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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Merokok berdampak buruk terhadap kesehatan, hal ini sering kali kita 

dengar dari berbagai media, termasuk juga orang-orang disekitar kita yang berkata 

bahwa rokok tidak baik untuk kesehatan. Rokok adalah produk yang berbahaya & 

adiktif (menimbulkan ketergantungan) karena didalam rokok terdapat 4000 bahan 

kimia berbahaya yang 69 diantaranya merupakan zat karsinogenik yang dapat 

menimbulkan kanker (Dinkes, 2005). Orang yang merokok, yang disebut sebagai 

perokok aktif, dan orang disekitar perokok yang turut terkena asap rokok, yang 

disebut sebagai perokok pasif, juga akan terganggu kesehatannya. 

Prevalensi merokok di kalangan orang dewasa meningkat  dari 26,9% pada 

tahun 1995 menjadi 31,5% pada tahun 2001. Lebih dari 6 dari 10 pria merokok 

namun sedikit wanita yang merokok. Pada tahun 2001, terdapat 62,2% dari pria 

dewasa merokok, dibandingkan  dengan  53,4% pada tahun 1995. Hanya 1,3% 

wanita dilaporkan merokok secara teratur pada tahun 2001. Prevalensi merokok di 

kalangan orang dewasa di pedesaan 67%  dibandingkan di kota yaitu 58,3%. Dan 

lebih dari 7 dari 10  (73%) pria tanpa  pendidikan  formal  merokok, dibandingkan 

dengan 44,2% pada mereka yang tamat SLTA (Depkes RI, 2003). 

Pria berpenghasilan rendah prevalensi lebih tinggi, namun tingkat 

konsumsi lebih rendah. Makin rendah penghasilan, makin tinggi prevalensi 

merokok. Sebanyak 62,9% pria berpenghasilan rendah merokok secara teratur 

dibandingkan dengan 57,4% pada pria berpenghasilan tinggi. Namun pria 
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berpenghasilan tinggi merokok sekitar 12,4 batang per hari dibandingkan dengan 

10,2 batang pada pria berpenghasilan rendah (Depkes RI, 2003) . 

Penelitian yang dilakukan bersama Universitas Andalas, Universitas 

Gadjah Mada (UGM), dan Universitas Padjajaran (1995), usia anak pertama kali 

merokok telah menyentuh umur 7 tahun. Di Jawa timur, telah ada kasus balita 

berumur 4 tahun sudah bisa merokok dan juga muncul dalam bentuk video di 

YouTube (situs berbagi video) dengan lebih parahnya lagi sambil mengucap  

kata–kata cabul, yang tidak sepantasnya dikatakan oleh anak seusianya. Jauh lebih 

parah lagi, di kota Tianjin, provinsi Shandong, China, terdapat bocah sudah mulai 

merokok pada usia 18 bulan ketika ia baru bisa belajar. Ketika berusia 2,5 tahun, 

ia telah menjadi pecandu rokok berat dan mampu  menghabiskan rokok 1 pak 

dalam sehari. 

Sejak tahun 1987, WHO telah mengkampanyekan bebas rokok ke berbagai 

negara program-program yang komprehensif agar mengurangi penggunaan 

tembakau. Melalui resolusi tahun 1983, WHO telah menetapkan tanggal 31 Mei 

sebagai Hari Bebas Tembakau Sedunia (World No Tobacco Day) setiap tahun.  

Menurut Menkes, tingginya populasi dan konsumsi rokok menempatkan 

Indonesia menduduki urutan ke-5 konsumsi tembakau tertinggi di dunia setelah 

China, Amerika Serikat, Rusia dan Jepang dengan perkiraan konsumsi 220 milyar 

batang pada tahun 2005 (Dinkes Malang, 2010). Dan sekarang Indonesia 

menduduki peringkat ke 3 terbesar di dunia dengan lebih dari 60 juta penduduk 

Indonesia merokok (TCSC-IAKMI, 2010). 

