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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A Latar Belakang 

Permasalahan akibat merokok saat ini sudah menjadi topik yang terus-

menerus dibicarakan. Telah banyak artikel dalam media cetak dan pertemuan 

ilmiah, ceramah, wawancara radio atau televisi serta penyuluhan mengenai 

bahaya rokok dan kerugian yang timbul karena merokok. Salah satunya 

adalah aspek sosial yang mempengaruhi keluarga, teman, dan rekan kerja. 

Seseorang yang bukan perokok bila terus-menerus terkena asap rokok dapat 

menderita dampak risiko penyakit jantung dan kanker paru-paru. Menurut 

Fawzani dan Triratnawati (2005), masalah rokok juga menjadi persoalan 

sosial ekonomi. Terdapat 60% dari perokok aktif atau sebesar 84,84 juta 

orang dari 141,44 juta orang adalah mereka yang berasal dari penduduk 

miskin atau ekonomi lemah yang sehari-harinya kesulitan dalam memenuhi 

kebutuhan pokoknya. Selain itu, dengan berkurangnya hari bekerja yang 

disebabkan sakit, maka perokok menurunkan produktivitas pekerja. Dengan 

demikian, jumlah pendapatan yang diterima berkurang dan pengeluaran 

meningkat untuk biaya berobat.  

Menurut WHO (2002), Indonesia menempati urutan kelima dalam 

konsumsi rokok di dunia. Merokok merupakan bagian hidup masyarakat 

Indonesia yang lazim ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Di mana-mana, 

mudah menemui orang yang sedang merokok, dari usia anak kecil hingga 
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orang yang sudah tua renta. Setiap tahunnya penduduk Indonesia 

mengkonsumsi 215 miliar batang rokok.  Hal ini menjadi masalah yang telah 

berdampak pada berbagai aspek permasalahan dalam kehidupan sehingga 

harus diupayakan penanggulangannya. Namun masalah-masalah tersebut 

tidak mudah untuk diturunkan atau bahkan dihilangkan.  Mengingat begitu 

besar dampak akibat rokok, badan kesehatan dunia (WHO) secara global 

selalu berupaya untuk memerangi masalah rokok dalam rangka mencegah 

kematian yang sia-sia akibat kebiasaan merokok. 

Rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. 

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI (2011), akibat rokok di 

Indonesia menyebabkan 9,8% kematian karena penyakit paru kronik dan 

emfisema pada tahun 2001. Selain itu rokok merupakan penyebab stroke 

sebesar 5% dari jumlah kasus stroke yang ada. Lebih dari 40,3 juta anak 

Indonesia berusia 0-14 tahun terpapar asap rokok di lingkungannya. 

Akibatnya mereka mengalami pertumbuhan paru yang lambat dan lebih 

mudah terkena infeksi saluran pernapasan, infeksi telinga dan asma.   

Diperkirakan hingga menjelang 2030 kematian akibat merokok akan 

mencapai 10 juta pertahunnya dan di negara berkembang diperkirakan tidak 

kurang 70% kematian yang disebabkan oleh rokok.  

Meningkatnya kematian akibat rokok berbanding lurus dengan jumlah 

remaja perokok yang setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. 

Hasil riset kesehatan dasar tahun 2010, di Indonesia usia perokok makin 

muda, yaitu sebanyak 1,7% perokok mulai merokok pada usia 5-9 tahun. 
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Persentase nasional penduduk berumur 15 tahun ke atas yang merokok setiap 

hari sebesar 28,2%. Lebih dari separuh (54,1%) penduduk laki-laki berumur 

15 tahun ke atas merupakan perokok harian. Terjadi peningkatan perokok 

yang merokok setiap hari pada kelompok umur 15-24 tahun dari 17,3% 

(2007) menjadi 18,6% (2010). Persentase  penduduk perokok  yang merokok 

tiap hari tampak tinggi pada kelompok umur produktif (25-64 tahun)  dengan 

rentang 30,7%-32,2% (Kementrian Kesehatan RI, 2011). 

