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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut WHO (World Health Organization) masalah rokok saat ini 

telah menjadi permasalahan global karena dampaknya yang sangat kompleks 

dan merugikan terutama terhadap kesehatan. Kebiasaan merokok dapat 

dimulai saat usia remaja. Global Youth Tobacco Survey 2014 menyatakan 

Indonesia sebagai negara dengan angka rokok tertinggi di dunia. Usia 

pertama kali merokok sebagian besar laki-laki pada umur 12-13 tahun 

sedangkan perempuan pertama kali mencoba merokok pada umur 14-15 

tahun. 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki 

tingkat konsumsi rokok dan produksi rokok yang tinggi. Berdasarkan data 

The Tobacco Atlas (2015), Indonesia menempati peringkat 1 dunia untuk 

jumlah pria merokok di atas usia 15 Tahun yaitu sebanyak 66%. Jumlah 

perokok di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Riskesdas (2013) 

menyatakan perilaku merokok penduduk usia 15 tahun ke atas masih belum 

terjadi penurunan dari tahun 2007 – 2013 bahkan mengalami peningkatan 

dari 34,2% pada tahun 2007 menjadi 36,2% pada tahun 2013. Data riset 

tersebut menunjukan bahwa pada tahun 2013 sebanyak 67% warga yang 

menghisap rokok. 

Provinsi Jawa Barat adalah salah satu provinsi dengan perokok 

terbanyak di Indonesia yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

Tahun 2013 tercatat proporsi penduduk umur >10 Tahun yang merokok di 

Jawa Barat adalah 27,1% (Riskesdas, 2013). 

Kandungan senyawa rokok dapat memengaruhi pemakainya karena 

senyawa rokok dapat bersifat stimulan. Zat yang terkandung yaitu alkaloid 

diantaranya, nikotin, nikotrin, anabasin, dan myosmin. Dalam asap rokok 

terdapat tiga zat kimia yang berbahaya, yaitu tar, nikotin, dan karbon 
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monoksida. Kebiasaan merokok dapat menyebabkan berbagai masalah bagi 

kesehatan, di antaranya kanker mulut, esofagus, faring, laring, bronkitis, 

jantung koroner, hipertensi. Merokok dapat menyebabkan 87% kematian 

akibat kanker paru. Peningkatan konsumsi rokok berdampak pada tingginya 

penyakit akibat merokok dan bertambahnya angka kematian akibat merokok 

(Aditama,2014). 

Sikap merupakan suatu reaksi perasaan seseorang terhadap objek 

(Azwar, 2008). Menurut Sarwono (2002), sikap merupakan hal yang sangat 

penting berkaitan dengan perilaku, karena sikap menentukan seseorang 

berperilaku terhadap suatu objek, baik disadari atau tidak disadari. Sikap 

remaja bisa disebabkan oleh hasil evaluasi terhadap orang yang merokok 

yang akhirnya membentuk sebuah pengalaman baru serta merubah 

perasaannya yang akhirnya ikut menentukan kecenderungan berperilaku 

merokok atau menghindari rokok. Hasil penelitian pada remaja di SMK 

Kabupaten Kuningan menunjukan bahwa sebagian besar siswa memiliki 

sikap positif terhadap merokok yaitu 34,29% dan 65,71% yang memiliki 

sikap negatif terhadap merokok (Rochayati, 2015). 

Ada banyak alasan yang melatarbelakangi perilaku merokok pada 

remaja. Green (2002) menyatakan  bahwa perilaku merokok dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yaitu faktor pendahulu (predisposing) yang meliputi 

pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan dan tradisi. Faktor pemungkin 

(enabling) meliputi ketersediaan sumber-sumber fasilitas. Faktor pendorong 

(reinforcing) meliputi sikap dan perilaku orang disekitarnya. 

Saat ini tidak dipungkiri bahwa perilaku merokok menjadi budaya 

remaja karena merupakan masa peralihan remaja menjadi dewasa. Pada masa 

transisi, remaja mengalami masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju 

dewasa yang diikuti oleh perubahan biologis, kognitif, dan sosioemosional. 

Kemungkinan besar remaja mengalami banyak masalah salah satunya krisis 

identitas. Krisis identitas yang dialami remaja ditandai dengan kecenderungan 

munculnya perilaku menyimpang misalnya perilaku merokok. Perilaku 
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merokok dapat membahayakan kesehatan bagi perokok sendiri maupun orang 

lain dan berakibat buruk bagi kesehatan. 

Masih tingginya proporsi usia mulai merokok pada usia remaja 

sehingga diperlukan kebijakan untuk menanggulainya serta didukung oleh 

institusi-institusi terkait  yang berupaya untuk mengendalikan dan mencegah 

perilaku merokok seperti peran pemerintah, sekolah, dan puskesmas. Upaya 

yang dilakukan adalah melakukan penyuluhan dan kampanye anti rokok di 

sekolah maupun di tempat umum. 

