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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Kebiasaan merokok di masyarakat kini seolah telah menjadi budaya. Hal 

ini ditambah dengan gencarnya iklan-iklan rokok yang mengidentikkan dengan 

kejantanan, kesegaran, dan keperkasaan. Bagi pria, semakin muda usia mereka 

menghisap rokok, maka semakin tumbuh rasa bangga. Sama halnya, bagi kaum 

wanita merokok adalah bagian dari life style modern. Gaya hidup yang memiliki 

pengaruh terhadap bertambahnya jumlah perokok baik pria maupun wanita 

adalah  pergaulan yang menuntut memiliki gaya hidup yang sama dengan orang 

lain. Dan salah satu gaya hidup yang mereka ikuti adalah merokok. Bagi 

sebagian orang merokok dapat dijadikan sebagai obat penenang dikala perokok 

mendapatkan permasalahan yang sulit untuk dipecahkan bagi dirinya, 

pengalaman ini secara terus menerus disampaikan sehingga menjadi 

berkembang dilingkungan masyarakat bahwa setiap orang yang memiliki 

masalah rumit dengan merokok dapat membuat seseorang merasa lebih tenang 

walaupun ketenangan itu hanya datang beberapa saat saja. 

Aditama (seperti yang disebut Rini, 2009), menyatakan jika dulu 

merokok lekat dengan seorang pria namun seiring dengan berkembangnya jaman 

merokok pun sudah membudaya dikalangan wanita, hal ini membuat semakin 

kompleksnya permasalahan yang ditimbulkan oleh rokok. Hal ini dilakukan 

sebagai lambang persamaan hak dan emansipasi. Dan sesuai dengan 

berkembangnya jaman maka kebiasaan merokok pada wanita terus berkembang. 

Semakin banyaknya wanita yang merokok, tidak terlepas akibat semakin 

gencarnya perusahaan rokok melakukan promosi. Propaganda dan iklan rokok 

ditampilkan dengan menarik.  

Menurut Nuryati (2008) industri rokok diseluruh dunia mengeluarkan 

lebih dari US$ 8 miliar setiap tahun untuk iklan dan pemberian sponsor sebagai 

ajang utama promosi. Pada saat ini promosi rokok mulai merambah target baru 

untuk memperluas pemasarannya, maka wanita adalah sasaran selanjutnya untuk 
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mengkonsumsi rokok. Aditama (dalam Rini, 1997) menyebutkan wanita yang 

merokok selalu digambarkan sebagai lambang kematangan, kedewasaan, 

popularitas, kecantikan, sexy dan feminisme oleh promosi perusahaan rokok. 

Dari hasil Survei Sosial Ekonomi (Susenas), prevalensi merokok pada 

perempuan dewasa meningkat dari 1,3% pada tahun 2001 menjadi 4,5% pada 

tahun 2004. Hal ini dikarenakan perempuan yang merokok mempunyai 

pengendalian diri yang kurang. Perempuan cenderung mudah stress dan 

menganggap rokok efektif untuk mengatasi stress, karena secara emosional 

perempuan cenderung lebih labil dari pada laki – laki sehingga perempuan 

menjadikan rokok sebagai pelarian untuk mengurangi stress (Maghriza dalam 

Ekafani, 2009). 

Badan kesehatan dunia (WHO) melaporkan adanya statistik kebiasaan 

merokok di seluruh dunia yaitu 47% lelaki dewasa merokok dan 12% wanita 

dewasa merokok, di negara maju terdapat 42% lelaki dewasa merokok dan 24% 

wanita dewasa merokok dan di negara membangun terdapat 48% lelaki dewasa 

merokok dan 7% wanita dewasa merokok (Lek dalam alamsyah, 2007). 

Aiman (dalam Ekafani, 2006) menyebutkan data yang diperoleh 

departemen kesehatan RI saat ini jumlah wanita di Indonesia yang merokok 

mencapai 40,5%, dari keseluruhan jumlah penduduk di Indonesia. Dan yang 

menduduki peringkat pertama adalah mahasiswa putri, kemudian disusul oleh 

pelajar pada urutan kedua  

Hindarto (2008) mengemukakan bahwa jika dibandingkan laki-laki 

perokok, wanita perokok lebih sulit melepaskan ketergantungan terhadap rokok 

seperti nikotin. Wanita bisa saja melepaskan diri dari rokok tapi perlu banyak 

dukungan psikologis untuk mewujudkannya. Menurut Croghan (dalam Ekafani, 

2008), peneliti Mayo Clinic, dari sisi psikologis wanita lebih dekat dengan sifat 

mudah depresi, sensitif, mudah marah. Perasaan-perasaan itu akan menyebabkan 

wanita perokok akan terus mengambil sebatang rokok jika dihinggapi perasaan 

itu. 

