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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan sekaligus merupakan investasi 

sumber daya manusia, serta memiliki kontribusi yang besar untuk meningkatkan 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu menjadi suatu keharusan 

bagi semua pihak untuk memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatan 

demi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia (DinKes Jateng, 2006: 1).  

Kebiasaan merokok sangat mengganggu kesehatan, baik untuk perokok 

maupun lingkungan di sekitar perokok. Rokok di Indonesia telah menjadi 

masalah nasional karena menyangkut berbagai bidang kesehatan. Merokok adalah 

proses yang sangat rumit yang mempengaruhi biologi dan psikologi manusia. 

Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di Asia diperkirakan sangat 

terpengaruh oleh epidemik merokok, apalagi konsumsi rokok di negeri ini cukup 

tinggi yang di pacu oleh pemasaran yang intensif melalui iklan rokok dan hampir 

tidak ada program pengendalian rokok. Perlunya identifikasi pola merokok 

diantara kelompok sosial ekonomi yang berbeda, pemahaman tentang keuntungan 

dan resiko merokok, dan perilaku perokok (Murti, 2005: 150) 

Setiap perokok yang menghisap dua bungkus rokok, dia telah mengurangi 

umurnya selama 8 tahun. Orang yang kena asap dari dua bungkus rokok, akan 

mengurangi umurnya selama empat tahun. Walaupun hasil studi menunjukkan 
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hasil yang mengerikan, kebanyakan perokok tidak percaya. Hal ini disebabkan 

karena pada kenyataannya akibat buruk dari rokok bukanlah akibat yang bisa 

dirasakan dalam jangka waktu pendek. Biasanya kerusakan yang diakibatkannya 

terakumulasi sedikit demi sedikit dan baru bisa dirasakan langsung beberapa 

tahun atau beberapa puluh tahun kemudian. Hal inilah yang membuat bahaya 

rokok terhadap kesehatan sulit diyakini. Jumlah perokok di negara-negara maju 

justru semakin berkurang dan tempat-tempat yang diperbolehkan merokok 

semakin dibatasi. Ini disebabkan karena di negara-negara maju, mereka mengerti 

dan menyadari akan bahaya dan dampak rokok, terutama dampak dari segi 

kesehatan (Utama, 2004: 1).  

Sementara di Indonesia, terjadi persepsi yang salah yang menganggap 

merokok adalah trend yang ada di negara maju. Di negara maju seperti Jepang, 

perokok hanya boleh merokok di tempat yang disediakan tempat abu rokok. Dan 

tempat-tempat ini sangat terbatas dan biasanya dari segi kesehatan tidak sehat, 

karena kentalnya bau asap rokok. Perokok itu sendiri terkadang juga merasakan, 

sehingga terkadang menjadi penyebab berhentinya merokok. Singkat kata, 

perokok tidak punya ruang hidup yang bebas di negara maju. Inilah barangkali 

yang menjadi salah satu sebab berkurangnya perokok di samping pemahaman dan 

kesadaran akan dampak rokok itu sendiri (Utama, 2004: 1-3).  

Di Indonesia, kuantitas konsumsi sigaret meningkat, periode tahun 1970-

2000 menunjukkan peningkatan secara nasional konsumsi sigaret tahunan per 

kapita sebesar tiga kali lipat. Tahun 1970 konsumsi sigaret tahunan perkapita 
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sebanyak 469 batang, pada dekade tahun berikutnya yaitu tahun 1980 konsumsi 

tahunan meningkat dua kali lipat menjadi sebanyak 942 batang, dekade tahun 

ketiga (tahun 1990) konsumsi sigaret tahunan perkapita meningkat 20 persen 

menjadi 1145 batang dibanding dekade sebelumnya dan pada dekade keempat 

(tahun 2000) konsumsi sigaret meningkat 25 persen menjadi 1434 batang. 

