahun dengan durasi merokok setiap hari. Jumlah rokok yang dikonsumsi 

responden ini adalah > 20 batang/hari dengan waktu istirahat > 6 jam/hari 

        Pada artikel kedelapan yang di lakukan oleh Easter, 2015 dengan 

pemeriksaan Pengaruh pemberian sari batang nanas (Ananas comosus) terhadap 

jumlah trombosit tikus wistar yang di beri paparan asap rokok dengan jumlah 

sampel 16 tikus westar. 
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Tabel 9. Rerata-rata  total trombosit dan pengaruh pemberiansari batang 

nanas antar kelompok 

 Kelompok n Rerata P 

Total 

trombosit 

Kontrol 5 6.70E5±131837.78  

0,044 Perlakuan 1 6 7.85E5±270342.75 

Perlakuan 2 5 1.05E6±217371.11 

(Easter, 2015) 

Hasil analisis one way ANOVA didapatkan p=0.044. Berdasarkan data 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak atau terdapat pengaruh 

pemberian sari batang nanas terhadap total trombosit. Data rata-rata pada 

perlakuan 2 merupakan yang paling tinggi (1.05E6±217371.11/µL) dibandingkan 

dengan kelompok kontrol (6.70E5±131837.78/µL) dan kelompok perlakuan 1 

(7.85E5±270342.75/µL). Uji post-hoc Least Significant Different (LSD) 

kemudian dilakukan untuk mengetahui adanya perbedaan antarkelompok (antara 

kelompok kontrol positif, kelompok perlakuan 1, dan kelompok perlakuan 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


