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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

 

Data World Health Organization (WHO) pada tahun 2008 menunjukkan 

bahwa prevalensi perokok di dunia mencapai 1,35 miliar orang. Indonesia 

menempati urutan ketiga setelah China dan India pada sepuluh negara 

perokok terbesar dunia. Jumlah perokok Indonesia mencapai 65 juta 

penduduk. Sementara itu China mencapai 390 juta perokok dan India 144 

juta perokok. Jumlah perokok dari waktu ke waktu semakin meningkat. 

Berdasarkan data Riskesdas tahun 2010 menunjukkan prevalensi perokok 

di Indonesia adalah sebesar 34,7%. Persentase perokok laki-laki yang 

merokok setiap hari adalah 52,1% dari jumlah penduduk laki-laki 

sedangkan perokok wanita yaitu 2,8% dari jumlah penduduk wanita 

(Riskesdas, 2010). 

 

Tingkat konsumsi rokok di Indonesia pada tahun 2008 telah mencapai 240 

miliar batang (Shafey, 2009). Bahkan berdasarkan data Riskesdas pada 

tahun 2010, tingkat konsumsi rokok masyarakat Provinsi Lampung 

menduduki urutan ke-5 secara nasional dengan presentasi perokok 
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mencapai 49,5%. Urutan tertinggi adalah Kepulauan Bangka Belitung 

dengan 52,1%, Riau 51,3%, Sumsel 50,45% dan NTB 49,9%.  

 

Rokok secara luas telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di 

dunia. Rokok mengandung zat aditif yang memiliki kandungan kurang 

lebih 4000 elemen, dimana 200 elemen di dalamnya berbahaya bagi 

kesehatan tubuh. Menurut Jaya pada tahun 2009, racun yang utama dan 

berbahaya pada rokok antara lain tar, nikotin dan karbon monoksida. 

Racun itulah yang kemudian akan membahayakan kesehatan perokok aktif 

dan perokok pasif (Murti, 2005). Adapun penyebab kematian utama para 

perokok tersebut adalah kanker, penyakit jantung, paru-paru dan stroke 

(Fawzani & Triratnawati, 2005). Laporan WHO tahun 2008 menyatakan 

bahwa lebih dari lima juta orang meninggal karena penyakit yang 

disebabkan rokok. Dilihat dari sisi ekonomi, merokok pada dasarnya 

membakar uang.  (Komalasari & Helmi, 2000). 

 

Manfaat berhenti merokok secara total pada fisik adalah tekanan darah dan 

kadar CO dalam darah akan cenderung kembali normal. Keluhan-keluhan 

batuk, gangguan sinus, nafas pendek dan kelelahan akan menghilang, dan 

resiko kanker paru-paru ataupun resiko kardio-vaskuler akan kembali 

sama dengan bukan perokok. Manfaat berhenti merokok secara total pada 

lingkungan sosial adalah pengeluaran dapat dialihkan pada hal-hal yang 

lebih bermanfaat, dapat mempunyai bayi yang lebih sehat dan tidak 

khawatir mengganggu orang lain dengan asap rokok (Riwan, 2004). 
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Di Indonesia, terapi berhenti merokok melalui bagian berhenti merokok 

atau smoking cessation belum banyak dikenal. Padahal melalui tahapan 

smoking cessation membantu seseorang untuk berhenti merokok. 

Pelayanan kesehatan untuk berhenti merokok lebih banyak didasarkan 

pada pengalaman orang lain (Fawzani, 2005). 

 

Berhenti merokok secara total harus dimulai dari dalam diri sendiri. 

Seseorang yang memiliki niat kuat untuk berhenti merokok secara total 

akan lebih mampu untuk berhenti merokok secara total dibandingkan 

dengan seseorang yang memiliki niat lemah (Icek Ajzen, 2005). 

 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang 

Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan telah mewajibkan setiap Pemerintah 

Daerah untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Peraturan 

Pemerintah ini mengatur berbagai hal tentang tujuan pengaturan dan 

produksi rokok, distribusi, iklan, promosi dan pengaturan kawasan tanpa 

rokok dan kawasan terbatas rokok. Kawasan Tanpa Rokok, antara lain 

fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak 

bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan 

tempat lain yang ditetapkan. 

 

Lokasi penelitian ini adalah Kelurahan Labuhan Ratu Raya Kecamatan 

Labuhan Ratu Bandar Lampung. Peneliti memilih lokasi tersebut karena 

berdasarkan sumber dari kepala lingkungan dan kepala RT setempat 

bahwa jumlah perokok aktif di wilayah tersebut cukup tinggi yaitu 

mencapai 90%. 
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Berdasarkan uraian di atas, permasalahan penelitian ini adalah kurangnya 

pemahaman terhadap bahaya merokok. Meskipun rokok banyak yang 

dilarang di tempat umum, tetapi orang tetap setia terhadap rokok. Inilah 

yang menyebabkan perokok sangat sulit meninggalkan rokok, karena 

ketergantungan pada nikotin. Namun demikian, ada di antara mereka yang 

ingin berhenti merokok. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengetahui 

hubungan larangan merokok dan smoking cessation terhadap intensitas 

merokok pada kepala keluarga di RT 1, RT 2, RT 4, RT 6, RT 7, RT 11, 

RT 12 dan RT 13 Kelurahan Labuhan Ratu Raya Kota Bandar Lampung 

Tahun 2012. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 

 

