
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia telah menjadi salah satu produsen tembakau terbesar di dunia, dan
rokok sangatlah mudah untuk didapatkan dengan harga yang sangat rendah di
toko-toko setempat. Semua orang dari berbagai jenis usia dapat membeli rokok
selama mereka tidak mengenakan pakaian sekolah walaupun sudah diperingatkan
bahwa merokok hanya diperbolehkan untuk orang dewasa berumur 21 keatas.
Kebijakan pemerintah terhadap konsumsi rokok di Indonesia masih menjadi
masalah dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat di aplikasikan secara efisien
di Indonesia terutama terhadap konsumen yang berumur kurang dari 21 [1].

Menurut data terbaru yang diberikan oleh Global Adult Tobacco Survey
(GATS) 2014, 36,1% orang Indonesia yang berumur lebih dari 15 tahun adalah
pengkomsumsi berbagai jenis produk tembakau, dengan 67,4% laki-laki dan 4,5%
perempuan. Dari 36,1% pengguna tembakau, 34,8% mengkonsumsi tembakau
tersebut untuk merokok, dengan 67,9% adalah laki-laki dan 2,7% adalah
perempuan. Dari data yang diberika GATS dapat disimpulkan bahwa rata-rata
pengguna tembakau di Indonesia telah mencapai 61,4 juta dari 264 juta penduduk
Indonesia termasuk orang dewasa yang berumur lebih dari 15 tahun dan kalangan
anak muda yang berumur antara 13 hingga 15 tahun [2].

Gambar 1.1: Adults and Youths Tobacco Survey 2014 [2]

GATS juga menunjukkan bahwa sebagian besar dari remaja masih terpapar
dengan secondhand smoke dirumah. Dengan total 78,4% untuk orang dewasa dan
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57,3% untuk kalangan anak muda. Dengan data ini dapat diprediksi bahwa
perokok akan dapat bertambah dari tahun ke tahun dikarenakan paparan seconhand
smoke sangatlah tinggi bahkan di dalam lingkungan rumah mereka. GATS 2014
juga menunjukkan bahwa 30,4% dari perokok ingin dibantu untuk dilepaskan dari
kecanduan mereka, namun hanya 9,5% dari mereka yang berhasil berhenti [2].

Gambar 1.2: Persentase Upaya Berhenti Merokok Tahun 2014 [2]

Maraknya perokok di remaja sudah menjadi sangat umum di kalangan
remaja Indonesia. Sebagian besar orang dewasa yang mengkonsumsi rokok ketika
mereka remaja tidak akan menyangka akan menjadi ketagihan. Ada banyak alasan
yang memicu mereka untuk merokok, sebagian besar dari remaja berpikir bahwa
merokok akan meningkatkan tingkat sosial mereka di kalangan teman-temannya,
ada juga mereka merokok dikarenakan keluarga ada yang merokok yang membuat
mereka berpikir bahwa merokok adalah hal yang wajar untuk dilakukan. Iklan
rokok di Indonesia sudah sangatlah marak, sebagian besar dari iklan tersebut
diiklankan di dalam permainan elektronik, perfilman, dan bahkan kartun untuk
anak anak. Presentasi cara tersebut sangatlah berdampak buruk untuk kalangan
remaja dan umur dibawahnya. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia
(KPAI), perusahaan rokok sengaja menjadikan kalangan remaja menjadi target
pasarnya melalui periklanan dan sponsor untuk kegiatan yang melibatkan banyak
remaja [3].

Merokok adalah kebiasaan yang sangat susah untuk dihentikan dikarenakan
adanya kandungan nikotin yang tinggi yang sangat adiktif. Mirip dengan heroin
dan narkoba sejenisnya, rokok akan membuat badan dan pikiran menjadi
bergantung terhadap rokok. Di Jawa Tengah, rokok kretek dikreditkan sebagai
penemuan pada abad ke-19 menggunakan minyak daun cengkeh. Rokok kretek
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dijual sangat murah di Indonesia dan dikenal terbakar perlahan [4]. Rokok kretek
telah dilarang di negara Amerika Serikat dikarenakan kandungan tar dan
nikotinnya sangat tinggi yang membuat rokok kretek menjadi sangat menonjol di
kalangan remaja, sedangkan minyak cengkeh mengandung eugenol yang telah
terbukti secara ilmiah sangatlah berbahaya untuk paru-paru [5].

Berdasarkan apa yang sudah diketahui oleh masyarakat luas, merokok
membunuh perlahan dengan kandungan kimia yang terdapat di dalam rokok.
Kimia-kimia seperti nikotin dan sianida adalah racun yang dapat membunuh
dengan kadar yang sedikit [6]. Konsekuensi keracunan terjadi secara bertahap,
dalam jangka panjang, merokok juga menjadi pemicu penyakit seperti penyakit
jantung, stroke, emfisema, berbagai jenis kanker, dan kemandulan. Di sisi lain,
peluang untuk remaja yang merokok untuk menggunakan alkohol adalah tiga kali
lipat dibanding remaja yang tidak merokok, 8 kali lebih memungkinkan
menggunakan ganja, dan 22 kali lebih memungkinkan untuk penggunaan narkoba.
Merokok juga berasosiasi dengan perilaku perilaku buruk lainnya seperti berkelahi
dan melakukan seks bebas. Untuk masalah kesehatan jangka pendek, perokok
cenderung memiliki gigi yang bernoda, penyakit periodontal, dan detak jantung
dua hingga tiga kali lebih cepat daripada yang bukan perokok. Merokok juga dapat
merusak kebugaran fisik remaja dalam hal kinerja dan daya tahan tubuh [6].

