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BAB I                                                                                  

   PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penggunaan tembakau merupakan masalah global yang cukup besar dan juga 

merupakan penyebab utama dari kematian fatal yang dapat dicegah. Merokok 

adalah bentuk utama dari penggunaan tembakau dan telah diterima oleh mayoritas 

orang Indonesia sebagai sebuah kebiasaan. Menurut data World Health 

Organization (WHO), hampir 6 juta kematian per tahun disebabkan oleh tembakau. 

Angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi lebih dari 8 juta kematian di tahun 

2030.1 Peningkatan prevalensi merokok terlihat cenderung lebih besar pada usia 

muda dibanding usia dewasa.  

Himbauan mengenai bahaya merokok yang telah dilakukan oleh berbagai 

pihak, baik dari tayangan iklan di televisi (TV), label peringatan yang tercantum di 

kemasan rokok, peningkatan biaya cukai rokok, penyuluhan mengenai bebas 

merokok maupun yang lainnya sering dianggap remeh dan dihiraukan oleh 

mayoritas orang di Indonesia.2 Oleh karena itu, prevalensi merokok di Indonesia 

pun masih tinggi.   

Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai negara dengan konsumsi 

rokok terbesar di dunia setelah China dan India. Provinsi dengan prevalensi 

merokok tertinggi di Indonesia adalah Jawa Barat (32,7%). Sedangkan prevalensi 

merokok terendah adalah Provinsi Papua (21,9%). Terdapat 13 provinsi dari 33 

provinsi yang mempunyai prevalensi merokok lebih dari rata-rata nasional. Secara 

global, dampak dari merokok menyumbang 22% dari semua penyakit 

kardiovaskular dan juga dikaitkan dengan hipertensi serta penyakit 

serebrovaskular. Antara 56%-80% dari semua penyakit pernapasan kronis 

(termasuk bronkitis kronis dan emfisema) disebabkan oleh kebiasaan merokok. 

Diperkirakan bahwa kematian terkait tembakau menyumbang 10% atau sekitar 

200.000 per tahun dari total kematian di Indonesia. WHO memperkirakan bahwa 

sebagian besar kematian di Indonesia (61%) disebabkan oleh penyakit tidak 
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menular (PTM), dan tiga kondisi yang termasuk sebagai penyebab kematian akibat 

penyakit tidak menular (PTM) antara lain penyakit kardiovaskular, neoplasma 

ganas, dan penyakit paru obstruktif kronik.1 Merokok juga dinyatakan sebagai 

penyebab dari 90% kanker paru pada pria dan sekitar 70% pada wanita di Indonesia. 

Merokok diasumsikan sebagai simbol maskulinitas dan keberanian. Di sisi lain, 

banyak yang menganggap merokok di kalangan wanita adalah hal yang tidak 

senonoh dan tidak sewajarnya. Hal inilah yang membuat prevalensi merokok lebih 

tinggi di pria daripada wanita.3 

Ditinjau dari beberapa penelitian terkait pengetahuan mengenai  bahaya  

merokok, seseorang dapat termotivasi untuk berhenti merokok karena tingkat 

pengetahuan, yang dimana merupakan salah satu faktor intrinsik  yang  

mempengaruhi  terbentuknya motivasi. Pengetahuan seseorang erat kaitannya 

dengan perilaku orang karena pengetahuan membuat seseorang untuk memiliki 

alasan dan landasan untuk menentukan suatu pilihan, seperti halnya motivasi. 

Kurangnya pengetahuan dan motivasi menyebabkan perilaku yang tidak sesuai 

karena tidak ada dasar nilai-nilai positif dari pengetahuan yang mereka dapat. 

Perilaku dan tindakan seseorang akan menjadi lebih baik bila didasari oleh 

pengetahuan dan motivasi. Semakin tinggi pengetahuan seseorang akan 

memberikan kontribusi terhadap perilaku selanjutnya yang pada akhirnya akan 

memberikan dampak pada objek yang dikenai perilaku tersebut. Pengetahuan juga 

erat hubungannya dengan pendidikan, dimana diharapkan bahwa dengan 

pendidikan tinggi, seseorang tersebut akan semakin luas tingkat pengetahuannya. 

Akan tetapi perlu ditekankan, bukan berarti seseorang yang berpendidikan rendah 

mutlak berpengetahuan rendah.  

