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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Menurut World Health Organization (WHO) (2008), merokok adalah 

penyebab kematian tiga juta orang penduduk dunia setiap tahunnya, sebanyak 

8.219 kematian perhari dan 57 kematian permenit, di tahun 2006 ditemukan 

3,5 juta kematian akibat rokok setahunnya. Pada 2007 tercatat sebanyak 5,4 

juta orang meninggal akibat rokok di seluruh dunia dan untuk kawasan Asia 

Tenggara sebanyak 124 juta orang dewasa yang merokok. Selain itu menurut 

Elisna (2007), merokok dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit 

kanker, kardiovaskuler dan sistem pernafasan. Merokok juga merupakan 

penyebab utama penyakit kronik dan kematian di negara-negara berkembang 

serta penyebab kematian nomor dua di dunia.  

 Asap rokok mengandung 4000 zat kimia yang berbahaya untuk kesehatan, 

40 jenis diantaranya bersifat karsinogenik. Asap rokok yang dihirup 

mengandung komponen gas dan partikel. Komponen gas yakni CO, CO2, O2, 

hidrogen sianida, amoniak, nitrogen, dan senyawa hidrokarbon. Sebagian 

besar fase gas adalah CO2, O2 dan nitrogen. Sedangkan komponen partikel 

lain diantaranya adalah tar, nikotin, benzopiren, fenol dan cadmium. Dari satu 

batang rokok yang dibakar dihasilkan sekitar 500mg bahan, 18mg 

diantaranya berupa bahan partikel padat yang berupa droplet acrosol cair dan 

partikel tar padat submicroskopik dengan diameter mikron atau lebih kecil, 
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sisanya terdiri dari CO2 dan sampai 5% CO, tercampur dengan O2 dan 

nitrogen dan udara (Istiqomah, 2003). 

 Perilaku merokok tidak akan pernah surut dan tampaknya masih dapat 

ditolerir oleh masyarakat. Hal ini tampak kehidupan sehari-hari kita di rumah, 

di jalan-jalan, diangkutan umum atau pun dikantor, hampir setiap saat 

dijumpai dan disaksikan orang yang sedang merokok. 

 Meskipun informasi dan pengetahuan tentang bahaya merokok dan akibat 

negatif merokok bagi perokok maupun bagi lingkungan sekitarnya banyak 

dikumandangkan, namun tingkah laku merokok ini tetap saja dilakukan. Hal 

tersebut merupakan suatu realitas yang ada di masyarakat (Christanto, 2004). 

Kondisi ini perlu diwaspadai karena perilaku merokok merupakan pintu 

gerbang utama menjadi pecandu narkoba (Adiningsih, 2001). Keputusan 

seseorang untuk menentukan merokok atau tidak merokok sangat tergantung 

pada pengetahuan ilmiah tentang merokok dan kaidah moral dari merokok 

yang dimiliki setiap orang. Miskinnya pengetahuan atau untuk membangun 

suatu sikap atau akan memiliki sikap yang cenderung lemah, pada akhirnya, 

sikap yang lemah ini dikhawatirkan dapat menyebabkan individu berperilaku 

yang tidak semestinya (Christanto, 2004). 

 Dari data yang diperoleh dari Kepala Dusun I, Kepala Dusun II dan 

Kepala Dusun III, diketahui bahwa jumlah usia dewasa awal laki-laki di Desa 

Kacangan kurang lebih sekitar 350 orang. Penulis berfokuskan pada usia 

dewasa awal karena berbagai pertimbangan salah satunya adalah usia dewasa 

awal sudah terbiasa dengan lingkungan perilaku merokok dan berlangsung 
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cukup lama, di usia dewasa belum mengalami efek buruk untuk kesehatan 

dari kebiasaan merokok, kebanyakan warga di Desa Kacangan tidak 

berpendidikan tinggi, bahkan tidak sedikit warga yang hanya lulusan SLTP 

atau sederajat. Di Desa Kacangan mayoritas warga berusia dewasa awal yang 

merokok adalah laki-laki, belum pernah menjumpai seorang wanita yang 

merokok. Desa Kacangan memiliki 5 Dukuh didalamnya meliputi Dukuh 

Kacangan, Dukuh Pelem Renteng, Dukuh Pakis, Dukuh Watulawang, Dukuh 

Brangkal. Desa ini terletak disisi utara Kabupaten Boyolali perbatasan dengan 

Kabupaten Sragen, tepatnya di Kecamatan Andong. Dari hasil wawancara 

dengan beberapa orang berusia dewasa awal di Desa Kacangan tanggal 24 

dan 25 Desember 2011, dari 10 responden 8 diantaranya mengatakan tidak 

begitu memahami bahaya bagi kesehatan akibat perilaku merokok. 