Ada beberapa faktor risiko yang kebanyakan dipercaya oleh masyarakat luas
yang dapat memicu kebiasaan merokok. Kebanyakan dari mereka percaya bahwa
stres dapat memicu perilaku merokok. Di dalam ilmu psikologi, stres adalah
bagian dari kehidupan sehari-hari manusia dan tidak dapat dihindari. Ketika
seseorang mengalami stres, tidak ada cara yang benar atau salah untuk melepaskan
stres, namun harus diketahui bahwa ada banyak cara yang lebih sehat untuk
mengurangi stres dibanding menggunakan zat kimia. Nikotin didalam rokok
adalah obat psikoaktif yang dapat merubah suasana hati. Perubahan suasana hati
ini mengeluarkan zat kimia di otak yang disebut dopamin. Dopamin menyebabkan
tubuh untuk merasakan kenyamanan sesaat yang dapat memberikan rasa candu
pada tubuh. Karena merokok hanya pelarian sesaat saat mengalami stres, hal
tersebut akan memicu ketergantungan kepada perokok untuk merokok setiap hari
[7].

Faktor risiko lain yang berhubungan dengan mental yang ditemukan
memiliki hubungan kuat dengan merokok adalah depresi dan kecemasan. Depresi
adalah gangguan mental seseorang yang memicu perasaan sedih dan kehilangan
minat dalam kegiatan yang biasa disukai. Depresi merupakan masalah gangguan
mental yang serius yang dapat menyebabkan berbagai masalah emosional, fisik
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dan dapat menurunkan kinerja seseorang [8].
Kecemasan adalah reaksi manusia yang normal untuk menghadapi stres.

Kecemasan juga dapat bermanfaat untuk berbagai macam situasi tertentu seperti
membantu manusia untuk bisa lebih berantisipasi terhadap ancaman-ancaman
yang ada di sekitar mereka dan menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar
mereka. Namun kecemasan yang menimbulkan ketakutan yang berlebihan bisa
menjadi pertanda sebagai gangguan mental yang dapat menyebabkan
meningkatnya tegangan pada otot dan perilaku menyendiri atau menghindar.
Resiko dari kecemasan yang berlebihan dapat menghambat kemampuan seseorang
untuk berfungsi secara normal [8].

Sekitar 148 penelitian telah dilakukan dengan hasil positif, dengan bukti
hampir setengah dari penelitian mempunyai hubungan positif antara merokok dan
kesehatan mental, sementara lebih dari sepertiga penelitian tersebut melaporkan
bahwa adanya asosiasi positif antara kesehatan mental terhadap merokok. Namun
penelitian ini kebanyakan dari sukarelawan yang dipilih secara acak dan tidak
dibatasi oleh usia, sehingga faktor risiko yang dialami bisa berbeda-beda
tergantung dari kelompok usia [8].

Kebosanan adalah alasan lain yang memotivasi orang untuk mulai merokok.
Orang yang sering menganggur akan lebih rentan untuk mencoba hal-hal diluar
kehidupan sehari-hari mereka. Perokok merasa bahwa merokok dapat melegakan
rasa kebosanan dalam jangka waktu yang singkat. Ini adalah argumen yang tidak
berdasar karena kebosonan disebabkan oleh suatu situasi dan biasanya adalah
sekedar keadaan pikiran. Kebosanan dianggap sebagai sarana oleh pikiran untuk
memotivasi tindakan, yang dapat menyebabkan orang untuk mencari rasa bangga
terhadap diri sendiri dengan mengeluarkan dopamin yang diciptakan dari
penyelesaian suatu tugas. Berdasarkan sebelumnya mengenai bagaimana nikotin
dapat memicu otak untuk memproduksi dopamin, kebosanan dpat menjadi salah
satu dari Faktor Risiko yang dapat menyebabkan kebiasaan untuk merokok [9].

Jika rokok masih dapat dibeli dengan mudah tanpa adanya aksi preventif dari
pemerintah, permasalahan merokok di kalangan remaja tidak akan mereda.
Penelitian ini bertujuan untuk mencari dan menganalisis faktor-faktor apa aja yang
memiliki dampak tertinggi terhadap kebiasaan merokok di kalangan remaja. Hasil
dari pencarian faktor-faktor yang memiliki asosiasi tertinggi dapat membantu
pencegahan penggunaan rokok di kalangan remaja, menggunakan faktor tersebut
sebagai landasan dapat membantu memberi wawasan ke kalangan muda untuk bisa
menghindari faktor-faktor tersebut.

