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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Merokok sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat Indonesia. 

Perokok dapat dengan mudah dijumpai di berbagai tempat, bahkan merokok 

sudah dianggap sebagai kebiasaan (Martini, 2014). Hal tersebut menyebabkan 

tingkat konsumsi rokok di Indonesia terus meningkat. Data dari Riset Kesehatan 

Dasar (Riskesdas) tahun 2018, menunjukkan bahwa konsumsi tembakau (hisap 

dan kunyah) pada penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 33,8%, angka 

tersebut menunjukan adanya peningkatan sebesar 1% bila dibandingkan dengan 

data konsumsi tembakau tahun 2016 yaitu sebesar 32,8%. Menurut data 

Tobaccoatlas tahun 2014, Indonesia menyumbang jumlah perokok terbesar di 

ASEAN yaitu sebesar 1,3 ribu batang perkapita pertahun (Databoks, 2016).  

Perilaku merokok dimulai dengan rokok pertama. Smet (dalam Komasari & 

Helmi, 2000) mengatakan bahwa, pada umumnya usia pertama kali seseorang 

merokok yaitu pada usia 11-13 tahun. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan 

data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas 2018) yang menunjukkan bahwa 

proporsi usia pertama kali merokok tertinggi berada pada usia 10-14 tahun, yaitu 

sebesar 87,5%. Selain itu, data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 

juga menunjukkan kelompok usia perokok yang memiliki presentase besar yaitu 

pada usia 15 -19 tahun, sebesar 19,6% dan kelompok usia 20-24 tahun sebesar 

33.2%. Pada masa peralihan dari remaja menuju masa dewasa, individu lebih 

cenderung menjadi perokok (Papalia & Feldman, 2014).  
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Monks, Knoers, dan Haditono (2006) membagi masa remaja menjadi tiga, 

berdasarkan usia. Usia 12-15 tahun merupakan masa remaja awal, usia 15-18 

tahun merupakan masa remaja pertengahan, dan usia 18-21 tahun merupakan 

masa remaja akhir. Menurut Piaget (dalam Ahmadi & Sholeh, 2005) usia 12-18 

tahun merupakan masa usia sekolah menengah dan usia 18-25 tahun 

merupakan masa usia mahasiswa. Mahasiswa dapat dikelompokkan ke dalam 

masa remaja akhir sampai masa dewasa awal atau dewasa madya (Ahmadi & 

Sholeh, 2005).  

Dalam hal ini peneliti mengambil subyek penelitian mahasiswa, yang 

termasuk ke dalam usia dewasa awal. Salah satu kelompok mahasiswa adalah 

mahasiswa taruna pelayaran STIMART AMNI Semarang. Berdasarkan 

wawancara yang dilakukan kepada Kepala Bagian Operasional STIMART AMNI 

Semarang, tanggal 18 Maret 2019, diperoleh informasi bahwa perbedaan 

mendasar antara taruna dengan mahasiswa biasa adalah dalam hal kedisiplinan 

dan performance. Kedisiplinan taruna meliputi kesehatan dan kebugaran jasmani 

serta tata cara berperilaku taruna yang telah tercantum dalam buku saku 

Peraturan Kehidupan Taruna (PERHITAR) STIMART AMNI Semarang. 

Performance taruna yaitu seragam yang wajib dikenakan oleh taruna selama 

mengikuti pendidikan, meliputi seragam Pakaian Dinas Harian (PDH) dan 

Pakaian Dinas Lapangan (PDL). 

Kegiatan para taruna selalu diawali dan diakhiri dengan apel. Apel pagi 

dilaksanakan pukul 06.00 WIB secara bersama oleh seluruh taruna, sedangkan 

apel pulang dilaksanakan seusai perkuliahan sesuai dengan tingkatnya. Setelah 

apel pagi, kegiatan selanjutnya adalah latihan fisik. Latihan fisik yang dilakukan 

berupa lari mengitari lapangan selama 12 menit, push up sebanyak 50 kali 
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selama satu menit, sit up sebanyak 50 kali selama 1 menit, dan pull up minimal 7 

kali dalam 1 menit. Latihan fisik iakhiri pukul 07.15 WIB. Para taruna diberi waktu 

untuk beristirahat sebelum masuk kelas dan kegiatan perkuliahan dimulai pukul 

07.30 – 12.00 untuk sesi pertama dan 13.00 – 17.30 WIB untuk sesi kedua. 

