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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kesehatan merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam 

kehidupan seseorang untuk keberlangsungan hidupnya. Perilaku hidup 

yang sehat sangat menunjang kehidupan seseorang. pengetahuan 

tentang kesehatan yang terbentuk semenjak dewasa awal mungkin 

memiliki dampak pada kesehatan selama hidupnya nanti. Adapun 

perilaku sehat itu sendiri diantaranya adalah dengan mengkonsumsi  

makanan yang penuh gizi, menjaga pola tidur yang cukup, rutin 

berolahraga setiap hari, menghindari makanan yang berlemak dan 

kolesterol tinggi dan tidak merokok. Konsumsi rokok  di Indonesia 

menempati peringkat ke empat dunia dan dua di Asia. Indonesia 

menempati peringkat empat setelah China, Amerika Serikat, dan Rusia 

menurut  Eriksen (Zaenabu, 2014).  

  Menurut UU no. 109 Tahun 2012 dalam (Tantri, Fajar, & Utama, 

2018)perilaku merokok dapat membahayakan kesehatan diri sendiri dan 

orang lain yang berada di sekitarnya, karena asap rokok memiliki 

kandungan yang berbahaya yaitu 4000 zat kimia berbahaya, serta lebih 

dari empat puluh tiga zat kimia penyebab kanker. Menurut Sukendro 

(Ambarwati, Khoirul, Kurniawati, Diah, & Darojah, 2014) merokok dapat

menyebabkan berbagai penyakit karena mengandung ribuan bahan kimia 

berbahaya.  Hal ini didukung oleh pernyataan World Health Organization 

(WHO) (Rahayu, 2017) bahwa rokok dapat menyebabkan berbagai 
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dampak negatif  bagi anak-anak  dan masa depannya karena rokok 

mengandung 4000 zat kimia berbahaya dengan 200 jenis di antaranya 

bersifat karsinogik atau dapat menyebabkan kanker, dimana bahan-

bahan racun ini dihasilkan pada asap utama yaitu asap rokok yang 

terhisap oleh perokok yang masuk kedalam paru-paru maupun asap 

samping yaitu asap rokok yang dihasilkan oleh ujung rokok yang terbakar, 

misalnya karbon monoksida, benzopiren dan amoniak.    

Kegiatan merokok sudah menjadi kebiasaan umum dan meluas 

yang ada pada masyarakat Indonesia saat ini terutama pada lingkungan 

sekitar mahasiswa. Hal ini diperkuat dengan adanya data DEPKES RI 

(KEMENKES, 2016) yang menyatakan bahwa peningkatan prevalensi 

perokok dari 27% pada tahun 1995 meningkat menjadi 36.3% pada tahun 

2013 yang artinya jika pada tahun 1995 dari setiap tiga orang indonesia 

satu diantaranya perokok, maka pada tahun 2013 sebanyak dua dari tiga 

orang indonesia perokok dan tentunya keadaan ini sangat 

membahayakan.  

Berdasarkan data DEPKES RI tersebut maka tidak heran setiap 

saat  dapat dijumpai orang yang merokok di tempat umum seperti halnya 

di halte, di kafe dijalan-jalan, di kantor-kantor, bahkan dilingkungan 

kampus dapat dijumpai orang-orang yang merokok dan perilaku merokok 

ini dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia mulai dari yang 

tua hingga muda. 

Meskipun telah terbukti dengan jelas tentang bahaya rokok, lebih 

dari lima puluh persen penduduk Indonesia usia dewasa memiliki 

kebiasaan merokok.  Perokok muda merupakan masalah kesehatan 
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masyarakat yang serius walaupun berbagai upaya pencegahan dan 

penurunan angka rokok telah dilakukan dibeberapa negara termasuk di 

Indonesia. Setiap tahun lebih dari 217.400 orang di Indonesia meninggal  

akibat penyakit yang ditimbulkan rokok,selain itu lebih dari 2.677.000 

anak-anak/remaja dan lebih dari 53.767.000 orang dewasa terus menerus 

mengkonsumsi rokok setiap hari (Munir, 2018). 

Delapan puluh persen perokok memulai merokok pada usia remaja. 

Hasil survei Riskesdas tahun 2007, 2010, 2013 menyatakan bahwa usia 

merokok paling tinggi pertama kali pada usia  sembilan belas  tahun 

dimana pada usia ini adalah usia rerata mahasiswa (Irsanti, Respati, & 

Kadar, 2017). Hasil pengamatan peneliti pada salah satu univeristas 

swasta di kota semarang menunjukan masih terdapat mahasiswa yang 

merokok di sekitar lingkungan tersebut padhal umumnya mahasiswa tahu 

dampak yang dihasilkan oleh perilaku tersebut melalui tiap-tiap bungkus 

rokok yang beredar di pasaran dan berbagai macam media lainya. Oleh 

karna itu peneliti tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut terkait perilaku 

merokok mahasiswa. 

Menurut Joemana (Nugroho, 2017) Beberapa alasan yang 

melatarbelakangi individu untuk merokok adalah untuk mendapat 

pengakuan (anticipatory beliefs), untuk menghilangkan kekecewaan 

(reliefing beliefs) dan menganggap perbuatanya itu tidak melanggar norma 

( permission beliefs/positive ). Hal ini sejalan dengan kegiatan merokok 

yang dilakukan oleh mahasiswa yang biasanya dilakukan di lingkungan 

kampus dimana mahasiswa ingin mendapat pengakuan dari suatu 

kelompok sebayanya dengan kata lain terikat dengan kelompok. Tekanan 
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yang didapatkan dari teman-teman mahasiswa atau kelompok menjadi 

variabel penting yang menjadi dorongan mahasiswa untuk mencoba rokok 

hingga mahasiswa terlanjur terjun dalam perilaku merokok itu sendiri.  

