
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Merokok adalah sebuah masalah besar di Indonesia. Menurut data dari “World 

Health Organization” (WHO) pada Desember 2016, 64,9% populasi lelaki dewasa di 

Indonesia merokok tembakau, dan penggunaan tembakau prevalen pada 23,0% 

pemuda lelaki Indonesia.(1) Prevalensi merokok sangat tinggi di Indonesia, dan tidak 

mengherankan bahwa Indonesia memiliki prevalensi merokok antara lelaki tertinggi di 

dunia, dan adalah negara keempat dengan populasi perokok terbanyak, di belakang 

Tiongkok, Rusia dan Amerika Serikat. Prevalensi lelaki perokok lebih tinggi 

dibandingkan dengan prevalensi perokok wanita di Indonesia, dimana hanya 2,1% 

wanita merokok.(2) 

Rokok dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi kesehatan. Asap tembakau 

terdiri dari ribuan bahan kimia, dan banyak di antaranya berbahaya bagi kesehatan 

manusia, dengan kemampuan untuk menimbulkan berbagai manifestasi sistemik dalam 

tubuh. Merokok telah dikaitkan dengan berbagai jenis kanker seperti kanker paru-paru, 

tenggorokan, pankreas, ginjal, hati, kandung kemih, usus besar, dan ovarium. Selain 

itu, juga diketahui bahwa merokok dapat menyebabkan penyakit paru-paru dan 

kardiovaskular seperti penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), gagal jantung, serangan 

jantung, strok, dan sirkulasi darah yang buruk pada kaki dan tangan, hingga dapat 
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menyebabkan rasa nyeri dan, pada kasus yang parah, Gangren dan amputasi.(3) Namun, 

meski dengan upaya mengekang rokok di negara ini, merokok tetap menjadi epidemik 

di Indonesia. 

Selain penyakit jantung, paru-paru, dan kanker, merokok juga terkait dengan 

tingkat depresi yang lebih tinggi, dan ada kemungkinan bahwa merokok dapat 

menyebabkan kondisi depresi karena dampak efek rokok dan nikotin terhadap fungsi 

neurotransmitter di otak, hingga dapat menyebabkan kecanduan, ketergantungan, dan 

depresi(4). Depresi adalah sebuah penyakit medis yang umum dan serius, yang 

mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara tindak seseorang secara negatif. 

Depresi dapat menyebabkan perasaan sedih dan kehilangan minat dalam aktivitas yang 

biasanya digemarkan. Penyakit ini dapat menyebabkan berbagai masalah emosional 

dan fisik dan dapat menurunkan kemampuan seseorang untuk berfungsi di tempat kerja 

dan di rumah mereka, dan juga dapat menyebabkan masalah seperti kesulitan 

berkonsentrasi, insomnia, dan bahkan bunuh diri.(5) Menurut Perhimpunan Dokter 

Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI), 9 juta jiwa, kira-kira sama dengan 

3,7% penduduk Indonesia, menderita dari depresi. Jumlah ini menempatkan Indonesia 

di urutan kedua dalam hal prevalensi depresi di Asia Tenggara, setelah India.(6) 

Meskipun hubungan antara merokok dan depresi pada populasi umum telah 

dibuktikan beberapa ulang kali sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki 

hubungan antara merokok dan depresi pada populasi orang dewasa usia produktif. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah: 

a. Apakah merokok memiliki dampak pada depresi di populasi dewasa muda 

lelaki Indonesia? 

b. Jika merokok memiliki dampak pada depresi, bagaimanakah informasi ini 

dapat diterapkan secara klinis? 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

1. Apakah ada hubungan antara merokok dan depresi? 

2. Apakah ada hubungan antara merokok dan suasana hati depresi? 

3. Apakah ada hubungan antara merokok dan suasana hati positif? 

4. Apakah ada hubungan antara merokok dan gejala somatik dan retardasi 

psikomotor? 

5. Apakah ada hubungan antara merokok dan kesulitan antarpribadi? 

6. Apakah ada hubungan antara merokok dan usia? 

7. Apakah ada hubungan antara merokok dan waktu belajar/berkerja dalam 

sehari? 

8. Apakah ada hubungan antara depresi dan usia? 

9. Apakah ada hubungan antara depresi dan waktu belajar/berkerja dalam 

sehari? 
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10. Apakah ada hubungan antara usia dan suasana hati depresi? 

11. Apakah ada hubungan antara usia dan suasana hati positif? 

12. Apakah ada hubungan antara usia dan gejala somatik dan retardasi 

psikomotor? 

13. Apakah ada hubungan antara usia dan kesulitan antarpribadi? 

14. Apakah ada hubungan antara usia dan waktu belajar/berkerja dalam sehari? 

15. Apakah ada hubungan antara waktu belajar/berkerja dalam sehari dan 

suasana hati depresi? 

16. Apakah ada hubungan antara waktu belajar/berkerja dalam sehari dan 

suasana hati positif? 

17. Apakah ada hubungan antara waktu belajar/berkerja dalam sehari dan gejala 

somatik dan retardasi psikomotor? 

18. Apakah ada hubungan antara waktu belajar/berkerja dalam sehari dan 

kesulitan antarpribadi? 

 

1.4 Tujuan Umum dan Khusus 

a. Tujuan Umum 

1. Untuk memperoleh informasi mengenai hubungan merokok terhadap 

kesehatan mental. 

2. Untuk mengetahui hubungan merokok dengan depresi. 

b. Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui hubungan merokok dan suasana hati depresi. 
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2. Untuk mengetahui hubungan merokok dan suasana hati positif. 

3. Untuk mengetahui hubungan merokok dan gejala somatik dan retardasi 

psikomotor. 

4. Untuk mengetahui hubungan merokok dan kesulitan antarpribadi. 

5. Untuk mengetahui hubungan merokok dan usia. 

6. Untuk mengetahui hubungan merokok dan waktu belajar/berkerja dalam 

sehari. 

7. Untuk mengetahui hubungan depresi dan usia. 

8. Untuk mengetahui hubungan depresi dan waktu belajar/berkerja dalam 

sehari. 

9. Untuk mengetahui hubungan usia dan suasana hati depresi. 

10. Untuk mengetahui hubungan usia dan suasana hati positif. 

11. Untuk mengetahui hubungan usia dan gejala somatik dan retardasi 

psikomotor. 

12. Untuk mengetahui hubungan usia dan kesulitan antarpribadi. 

13. Untuk mengetahui hubungan usia dan waktu belajar/berkerja dalam sehari. 

14. Untuk mengetahui hubungan waktu belajar/berkerja dalam sehari dan 

suasana hati depresi. 

15. Untuk mengetahui hubungan waktu belajar/berkerja dalam sehari dan 

suasana hati positif. 

16. Untuk mengetahui hubungan waktu belajar/berkerja dalam sehari dan 

gejala somatik dan retardasi psikomotor. 
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17. Untuk mengetahui hubungan waktu belajar/berkerja dalam sehari dan 

kesulitan antarpribadi. 

1.5 Manfaat 

a. Manfaat akademik 

Memberikan bahan pengetahuan mengenai dampak merokok terhadap 

insidensi depresi. 

b. Manfaat praktis 

Dari sudut pandang klinis, jika rokok ada hubungan dengan depresi, pasien 

dapat diedukasi agar berhenti merokok. 

 

  