Kegiatan perkuliahan dibagi menjadi dua sesi, yaitu pagi untuk taruna tingkat II 

dan siang untuk taruna tingkat I. Khusus untuk tingkat I, ada kegiatan lapangan 

yang dilaksanakan setelah latihan fisik. Kegiatan lapangan tersebut berupa 

Peraturan Baris Berbaris (PBB) serta penyampaian materi mengenai etika 

taruna.  

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 992/STIMART-AMNI/VIII/2016 

mengenai Peraturan Kehidupan Mahasiswa/Taruna AMNI Semarang BAB II 

pasal 3 yang berbunyi : 

“ Taruna STIMART AMNI sebagai Calon Perwira Pelayanan Besar 
diharapkan mempunyai kompetensi dan kepribadian yang baik maka perlu 
memiliki fisik yang tangguh dan mental yang luhur, sehingga seluruh taruna 
wajib melaksanakan, dan mentaati serta mematuhi PERTIBTAR ”. 
 
maka kesehatan dan kebugaran fisik menjadi poin penting bagi taruna. 

Taruna harus mengerahkan segala fisik, mental, dan pemikiran secara maksimal 

selama pendidikan karena saat berkerja, pelaut dituntut untuk selalu siap 

menerima dan melaksanakan tugas dalam situasi apapun (Putri & Sawitri, 2017). 

Pernyataan tersebut sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B / 220 / M.SM.01.00 / 2018 salah satu 

syarat penerimaan calon taruna adalah berbadan sehat, tidak cacat fisik dan 

mental, bebas HIV / AIDS serta bebas narkoba (Kemenhub, 2018). 

Senada dengan hal tersebut, muculah berbagai peraturan yang berkaitan 

dengan kesehatan fisik taruna salah satunya, adalah ditetapkannya peraturan 

dilarang merokok. Peraturan tersebut telah tercantum dalam buku saku 
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Peraturan Kehidupan Taruna (PERHIBTAR) STIMART AMNI Semarang BAB V 

pasal 54 yang berbunyi : 

“ Taruna dilarang keras merokok selama mengikuti pendidikan di STIMART 
AMNI Semarang ”.  

 
Berdasarkan peraturan tersebut, maka taruna tidak diperbolehkan untuk 

merokok dan apabila ada yang melanggar taruna akan mendapatkan sanksi.  

Bertolak belakang dengan penjelasan di atas, ternyata penulis menemukan 

bahwa ada taruna yang merokok. Berdasarkan survey dengan menggunakan 

google form terkait dengan perilaku merokok pada taruna STIMART AMNI 

Semarang yang dilakukan tanggal 19-22 Januari 2019 diperoleh hasil, 24 dari 40 

taruna merupakan perokok. Berdasarkan wawancara dengan kepala bagian 

operasional STIMART AMNI Semarang juga diperoleh informasi, bahwa ada 

taruna yang pernah ketahuan membawa dan merokok di lingkungan kampus. 

Selanjutnya, berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada tiga orang 

taruna yang merokok pada tanggal 15 Februari 2019, diperoleh berbagai 

informasi. Subyek A sudah merokok selama tujuh tahun, dalam sehari bisa 

menghabiskan rokok sebanyak 16 batang. Ia biasanya merokok setelah bangun 

tidur, setelah makan, dan sewaktu berkumpul bersama teman-teman. Subyek B 

sudah merokok selama 13 tahun, ia bisa menghabiskan kurang lebih 24 batang 

dalam sehari. Ia mengaku tidak bisa lepas dari rokok dan biasa merokok setelah 

bangun tidur, sebelum beraktivitas, setelah makan, ketika ada waktu luang, dan 

ketika berkumpul bersama teman-teman. Subyek C sudah merokok selama 

empat tahun. ia bisa menghabiskan 12 batang rokok dan biasanya merokok 

ketika pagi hari, sewaktu buang air besar, sesudah makan, dan setelah 

beraktivitas. 
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Ketiga subyek mengatakan dampak yang mereka rasakan setelah 

merokok, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Subyek A mengatakan 

bahwa dampak positif yang dirasakan adalah pikiran menjadi tenang dan badan 

terasa lebih rilex. Sedangkan dampak negatif yang dirasakan adalah badan 

menjadi cepat lelah ketika beraktivitas dan menjadi sulit tidur. Subyek B 

mengatakan bahwa dampak postitif yang diperoleh adalah badan terasa lebih 

segar, pikiran terasa ringan, dan rileks. Sedangkan dampak negatif yang 

dirasakan adalah dada terasa panas dan lebih cepat ngos-ngosan ketika 

beraktivitas. Subyek C mengatakan bahwa dampak positif yang dirasakan adalah 

rilex, pikiran menjadi tenang, dan lebih mudah berkosentrasi. Sedangkan 

dampak negatif yang dirasakan adalah kekuatan fisik menjadi berkurang dan sulit 

tidur. 

