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BAB I                      

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Merokok adalah kegiatan yang menjadi trend dengan cara melinting 

tembakau lalu dilapisi oleh kertas sepanjang 8-10 cm lalu di bakar di ujungnya. 

Rokok merupakan pabrik bahan kimia yang diyakini mengandung lebih dari 4000 

bahan kimia berbahaya.  Berbagai macam alasan para perokok memulai trend ini 

seperti mencoba-coba, ikut-ikutan teman pergaulan, agar terlihat keren atau gaya, 

penghilang jenuh dll. Bagi para pelajar yang baru saja merokok biasanya di dorong 

oleh lingkungan seperti tidak merasa enak bila dalam suatu kelompok hanya pelajar 

tersebut yang tidak merokok dan kegiatan tersebut terulang sehingga menimbulkan 

kecanduan.1 

Indonesia berada di peringkat keempat di dunia dengan jumlah konsumsi 

tembakau terbanyak. Jumlah perokok di Indonesia mencapai 46,16% dari seluruh 

jumlah penduduk. Angka persentase tersebut menjelaskan bahwa hampir 1 dari 2 

orang di Indonesia adalah perokok. Usia 9 – 16 tahun adalah usia para perokok 

mencoba untuk pertama kalinya.2 Sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan 

peraturan yang ditujukan bagi perokok, bahwa hanya usia di atas 18 tahun yang 

boleh membeli rokok, namun pertaturan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik 

karena banyak faktor seperti pedagang yang lebih mementingkan keuntungan dan 

tidak kepedulian para pedagang terhadap peraturan dan kesehatan para pembeli 

dengan usia di bawah 18 tahun. 

Pemerintah Indonesia dengan tidak henti-hentinya menyerukan tentang 

bahaya merokok. Peringatan tersebut diserukan melalui dinas kesehatan tetapi tetap 

saja masih banyak orang yang merokok. Akibat yang timbul dari merokok  sangat 

banyak dan beragam seperti masalah pada paru-paru (bronkitis, pneumonia, dan 

radang), penyakit impotensi dan organ reproduksi, masalah pada lambung dan 

resiko stroke.3 
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Dengan perkembangan teknologi yang pesat, saat ini muncul gaya atau 

trend baru bagi para perokok yaitu rokok elektrik atau yang biasa disebut dengan 

vape. Vape mulai menggeser penggunaan rokok konvensional atau rokok tembakau 

di Indonesia. Cara kerja vape tidaklah sama dengan rokok. Vape menghasilkan uap 

dengan cara pemanasan cairan yang mengandung nikotin namun tetap memberikan 

sensasi seperti merokok. 

Vape atau rokok elektrik terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama 

adalah drip-tip terletak di ujung dan digunakan untuk menghisap, kedua adalah 

Atomizer, tempat coil dan kapas yang berfunsi untuk pemanasan cairan. Komponen 

ketiga adalah mod yang berfungsi untuk meletakkan baterai dan chip elektrik. Mod 

sendiri memiliki 2 tipe, elektrik dan mekanik. Cairan yang biasa digunakan oleh 

para Vapers mengandung nikotin, berbagai macam perasa, propilen glikol, gliserin, 

dan beberapa bahan toksik saat dipanaskan seperti formaldehida, asetaldehida, dan 

akrolein. Rasa yang tersedia untuk vape berbagai macam seperti buah-buahan, rasa-

rasa minuman bersoda, coklat, dll, hingga tersedia dengan sensasi menthol. 4 

Bedasarkan saran untuk meminimalkan resiko dari merokok tembakau yang 

dilakukan oleh para pakar medis di Inggris dalam program Electronic Nicotine 

Delivery System (ENDS). Usulan ini diberikan bedasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Public Health of England (PHE), Departemen Kesehatan dan 

Kepedulian Sosial Inggris bahwa rokok elektrik atau Vape 95% lebih aman dari 

resiko dibandingkan rokok tembakau. Namun keberadaan vape ini tidak 

sepenuhnya bebas dari resiko namun dapat menjadi sebagai alternative penggunaan 

rokok tembakau. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam 

motivasi para pengguna rokok elektrik atau Vapers yang beralih dari rokok 

tembakau.5 

1.2 Rumusan Masalah 

 Banyak masyarakat yang sudah mengetahui dampak negatif dari merokok 

khususnya rokok tembakau. Dengan bantuan teknologi, telah diciptakannya rokok 

elektrik atau disebut juga Vape yang diyakini oleh beberapa peneliti luar negeri 
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dapat meminimalkan resiko dibandingkan rokok tembakau. Namun penggunaan 

vape sebagai alternatif tidak lepas dari nikotin. Peneliti ingin membandingkan 

konsumsi rata-rata nikotin antara vapers dan perokok dalam 1 minggu, serta peneliti 

ingin mengetahui persepsi perokok tentang rokok dan vapers tentang vape. 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana perbandingan ketergantungan nikotin antara perokok 

konvensional dan pengguna rokok elektrik atau vape? 

2. Bagaimana persepsi terhadap rokok elektrik atau vape sebagai alternatif 

pengganti rokok dari responden berdasarkan status penggunaannya? 

1.4 Tujuan 

 1.4.1 Tujuan Umum 

• Mengetahui perbandingan ketergantungan nikotin antara vapers 

dengan perokok konvensional. 

 1.4.2 Tujuan Khusus 

• Mengetahui perbandingan ketergantungan nikotin anatara vapers 

dengan perokok konvensional. 

• Mengetahui persepsi rokok elektrik dari responden berdasarkan 

status penggunaannya sebagai alternatif pengganti rokok tembakau. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 1.5.1 Manfaat untuk akademisi 

• Menambahkan informasi mengenai kelebihan dan kekurangan dari 

vape. 

• Menambahkan informasi mengenai perbandingan ketergantungan 

nikotin antara vapers dengan perokok konvensional. 
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 1.5.2 Manfaat Praktis 

• Menambah informasi bagi masyarakat mengenai kelebihan dan 

kekurangan dari vape. 

• Mengurangi jumlah perokok dengan cara penggunaan vape yang 

lebih aman resiko. 

  