Menurut Lipperman-kreda dan Grube (Chotidjah, 2012) perilaku 

merokok pada mahasiswa sebagian besar merupakan hasil dari proses 

kognitif bahwa mereka memiliki antisipasi terhadap konsekuensi terkait 

dengan perilaku-perilaku mereka. Perilaku merokok mereka pun 

ditentukan oleh keyakinan mereka terhadap perilaku tersebut diantaranya 

penghayatan sosial dan resiko-resiko kesehatan atau keuntungan-

keuntungan dari merokok, kemudahan mendapatkan rokok dan presepsi 

terhadap perilaku merokok yang berasal dari teman. 

Hasil wawancara peneliti dengan sepuluh  mahasiswa pada tanggal 

3 November 2018 pada mahasiswa yang aktif merokok menemukan 

bahwa sebagian besar dari  subjek yang peneliti wawancarai tidak 

mengetahui secara menyeluruh kandungan dalam rokok. Mahasiswa 

hanya mengetahui zat-zat  yang tercantum pada bungkus rokok itu sendiri 

dan iklan-iklan rokok yang beredar di media masa.  Mahasiswa juga 

merasakan  sebagian dampak yang dihasilkan oleh rokok itu sendiri 

seperti sesak nafas dan fisik yang dirasa melemah ketika melakukan 

aktivitas yang berat seperti olahraga. Mahasiswa juga menyebutkan 

bahwa awal mula mengenal rokok dari  lingkungan sekitar dan setelahnya  

mulai timbul rasa penasaran untuk mencoba merokok hingga akhirnya 

merekapun menjadi perokok aktif sampai pada saat ini . 

 Berdasarkan wawancara tersebut, diketahui bahwa mahasiswa 

yang merokok pada umumnya mempunyai pengetahuan yang rendah 
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tentang bahaya merokok tersebut. Menurut beberapa mahasiswa yang 

peneliti wawancarai, merokok merupakan kegitan yang sulit untuk 

dihindari karena sifatnya yang adiktif. Mahasiswa  merasa bahwa rokok 

adalah bagian dari kegitan di sela-sela rutinitas individu yang padat 

sebagai mahasiswa sehingga kegiatan merokok sulit untuk di 

hentikan.Tidak sedikit  dari mahasiswa yang beranggapan bahwa  rokok 

adalah “teman” keseharian mereka yang menemani mereka menjalankan 

peran mereka sebagai mahasiswa contohnya mengerjakan tugas-tugas 

kuliah.     

Banyak faktor yang mempengaruhi mahasiswa untuk merokok. 

Salah satu yang mempengaruhi kebiasaan merokok tersebut yaitu 

pengetahuan tentang bahaya merokok (Sinaga, 2018). Penelitian yang 

dilakukan oleh Kenkel (Chotidjah, 2012) menunjukan bahwa di antara 

perilaku mengkonsumsi alkohol, merokok dan olahraga maka perilaku 

merokoklah yang memiliki hubungan yang paling erat dengan 

pengetahuan tentang kesehatan. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk 

mengetahui lebih lanjut tentang pengetahuan mahasiswa terkait perilaku 

merokok. 

Beberapa hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat hubungan 

antara pengetahuan dan perilaku merokok. Penelitian yang dilakukan 

oleh (Irsanti, Respati, & Kadar, 2017) menyebutkan bahwa terdapat 

hubungan antara tingkat pengetahuan bahaya merokok dengan perilaku 

merokok pada mahasiswa. Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh 

Rahayu ( 2017 ) juga menyebutkan bahawa terdapat hubungan yang 

signifikan antara tingkat pengetahuan bahaya merokok dengan perilaku 
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merokok pada mahasiswa di universitas muhamadiah Surakarta. Dari 

kedua penelitian ini tentunya terdapat perbedaan dan kesamaan hasil 

penelitian. Perbedaan penelitian ini terutama dilihat dari segi karakteristik 

responden kedua penelitian terebut yaitu bukan perokok dan perokok 

dengan fakultas kesehatan dan non kesehatan. selanjutnya kategori 

pengetahuan bahaya merokok pada kedua penelitian ini juga  berbeda 

yaitu baik, cukup sedang dengan tinggi dan rendah. sedangkan 

persamaanya adalah subjek yang diteliti sama-sama Mahasiswa dan 

hasil penelitian sama-sama mengacu pada terdapat hubungan antara 

tingkat pengetahuan dengan perilaku merokok pada mahasiswa.  

Berdasarkan uraian di atas, maka hubungan antara pengetahuan 

bahaya merokok dengan perilaku merokok pada mahasiswa menarik 

untuk diteliti. Dengan demikian, penelitian ini diadakan untuk mengetahui 

apakah ada hubungan antara pengetahuan bahaya merokok dengan 

perilaku merokok pada mahasiswa. 

1.2.  Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui secara empirik 

hubungan antara pengetahuan bahaya merokok dengan perilaku 

merokok pada mahasiswa. 

1.3.  Manfaat Penelitian  

1.3.1.  Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu 

dalam bidang Psikologi Kesehatan khususnya yang berhubungan 

dengan perilaku dan pengetahuan bahaya merokok pada mahasiswa. 
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1.3.2.  Manfaat Praktis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk peneliti yang 

ingin mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya tentang perilaku 

dengan pengetahuan bahaya merokok pada mahasiswa. 

b. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk masyarakat dan  

khususnya mahasiswa tentang perilaku merokok dengan pengetahuan 

bahaya merokok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


