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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

  

Persoalan sampah plastik di Indonesia merupakan permasalahan yang sulit 

untuk dikendalikan. Berdasarkan data Jambeck (2015), Negara Indonesia 

merupakan posisi kedua dunia penghasil sampah plastik yang masuk ke laut, 

jumlahnya mencapai sebesar 187,2 juta ton. Dibawah posisi pertama yaitu 

Negara Cina yang mencapai 262,9 juta ton. Berbagai macam sampah plastik 

dibuang ke laut menyebabkan pencemaran laut dan makhluk hidup di dalamnya. 

Di berbagai Negara tak terkecuali Indonesia, sampah puntung rokok adalah 

jenis sampah yang paling umum dan banyak ditemui di pantai. Puntung rokok 

masuk ke dalam 10 item terbanyak sampah pantai. bahkan menempati peringkat 

pertama dengan jumlah 1.863.838, jumlah terbanyak dibandingkan dengan 

sampah plastik lainnya. (Ocean Conservancy’s, 2015). Jumlah perokok di 

Indonesia sangat banyak, Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah 

perokok tertinggi di dunia, dari sekitar 261 juta penduduk Indonesia 36,3% nya 

menggunakan rokok. Jumlah konsumsi rokok per tahun dapat mencapai 240 

miliyar rokok. Maka dari itu banyaknya pengguna rokok juga mempengaruhi 

banyaknya dampah rokok yang ditemukan di ppantai. 

Rokok juga dapat dimasukkan kedalam golongan sampah plastik. Banyak 

orang tidak tahu bahwa filter rokok itu mengandung zat plastik selulosa asetat, 

yaitu suatu bentuk zat plastik yang susah diuraikan dan dapat bertahan lama di 

lingkungan. Filter tersebut dapat menjadi partikel-partikel yang berbentuk sangat 

kecil dalam bentuk seperti microplastics dan micofibres, ia berkontribusi terhadap 

pencemaran dan polusi air. Plastik rokok ini baru dapat diuraikan untuk waktu 

yang lama yaitu sekitar 5 tahun di air laut. 

Sampah dari rokok juga membawa beberapa dampak negatif lainnya seperti 

dapat mengecoh hewan dan dapat termakan, dapat juga meracuni ikan, burung, 

dan hewan laut lainnya. Puntung rokok juga termasuk dalam kategori sampah 

yang beracun. Dalam puntung rokok terkandung bahan kimia berbahaya hingga 

4000 macam, diantaranya nikotin, dan berbagai jenis logam berat. Hewan yang 

dengan tidak sengaja memakan rokok tersebut akan berpotensi mati karena zat 

kimia yang ada didalam rokok. Kemudian ikan yang tercemar oleh sampah rokok 

tersebut jika dikonsumsi oleh manusia juga berbahaya dapat menyebabkan 
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berbagai penyakit pada manusia. Tidak hanya itu rokok juga dapat mencemari air 

laut. Zat yang ada dalam puntung rokok dapat terbawa dalam aliran air hujan 

menuju ke sistem drainase seperti sungai hingga laut. Racun-racun yang terlepas 

dapat mempengaruhi akumulasi yang ada dalam sedimen tanah dan juga 

ekosistem perairan. (Greener Future, 2015) 

Berdasarkan data riset pengisian angket yang di kumpulkan oleh penulis, 

kebiasaan para pengunjung pantai yang perokok dalam membuang putung rokok 

sembarangan menjadi salah satu factor besar yang menyebabkan sampah rokok 

banyak dapat ditemukan dilaut. Banyak perokok yang tidak sadar dengan 

membuang putung rokok sembarangan di pantai dapat merusak ekositem laut, 

mereka tidak tahu dampak yang dapat ditimbulkan dari putung rokok tersebut 

yang masuk ke dalam laut  ( penelitian pribadi , 2018 ) . Maka dari permasalahan 

tersebut perlu adanya tindakan untuk mengurangi penceman di laut yang 

diakibatkan oleh sampah putung rokok. 

 

 

 1.2       Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pembahasan latar belakang permasalahan dapat diidentifikasi 

dari beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Banyak nya sampah rokok yang ditemukan di laut dan pantai. 

2. didalam rokok terdapat plastik yang sulit diuraikan. 

