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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di Indonesia terdapat lebih dari 100 produsen rokok, dimana kebanyakan 

berskala menengah dan kecil (home industry) dan memproduksi rokok kretek. 

Produsen rokok yang dikategorikan sebagai produsen berskala besar,  yaitu 

Gudang Garam, Djarum, dan Sampoerna, yang jika dikombinasikan ketiga 

produsen tersebut menguasai sekitar 70% pasar pada akhir tahun 2003. Perokok di 

Indonesia menduduki peringkat ketiga terbesar di dunia. Penduduk Indonesia 

lebih dari 60 juta adalah perokok. Konsumsi rokok tahun 2008 mencapai 240 

miliar batang atau 658 juta batang perhari (TCSC-IAKMI, 2011).     

Pertumbuhan produksi rokok selama kurun waktu 2004-2008  (18.6%) 

jauh melampaui pertumbuhan penduduk (6.0%). Setiap tahun lebih dari 225 miliar 

batang rokok diproduksi dan tidak kurang Rp 100 triliun uang habis dibakar  

untuk menyulut rokok (Anonymous, 2011). 

Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan, Indonesia menempati 

urutan ketiga terbanyak jumlah perokok yang mencapai 146.860.000 jiwa. Saat ini 

Indonesia belum mempunyai Peraturan Perundangan untuk melarang anak 

merokok. Akibat tidak adanya aturan yang tegas, dalam penelitian di empat kota 

yaitu Bandung, Padang, Yogyakarta dan Malang pada tahun 2004, prevalensi 

perokok usia 5-9 tahun meningkat drastis dari 0,6 persen (tahun 1995) jadi 2,8 

persen (2004) (Wetheral, 2009). 
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Secara tidak langsung perokok juga dapat memberikan kontribusi yang 

nyata terhadap polusi udara, terutama di ruangan tertutup, karena banyaknya asap 

rokok yang dihembuskan ke udara. Seperti diketahui, lebih dari 3800 senyawa 

kimia ditemukan dalam tembakau rokok, dan kelompok terbesar adalah senyawa 

nitrogen, yaitu 24%, serta hidrokarbon 15%. Komponen utamanya adalah karbon 

monoksida (CO), yaitu 5-23 mg/batang rokok, asam nitrat: 0,1-1,6 mg/batang 

rokok, asetaldehid: 0,2-1,3 mg/batang rokok, asam format: 0,1-1,1 mg/batang 

rokok, metil klorida 0,1-0,8 mg/batang rokok, asam sianida: 0,03 - 0,7 mg/batang 

rokok, serta 50 macam senyawa karsinogen lainnya. Asap rokok selain dapat 

membahayakan kesehatan perokok sendiri. Juga dapat membahayakan 

lingkungannya, yaitu orang-orang yang berada disekitarnya. Menurut hasil 

penelitian, asap rokok mengandung senyawa racun organoklorin seperti : 

metilklorida, metilen-klorida, kloroform, trikloroetilen, tetrakloro-etilen, dan vinil 

klorida (Mellawati, 1996). 

Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 1999 telah menyatakan bahwa 

batas kadar maksimum kandungan nikotin dan tar setiap batang rokok yang 

beredar diwilayah Indonesia tidak boleh melebihi kandungan nikotin 1,5 mg dan 

kadar kandungan tar 20 mg. Pada SNI 3755-2009 kertas sigaret ditentukan bahwa 

standart mutu untuk kertas sigaret dalam hal kecepatan rambat bakar adalah 3-5 

detik/cm. SNI 01-0766-1989 rokok kretek disebutkan untuk standar mutu rokok 

kretek, untuk kadar air 12-15 %. Berdasarkan survei peneliti, ada pabrik rokok 

yang memproduksi rokok dengan kandungan nikotin lebih dari 1,5 mg, misalnya 
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rokok gudang garam merah 2,0 mg, sampoerna hijau 2,0 mg, dan gudang garam 

filter 1,8 mg (PP 81 1999; SNI 3755-2009; SNI 01-0766-1989). 

Berdasarkan kenyataan tersebut maka peneliti ingin mengetahui apakah 

ada perbedaan standar mutu antara rokok buatan pabrik dan rokok home industri. 