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) yang 

merupakan mahasiswa laki-laki perokok aktif sebesar 66,6% (Pabelan Pos, 

2009). Di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta 

(FIK UMS), diketahui persentase mahasiswa yang perokok yaitu 63 orang 

(64,9%) dan persentase mahasiswa yang bukan perokok yaitu 34 orang 

(35,1%) (Purnomo, 2010). Sedangkan Dekan FIK UMS sendiri telah 

mengeluarkan SK nomor 928/KET/XII/2007 mengenai peraturan larangan 

merokok di lingkungan FIK UMS, nampaknya peraturan tersebut telah 

diabaikan oleh mahasiswa. Hal ini terbukti karena masih seringnya ditemui 

mahasiswa yang merokok di depan kelas, taman, kamar mandi, atau tempat 

lainnya. Namun tidak dapat diketahui secara pasti apakah para perokok 

tersebut merupakan mahasiswa FIK saja atau ada juga mahasiswa non FIK 

yang merokok di lingkungan FIK UMS. Hal ini dapat berpengaruh pada 

mahasiswa yang non perokok manjadi ikut-ikutan merokok meskipun mereka 

mengetahui dampak dari rokok yang dihisapnya. 
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Berdasarkan hasil survei pendahuluan pada beberapa mahasiswa Fakutas 

Ilmu Kesehatan (FIK) UMS yang perokok, didapatkan 72% mahasiswa 

perokok berkeinginan berhenti merokok, sedangkan 28% tidak ingin berhenti 

merokok. Faktor yang mendorong mereka untuk berhenti merokok sangat 

beragam, umumnya karena mahasiswa FIK UMS sudah mengetahui tentang 

dampak rokok pada kesehatan, selain itu juga menjadikan perilaku boros, 

diremehkan wanita,  dan haram hukumnya. 

Berhenti merokok bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Hasil 

penelitian Syafie (2009) pada mantan perokok di Kota Semarang, 

keberhasilan berhenti merokok pada individu berbeda satu dengan lainnya, 

tergantung pada penyebab awal merokok, rentang waktu menjadi perokok, 

dosis rokok yang dihisap, dan kuatnya gejolak yang dialami. Bukan 

merupakan hal yang mudah pula untuk dapat berhenti merokok meskipun 

telah memiliki keinginan, terutama seseorang perokok yang berada pada level 

merokok yang berat, yakni rentang waktu yang lama dan dosis yang tinggi, 

maka akan dibutuhkan usaha yang lebih keras untuk dapat berhenti merokok. 

Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif yang lebih mengutamakan 

pada informasi tentang proses sosial mulai dari penyebab merokok hingga 

pada berhenti merokok. Pada penelitian kali ini, peneliti akan mencoba 

melakukan penelitian kuantitatif untuk mempelajari distribusi karakteristik 

perokok dan mantan perokok serta  hubungan variabel satu dengan lainnya 

pada tingkat individu-individu. 
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 Laksono (2008) menyatakan bahwa keberhasilan seseorang dalam 

usahanya untuk tidak merokok ditentukan oleh sejauh mana niat untuk 

berhenti merokok. Upaya untuk berhenti merokok akan sia-sia apabila tidak 

didasari oleh niat. Namun tidak semua perokok telah berniat berhenti 

merokok secara sungguh-sungguh, hal ini menjadikan mereka terus merokok. 

Oleh karena itu perlu diketahui niat yang seperti apakah untuk dapat berhasil 

berhenti merokok. 

Tipe perokok berdasarkan kebiasaan merokoknya, ikut berpengaruh pada 

perilaku berhenti merokok, antara lain lama merokok, frekuensi merokok dan 

jumlah rokok yang dihisap. Lama merokok antara perokok yang satu dengan 

lainnya tentu berbeda. Perokok yang memulai aktivitas merokok sejak 

sekolah dasar hingga saat ini, tentunya memiliki pengalaman yang berbeda 

dengan perokok yang baru mulai merokok saat kuliah hingga saat ini. 

