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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini di seluruh dunia diperkirakan terdapat 1,26 miliar perokok, 

lebih dari 200 juta di antaranya adalah wanita. Data WHO menyebutkan, di 

negara berkembang jumlah perokoknya 800 juta orang, hampir tiga kali lipat 

negara maju. Hingga tahun 2000 konsumsi rokok per kapitanya mencapai 1370 

batang per tahun, dengan kenaikan 12 persen. Setiap tahun tidak kurang dari 700 

juta anak-anak terpapar asap rokok dan menjadi perokok pasif. Setiap tahun ada 

empat juta orang yang meninggal akibat kebiasaan merokok, sekitar 70 persen di 

antaranya terjadi di negara-negara maju. Kerugian ekonomi akibat rokok 

setahunnya adalah tidak kurang dari 200 miliar dolar Amerika. Kalau tidak ada 

penanganan memadai, maka di tahun 2030 akan ada 1,6 miliar perokok (15 

persen di antaranya tinggal di negara-negara maju), 10 juta kematian (70 persen di 

antaranya terjadi di negara berkembang) dan sekitar 770 juta anak yang menjadi 

perokok pasif dalam setahunnya. 20 sampai 25% kematian di tahun itu dapat 

terjadi akibat rokok (Aditama, 2002). 

Kematian akibat rokok pada tahun 2030 didunia diperkirakan akan 

meningkat menjadi 10 juta orang di dunia. Di Amerika Serikat menurut American 

Cancer Society setiap tahun tercatat 400.000 orang meninggal akibat rokok, 

setengahnya berumur 35-69 tahun. Para perokok itu dapat kehilangan 20-25 tahun 
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masa hidupnya, 95% perokok baru adalah anak-anak dan remaja. Indonesia 

situasinya lebih memprihatinkan karena konsumsi rokok dari tahun ke tahun terus 

meningkat pesat melebihi laju pertambahan penduduk. Kebiasaan merokok justru 

dimulai pada umur yang sangat muda yaitu pada tingkat sekolah dasar, bahkan 

ada yang mulai pada umur 5-6 tahun. Delapan puluh persen golongan pemula ini 

akan menjadi perokok tetap. Rokok yang banyak dikonsumsi di Indonesia adalah 

rokok kretek yaitu sekitar 80% dari semua rokok yang beredar di pasaran. Rokok 

kretek mempunyai kadar nikotin dan tar 2-3 kali lebih besar dari rokok putih 

(Juanita, 2005). 

Dunia kesehatan menyatakan bahwa merokok memberi dampak negatif 

yang luas bagi kesehatan dan ditengarai sebagai salah satu penyebab utama 

timbulnya penyakit kanker paru, penyakit jantung koroner, impotensi, bahkan 

gangguan kehamilan dan janin. Menurut data WHO satu juta manusia per tahun 

di dunia meninggal karena merokok dan 95% diantaranya oleh karena kanker 

paru-paru. Kematian karena kanker paru-paru bisa terjadi pada perokok pasif, 

yaitu janin dalam kandungan ibu perokok, anak-anak dari orang tua perokok dan 

orang dewasa bukan perokok yang berada dalam lingkungan perokok. Data 

statistik WHO yang dipublikasikan tanggal 28 Mei 2002 menyebutkan bahwa 

aktivitas merokok telah membunuh satu dari sepuluh orang dewasa di dunia tiap 

tahun, dan itu setara dengan empat juta kematian perokok. Bahkan jika trennya 

tidak berubah, tahun 2030 kematian akan meningkat menjadi satu dari enam 

perokok (Sukendro, 2007). Sedangkan di Indonesia, ada 57.000 jiwa meninggal 
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setiap tahunnya akibat merokok atau 158 jiwa  meninggal tiap harinya akibat 

merokok. Selain itu, dijumpai 12-13 juta jiwa diantaranya akan meninggal pada 

usia muda (Istiqomah, 2003). Departemen Kesehatan menyatakan jika menghisap 

rokok dapat menyebabkan timbulnya penyakit dan kematian, pada tahun 2001 

sebanyak 26% dari 3320 kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit yang 

berkaitan dengan kebiasaan merokok (Sukendro,  2007).  

Perilaku merokok telah menjadi suatu hal yang biasa dilakukan di 

berbagai tempat, bahkan di tempat umum. Rokok pun dapat dengan mudah 

didapatkan. Hanya ada beberapa tempat yang telah memberlakukan batasan umur 

dalam hal pembelian rokok. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah 

(PP) nomor 19 tahun 2003 menyatakan perlunya tercipta kawasan bebas rokok 

pada tempat-tempat yang menjadi akses umum. Kawasan yang dimaksud adalah 

tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, tempat belajar mengajar, tempat 

ibadah dan angkutan umum. Rata-rata orang Indonesia menggunakan 15% 

uangnya untuk membeli rokok. Biaya yang harus dikeluarkan seorang perokok 

tiap tahunnya sangat besar. Dengan asumsi sehari rata-rata seorang perokok 

menghabiskan sebungkus rokok dengan harga Rp 5.000,- per bungkus, dalam 

sebulan ia harus mengeluarkan uang Rp 150.000,- dan dalam setahun Rp 

1.825.000,-(WHO, 2006).  