Berdasarkan data tersebut rata-rata konsumsi sigaret rata-rata per dekade (sepuluh 

tahunan) sebanyak 998 batang atau mengalami peningkatan rata-rata sebesar 48 

persen per dekade. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan kebiasaan merokok 

dari tahun 1970 hingga tahun 2000 mengalami peningkatan jumlah perokok 

sebanyak tiga kali lipat atau 306 persen (Sumber: Murti, 2005: 149).  

Jika separuh dari para perokok tersebut meninggal karena tembakau, maka 

jumlah kematian karena tembakau akan meningkat  secara substansial. Diduga 

hingga menjelang tahun 2030 kematian akibat merokok akan mencapai 10 juta 

orang per tahunnya. Pada tahun 2030 diperkirakan tidak kurang dari 70 persen 

kematian yang disebabkan oleh rokok akan terjadi di negara berkembang. 

Implikasinya, merokok meningkatkan biaya pelayanan kesehatan dalam jangka 

pendek (sampai dengan 15 tahun). Biaya pelayanan kesehatan bagi para perokok 

di suatu umur adalah 40 persen lebih tinggi daripada bukan perokok. Dalam 

jangka panjang rata - rata biaya pelayanan kesehatan masyarakat non perokok 

lebih besar daripada rata - rata biaya kelompok perokok, sebab sebagian besar 

diantara perokok tersebut telah meninggal, sehingga tidak memerlukan biaya 

kesehatan lagi (Murti, 2005: 149 - 150). 



 4

Upaya peningkatan perilaku sehat di rumah tangga belum menunjukkan 

hasil optimal, hal ini antara lain dapat dilihat dari data hasil Survey Sosial 

Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2004 sebesar 35% perokok berusia 15 tahun 

dan proporsi terbesar (64%) merokok di dalam rumah ketika bersama anggota 

rumah tangga lainnya. Perokok laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan 

(63% dibandingkan 45%). Hasil survey cepat PHBS Tatanan Rumah Tangga 

Propinsi Jawa Tengah tahun 2004 diketahui bahwa sebesar 73% keluarga belum 

menjadi peserta JPK/Dana Sehat, dan sebesar 68% keluarga belum bebas dari 

asap rokok (DinKes Jateng, 2006: 2). 

Berdasarkan rekap hasil pendataan pemetaan PHBS rumah tangga Kota 

Surakarta tahun 2006, menunjukkan urutan permasalahan kebiasaan merokok 

menduduki peringkat pertama. Hasil survey menunjukkan masyarakat yang tidak 

merokok sebanyak 1340 orang (46%), hal ini menunjukkan masyarakat Kota Solo 

mayoritas mempunyai kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok berpengaruh 

meningkatkan angka kesakitan. Berdasarkan data dari BPS (hasil pendataan tahun 

2003) di Surakarta ditemukan jumlah kematian untuk semua golongan umur 

sebanyak 3.590, sedangkan jumlah penduduk sebesar 485.501 jiwa, sehingga 

didapatkan angka kematian kasar sebesar 7,3. per 1000 penduduk. Bila 

dibandingkan angka kematian tahun sebelumnya (4,38 per 1000 penduduk) maka 

mengalami peningkatan. Angka kesakitan penduduk di dapat dari data yang 

berasal dari masyarakat (community based data) yang diperoleh melalui 

pengumpulan data Puskesmas melalui sistem pencatatan dan pelaporan yang ada 
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gambaran sepuluh penyakit terbesar pada pasien rawat jalan di Puskesmas pada 

tahun 2005 menunjukkan Infeksi akut lain pada saluran pernafasan menduduki 

peringkat satu dengan jumlah 150.400 penderita atau  27,3% (DinKes Kota 

Surakarta, 2006: 1). 

Pemerintah Indonesia pada September 2004 telah mengeluarkan Undang – 

Undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), 

yang berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 dengan perubahan pada pasal 

34 ayat 2, dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengesahkan 

Amandemen tersebut, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem 

jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah 

dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan 

tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih 

berkonsentrasi dalam meningkatan motivasi maupun produktivitas kerja (PT 

Jamsostek, 2005: 1). 