Ketiga subyek juga mengatakan bahwa dampak dari merokok tersebut juga 

berpengaruh terhadap aktivitas mereka sebagai taruna. Subyek A mengaku 

bahwa selama merokok, ia menjadi sulit tidur, bahkan selalu tidur iatas jam 12 

malam. Semakin ia mencoba untuk tidur lebih awal semakin ia ingin merokok. 

Namun setelah merokok justru ia menjadi tidak bisa tidur. Paginya ia berulang 

kali terlambat datang apel pagi, yang membuatnya mendapatkan hukuman fisik 

berupa lari, push up, dan sit up.  

Lain halnya dengan dua subyek lainnya. Subyek B mengatakan bahwa 

badan menjadi cepat lelah, hal tersebut mempengaruhi peformanya saat latihan 

fisik. Sebelum merokok ia dapat berlari sebanyak 12 putaran (400 m) dalam 

waktu 12 menit, namun setelah merokok ia hanya mampu berlari sebanyak 7-8 

putaran selama 12 menit. Hal tersebut membuat ia harus mendapatkan porsi 

latihan fisik tambahan dari pengasuh. Subyek C juga mengakui hal yang sama 
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dengan subyek B, bahwa merokok membuat peformanya ketika beraktivitas 

menjadi menurun. Sebelum merokok ia merasa lebih gesit, biasanya dalam 1 

menit ia bisa melakukan push up dan sit up masing-masing sebanyak 50 kali, 

namun setelah merokok ia hanya mampu melakukan sebanyak 35-40 kali. Hal 

tersebut juga membuat ia, mendapatkan latihan fisik tambahan oleh pengasuh. 

Rokok mengandung zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Ada 

tiga zat kimia yang paling berbahaya dalam asap rokok, yaitu nikotin, tar, dan 

karbondioksida (Kadar, Respati, & Irasanti,  2017). Zat kimia berbahaya dalam 

rokok dapat menyebabkan kanker, meliputi kanker mulut, esophagus, faring, 

laring, paru-paru, pankreas, kandung kemih, dan penyakit pembuluh darah, 

apabila rokok dikonsumsi terus menerus dalam jangka waktu yang lama 

(Nururrahmah, 2014). Perokok memiliki kemungkinan lebih besar menderita 

penyakit paru-paru yang menyebabkan kematian dibandingkan yang tidak 

merokok (Sari, Ramdhani, & Eliza, 2003) 

Asap rokok juga berdampak negatif pada perokok pasif. Perokok pasif 

adalah orang-orang yang tidak merokok, namun harus ikut mengirup asap rokok 

karena berada disekeliling perokok  (Sari dkk,  2003). Perokok pasif ikut 

menghirup zat-zat berbahaya dalam asap rokok yang tidak sengaja terhirup. Hal 

tersebut menjadi lebih berbahaya karena tubuh perokok pasif tidak terbiasa 

dengan asap rokok yang mereka hirup (Nururrahmah, 2014). Asap rokok yang 

terhirup oleh perokok pasif dapat mengakibatkan resiko penyakit jantung, pada 

kehamilan dapat menyebabkan badan bayi lahir rendah (BBLR) dan bayi lahir 

premature, sindroma kematian bayi mendadak, pertumbuhan janin terhambat, 

dan keguguran (Nurjanah, Krenowati, & Mufid,  2014).  
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Selanjutnya, peneliti menemukan bahwa dari lima taruna yang peneliti 

wawancarai pada tanggal 15 Februari 2019, dua iantaranya sudah berhenti 

merokok. Awalnya mereka merupakan perokok aktif dan dalam sehari dapat 

menghabiskan 1-2 bungkus rokok. Kedua subyek tersebut mengatakan bahwa 

mereka berhenti merokok karena sadar akan dampak dan bahaya merokok bagi 

kesehatan. Kedua subyek juga menambahkan bahwa efek yang mereka rasakan 

setelah berhenti merokok adalah badan menjadi lebih bugar, tidak cepat lelah 

ketika melakukan aktivitas fisik, dan dapat tidur lebih nyenyak.   