Untuk bisa mengusulkan gagasan menemukan hubungan antara faktor risiko,
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terdapat artikel yang dibuat oleh Merita, Wilpi, Inda Sapitri, and Irawati Sukandar
dari Universitas Baturrahim di Jambi dengan menggunakan metode case control.
artikel tersebut menggunakan metode case control untuk mencari hubungan antara
stres dan pola konsumsi terhadap penyakit gastritis di Jambi. Metode ini sangat
cocok untuk penelitian ini karena metode case control bertujuan untuk menganalisis
data yang bersifat biner [10].

Metode Regresi Logistik dapat membantu untuk membuat model hubungan
antara faktor risiko terhadap merokok. Model regresi logistik bertujuan unutk
menciptakan model persamaan linear antara variabel independen terhadap variabel
dependen. Model Regresi logistik juga dapat memprediksi hasil variabel dependen
yang bersifat biner dari variabel independen yang telah diberikan. Metode ini
terbukti lebih deskriptif dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen
terhadap hasil variabel dependen [11].

Ada artikel lain yang dibuat oleh Chris A. Eisenbarth, Donna A. Champeau,
and Rebecca J. Donatelle menggagaskan metode structural equation modelling
(SEM) unutk mengestimasi asosiasi nilai stres, coping strategy, dan efek negatif
pada kalangan mahasiswa. Metode ini dapat membentuk model yang lebih
kompleks dibanding regresi linear berganda atau regresi logistik biner terhadap
penggunaan variabel independen dan variabel dependen [12].

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan utama yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah sebagai
berikut.

1. Faktor risiko apa yang memiliki dampak terbesar terhadap kebiasaan
merokok?

2. Apakah tunjangan dan jenis kelamin memiliki dampak terhadap kebiasaan
merokok?

3. Apakah setiap faktor risiko memiliki dampak terhadap sesamanya?

4. Pendekatan apa yang cocok untuk memodelkan hubungan faktor risiko
terhadap merokok?
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1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk secara eksperimental
memverifikasi metode sesuai dengan pernyataan rumusan masalah. Berikut adalah
garis besar tujuan utama dalam penelitian ini.

1. Mencari faktor risiko yang memiliki hubungan dengan kebiasaan merokok di
kalangan remaja.

2. Mencari hubungan setiap faktor risiko terhadap sesamanya.

3. Mengestimasi seberapa kuat hubungan antara faktor risiko terhadap merokok
dan sesama faktor risiko.

4. Memodelkan pengaruh masing-masing faktor risiko terhadap terhadap
perilaku merokok dan sesama faktor risiko.

1.4 Batasan dan Asumsi

Untuk menjaga agar penelitian ini tetap sederhana dan terfokus, ada beberapa
batasan dan asumsi yang telah ditetapkan.

1. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui kuesioner hanya untuk
mahasiswa swasta.

2. Data yang dikumpulkan diasumsikan sudah cukup menggambarkan
keseluruhan universitas dengan peserta yang diambil secara acak sebanyak
300 secara total.

3. Karena penggunaan rokok elektrik dianggap sebagai merokok, semua
pengguna rokok elektrik akan dianggap menggunakan cairan nikotin [13].

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua bagian
yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis.

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Menjelaskan hubungan antara kesehatan mental manusia dengan perilaku
merokok dan sesama jenis kesehatan mental lainnya.
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2. Memodelkan hubungan antara faktor risiko terhadap merokok dan melakukan
prediksi perkembangannya.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Membantu perlindungan anak dan kampanye anti-merokok untuk
meningkatkan pencegahan mereka terhadap merokok terhadap remaja
dengan menggunakan kerangka kerja yang dikenalkan didalam penelitian
ini.

2. Memungkinkan untuk memprediksi jumlah perokok dalam waktu dekat
dengan menggunakan status psikologis kalangan remaja.

1.6 Struktur Penulisan

Struktur penulisan penelitian ini ialah seperti yang dijelaskan di bawah ini.

1. Pada bab 1 akan dijelaskan latar belakang, pernyataan masalah, tujuan,
batasan, manfaat dan metodologi.

2. Pada bab 2 akan dijelaskan teori-teori yang digunakan untuk mendukung
penelitian ini untuk menyelesaikan masalah yang ada dan untuk memenuhi
tujuan penelitian ini sekaligus. Selanjutnya, bab ini juga akan menjelaskan
penelitian ilmiah yang relevan dan literatur yang terkait dengan penelitian
ini.

3. Pada bab 3 akan dijelaskan metode yang akan diuji untuk menjawab
memenuhi tujuan penelitian ini. Bab ini juga menjelaskan proses yang
diilustrasikan untuk memenuhi tujuan penelitian.

4. Pada bab 4 akan dijelaskan pemrosesan data dari data mentah yang diperoleh
dari kuesioner menjadi data yang diolah yang mampu dianalisis dan dibahas.
Hasil akhir dari penelitian ini adalah korelasi dan rasio ganjil antara faktor-
faktor terhadap merokok.

5. Pada Bab 5 akan dilakukan evaluasi dan rangkuman hasil penelitian, menarik
kesimpulan dan mengusulkan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut.
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