Kurt Lewin (dalam Komalasari, 2000) bahwa perilaku merokok 

merupakan  perilaku yang disebabkan oleh faktor-faktor dari dalam diri 

(personal factor) dan faktor lingkungan (environmental factor). 
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Faktor yang timbul dari dalam dirinya sendiri (personal factor) hal 

terkental yang dapat membuat seseorang memutuskan untuk merokok atau 

tidak. Wanita memulai merokok tidak lain karena adanya pengaruh image-

image yang dipaparkan oleh perusahaan rokok. Dimana perusahaan rokok 

menekankan bahwa wanita merokok akan lebih sexy, cantik, feminisme, 

sehingga mereka beranggapan bahwa dengan merokok mereka akan 

memperoleh predikat tersebut (Aditama, 1997). Hal lain yang mendorong 

wanita untuk merokok yaitu mereka menganggap bahwa dengan merokok 

dapat menekan rasa gelisah dan stress. 

Banyak wanita berpendapat bahwa rokok dapat membuat tubuh mereka 

lebih langsing sehingga akan merasa lebih percaya diri. Rokok membuat 

mereka langsing karena merokok sendiri dapat menekan nafsu makan. 

Penelitian tentang pengaruh asap rokok terhadap nafsu makan yang dilakukan 

oleh peneliti Melbourne dan Sydney menemukan sebuah senyawa kimia pada 

otak yang biasa dikenal sebagai neuropeptide Y (NPY) yang biasa bekerja 

sebagai pengatur nafsu makan ternyata dapat dipengaruhi kerjanya oleh asap 

rokok. Dimana dari hasil penelitian yang menggunakan tikus sebagai objek 

percobaan, didapatkan hasil bahwa tikus yang terekspos asap rokok cenderung 

mengalami penurunan tingkat NPY dalam hypothalamus di otak mereka, 

terutama bagian otak yang merespon selera makan. NPY secara normal 

berfungsi untuk meningkatkan selera makan pada otak sehingga peranan NPY 

sangat penting sekali bagi tubuh. Karena nafsu makan yang turun akibat asap 

rokok inilah yang sering disalah artikan oleh wanita. Maka teori ”merokok 

membuat langsing” semakin populer dan menggoda wanita lain yang tak 

merokok untuk mencoba merokok.  

Faktor lingkungan (environmental factor) yang mendukung untuk 

merokok yaitu semakin gencarnya iklan promosi rokok. Seperti yang dapat 

dilihat disekitar kita saat ini, rokok sudah bagaikan raja dalam setiap acara. 

Perusahaan rokok rela mengeluarkan dana yang besar agar produk mereka 

dapat menjadi sponsor suatu acara. Hal ini tentu saja digunakan untuk lebih 

memasyarakatkan rokok. Bahkan acara-acara olahraga saat ini banyak 

menggunakan perusahaan rokok sebagai sponsor utama. Sehingga kesan 
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negatif pada rokok perlahan luntur dalam masyarakat. Dalam acara-acara yang 

disponsori rokok, biasanya perusahaan rokok akan menyediakan rokok secara 

cuma-cuma sebagai sampel pada setiap pengunjung. Hal ini yang membuat 

perokok pemula mulai mencoba merokok. Dari hasil penelitian KuIS diketahui 

sebanyak 70% remaja puteri dan wanita melihat promosi rokok ketika acara 

pentas musik, olahraga dan kegiatan sosial. Sebanyak 10,22% wanita berusia 

13-15 tahun dan 14,53% wanita berusia 16-15 tahun pernah ditawari rokok 

gratis. 

Selain itu, faktor psikososial merupakan faktor yang menyebabkan 

gagalnya wanita berhenti merokok yaitu adanya kesan bahwa rokok dapat 

membantu mereka untuk melewati rasa kesepian, sedih, frustasi dan stress. 

Selain itu, hal lain yang mempengaruhi adalah adanya ketergantungan atau 

adiksi pada nikotin. Nikotin yang ada dalam asap rokok adalah suatu bahan 

yang menimbulkan ketagihan atau adiksi. Menurut Aditama (1997), dalam 

waktu tujuh detik setelah nikotin dihisap maka akan segera mencapai otak dan 

menimbulkan berbagai reaksi dalam susunan saraf. Kalau orang sudah 

merokok bertahun-tahun maka kadar nikotin dalam darahnya menjadi cukup 

tinggi. Maka saat orang tersebut mendadak berhenti merokok yang selanjutnya 

terjadi yaitu kadar nikotin dalam darahnya akan menurun. Bila nikotin tersebut 

turun secara drastis maka akan timbul keluhan berupa badan lemah, sakit 

kepala, gangguan pencernaan, kurang konsentrasi, lesu, sulit berfikir dan lain-

lain. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa rokok dapat menyebabkan berbagai 

macam penyakit. Resiko untuk menderita kanker disisa hidup sebenarnya 

sudah banyak diketahui oleh perokok. Tetapi tetap saja perokok rela bila 

dirinya akan menjadi korban akibat rokok yang dihisapnya. Juniarti (dalam 

Alamsyah, 2007), menyebutkan bahwa wanita perokok mempunyai risiko 

terhadap kanker mulut, faring, laring (pita suara), esophagus, pankreas, ginjal, 

kandung kemih, leher rahim khususnya kanker paru-paru lebih tinggi 

dibandingkan laki-laki perokok.  