Perilaku merokok yang berbeda pada taruna disebabkan oleh beberapa 

faktor. Menurut Green (dalam Shaluhiyah, Karyono, & Noor, 2006) perilaku 

merokok dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu faktor presdiposisi 

(pengetahuan, sikap, tradisi, dan kepercayaan masyarakat), faktor pemungkin 

(sarana dan prasarana), serta faktor penguat (tokoh masyarakat, tokoh agama, 

dan petugas kesehatan). Salah satu faktor yang menarik untuk diteliti adalah 

sikap. Sikap merupakan ringkasan penilaian terhadap suatu peristiwa yang 

membantu individu menyusun lingkungan sosialnya (Fazio & William dalam Jain, 

2014).  

Sikap individu terhadap sesuatu berbeda-beda (Prasetya & Utami, 2016). 

Walley, Custance, Parson, Lindgreen, & Hingley, (2009) mengungkapkan bahwa 

sikap yang dimiliki individu bisa positif, negatif, atau netral. Adanya hubungan 

antara sikap dengan perilaku, memunculkan sikap terhadap kesehatan yang 

mempengaruhi perilaku merokok. Sikap positif seseorang terhadap kesehatan 

dapat diwujudkan melalui perilaku sehat, salah satunya adalah menghindari 

perilaku merokok. Merokok merupakan salah satu perilaku yang tidak sehat 

(Khairunnisa, Sabrina, & Safri, 2015). Hal tersebut sejalan dengan penelitian 
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yang dilakukan Wijayanti, Dewi, dan Rifqatussa’adah mengenai perilaku merokok 

(2017) bahwa terdapat hubungan antara sikap dengan perilaku merokok, 

seseorang akan mengurangi risiko bahaya merokok, bila ia memiliki sikap positif 

terhadap bahaya merokok. 

Berkebalikan dengan penjelasan di atas, penelitian yang dilakukan Aryani 

mengenai hubungan sikap terhadap kesehatan dengan perilaku merokok (2013) 

mengungkapkan bahwa sikap tidak berhubungan dengan perilaku merokok. Dari 

45 subyek, 32 subyek memiliki sikap terhadap kesehatan dalam kategori sedang 

dan 6 subyek memiliki sikap terhadap kesehatan dalam kategori tinggi. Hal 

tersebut dapat disimpulkan bahwa lebih dari setengah subyek yang merokok 

memiliki sikap yang baik terhadap kesehatannya. Hasil penelitian yang 

mengungkapkan bahwa tidak adanya hubungan antara sikap terhadap 

kesehatan dengan perilaku merokok tersebut kemungkinan disebabkan karena 

keinginan seseorang untuk merokok tidak hanya dipengaruhi oleh sikap terhadap 

kesehatan saja, melainkan keyakinan akan akibat yang dapat ditimbulkan dari 

perilaku merokok itu sendiri.  

Peneliti memilih sikap terhadap kesehatan untuk dijadikan variabel bebas 

dalam penelitian ini, karena mengacu pada penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Wijayanti, dkk (2017) bahwa sikap mempengaruhi perilaku 

merokok. Selanjutnya, dalam penelitian yang dilakukan Aryani (2013) mengenai 

hubungan sikap terhadap kesehatan dengan perilaku merokok, kedua variabel 

tersebut tidak berhubungan, dimungkinkan sikap terhadap kesehatan tidak 

diimbangi dengan keyakinan akan akibat yang ditimbulkan dari merokok. Selain 

itu subyek dalam penelitian tersebut adalah adalah remaja SMA, yang mungkin 

belum merasakan dampak negatif merokok secara nyata terhadap kesehatannya 
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atau justru mengabaikan gejala fisik yang ditimbulkan dari merokok. Gejala yang 

mungkin terjadi ketika seseorang pertama kali merokok adalah batuk-batuk, lidah 

terasa getir dan perut mual, gejala tersebut seringkali diabaikan oleh para 

perokok pemula dan justru berlanjut pada kebiasaan (Komasari & Helmi, 2000). 

Alasan lain yang membuat remaja mengabaikan gejala tersebut adalah bahwa 

perilaku merokok merupakan perilaku simbolisasi, simbol dari kematangan, 

kekuatan, kepemimpinan, dan daya tarik terhadap lawan jenis (Brigham dalam 

Komasari & Helmi, 2000). 

