
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Konsumsi rokok meningkat secara pesat dari tahun ke tahun, Indonesia 

menduduki peringkat ketiga perokok terbesar di dunia pada tahun 2008 setelah 

China dan India (WHO, 2008). Berdasarkan data WHO (2013), prevalensi 

penduduk usia dewasa yang merokok setiap hari di Indonesia sebesar 29% yang 

menempati urutan pertama se-Asia Tenggara. Sejalan dengan data hasil survei 

Global Adults Tobacco Survey (GATS) tahun 2011, Indonesia memiliki jumlah 

perokok aktif terbanyak dengan prevalensi perokok laki-laki sebesar 67% (57,6 

juta) dan prevalensi perokok wanita sebesar 2,7% (2,3 juta). Pada tahun 2011, 

prevalensi merokok lebih tinggi di daerah pedesaan (37,7%) dibandingkan 

dengan daerah perkotaan (31,9%). 

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, proporsi 

penduduk umur  > 15 tahun yang merokok dan mengunyah tembakau cenderung 

meningkat, berdasarkan Riskesdas 2007 sebesar 34,2%, Riskesdas 2010 sebesar 

34,7%, dan Riskesdas 2013 menjadi 36,3%. Proporsi terbanyak perokok aktif 

setiap hari pada umur 30-34 tahun sebesar 33,4% dan umur 35-39 tahun sebesar 

32,2% yang merupakan penduduk usia produktif. Sedangkan rerata proporsi 
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perokok setiap hari di Provinsi Jawa Tengah sebesar 22,9% dan perokok kadang-

kadang sebesar 5,3% (Riskesdas, 2013).  

Berhenti merokok merupakan perubahan perilaku yang sulit dilakukan. 

Menurut data dari layanan berhenti merokok di Inggris menunjukkan bahwa 

sekitar 50% perokok ingin berhenti merokok dalam 4 minggu, tetapi hanya 25 % 

yang berhasil, selebihnya sekitar 75% kembali lagi merokok secara reguler dalam 

4 – 52 minggu sejak tanggal berhenti ( Song et.al.2012 ). Begitu pula di 

Indonesia, hampir 50% dari perokok berencana atau berfikir untuk berhenti 

merokok. Namun, hanya 10% berencana untuk berhenti dalam waktu 12 bulan. 

Lebih dari seperempat perokok (30,4%) melakukan upaya untuk berhenti dalam 

12 bulan terakhir. Pasien yang mengunjungi fasilitas kesehatan, 40,5% ditanya 

tentang riwayat merokok dan 34,6% disarankan untuk berhenti merokok, 7% 

melakukan konseling dan 70,7% berhenti tanpa bantuan. Empat dari lima orang 

(86%) percaya bahwa merokok berbahaya bagi kesehatan dan 73,7% orang 

dewasa percaya bahwa paparan rokok menyebabkan penyakit serius pada 

perokok pasif (GATS, 2011). 

Perilaku tidak merokok merupakan salah satu indikator perilaku hidup bersih 

dan sehat (PHBS). Berdasarkan data pemetaan rumah tangga sehat di Kabupaten 

Karanganyar tahun 2013 yang menunjukkan bahwa indikator PHBS dengan 

persentase terendah yaitu  perilaku tidak merokok sebesar 42% dari 38.986 rumah 

tangga yang diperiksa. Perilaku merokok baik di dalam maupun di luar rumah dengan 

persentase tertinggi yaitu di Kecamatan Jatiyoso, dari 1760 rumah tangga yang 
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diperiksa terdapat 93% rumah tangga yang memiliki minimal seorang perokok di 

dalamnya (DKK Karanganyar, 2013). 

Berdasarkan hasil survei pendahuluan di wilayah kerja Puskesmas 

Jatiyoso diperoleh informasi bahwa prevalensi kasus penyakit tidak menular 

yang berhubungan dengan rokok yaitu hipertensi yang menempati urutan 

pertama dari 10 besar penyakit di Puskesmas Jatiyoso. Pada tahun 2012 

prevalensinya sebesar 49,9 tiap 1000 penduduk yang menurun pada tahun 2013 

sebesar 42,2 tiap 1000 penduduk. Meskipun menurun pada tahun 2013, namun 

penyakit hipertensi selalu menjadi penyakit dengan jumlah kasus tertinggi sejak 

tahun 2010. 