Negara Indonesia merupakan negara berkembang dengan pendapatan per 

kapita (USD) terakhir tahun 2008 adalah kurang lebih $2,000 (Sekretariat Negara, 
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2009) yang tergolong pendapatan tingkat menengah ke bawah yaitu $996 - $3,945 

per kapita (World Bank, 2010). Pengetahuan masyarakat mengenai resiko 

merokok bagi kesehatan  hanya sebagian saja, terutama di negara – negara 

berpendapatan menengah dan rendah karena informasi mengenai bahaya ini 

sangat terbatas. Di negara berkembang tingkat konsumsi rokok orang dewasa per 

tahun lebih tinggi dibanding negara maju (World Bank, 2000). 

Di negara berpendapatan tinggi, perokok mengetahui bahwa risiko yang 

mereka hadapi akan meningkat. Mereka juga berusaha untuk meminimalkan 

relevansi risiko-risiko tersebut terhadap dirinya. Merokok biasanya dimulai sejak 

remaja atau menjelang dewasa. Bahkan meskipun telah diberikan informasi, 

remaja tidak selalu mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan informasi itu 

dalam arti untuk membuat suatu keputusan (untuk tidak merokok). Remaja 

mungkin kurang menyadari tentang risiko kesehatan yang dihadapi akibat 

merokok dibandingkan dengan orang dewasa. Banyak orang yang baru mulai 

merokok dan para calon perokok meremehkan risiko menjadi kecanduan nikotin 

(World Bank, 2000). 

Berdasarkan survei pendahuluan, di lingkungan kampus II Universitas 

Muhammadiyah Malang terdapat mahasiswa FK yang merokok. Dari angkatan 

2007 sampai 2010, jumlah perokok kurang lebih 35-40 siswa. Mereka sering 

terlihat merokok di kantin kampus. Rata – rata mahasiswa yang ada dikantin juga 

membaur dengan jurusan yang lainnya. Dan ini tentunya merugikan mahasiswa 

lain yang sebenarnya berhak bebas dari asap rokok. Padahal mereka adalah 

mahasiswa kesehatan. Oleh karena itu, peneliti memilih kampus II Universitas 

Muhammadiyah Malang untuk diadakan penelitian. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, sebagian besar perokok sebelum merokok, 

mereka kurang mengetahui atau bahkan tidak tahu apa sebenarnya resiko merokok 

terhadap kesehatan. Mereka cenderung merokok karena kepuasan dan kenikmatan 

saja. Dari masalah ini peneliti ingin merumuskan masalah, yaitu: 

Adakah pengaruh antara tingkat pengetahuan tentang rokok terhadap 

tingkat konsumsi rokok? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum  

Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan tentang rokok terhadap 

tingkat konsumsi rokok 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswa terhadap rokok 

2. Untuk mengetahui angka kejadian merokok di Fakultas Kedokteran 

UMM mahasiswa angkatan 2007, 2008, 2009, 2010 

3. Untuk mengetahui tingkat konsumsi rokok dari mahasiswa yang 

merokok 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat akademis 

Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan kesehatan khususnya 

pengaruh tingkat pengetahuan tentang rokok terhadap tingkat konsumsi 

rokok. Dan bagi adik kelas dan peneliti lainnya dapat melanjutkan 

penelitian ini. 
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2. Manfaat klinis 

Menjadi masukan bagi profesi kesehatan terutama para dokter, 

untuk bisa berperan berperan aktif dalam menanggulangi bahaya rokok 

dan tingkat pengguna rokok yang semakin tinggi. Dan mengingat bahwa 

profesi kesehatan adalah teladan bagi orang lain dalam hal kesehatan. 

3. Manfaat bagi masyarakat 

Masyarakat dapat mengetahui lebih banyak tentang bahaya rokok 

yang timbul bagi kesehatan. Sehingga masyarakat bisa menjadi lebih 

peduli terhadap kesehatan dirinya dan juga orang disekitarnya. 