Hal ini tentu berbeda dengan taruna. Setiap hari taruna harus melakukan 

latihan fisik untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Berdasarkan wawancara yang 

dilakukan kepada taruna, mereka juga telah mengungkapkan bahwa merokok 

memengaruhi keadaan fisik dan kegiatan ketarunaan, sehingga dimungkinkan 

taruna telah memiliki keyakinan akan dampak bahaya merokok bagi 

kesehatannya karena telah merasakan dampak negatif rokok secara nyata 

terhadap kesehatan tubuh taruna itu sendiiri.  

Pada penelitian ini, peneliti akan fokus terhadap sikap terhadap kesehatan 

fisik, mengingat bahwa kebugaran fisik menjadi poin penting bagi taruna, 

sehingga taruna harus menjaga kesehatan tubunya dengan baik. Hal tersebut 

sesuai dengan surat keputusan nomor 992/STIMART-AMNI/VII/2016 mengenai 

peraturan kehidupan taruna AMNI Semarang BAB II pasal 3 yang menjelaskan 

bahwa taruna perlu memiliki fisik yang tangguh. Fisik tangguh tersebut sangat 

perlukan seorang pelaut, karena ketika berkerja nanti pelaut dituntut untuk selalu 

siap menerima dan melaksanakan tugas dalam situasi apapun (Putri & Sawitri, 

2017). 
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Berdasarkan temuan-temuan data ataupun penelitian terdahulu, peneliti 

tertarik untuk meneliti tentang sikap terhadap kesehatan dan perilaku merokok 

pada taruna. Peneliti merasa bahwa penelitian ini penting dilakukan, mengingat 

bahwa menurut data Riskesdas jumlah konsumsi rokok di Indonesia terus 

meningkat (Riskesdas, 2018). Melihat kenyataan tersebut, sikap terhadap 

kesehatan diharapkan mampu menghindari perilaku merokok yang memiliki 

dampak buruk bagi kesehatan. 

Selanjutnya, walaupun penelitian mengenai perilaku merokok sudah 

banyak dilakukan di Indonesia, namun sejauh peneliti mencari penelitian 

terdahulu, perilaku merokok seringkali dikaitkan dengan persepsi (Latifah, 2016), 

kontrol diri (Runtukahu, Sinolungan, & Opod, 2015), dan Stres (Hasnida & 

Kemala, 2005) dengan remaja sebagai subyeknya. Peneliti menemukan satu 

penelitian yang membahas mengenai sikap terhadap kesehatan (Aryani, 2013), 

namun tidak berfokus terhadap kesehatan fisik. Menurut peneliti, penelitian 

dengan variabel tersebut dan remaja sebagai subyek sudah banyak dilakukan, 

maka diperlukan variabel baru sebagai prediksi dari perilaku merokok, salah 

satunya adalah sikap terhadap kesehatan yang berfokus pada kesehatan fisik. 

Peneliti juga menemukan bahwa belum ada penelitian mengenai perilaku 

merokok pada taruna. 

Kemudian, alasan berikutnya adalah sejauh peneliti mencari penelitian lain 

terkait dengan perilaku merokok di repository Unika Soegijapranata Semarang, 

ditemukan ada tujuh penelitian dengan subyek mahasiswa. Variabel yang diteliti 

meliputi simpati (Imansari, 2002), stres akademik (Nugroho, 2013), sikap 

terhadap peringatan risiko kesehatan (Ekaristianto, 2015), stres dalam menyusun 

skripsi (Mentari, 2016), konformitas (Widodo, 2008), persepsi terhadap gaya 
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hidup modern (Trihandini, 2003) dan satu penelitian lain yang meneliti tentang 

dinamika perilaku merokok (Irjat, 2009).  

Dengan demikian berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan di 

atas, peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara sikap terhadap 

kesehatan dengan perilaku merokok pada taruna. Oleh karenanya peneliti 

bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “ Hubungan Antara Sikap 

Terhadap Kesehatan dengan Perilaku Merokok pada Taruna “. 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empirik hubungan 

antara sikap terhadap kesehatan dengan perilaku merokok pada taruna. 

1.3. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi ilmu 

psikologi, terutama Psikologi Kesehatan dalam kaitannya dengan sikap 

terhadap kesehatan dan perilaku merokok pada taruna. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi 

pembaca, terkait dengan perilaku merokok dan sikap terhadap kesehatan.