Berdasarkan hasil survei pendahuluan pada perangkat desa dan 

masyarakat diperoleh informasi bahwa perilaku merokok telah menjadi 

kebiasaan turun tenurun pada masyarakat di Kecamatan Jatiyoso, sehingga 

merokok di lingkungan rumah  sudah dianggap hal yang wajar dan anggota 

keluarga sudah terbiasa terpapar asap rokok. Merokok dilakukan oleh berbagai 

kalangan  mulai dari pejabat pemerintah, guru, lansia, sampai anak sekolah. 

Masyarakat sudah terbiasa dengan rokok yang disediakan pada setiap acara 

seperti rapat kantor, acara pesta, resepsi perkawinan, rewangan, kegiatan gotong 

royong, perkumpulan, dan berbagai acara sosial kemasyarakatan lainnya. Upaya 

pengendalian perilaku merokok yang sudah dilakukan yaitu dengan sosialisasi 

peer education dengan sasaran masyarakat dari berbagai kalangan, namun 
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banyak masyarakat yang melakukan penolakan dengan berbagai alasan sehingga 

intervensi belum dikatakan berhasil. 

Berdasarkan latar belakang  yang telah diuraikan, maka penulis tertarik 

untuk meneliti tentang faktor determinan penghambat berhenti merokok pada 

kepala keluarga di Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “faktor apakah yang menghambat berhenti merokok pada 

kepala keluarga di Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar ?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Menganalisis faktor penentu yang menjadi penghambat berhenti 

merokok pada kepala keluarga di Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten 

Karanganyar. 

2. Tujuan Khusus 

a. Menganalisis hubungan antara niat berhenti merokok dengan penghambat 

berhenti merokok pada kepala keluarga di Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten 

Karanganyar. 
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b. Menganalisis hubungan keyakinan akan kemampuan diri dengan 

penghambat berhenti merokok pada kepala keluarga di Kecamatan 

Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar. 

c. Menganalisis hubungan tingkat ketergantungan rokok dengan penghambat 

berhenti merokok pada kepala keluarga di Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten 

Karanganyar. 

d. Menganalisis hubungan persepsi terhadap ancaman penyakit akibat rokok 

dengan penghambat berhenti merokok pada kepala keluarga di Kecamatan 

Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar. 

e. Menganalisis hubungan persepsi manfaat berhenti merokok dengan 

penghambat berhenti merokok pada kepala keluarga di Kecamatan 

Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar. 

f. Menganalisis hubungan persepsi kesulitan berhenti merokok dengan 

penghambat berhenti merokok pada kepala keluarga di Kecamatan 

Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar. 

g. Menganalisis hubungan persepsi terhadap label peringatan kesehatan pada 

kemasan rokok dengan penghambat berhenti merokok pada kepala 

keluarga di Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganya 

h. Menganalisis prediktor terkuat dari tujuh variabel bebas yang memiliki 

keeratan hubungan dengan penghambat berhenti merokok pada kepala 

keluarga di Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Instansi Terkait 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan 

pertimbangan dalam kebijakan penanggulangan dan pengendalian perilaku 

merokok menggunakan strategi yang tepat untuk mencegah bahaya rokok bagi 

kesehatan. 

2. Bagi Masyarakat 

Berguna sebagai bahan masukan dan wawasan dalam penerapan 

PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dengan menghindari salah satu 

faktor risiko yaitu perilaku merokok untuk meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat. 

3. Bagi Responden  

  Memberikan  pemahaman dan motivasi untuk berhenti merokok 

setelah mengetahui hambatan berhenti merokok yang dihadapi. 

4. Bagi Peneliti Lain  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar bagi 

penelitian selanjutnya. 