3. Zat dalam rokok yang dapat membunuh biota laut. 

4. Zat dalam rokok berpotensi mencemari tanah dan air laut 

 

1.3         Pembatasan Masalah  

    Untuk mempermudah penulisan laporan proyek akhir ini dan agar lebih 

terarah dan berjalan dengan baik, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan 

masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam 

penulisan laporan skripsi ini, yaitu : 

1. Kebiasaan buruk membuang sampah rokok tidak pada tempatnya 

sehingga mengakibatkan pencemaran laut 

2. Pengaruh sampah rokok terhadap ekosistem laut . 

3. Dengan sasaran target audience adalah pengunjung pantai yang 

merokok usia 24 – 35 di Indonesia.  
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4. Kampanye sosial yang dirancang dengan target sasaran utama yaitu 

dewasa usia 24 – 35 tahun agar mengetahui dampak dari mebuang 

sampah rokok sembarangan 

 

1.4 Perumusan Masalah 

      Bagaimana merancang kampanye sosial untuk mengurangi pencemaran 

laut akibat sampah rokok melalui media komunikasi visual?  

 

1.5 Tujuan penelitian  

      Tujuan perancangan kampanye sosial serta penelitian yang di lakukan 

ini untuk mengedukasi masyarakat pengunjung pantai yang perokok untuk 

mengerti dampak dari sampah rokok yang masuk ke laut dan mengajak 

mereka untuk tidak membuang sampah rokok sembarangan sehingga 

dapat mencemari laut dan merusak ekosistem di dalamnya. Dengan 

menggunakan media komunikasi visual yang tepat dapat membuat 

mereka membuang sampah bekas rokok di tempatnya dan tidak lagi 

membuang sampah rokok sembarangan. 

 

1.6 Manfaat penelitian  

1.6.1 Bagi Masyarakat 

Mampu memberikan edukasi kepada masyarakat pengunjung pantai 

yang perokok untuk dapat membuang sampah putung rokok pada 

tempatnya. dengan adanya perancangan ini diharapkan dapat 

memembantu mengurangi permasalahan pencemaran lingkungan 

akibat sampah rokok. 

 

1.6.2 Bagi Institusi 

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan dapat dijadikan 

sebagai bahan referensi bagi mahasiswa apabila akan melakukan 

penelitian yang sama terkait permasalahan pencemaran laut akibat 

sampah rokok. 

 

 

1.6.3 Bagi Diri Sendiri 
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Penulis dapat mempelajari, menganalisis, serta menerapkan 

pengetahuan dan ilmu yang didapatkan dari penelitian yang telah 

dilakukan ke dalam kehidupan sehari hari.  

1.7 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data yaitu metode 

kuantitatif dan kualitatif  

1.7.1 Data Primer 

Wawancara 

 Permasalahan atau kendala yang sedang diteliti oleh penulis ditanyakan 

secara langsung ke target agar mendapatkan informasi langsung dari sumbernya  

Metode wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada pengunjung pantai 

yang merokok. dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada mereka 

mengenai kegiatan mereka di pantai, kebiasaan mereka membuang rokok,  dan 

pengetahuan mereka mengenai sampah rokok dan pengaruhnya tehadap laut. 

 

- Observasi  

Merupakan pengamatan tentang kebiasaan masyarakat pengunjung pantai 

yang merupakan perokok. Observasi dilakukan untuk mengetahui mayoritas usia 

hingga kegiatan yang dilakukan sehingga dapat memnentukan target audience 

dan media apa yang cocok untuk digunakan sebagai media kampanye. 

 

1.7.2  Data sekunder  

- Studi Literatur   

Penulis menggunakan teori buku-buku dan referensi berupa jurnal ilmiah yang 

berkaitan dengan masalah sampah plastik, rokok, pencemaran lingkungan akibat 

sampah, bahaya rokok bagi lingkungan, dan perilaku masyarakat membuang 

sampah sembarangan. 

 

- Internet 

Guna melengkapi data yang sudah ada serta mencari informasi terkait 

dengan topik Untuk mendapatkan data- informasi dari berbagai sumber mengenai 

seputar sampah rokok dan pengaruhnya kepada lingkungan khusunya laut. 

Metode yang dilakukan dengan menggunakan  pencarian data / informasi melalui 

media internet/ browsing. 
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1.8  Sistematika Penulisan  

1.8.1 BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan : 

1. Latar belakang permasalahan 

2. Identifikasi masalah  

3. Pembatasan masalah  

4. Perumusan masalah  

5. Tujuan penelitian 

6.  Manfaat penelitian 

7. Metode penelitian  

8. Sistematika penulisan. 

1.8.2 BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisikan : 

1. kerangka berpikir  

2. Landasan teori  

3. Kajian pustaka 

4. Studi komparasi. 

1.8.3 BAB III STRATEGI KOMUNIKASI 

Pada bab ini berisikan : 

1. Analisa  

2. Khalayak sasaran  

3. Strategi komunikasi. 

1.8.4 BAB IV  

Pada bab ini berisikan : 

1. Analisa  

2. Khalayak sasaran  

3. Strategi komunikasi. 

1.8.5 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada bab ini berisikan : 
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1. Kesimpulan  

2. Saran dari hasil penelitian ini. 

 

 

 


