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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Merokok tembakau, merupakan salah satu ancaman terhadap keseharan 

masyarakat secara global. World Health Organization (WHO) mengatakan lebih dari 7 

juta orang meninggal karena rokok. Lebih dari 6 juta kematian tersebut adalah hasil 

penggunaan tembakau langsung sementara sekitar 890.000 merupakan hasil dari perokok 

non-perokok yang terpapar asap rokok bekas.1 Dalam sebatang rokok, kira-kira ada 600 

bahan yang terkandung. Ketika dibakar, sebatang rokok bisa menghasilkan lebih dari 

7.000 bahan kimia. Setidaknya 70 bahan kimia ini diketahui sebagai penyebab kanker dan 

banyak di antaranya beracun. Gaya hidup seorang perokok sangat berpengaruh terhadap 

meningkatnya penyakit kronis, salah satunya adalah hipertensi dan penyakit paru 

obstruktif kronik (PPOK).2 Meskipun hampir semua perokok menyadari bahaya merokok, 

tetapi perilaku merokok tidak berkurang dan masyarakat juga dapat menolerirnya. Hal ini 

dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah, kantor, angkutan 

umum serta di area publik lainnya.  

 

Data Kementerian kesehatan menunjukkan bahwa prevalensi remaja usia 16-19 

tahun yang merokok meningkat 3 kali lipat dari 7,1% di tahun 1995 menjadi 20,5% pada 

tahun 2014. Dan yang lebih mengejutkan, lebih mengejutkan adalah usia mulai merokok 

semakin muda (dini).  Perokok pemula usia 10-14 tahun meningkat lebih dari 100% dalam 

kurun waktu kurang dari 20 tahun, yaitu dari 8,9% di tahun 1995 menjadi 18% di tahun 

2013.3 

 

Menurut WHO pada perhitungan tahun 2008, Indonesia tercatat di urutan ketiga 

dengan jumlah perokok terbesar didunia, setelah Cina dan India. Prevalensi perokok usia 

di atas 15 tahun di Indonesia pada tahun 2010 mencapai 34,7% dan sekitar 190.260 orang 

meninggal dunia akibat penyakit terkait dengan rokok. Jumlah perokok di Indonesia dari 

tahun ke tahun mengalami peningkatan.4 Pada tahun 2013 Riset Kesehatan Dasar 

(RISKESDAS) mencatat, bedasarkan tingkat usia, proposi terbanyak perokok aktif setiap 

hari di Indonesia terjadi pada kelompok umur 20-34 tahun sebesar 33,4%; umur 35-39 
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tahun sebesar 32,2%. Bedasarkan kelompok jenis kelamin perokok aktif setiap hari pada 

laki-laki sebesar 47,5% dan perempuan 1,1%. 3 

Body Mass Index (BMI) atau dalam bahasa Indonesia disebut Indeks Massa Tubuh 

(IMT ) adalah suatu perhitungan untuk melihat perbandingan berat dan tinggi seseorang.21 

Dengan menentukan IMT, dapat status gizi, dengan mengukur jumlah massa jaringan otot, 

lemak dan tulang.5,6 Terdapat beberapa kategori untuk menentukan apakah berat badan 

seseorang proposional dengan tinggi badannya. Klasifikasi IMT untuk orang asia sedikit 

berbeda dengan ras kaukasia dikarenakan terdapat pebedaan persentase lemak dan resiko 

beberapa penyakit lebih besar.6,7 Dari IMT, dapat menentukan faktor resiko suatu 

penyakit, contohnya jika memiliki IMT yang tinggi orang tersebut lebih beresiko terhadap 

penyakit diabetes mellitus, dan jantung. Sedangkan jika seseorang memiliki IMT yang 

rendah, orang tersebut kemungkinan mengalami gizi buruk.7 

Merokok yang dapat memberikan kenikmatan bagi si perokok, namun efek 

kebiasaan merokok ini dapat menimbulkan dampak buruk bagi yang mengkonsumsinya 

serta orang yang di lingkukan sekitarnya.  Pengaruh nikotin didalam rokok dapat membuat 

seseorang menjadi pecandu.Perilaku merokok pada umumnya semakin lama akan semakin 

meningkat sesuai dengan tahap perkembanganya yang ditandai dengan meningkatnya 

frekuensi dan intensitas rokok dan sering mengakibatkan mereka mengalami 

ketergantungan nikotin. Pada perokok yang kecanduan merokok, menyebabkan IMT 

rendah yang disebabkan, nikotin ini mempengaruhi fungsi otak untuk mengeluarkan 

neurotransmitter yang pada akhirnya berefek terhadap penurunan nafsu makan.  

 

1.2 Perumusahan masalah 

Terdapat banyak jurnal dari negara-negara lain seperti di China8 dan Spanyol9 yang 

telah meneliti sebelumnya hubungan merokok dengan pengaruh berat badan. Tetapi 

penelitian untuk pengaruh rokok terhadap IMT di Indonesia belum terlalu banyak.  

 

1.3 Pertanyaan penelitian 

Apakah terdapat perbedaan rerata IMT pada laki-laki perokok dan non-perokok 

berusia 17-45 tahun? 
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1.4 Tujuan 

1.4.1 Tujuan umum  

Mengetahui kebiasaan merokok terhadap rerata IMT. 

1.4.2 Tujuan khusus 

Mengetahui perbedaan rerata IMT pada laki-laki berusia 17-45 tahun yang 

perokok dan non-perokok. 

 

1.5 Manfaat penelitian 

1.5.1 Manfaat akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi hubungan merokok 

dengan IMT pada perokok. Menjadi penunjang bagi penelitian sebelumnya, agar 

dapat menambah referensi bagi penelitian yang lain yang memiliki kaitan khususnya 

dengan objek yang diteliti pada penelitian ini. 

1.5.2 Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar edukasi atau informasi bagi 

masyarakat terhadap kebiasaan merokok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




