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A. Latar Belakang Masalah 

Rokok adalah salah satu zat adiktif yang bila digunakan 

mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat. Kemudian 

ada juga yang menyebutkan bahwa rokok adalah hasil olahan tembakau 

terbungkus termasuk cerutu atau bahan lainya yang dihasilkan dari tanamam 

Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica dan spesies lainnya atau sintesisnya 

yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan 

(Tendra, 2003). 

Perilaku merokok tampaknya telah menjadi kebiasaan banyak 

orang,bahkan telah menjadi sebuah kebutuhan. Di negara berkembang 

seperti Indonesia bermunculan rokok-rokok terbaru yang setiap produk 

menjanjikan cita rasa dan harga tersendiri. Sasaran dari produk itu 

mencakup semua lapisan masyarakat baik lapisan masyarakat atas maupun 

lapisan masyarakat bawah. Meski semua orang tahu akan bahaya yang 

ditimbulkan akibat merokok, perilaku merokok tidak pernah surut dan 

tampaknya merupakan perilaku yang masih dapat ditolerir oleh masyarakat. 

Hal ini dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan 

rumah, kantor, angkutan umum maupun di jalan-jalan. Kerugian yang 

ditimbulkan rokok sangat banyak bagi kesehatan, tapi sayangnya masih saja 
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banyak orang yang tetap memilih untuk menikmatinya. Dalam asap rokok 

terdapat 4000 zat kimia berbahaya untuk kesehatan, dua diantaranya adalah 

nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik (Istiqomah, 

2004).  

Pada beberapa kelompok masyarakat, perempuan merokok bahkan 

kerap dihubungkan dengan strereotip buruk dan mendeskreditkan bukan 

perempuan baik-baik atau ungkapan-ungkapan sejenis lainnya. Keberanian 

untuk merokok ini akhirnya menjadi sesuatu yang membanggakan dan 

memuaskan , baik bagi laki laki maupun bagi perempuan, karena para orang 

tua biasanya melarang anak-anak mereka merokok dan memarahi mereka 

jika ketahuan merokok.  

Hal-hal di atas jugalah yang membuat pengalaman pertama merokok 

selalu mengandung kesan kesan heroisme tertentu. Rokok dan perempuan, 

hal ini telah mencakup semua permasalahan tentang gender, feminitas, 

kesehatan janin, kanker payudara, kanker rahim, penampilan diri, gengsi, 

gaya hidup, dan juga sampai kode etik. Masih tabunya perempuan merokok 

merupakan problematika klasik (Istiqomah, 2004). 

Kejadian merokok di dunia masih cukup tinggi. Pada tahun 2003, di 

Inggris populasi dewasa diperkirakan merokok sebanyak 12,5 juta 

orang,dimana 27% pada laki-laki dan 24% pada wanita. Amerika Serikat 

dilaporkan prevalensi merokok 26,4% pada laki-laki dan 22% pada wanita. 

(Sajinadiyas, 2004). 
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Meningkatnya prevalensi merokok menyebabkan  masalah  rokok  

menjadi  semakin serius. Jumlah perokok dunia mencapai 1,35 miliar orang, 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah perokok terbesar di 

dunia. Dari data  World  Health  Organization  (2008),  dapat  disimpulkan  

bahwa 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 (Endrawanch, 2009). 

Perokok di masyarakat Indonesia ternyata tidak hanya di kalangan 

dewasa saja, namun sudah merambat ke kalangan remaja. Data WHO 

(2008) menyebutkan bahwa 63% pria adalah perokok dan 4,5% wanita 

adalah perokok. Sedangkan statistik perokok dari kalangan remaja 

Indonesia yaitu 24,1% remaja pria adalah perokok dan 4,0% remaja 

wanita adalah perokok. 

Dari data WHO terhadap perokok di Indonesia memperlihatkan 

bahwa prevalensi perokok laki-laki jauh  lebih  tinggi dari  pada perokok 

wanita. Demikian juga halnya di provinsi  Jawa Tengah. Perilaku 

merokok saat ini dan rerata jumlah batang rokok yang dihisap menurut 

Provinsi. Perokok saat ini adalah perokok setiap hari di Jawa Tengah 

prevalensi perokok saat ini 30,7%  sedangkan persentase perokok laki-laki  

yang  merokok  setiap  hari  adalah 52,4% dari jumlah penduduk laki-laki 

sedangkan perokok wanita yaitu 2,1% dari jumlah penduduk wanita 

(Riskesdas, 2010).  
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Berdasarkan hasil  studi pendahuluan yang dilakukakan peneliti di 

beberapa kost mahasiswi menemukan 10 orang mahasiswi merokok 2 (20%) 

diantaranya sedang merokok dan mereka mengaku bahwa  alasan mereka 

merokok karena ingin di pandang gaul, 2 (20%) mahasiswi yang mengaku 

alasan mereka merokok karena ingin mencari kesenangan ketika stres atau 

menghadapi masalah yang sulit diselesaikan, 2 (20%) mahasiswi mengaku 

alasan mereka merokok karena ingin mencoba sensasi yang dirasakan dan 4 

(40%) mahasiswi yang mengaku alasan mereka merokok karena ajakan dari 

teman. 

Pengaruh lingkungan dari teman sebaya juga memberi peran yang 

sangat besar terhadap perkembangan kepribadian remaja termasuk salah 

satunya adalah perilaku merokok. kelompok teman sebaya menurut Ahmadi 

merupakan faktor penting yang mempengaruhi perilaku remaja, mengingat 

semakin dominannya peran kelompok sebaya daripada orangtua pada usia-

usia remaja atau menjelang dewasa, dibandingkan masa-masa sebelumnya. 