Remaja adalah generasi muda penerus bangsa, untuk itu suatu negara 

perlu mempersiapkan generasi muda. Salah satu persiapan dan perencanaan untuk 

membentuk generasi muda yang sehat, diantaranya dengan membebaskan 
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generasi muda dari perilaku merokok. Merokok bagi sebagian masyarakat 

Indonesia sudah menjadi kebiasaan. Perilaku merokok di kalangan remaja hingga 

kini masih menjadi masalah yang cukup serius, dengan jumlah yang meningkat 

dari tahun ke tahun, dimulai dari usia yang sangat relatif muda yakni SLTP, ada 

pendapat di kelompok remaja pria bahwa kalau tidak merokok kurang jantan, 

karena pada masa SLTP merupakan masa yang rawan dalam pergaulan. Tahun 

2006 The Jakarta Global Youth Survey melaporkan lebih dari sepertiga pelajar 

(37%) biasa merokok. Anak laki-laki lebih tinggi dibandingkan anak perempuan. 

Yang lebih mengejutkan lagi tiga diantara sepuluh pelajar mengaku pertama kali 

merokok pada umur di bawah sepuluh tahun (Sukendro, 2007). 

Astanti (2005) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

merokok remaja SMUN 2 Sukoharjo adalah faktor kepribadian, orang tua, 

lingkungan, dan iklan. Menurut Surjanto (2005) dalam penelitian ”Perilaku 

merokok pelajar SMP Surakarta tahun 2004” menunjukkan kekerapan merokok 

pelajar SMP di Surakarta sebesar 16%, berdasarkan jenis kelamin kekerapan 

merokok pelajar laki-laki 30,2% dan perempuan 3,1%. Usia pertama kali 

merokok di bawah 10 tahun sebesar 36,9%, pelajar paling banyak menghabiskan 

rokok <1 batang per hari 45,8% dan jumlah rokok yang dihisap ≥6 batang per hari 

sebesar 3,13% (Surjanto, 2005). 

Upaya menurunkan jumlah perokok pada usia remaja merupakan 

tanggung jawab bersama baik dari keluarga, masyarakat, pemerintah, instansi 

kesehatan dan pendidikan, serta semua pihak yang saling terkait untuk 
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menciptakan manusia dan lingkungan yang sehat (Rasyid, 2004). Hal tersebut 

akan dapat berhasil apabila diketahui faktor–faktor apa saja yang berhubungan 

dengan perilaku merokok pada remaja. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Masalah Umum  

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan 

permasalahan umum sebagai berikut:“Faktor apakah yang berhubungan 

dengan perilaku merokok pada siswa SLTP di Kecamatan Bendosari 

Kabupaten Sukoharjo?” 

2. Masalah Khusus 

a. Apakah faktor perilaku orang tua berhubungan dengan perilaku merokok 

pada siswa SLTP di Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo? 

b. Apakah faktor pengetahuan berhubungan dengan perilaku merokok pada 

siswa SLTP di Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo? 

c. Apakah faktor pergaulan berhubungan dengan perilaku merokok pada 

siswa SLTP di Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo? 

d. Apakah faktor uang saku berhubungan dengan perilaku merokok pada 

siswa SLTP di Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo? 

e. Apakah faktor iklan berhubungan dengan perilaku merokok pada siswa 

SLTP di Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

  Mengetahui faktor yang berhubungan dengan perilaku merokok pada 

siswa SLTP di Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus. 

a. Mengetahui hubungan antara perilaku orang tua dengan perilaku merokok 

pada siswa SLTP di Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo. 

b. Mengetahui hubungan antara pengetahuan dengan perilaku merokok pada 

siswa SLTP di Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo. 

c. Mengetahui hubungan antara pergaulan dengan perilaku merokok pada 

siswa SLTP di Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo 

d. Mengetahui hubungan antara uang saku dengan perilaku merokok pada 

siswa SLTP di Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo. 

e. Mengetahui hubungan antara iklan terhadap dengan merokok pada siswa 

SLTP di Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Menambah ilmu terutama kesehatan masyarakat yang berhubungan 

dengan perkembangan perilaku merokok dan memperkuat atau 

memperbaharui teori yang ada tentang perilaku merokok khususnya di 

kalangan siswa SLTP.  
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2. Bagi Institusi Pendidikan 

a. Sebagai bahan bacaan dan wawasan bagi mahasiswa, khususnya 

mahasiswa kesehatan masyarakat dalam hal pemahaman perkembangan 

dan upaya pencegahan merokok khususnya pada siswa SLTP. 

b. Bagi pengelola SLTP di Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo 

untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai perilaku merokok 

pada siswa, sehingga bisa diupayakan tindakan-tindakan penanggulangan. 

3. Bagi Masyarakat 

a. Bagi masyarakat dapat memberikan gambaran perilaku merokok di 

kalangan siswa SLTP sehingga dapat melakukan pencegahan penyakit-

penyakit yang diakibatkan kebiasaan merokok. 

b. Bagi orang tua dapat memberikan gambaran pengaruh internal keluarga 

terhadap perilaku merokok siswa SLTP sehingga orang tua dapat 

memberikan upaya penaggulangan dan lebih memperhatikan perilaku 

khususnya merokok.  

 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pada penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai  

beberapa faktor yang berhubungan dengan perilaku merokok pada siswa SLTP di 

Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo meliputi faktor perilaku orang tua, 

pengetahuan, pergaulan, uang saku, dan iklan. 


