
BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Sebanyak enam puluh satu juta rakyat Indonesia merokok; 67,4% pria dan 

4,5% wanita, akibatnya lebih dari 225.000 orang meninggal setiap tahun karena 

penyakit yang disebabkan rokok. Efek samping rokok baik untuk perokok aktif 

maupun pasif sudah banyak diketahui oleh masyarakat, namun pengetahuan efek 

samping thirdhand smoke terutama terhadap bayi dan batita masih kurang.1  

 Penelitian terkini mendapatkan bahwa racun rokok tetap bertahan melebihi 

periode asap rokok aktif hingga berhari-hari maupun berbulan-bulan. Komponen 

racun ini mudah berubah menjadi uap sehingga akan mengendap pada perabot 

rumah tangga, baju serta barang-barang lainnya, dan uap ini yang disebut sebagai 

Thirdhand Smoke. Thirdhand smoke (THS) merupakan terminologi yang relatif 

baru yang mempunyai tiga komponen yaitu residual, re-emitted dan react. Toksin 

utama THS adalah 1-(N-methyl-N-nitrosamino)-1- (3-pyridinyl)-4-butanal (NNA), 

atau 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK). Paparan terhadap 

NNK dan NNA merusak alveolar dan epitelial mesenkim, mengakibatkan 

kerusakan terhadap paru. 2 

 Rumah merupakan sarana bagi anak untuk terpapar oleh asap rokok. Per-

mukaan ruang tamu pada rumah seorang yang tidak merokok memiliki kandungan 
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debu nikotin 28% dibanding dengan 84% pada perokok. Debu nikotin di ruang 

tidur orang yang tidak merokok tidak terdeteksi, dibanding dengan 91% pada per-

okok. Sebuah penelitian pada tahun 2013 di Amerika telah mendapatkan hubun-

gan pengetahuan THS terhadap kebiasaan merokok di dalam rumah, namun 

penelitian ini menggunakan subyek yang hanya terdiri dari 39 orang. Penelitian 

lebih lanjut harus di lakukan untuk menilai efek dari tingkat edukasi mengenai 

THS yang terhadap kebiasaan merokok di dalam rumah, dengan menggunakan 

sampel yang lebih luas. Hampir seluruh penelitian mengenai pengetahuan THS 

dilakukan di Amerika, sehingga THS harus diteliti diluar Amerika, terutama di 

Indonesia, karena rokok sangat membebani negara Indonesia.3 

Pengetahuan dan keyakinan tentang SHS berkorelasi dengan penghentian 

merokok dan pengurangan kuantitas rokok yang digunakan. Namun, hanya sedikit 

penelitian yang telah meneliti tentang THS dan bagaimana hal itu dapat mempen-

garuhi perilaku merokok terkait pencegahan. Dua penelitian telah menemukan 

bahwa pengetahuan THS dibandingkan dengan SHS masih sedikit. Salah satu dari 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan tentang bahaya THS pada 

anak-anak terkait dengan penurunan kebiasaan merokok di rumah.9 

Sejak tahun 2009, pendidikan tentang THS telah dimasukkan ke dalam 

tindakan intervensi untuk mempromosikan larangan merokok di rumah.4 Penelit-

ian sebelumnya menemukan bahwa pengetahuan THS terkait dengan penerapan 

larangan merokok yang lebih ketat di rumah dan peningkatan jumlah usaha 

berhenti merokok. Penemuan ini mendorong untuk memasukkan pendidikan THS 
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dalam intervensi edukasional yang bertujuan untuk mengurangi perokok. Skala 

pengetahuan THS yang terpercaya dan valid memungkinkan penilaian yang lebih 

tepat terhadap pengetahuan tentang THS.  

1.2 Rumusan masalah 

 Berdasaran teori yang sebelumnya, penelitian lebih lanjut harus dilakukan 

untuk mencari hubungan pengetahuan thirdhand smoke (THS) terhadap kebiasaan 

merokok 4 

1.3 Pertanyaan Penelitian: 

 Apakah ada hubungan pengetahuan thirdhand smoke dengan kebiasaan 

merokok di perumahan di Karawaci, Tangerang 

1.4 Tujuan Penelitian 

 1.4.1. Tujuan Umum: 

Mengetahui hubungan antara pengetahuan THS terhadap kebiasaan merokok  

 1.4.2 Tujuan Khusus: 

1. Mengetahui prevalensi perokok berat dalam masyarakat  

2. Mengetahui proporsi populasi yang memiliki pengetahuan baik mengenai 

THS  

3. Melihat dampak pengetahuan THS terhadap kebiasaan merokok sehari-

hari dan kebiasaan merokok di dalam rumah  
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1.5 Manfaat Penelitian  

Manfaat Klinis: 

• Mengedukasi pasien tentang THS sebagai terapi non-farmakologis dan 

pencegahan primer penyakit yang disebabkan THS 

• Menjadi data penunjang bagi pengembangan penelitian berikutnya  

Manfaat akademik:  

• Menemukan hubungan antara pengetahuan THS dengan kebiasaan 

merokok  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