Sedangkan 3 lainnya mengatakan mengerti penyakit yang dapat terjadi pada 

perokok, misalkan kanker paru, penyakit jantung. Namun mereka tetap tidak 

menghiraukan hal itu karena sudah menjadi kebiasaan untuk merokok sejak 

masih usia muda. Mereka juga mengatakan bahwa perilaku merokoknya 

sudah berlangsung lama, sejak masih usia remaja. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin mengetahui lebih lanjut 

”Apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan tentang penyakit akibat 

merokok dengan perilaku merokok pada usia dewasa awal di Desa Kacangan 

Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali ?”. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mempelajari hubungan antara tingkat pengetahuan tentang penyakit akibat 

merokok dengan perilaku merokok pada usia dewasa awal di Desa 

Kacangan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui tingkat pengetahuan tentang penyakit akibat merokok pada 

usia dewasa awal di Desa Kacangan Kecamatan Andong Kabupaten 

Boyolali. 

b. Mengetahui perilaku merokok pada usia dewasa awal di Desa 

Kacangan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali. 

c. Menganalisis hubungan antara tingkat pengetahuan tentang penyakit 

akibat merokok dengan perilaku merokok pada usia dewasa awal di 

Desa Kacangan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Peneliti Sendiri 

Menambah ilmu tentang penyakit akibat merokok dan perilaku 

merokok pada usia dewasa awal dan sebagai syarat untuk meraih gelar 

Sarjana Keperawatan.  

b. Bagi perokok usia dewasa awal Desa Kacangan Kecamatan Andong 

Kabupaten Boyolali. 
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Menambah wawasan pengetahuan tentang penyakit akibat merokok 

dengan perilaku merokok pada usia dewasa awal. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Instansi Dinas Kesehatan Boyolali 

Memberikan masukan tentang permasalahan pengetahuan penyakit 

akibat merokok dengan perilaku merokok pada usia dewasa awal yang 

selama ini kurang mendapatkan perhatian secara optimal    

b. Bagi Ilmu Keperawatan Komunitas 

Sebagai masukan agar perawat komunitas lebih memperhatikan 

tentang kesehatan khususnya penyakit akibat merokok dan rokok, 

dengan memberikan penyuluhan kesehatan secara berkala. 

 

E. Penelitian Sejenis 

  Berdasarkan pengetahuan peneliti, belum pernah ada penelitian yang 

sejenis yang telah dilakukan. Penelitian–penelitian yang berhubungan dengan 

penelitian ini, antara lain : 

1. Ikasari (2006), Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Sikap Remaja 

tentang Merokok di Sekolah Menengah Seni Rupa Yogyakarta. Dari 

penelitian tersebut diketahui bahwa tidak terdapat hubungan antara tingkat 

pengetahuan dengan sikap remaja merokok di SMSR Yogyakarta. Adapun 

perbedaannya dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian tersebut 

menghubungkan antara tinngkat pengetahuan dan sikap sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan menghubungkan antara pengetahuan 
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tentang penyakit akibat merokok dengan perilaku merokok pada usia 

dewasa. 

2. Harjanto (2004), Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku merokok 

dikalangan pelajar SMUN 1 Kartasura. Hasil penelitian menunjukkan 

faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku merokok pada pelajar SMUN 1 

Kartasura adalah faktor kepribadian berupa rasa ingin tahu dan stress. 

Faktor lingkungan atau pergaulan teman, faktor orang tua yang juga 

peokok dan faktor iklan sebagai lambang kejantanan. Adapun 

perbedaannya dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian tersebut 

adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku merokok di kalangan 

pelajar sedangkan penelitian yang akan dilakukan menghubungkan antara 

pengetahuan tentang penyakit akibat merokok dengan perilaku merokok 

pada usia dewasa. 

3. Suwirya (2005), Pengetahuan dan Sikap Merokok pada Siswa Negeri 3 

Padang Sidimpuan Sumatera Utara 2005. Hasil penelitian menunjukan 

adanya hubungan pengetahuan dengan sikap perilaku merokok. Adapun 

perbedaannya dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian tersebut 

menghubungkan pengetahuan dan sikap merokok pada siswa sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan menghubungkan antara pengetahuan 

tentang penyakit akibat merokok dengan perilaku merokok pada usia 

dewasa. 

 
 

 
 