Berbagai zat kimia dalam rokok sangat berbahaya bagi tubuh manusai maka perlu 

dilakukan penelitian terhadap berbagai parameter penting dalam rokok tersebut. 

Penelitian dilakukan didaerah Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. Peneliti 

memilih Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi dengan pertimbangan bahwa 

terdapat 19 home industri rokok di Kecamatan karangjati Kabupaten Ngawi. 

Rokok buatan pabrik yang digunakan sebagai pembanding adalah rokok 

Sampoerna Hijau, karena rokok sampoerna hijau bahan baku tembakaunya 

mengambil di daerah karangjati, Ngawi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan diatas, maka peneliti 

merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah ada perbedaan kadar nikotin, kadar air, dan kecepatan rambat 

bakar antara rokok buatan pabrik dengan rokok home industri di 

Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi? 

2. Apakah kadar nikotin, kadar air, dan kecepatan rambat bakar rokok home 

industri di Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi sesuai dengan standar 

mutu yang ditentukan pemerintah ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti dapat merumuskan 

tujuan penelitian sebagai berikut : 

a. Untuk mengidentifikasi apakah ada perbedaan kadar nikotin , kadar air, 

dan kecepatan rambat bakar antara rokok buatan pabrik dengan  rokok 

home industri di Kecamtan Karangjati  Kabupaten Ngawi. 

b. Untuk mengetahui apakah ada kadar nikotin , kadar air, dan kecepatan 

rambat bakar rokok home industri di Kecamatan Karangjati Kabupaten 

Ngawi sesuai dengan standar mutu yang ditentukan pemerintah. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat dari 

penelitian ini adalah:  

a. Memberikan informasi pada masyarakat tentang kandungan nikotin , kadar 

air, dan kecepatan rambat bakar pada beberapa rokok home industri di 

Kecamatan karangjati Kabupaten Ngawi. 

b. Sebagai masukan bagi pemerintah serta instansi yang terkait, yang 

selanjutnya dapat memberikan penyuluhan tentang bagaimana standar 

mutu pada rokok home industri karena jika berlebihan maka akan sangat 

berbahaya bagi tubuh manusia. 

 

 

 



5 

 

1.5 Batasan Penelitian 

a) Penelitian ingin mendiskripsikan perbedaan kadar nikotin, dan kecepatan 

rambat bakar, pada rokok buatan pabrik dan rokok home industri Di 

Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. 

b) Rokok buatan pabrik yang digunakan dalam penelitian ini adalah rokok 

Sampoerna hijau, sedangkan rokok home industri menggunakan beberapa 

merk rokok yaitu Pioneer, Handayani, Manunggal, Nikmat Jaya, Era dan 

Nur Alam. 

c) Standar mutu yang digunakan sebagai pembanding dalam penelitian ini 

adalah Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 1999, SNI 3755-2009 kertas 

sigaret, dan SNI 01-0766-1989 rokok kretek. 

 

1.6 Definisi Istilah 

a) Rokok adalah salah satu hasil olahan tembakau dengan menggunakan 

bahan  ataupun tanpa bahan tambahan. Rokok kretek adalah rokok 

yang menggunakan tembakau asli yang dikeringkan, dipadukan 

dengan saus cengkeh dan saat dihisap terdengar bunyi kretek-kretek.. 

Jenis cerutu merupakan simbol rokok kretek yang luar biasa, 

semuanya alami tanpa ada campuran apapun, dan pembuatannya tidak 

bisa menggunakan mesin. Masih memanfaatkan tangan pengrajin 

(Sukmaningsih, 2009). 
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b) Kecepatan rambat bakar adalah waktu dalam detik yang diperlukan 

untuk membakar jalur kertas yang telah dikondisikan tiap panjang 1 

cm (SNI 3755:2009). 

c) Nikotin merupakan sejenis unsur kimia beracun, mirip dengan 

alkaline. Salah satu jenis obat perangsang yang dapat merusak jantung 

dan sirkulasi darah. Nikotin membuat pemakainya kecanduan. 

Bahayanya bisa dijelaskan oleh fakta bahwa 4 cc nikotin terbukti 

cukup membunuh seekor kelinci besar (Basyir dalam Wetheral, 2009). 

d) Emphysema adalah salah satu jenis penyakit pembengkakan pada 

paru-paru yang menimbulkan sumbatan kronis (Wetherall, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