 

Berdasarkan latar belakang di atas bahwa masalah yang terjadi  adalah 

meningkatnya prevalensi perokok yang tidak terkontrol  sehingga rumusan 

masalah dalam penelitian yang akan diteliti yaitu: apakah terdapat 

hubungan antara larangan merokok di tempat kerja dan tahapan smoking 

cessation  terhadap intensitas merokok pada kepala keluarga di RT 1, RT 

2, RT 4, RT 6, RT 7, RT 11, RT 12 dan RT 13 Kelurahan Labuhan Ratu 

Raya Kota Bandar Lampung Tahun 2012? 
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C. Tujuan Penelitian 

 

 

 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara larangan merokok di tempat kerja dan 

tahapan smoking cessation terhadap intensitas merokok pada kepala 

keluarga di RT 1, RT 2, RT 4, RT 6, RT 7, RT 11, RT 12 dan RT 13 

Kelurahan Labuhan Ratu Raya Kota Bandar Lampung Tahun 2012. 

 

 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui distribusi frekuensi kepala keluarga berdasarkan umur, 

pendidikan terakhir, dan pekerjaan di RT 1, RT 2, RT 4, RT 6, RT 

7, RT 11, RT 12 dan RT 13 Kelurahan Labuhan Ratu Raya Kota 

Bandar Lampung. 

b. Mengidentifikasi ada tidaknya larangan merokok di tempat kerja 

pada kepala keluarga di RT 1, RT 2, RT 4, RT 6, RT 7, RT 11, RT 

12 dan RT 13 Kelurahan Labuhan Ratu Raya Kota Bandar 

Lampung. 

c. Mengetahui tahapan smoking cessation pada kepala keluarga di RT 

1, RT 2, RT 4, RT 6, RT 7, RT 11, RT 12 dan RT 13Kelurahan 

Labuhan Ratu Raya Kota Bandar Lampung. 

d. Mengetahui tingkat intensitas merokok pada kepala keluarga di RT 

1, RT 2, RT 4, RT 6, RT 7, RT 11, RT 12 dan RT 13 Kelurahan 

Labuhan Ratu Raya Kota Bandar Lampung. 
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e. Mengetahui hubungan larangan merokok dengan intensitas 

merokok kepala keluarga di RT 1, RT 2, RT 4, RT 6, RT 7, RT 11, 

RT 12 dan RT 13 Kelurahan Labuhan Ratu Raya Kota Bandar 

Lampung. 

f. Mengetahui hubungan antara tahapan smoking cessation dengan 

intensitas merokok pada kepala keluarga di RT 1, RT 2, RT 4, RT 

6, RT 7, RT 11, RT 12 dan RT 13 Kelurahan Labuhan Ratu Raya 

Kota Bandar Lampung. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

 

 

Adapun Manfaat penelitian antara lain : 

1. Bagi Peneliti 

Merupakan pengalaman berharga dan wadah latihan untuk 

memperoleh wawasan dan pengetahuan dalam rangka penerapan ilmu 

pengetahuan yang telah diterima selama kuliah. 

2. Bagi Masyarakat 

Hasil Penelitian diharapkan dapat mengubah sikap dan persepsi 

masyarakat terhadap rokok sehingga pemahaman keuntungan dan 

kerugian terhadap rokok semakin meningkat.  

3. Bagi Institusi 

Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan bahaya rokok bagi 

kesehatan dan beperan aktif dalam menyukseskan hari tanpa rokok 

sedunia di lingkungan kampus. 
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4. Bagi Peneliti lain 

Hasil Penelitian dapat digunakan sebagai data dasar dan informasi 

tambahan dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik 

yang sama.  

 

 

E. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

1 Kerangka Teori 

 

 
 

Gambar 1. Kerangka Teori Penelitian 

Sumber : Green dalam Notoatmodjo (2007) yang dimodifikasi 
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2 Kerangka Konsep 

 

Kerangka konsep penelitian adalah visualisasi hubungan antara variabel 

yang satu dengan variabel yang lain dari masalah yang ingin diteliti 

(Notoadmojo,2010). 

 
 

 

 

 

F. Hipotesis 

 

 

 

1 Ada hubungan antara larangan merokok dengan intensitas merokok 

kepala keluarga di RT 1, RT 2, RT 4, RT 6, RT 7, RT 11, RT 12 

dan RT 13 Kelurahan Labuhan Ratu Raya Kota Bandar Lampung 

tahun 2012. 

2 Ada hubungan antara smoking cessation  dengan intensitas 

merokok kepala keluarga di RT 1, RT 2, RT 4, RT 6, RT 7, RT 11, 

RT 12 dan RT 13 Kelurahan Labuhan Raya Kota Bandar Lampung 

tahun 2012. 

Gambar 2. Kerangka konsep. 

 


