
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Merokok dianggap dapat memberikan rasa tenang, dan 

kenyamanan pada perokok itu sendiri. Terlebih ketika dilakukan setelah 

makan, ketika sedang sendirian, dan saat buang air besar (Salawati & 

Amalia, 2010). Merokok pada usia remaja biasanya di pengaruhi oleh 

keluarga remaja itu sendiri, remaja yang tinggal satu rumah dengan 

perokok aktif rentan akan mengikuti jejak keluarga yang merokok 

(Rachmat et al., 2013).  

Perokok diIndonesia sebanyak 46,16% (Kementerian Kesehatan, 

2015). Menurut Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei 

Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) dan Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) terjadi peningkatan prevalensi perokok usia 15 tahun keatas 

yaitu: menurut Riskesdas 2007 sebanyak 34,7% dan Riskesdas 2013 

36,3%. Data GATS 2011 juga menunjukan adanya peningkatan perokok 

di Indonesia yaitu 34,8%, dan 67% adalah laki-laki di Indonesia adalah 

perokok (angka terbesar di dunia) (Kementerian Kesehatan, 2015). 

Pengguna rokok umur ≥ 10 tahun di Jawa Tengah 22,9% merokok setiap 

hari, 5,3% merokok sewaku-waktu (Riskesdas, 2013). 

Gangguan terhadap tidur pada malam hari atau lebih dikenal 

dengan insomnia dapat menyebabkan rasa kantuk seharian. Banyak faktor 

yang menyebabkan gangguan tidur, salah satunya adalah merokok. Rokok 

mengandung nikotin yang dapat mengacaukan pola tidur penggunanya, 

sehingga terjaga dan waspada. Pada penelitian sebelumnya telah 

dibuktikan bahwa prevalensi kurang tidur pada perokok aktif (17,8%) 

lebih banyak dibanding dengan mantan perokok (10%) dan bukan perokok 

(9,4%) (Putra, 2011 cit Rompas, et al, 2013). 

Kronotipe atau prefensi diurnal menggambarkan siklus waktu 

selama 24 jam yang alami terbagi dari terbangun, paling waspada dan 

produktif, tertidur. Kronotipe memiliki dua klasifikasi yaitu: tipe pagi, dan 
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tipe malam. Kronotipe malam berhubungan dengan merokok, 

konsumsi alkohol, dan cofein pada penelitian 501 orang (198 pria dan 303 

wanita berusia 14 – 94 tahun) di Jerman (Wittmann et al., 2006). 

Bentuk gangguan sirkadian disebut dengan sosial jetlag, gambaran 

jetlag kronis seperti fenomena yang diakibatkan oleh jadwal bekerja yang 

modern dan reflek misalignment antara endogen individu waktu sirkadian 

(Roenneberg et al., 2012). Kondisi jetlag sosial berhubungan dengan 

merokok, obesitas, dan depresi (Eastman et al., 2015). 

Kronotipe malam menyebabkan terjadinya jetlag sosial yang 

membuatnya dipaksa bangun lebih awal dengan keadaan lelah tidak siap 

dalam bekerja, pada saat itu dia mencari kompensasi dengan merokok, 

intake diet yang tidak sehat, konsumsi alkohol (Merikantoet al., 2014). 

Penelitian ini mengambil siswa SMA sebagai subjek penelitian 

karena usia remaja akhir adalah puncak perpindahan dari kronotipe pagi ke 

kronotipe malam, dan jika terjadi kronotipe malam maka akan terjadi 

mekanisme kompensasi salah satunya dengan merokok. Populasi siswa 

SMA juga merepresentasikan usia aktif merokok. Merokok akhir-akhir ini 

terjadi peningkatan menurut Data Youth Tobbaco Survey 2014 (GYTS 

2014) menyebutkan 20,3% anak sekolah merokok (Laki-laki 36%), 57,3% 

anak sekolah usia 13-15 tahun terpapar asap rokok di dalam rumah dan 

ditempat-tempat umum (Riskesdas, 2013). 

Sesuai dengan hasil survey yang dilakukan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Karanganyar pada 5100 pelajar, terjadi peningkatan perokok 

remaja di Karanganyar sebanyak 67,02% pernah merokok dan sebanyak 

19,45% masih menjadi perokok aktif (Nadhiroh, 2011). 

Dari data yang telah di sampaikan diatas, tingginya perokok usia 

remaja dan adanya pengaruh kronotipe dan jetlag sosial yang 

menyebabkan remaja merokok oleh karena itu peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang pengaruh kronotipe dan jetlag sosial 

terhadap merokok pada siswa SMA Negeri Colomadu. 



B. Rumusan Masalah 

Adakah pengaruh kronotipe dan jetlagsosial terhadap merokok pada siswa 

kelas XII SMA Negeri Colomadu? 

C. Tujuan Penelitian 

Menganalisis pengaruh kronotipe dan jetlagsosial terhadap merokok pada 

siswa kelas XIISMA Negeri Colomadu. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

 Memberikan bukti ilmiah mengenai pengaruh kronotipe dan jetlag sosial 

terhadap merokok. 

2. Manfaat Aplikatif 

 Memberikan informasi ilmiah bagi pembuat kebijakan kesehatan dan praktisi 

kesehatan tentang pengaruh kronotipe dan jetlag sosial terhadap merokok. 