Pengetahuan seseorang mengenai bahaya merokok merupakan  langkah  awal 

agar para perokok dapat  termotivasi  untuk  berhenti merokok, apabila pengetahuan 

dalam memberikan motivasi tidak baik dapat dipastikan pengetahuan orang 

tersebut mengenai rokok rendah dan berdampak pada  subjek dimana 

mengakibatkan seseorang tidak bisa berhenti merokok. 4 

Dalam penelitian Henni, dinyatakan bahwa tingkat pengetahuan mahasiswa 

FKM (Fakultas Kesehatan Masyarakat) dan FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
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Politik) mengenai rokok tidak memiliki hubungan dengan motivasi mereka untuk 

berhenti merokok. Namun, dalam penelitian Alex, dikatakan bahwa pengetahuan 

yang didapat dari PHW (Pictorial Health Warning) akan bahaya rokok membuat 

perokok lebih waspada akan kesehatan sehingga ada beberapa perokok yang mulai 

mengurangi konsumsi rokok dan juga termotivasi untuk berhenti merokok.5 Pada 

penelitian International Tobacco Sruvey juga didapatkan hasil yang menunjukkan 

pengetahuan berkaitan erat dengan intensi para perokok untuk berhenti merokok. 

Namun, dikatakan juga bahwa pengetahuan yang dimiliki seseorang mengenai 

bahaya rokok, tidak bisa atau tidak cukup menjadi satu-satunya pemicu seseorang 

untuk berhenti merokok. Oleh karena belum banyak penelitian yang memiliki 

kesimpulan konklusif, maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk menilai 

hubungan tingkat pengetahuan mengenai rokok dengan motivasi berhenti merokok 

pada pasien mantan perokok aktif di poli paru RSUS.  

1.2 Perumusan Masalah 

 Himbauan mengenai bahaya merokok sudah dilakukan dari berbagai aspek, 

baik tayangan bahaya rokok di televisi, di kemasan rokok maupun yang lainnya. 

Dengan pengetahuan yang diperoleh dari himbauan tersebut, seharusnya dapat 

membantu membedakan apa yang baik dan apa yang buruk. Namun, prevalensi 

merokok di Indonesia masih sangatlah tinggi. Tingkat pengetahuan yang dimiliki 

seseorang mengenai rokok dapat memperkuat alasan dan landasan dalam 

menentukan pilihan untuk tidak merokok dan berhenti merokok. Belum banyak 

penelitian yang konklusif untuk mengindentifikasi dan menilai hubungan tingkat 

pengetahuan mengenai rokok dengan motivasi untuk berhenti merokok pada 

mantan perokok aktif di Indonesia. Sehingga peneliti akan lebih lanjut meneliti 

mengenai hubungan di antara keduanya. 
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1.3 Pertanyaan Penelitian 

1. Apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan mengenai rokok dengan 

motivasi untuk berhenti merokok pada pasien mantan perokok aktif di poli 

paru RSUS Lippo Village?  
2. Bagaimana data demografi pasien mantan perokok aktif di poli paru RSUS 

 Lippo Village? 

3. Bagaimana gambaran tingkat pengetahuan mengenai bahaya merokok pada 

 pasien mantan perokok aktif di poli paru RSUS Lippo Village? 

1.4  Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Untuk mempelajari pengetahuan mengenai rokok dan motivasi berhenti 

merokok pada mantan perokok aktif.  

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan mengenai rokok dengan 

motivasi untuk berhenti merokok pada pasien mantan perokok aktif di poli 

paru RSUS Lippo Village. 

2. Mengetahui data demografi pasien mantan perokok aktif di poli paru RSUS 

Lippo Village.  

3. Mengidentifikasi gambaran tingkat pengetahuan mengenai bahaya merokok 

pada pasien mantan perokok aktif di poli paru RSUS Lippo Village. 

1.5 Manfaat Penelitian  

1.5.1 Manfaat akademik 

Menjadi referensi penelitian berikutnya dan menjadi data baru yang 

membahas mengenai hubungan tingkat pengetahuan mantan perokok aktif 

dengan motivasi berhenti merokok. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Menjadi sumber edukasi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat 

dalam menerapkan pola hidup sehat yaitu dengan tidak merokok.  

 