Frekuensi merokok mereka juga tidak sama, dalam waktu satu minggu ada 

yang merokok setiap hari namun ada juga yang tidak setiap hari. Orang yang 

sudah kecanduan rokok maka semakin hari kebutuhan dosis rokok akan 

semakin meningkat. Untuk meningkatkan dosis tersebut maka ia akan 

menambah jumlah rokok yang dikonsumsi pada setiap harinya.  

Banyak cara atau metode yang dapat dijadikan referensi untuk berhenti 

merokok. Keinginan berhenti merokok tanpa diikuti dengan perubahan 

perilaku maka kebiasaan merokok tersebut tidak akan berhenti. Namun tidak 

semua orang mengetahui cara berhenti merokok secara tepat. Pemilihan 

metode berhenti merokok yang tidak tepat hanya akan sia-sia, baik yang 
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hanya mengandalkan perubahan perilaku maupun dengan bantuan dari luar. 

Informasi mengenai cara-cara berhenti merokok sangat penting untuk 

diketahui bagi yang ingin berhenti merokok. Namun tidak semua cara yang 

sudah dilakukan dapat berhasil. Oleh karena itu perlunya mengetahui 

seberapa jauh upaya berhenti merokok pada individu dalam menghentikan 

kebiasaan merokoknya. Pemilihan metode yang tepat akan menentukan 

tingkat keberhasilan berhenti merokok. 

Berdasarkan uraian di atas, keberhasilan seorang perokok untuk dapat 

berhenti merokok telah dipengaruhi oleh banyak faktor.  Faktor-faktor yang 

kemungkinan berhubungan inilah yang dapat menentukan perokok sehingga 

berhasil berhenti merokok atau justru sebaliknya. Oleh karena itu penulis 

ingin melakukan penelitian tentang faktor apa saja yang berhubungan dengan 

berhasil tidaknya mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta yang perokok dalam menghentikan kebiasaan 

merokoknya.  

 
B Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah 

dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor apakah yang berhubungan dengan 

keberhasilan berhenti merokok pada mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta ?  
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C Tujuan Penelitian  

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan 

keberhasilan berhenti merokok pada mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui hubungan antara faktor jumlah rokok dengan 

keberhasilan berhenti merokok pada mahasiswa FIK UMS. 

b. Untuk mengetahui hubungan antara faktor frekuensi merokok 

dengan keberhasilan berhenti merokok pada mahasiswa FIK UMS. 

c. Untuk mengetahui hubungan antara faktor lama merokok dengan 

keberhasilan berhenti merokok pada mahasiswa FIK UMS. 

d. Untuk mengetahui hubungan antara faktor persepsi alasan berhenti 

merokok dengan keberhasilan berhenti merokok pada mahasiswa 

FIK UMS. 

e. Untuk mengetahui hubungan antara faktor niat berhenti merokok 

dengan keberhasilan berhenti merokok pada mahasiswa FIK UMS. 

f. Untuk mengetahui hubungan antara faktor upaya berhenti merokok 

dengan keberhasilan berhenti merokok pada mahasiswa FIK UMS. 

 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

D Manfaat Penelitian 

1. Bagi Dinas Kesehatan 

Hasil penelitian ini dapat menyumbangkan informasi, evaluasi, dan 

perhatian untuk pertimbangan dalam mengambil keputusan/kebijakan 

dan tindakan dalam menurunkan angka kesakitan akibat merokok. 

2. Bagi jajaran FIK UMS 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan dalam 

menentukan kebijakan untuk keefektifan peraturan larangan merokok di 

lingkungan FIK UMS. 

3. Bagi mahasiswa FIK UMS 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi mahasiswa 

sebagai bahan pertimbangan dalam membangkitkan kesadaran bagi para 

perokok supaya menghentikan kebiasaan merokoknya. 

4. Bagi peneliti lain 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain untuk 

mengembangkan penelitian selanjutnya. 

 
E Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai  

beberapa faktor yang berhubungan dengan keberhasilan berhenti merokok 

pada mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Faktor-faktor yang diteliti meliputi jumlah rokok, frekuensi 

merokok, lama merokok, persepsi alasan berhenti merokok, niat berhenti 

merokok, dan upaya berhenti merokok. 