Kelompok teman sebaya menyediakan suatu lingkungan, yaitu dunia tempat 

remaja dapat melakukan sosialisasi dengan nilai yang berlaku, bukan lagi 

nilai yang ditetapkan oleh orang dewasa, melainkan oleh teman seusianya, 

dan tempat dalam rangka remaja menemukan jati dirinya. Namun apabila 

nilai yang dikembangkan dalam kelompok sebaya adalah nilai negatif, maka 

akan menimbulkan bahaya bagi perkembangan jiwa remaja (Kartono, 2006). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, dapat 

dirumuskan pertanyaan penelitian adalah “Faktor-Faktor Apakah Yang 

Mempengaruhi Perilaku Merokok Pada Mahasiswi di Wilayah Purwokerto”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mendeskripsikan faktor-faktor apa yang mempengaruhi perilaku merokok 

pada mahasiswi di wilayah Purwokerto, mengetahui ada hubungan pola 

asuh orang tua dan pengaruh teman sebaya terhadap perilaku merokok 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mendeskripsikan karakteristik responden. 

b. Untuk mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi perilaku merokok 

pada mahasiswi di wilayah Purwokerto. 

c. Untuk mengetahui hubungan pola asuh orang tua sebaya terhadap 

mahasiswi merokok dan tidak merokok. 

d. Untuk mengetahui pengaruh teman terhadap mahasiswi merokok dan 

tidak merokok 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat secara teoritis adalah bahwa penelitian ini diharapkan sebagai 

bahan informasi dan tambahan wawasan bagi disiplin ilmu khususnya 
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ilmu keperawatan, terutama tentang hal-hal yang berhubungan dengan 

perilaku merokok. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi perokok, mengetahui bahaya-bahaya dari perilaku merokok. 

b. Bagi orang tua, pendidik maupun masyarakat dapat mencari 

pemecahan yang lebih baik dan efektif untuk mencegah, membatasi 

dan mengatasi perilaku merokok setelah mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi perilaku merokok. 

 

E. Penelitian Terkait 

1. Justianna (2008) yang berjudul “Beberapa faktor yang berhubungan 

dengan praktik merokok pada wanita >15 Tahun di daerah Rereikete 

Kecamatan Sirebut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai” Rokok 

memiliki kekuatan adiksi yang dapat merugikan kesehatan, termasuk pada 

wanita. Prevalensi wanita merokok di daerah Rereiket Kecamatan Siberut 

Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2007 sebanyak 22,1% 

melebihi data WHO 12% Hal ini menandakan adanya faktor yang 

mempengaruhi perilaku rokok . Penelitian ini tujuan untuk mengetahui 

faktor yang berhubungan dengan praktik merokok pada wanita > 15 tahun 

di daerah Rereikat Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan 

Mentawai. Faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah umur, 

pendidikan, pengetahuan, sikap, keluarga perokok, pendapatan keluarga, 

norma tentang wanita merokok. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
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explanatory research dengan pendekatan cross sectional. Populasi adalah 

wanita yang mempunyai kebiasaan merokok sebanyak 678 orang, 

sedangkan subiek penelitian sejumlah 85 orang yang di tentukan secara 

acak sederhana. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 21,2% golongan umur 25-34 tahun, 57,6% tidak 

sekolah, 55,3% memiliki pengetahuan baik, 51,8% memiliki sikap 

mendukung, 87,1% memiliki keluarga perokok, 100,0% mempunyai 

pendapatan keluarga baik, 50,6% norma tentang wanita merokok dianggap 

baik, 47,1% jenis rokok filter, 50,6% mulai merokok sebelum menikah, 

51,8% biaya rokok < Rp.100.000, 100,0% cara menghisap rokok dalam, 

30,6% alasan merokok keinginan sendiri, 45,9% perokok ringan. 

Perbedaan penelitian yang akan diteliti yaitu menggunakan penelitian 

kualitatif, dengan pendekatan fenomenologi. fenomena tentang apa yang 

dialami oleh objek penelitian, populasi 5 responden wanita perokok.    

2. Ariani (2011) Dengan judul penelitian Hubungan antara iklan rokok 

dengan sikap dan prilaku merokok pada remaja. tujuan penelitian ini yaitu 

menganalisis hubungan antara iklan dengan sikap dan perilaku merokok 

pada remaja yang bersekolah di SMA Negeri 4 Semarang). Desain studi 

adalah penelitian observasional yang dilakukan dengan pendekatan cross 

sectional. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 4 Semarang. Teknik 

pengambilan sampel adalah simple random sampling dan didapatkan 

jumlah responden sebanyak 55 orang. Data dikumpulkan dengan 

menggunakan angket, yang diisi oleh para responden pada jam sekolah. 
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Analisis data diolah dengan SPSS for windows dengan uji signifikan 

p<0.05. hasil penelitian menunjukan bahwa Sebanyak 56.4% siswa 

memiliki sikap tidak baik, dan 38.2% siswa merupakan perilaku perokok 

sedang. Kemudian analisis hubungan antara iklan terhadap sikap merokok 

pada siswa SMA Negeri 4 Semarang didapatkan nilai signifikan p adalah 

0.002. Analisis hubungan antara iklan terhadap perilaku merokok pada 

siswa SMA Negeri 4 Semarang didapatkan nilai signifikan p adalah 0.311. 

Perbedaan penelitian yang akan diteliti yaitu menggunakan penelitian 

kualitatif, dengan pendekatan fenomenologi. fenomena tentang apa yang 

dialami oleh objek penelitian, populasi 5 responden wanita perokok.    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor-Faktor Yang..., AGRA MAULA YURISTA BAHAR, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2014