Pembangunan sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya 

pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu bagian yang tidak 

terpisahkan dengan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan 

pelaksanaan UUD 1945, diarahkan pada peningkatan harkat, martabat, dan 

kemampuan serta kepercayaan pada diri sendiri dalam rangka mewujudkan 

masyarakat sejahtera, adil dan makmur baik materiil maupun spirituil. Peran serta 

tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat disertai berbagai 

tantangan dan risiko yang dihadapinya. Oleh karena itu kepada tenaga kerja perlu 
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diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraannya, 

sehingga pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas nasional (Aseli, 1996: 

12-20). 

Beberapa tahun terakhir Indonesia telah menjalankan beberapa program 

jaminan sosial, undang - undang yang mencakup jaminan pemeliharaan kesehatan 

(UU No 3 Tahun 1993) Tentang Asuransi Kesehatan. Namun berbagai program 

tersebut baru mencakup sebagian kecil masyarakat, pelaksanaanya belum mampu 

memberi perlindungan yang adil dan memadai bagi peserta. Kebiasaan merokok 

juga membudaya di lingkungan kerja, menimbulkan beban moral pada diri 

perokok, kekhawatiran terhadap akibat - akibat yang ditimbulkan mendorong 

perokok mengikuti program asuransi kesehatan, memenuhi kebutuhan kesehatan 

perokok. Menurut hasil penelitian menyebutkan tingkat dari kemauan untuk 

membayar premi rumah tangga dipengaruhi oleh rasio ketergantungan, 

pendapatan, jenis kelamin, penggunaan pelayanan kesehatan, dan pendidikan. 

Ketika pendapatan meningkat orang akan berkeinginan membayar premi asuransi 

kesehatan lebih tinggi. Peningkatan dari jumlah tahun pendidikan juga 

meningkatkan kemauan individu dan keluarga untuk membayar WTP 

(Willingness To Pay). Rumah tangga dengan tingkat pembelanjaan yang tinggi, 

orang sulit membayar biaya pelayanan kesehatan, lebih menyukai untuk 

menerima premi asuransi kesehatan yang lebih tinggi. Umur mempunyai 

pengaruh yang positif, tetapi tidak signifikan secara statistik (Murti, 2005: 149-

171). 
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B.  Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka masalah pokok yang 

dikaji dalam penelitian ini adalah sejauh mana keanggotaan asuransi kesehatan 

berpengaruh terhadap kebiasaan merokok. Penelitian dilakukan atau dibatasi 

hanya di Kota Surakarta. Permasalahan yang dikaji adalah hubungan antara 

keanggotaan asuransi kesehatan dan kebiasaan merokok dan faktor lain seperti: 

pendidikan, pendapatan keluarga, jenis kelamin, dan umur. 

 

C. Perumusan Masalah 

Masalah yang diteliti pada penelitian ini adalah: 

Apakah keanggotaan asuransi kesehatan berhubungan dengan kebiasaan 

merokok?. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

keanggotaan asuransi kesehatan dan kebiasaan merokok di Kota Surakarta. 

 

E.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Mendukung/memberikan bukti empiris terhadap teori mikro ekonomi, 

bahwa permintaan pelayanan kesehatan sebagai barang normal meningkat 

dengan meningkatnya kebiasaan merokok.  
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis sebagai 

berikut: 

a. Untuk Instansi terkait khususnya Dinas Kesehatan Surakarta, dan fasilitas-

fasilitas kesehatan lainnya sebagai bahan masukan untuk pembuatan 

kebijaksanaan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat khususnya 

yang berkaitan dengan akibat merokok bagi kesehatan; 

b. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian lebih 

lanjut, khususnya tentang bahaya rokok dan keanggotaan asuransi. 

 