 Bagi wanita, rokok tidak hanya akan merugikan dirinya sendiri. Semua 

wanita memiliki rahim dan akan menjadi ibu disaat dewasa. Maka bila ibunya 



5 
 

seorang perokok, kerugian yang didapatkan bukan saja anaknya akan 

berpeluang merokok seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tetapi saat 

dalam kandungan pun anaknya juga mengalami berbagai gangguan akibat 

rokok.  

Menurut Aditama (1997), pada ibu hamil, rokok yang dihisap akan 

menggangu oksigenisasi di tubuh janin hal ini karena turut masuknya 

karbonmonoksida ke peredaran darah ke janin dalam kandungan. Selain itu, 

gizi ibu perokok menjadi lebih buruk karena karena kebiasaan merokok 

menekan nafsu makannya. Hal yang lebih parah yang dapat terjadi yaitu 

terganggunya tumbuh kembang janin karena nikotin merupakan zat 

vasokonstriktor yang dapat menggangu metabolisme protein dalam tubuh janin 

yang sedang berkembang, jantung janin juga lebih lambat berdenyutnya dan 

timbul gangguan pada sistem sarafnya. Kemungkinan terjadinya keguguran 

(abortus) juga lebih sering, bahkan sering terjadi komplikasi kehamilan.  

Selain itu, seorang ibu hamil yang memiliki kebiasaan merokok dapat 

beresiko bayi terlahir dengan cacat bawaan bibir sumbing. Sebuah media 

informasi yaitu Reutershealth pernah mempublikasikan bahwa sebuah 

penelitian di Universitas Bergen Norwegia membuktikan pengaruh rokok pada 

kandungan membuat 573 bayi dari 1.336 kelahiran menderita bibir sumbing. 

Hasilnya, dan hal ini ditemukan karena adanya kebiasaan merokok aktif dari 

ibu bayi-bayi tersebut. Sungguh sangat disayangkan apabila kebahagiaan 

karena tanda kehamilan sudah ada, namun akhirnya calon anggota baru 

tersebut jadi korbannya. 

Dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari merokok tidak membuat 

wanita menghilangkan perilaku merokok. Terdapat berbagai alasan bagi 

perokok untuk mempertahankan diri ketika ditanya alasan mengapa mereka 

tetap merokok. Tidak ada yang memungkiri adanya dampak negatif dari 

perilaku merokok, namun perilaku merokok bagi wanita merupakan kegiatan 

yang “fenomenal”, artinya meskipun sudah mengetahui bahaya merokok tetapi 

jumlah perokok bukan semakin menurun tetapi semakin meningkat dan usia 

perokok semakin bertambah muda (Komalasari dan Helmi, 2000). 
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Dengan demikian penelitian ini menarik untuk diteliti mengingat rokok 

tidak memberikan manfaat sedikit pun pada kehidupan wanita. Apa yang 

dijanjikan oleh rokok kesemuanya semu dan bersifat sementara. Bahkan rokok 

memberi dampak yang panjang tidak hanya pada wanita itu sendiri tetapi juga 

pada anak-anaknya mengingat wanita memiliki tanggung jawab serta tugas 

perkembangan yang menurut Hurlock (1980) wanita akan memulai hidup 

dalam keluarga dan belajar mengasuh anak. Wanita secara hakiki dikodratkan 

menjadi pendidik dalam kehidupannya. Dalam lingkungan keluarga, wanita 

kelak akan menjadi seorang ibu yang akan menjadi role model bagi anak-

anaknya. Umumnya, setiap yang dikerjakan seorang ibu pasti akan dilakukan 

oleh anaknya. Maka bila didapati seorang ibu yang merokok secara tidak 

langsung mengajarkan anaknya untuk merokok. Seperti yang diungkapkan oleh 

Aditama (1997) dimana kemungkinan menjadi perokok akan jauh lebih besar 

bila orang tuanya juga perokok. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih 

dalam lagi tentang Perilaku Merokok pada Wanita Dewasa. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang terurai di atas, maka 

permasalahan yang akan di angkat oleh peneliti, yaitu :   

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi perilaku merokok pada wanita 

dewasa? 

2. Bagaimana tahapan perilaku merokok pada wanita dewasa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku merokok pada 

wanita dewasa. 

2. Untuk mengetahui bagaimana tahapan perilaku merokok pada wanita dewasa. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Manfaat teoritis yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain 

diharapkan dapat memberikan  masukan bagi kemajuan ilmu pengetahuan 

psikologi, terutama dalam disiplin ilmu Psikologi Perkembangan. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan agar orang tua, keluarga maupun masyarakat 

mampu memberikan perhatian yang lebih, sehubungan dengan perilaku 

menyimpang pada wanita, khususnya perilaku merokok pada wanita dewasa. 
 