Di Indonesia upaya pengendalian konsumsi tembakau telah dikeluarkan 

beberapa kebijakan yang berhubungan dengan larangan merokok diantaranya 

Peraturan Pemerintah (PP) No.19 Tahun 2003 pasal 22 yang menyatakan 

bahwa tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, tempat proses belajar 

mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah,  dan angkutan umum 

dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok. Menurut penelitian Barber et al 

(2008), kebijakan pemerintah menaikkan harga rokok melalui kenaikan cukai 

yang lebih tinggi merupakan salah satu cara efektif untuk mengendalian 

konsumsi rokok. 

Sekolah menjadi tempat terjadinya proses belajar mengajar, sangat 

rentan terhadap perilaku merokok dan paparan dari asap rokok. Kawasan 

tanpa rokok merupakan salah satu program yang yang dikembangkan oleh 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). 

Sekolah merupakan tempat strategis dalam upaya promosi kesehatan 

karena sekolah dapat mempelajari berbagai pengetahuan termasuk kesehatan. 

Guru di sekolah hendaknya mencerminkan perilaku yang positif bagi 

kesehatan karena guru merupakan panutan bagi siswa. Seharusnya 

pengurangan atau penghentian kebiasaan merokok menjadi tanggung jawab 

semua pihak. Lembaga pendidikan memengaruhi pembentukan sikap karena 

meletakkan dasar pengertian dan moral pada individu sehingga menentukan 

kepercayaan yang ikut menentukan sikap individu (Azwar, 2011). 

Dalam kajian ilmu kedokteran, rokok dapat membahayakan kesehatan 

tubuh serta dapat membuat orang menjadi kecanduan sehingga dapat 
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memberikan dampak buruk bagi tubuh. Dalam Islam merokok dapat 

dikatakan sebagai perbuatan yang sia-sia (mubazir). Para ulama berijtihad 

tentang hukum rokok. Perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai 

hukum rokok yaitu mengharamkan dan  makruh.  MUI (Majelis Ulama 

Indonesia) sebagai lembaga yang memberikan pandangan, nasihat, maupun 

fatwa bagi umat Islam di Indonesia mengeluarkan fatwa MUI III di Padang 

Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 24-26 januari 2009 tentang fatwa 

rokok yang menyatakan bahwa merokok hukumnya adalah haram jika 

ditempat umum, bagi anak-anak, dan wanita hamil. 

NU (Nahdatul Ulama) memfatwakan merokok hukumnya makruh tidak 

sampai haram karena berdasarkan tingkat bahayanya. Perbedaan pendapat 

para ulama dalam menghukumi rokok karena tidak ada satu nas baik dalam 

al-Qur’an maupun hadist yang secara ekspilit memberikan secara jelas 

tentang bagaimana hukum rokok. 

Pada dasarnya remaja sudah mengetahui akibat buruk dari rokok namun 

remaja tidak pernah peduli karena remaja telah memiliki tujuan tertentu. 

Misalnya, menunjukan kebebasan terhadap dirinya dan memiliki citra 

terhadap dirinya. Beberapa dampak akibat perilaku remaja merokok 

diantaranya, remaja cenderung malas untuk belajar di sekolah karena lebih 

menyukai merokok dengan berkumpul bersama teman-temannya. 

Menurut data Badan Pusat Statistik Kota Bekasi (2016), Kecamatan 

Pondok Gede, Bekasi merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk 

terbanyak ketiga yaitu 290,493 jiwa, dengan remaja (usia 10-19 tahun) adalah 

16,7%. Global Youth Tobaco Survey (2003) melakukan survei terhadap 2.232 

pelajar di Kota Bekasi didapatkan hasil 22,7% perokok (34,8% laki-laki; 

9,4% perempuan). 

Berdasarkan data presurvei menunjukan peran lembaga sosial di 

Kampung Bojong Rawa Lele, Bekasi mengenai masalah kesehatan remaja 

tentang bahaya rokok sangatlah minim. Hal tesebut disebabkan karena peran 

lembaga sosial di sekitar Kampung Bojong Rawa Lele, Bekasi, seperti karang 

taruna yang berperan sebagai lembaga sosial yang diharapkan mampu 
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memperdayakan masyarakat dalam mengatasi masalah remaja seperti 

perilaku merokok belum dirasakan manfaatnya. Demikian juga kegiatan 

puskesmas di Kampung Bojong Rawa Lele yang kurang memperhatikan 

masalah dampak bahaya merokok. Kegiatan yang banyak dilakukan yaitu 

posyandu yang hanya memperhatikan pada masalah kesehatan bayi, balita, 

ibu hamil dan lansia. Peran institusi di Kampung Bojong Rawa Lele terhadap 

perokok pada remaja dirasa masih kurang oleh remaja tersebut. Hal ini 

terlihat dari perilaku merokok yang tinggi sehingga perlu dilakukan penelitian 

terkait hubungan peran institusi dengan sikap remaja. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Banyaknya remaja merokok di Kampung Bojong Rawalele salah 

satunya di pengaruhi oleh peran Institusi. Peran Institusi berhubungan dengan 

sikap remaja terhadap merokok karena institusi berperan untuk mengatasi 

masalah remaja serta dapat memengaruhi seseorang untuk bersikap merokok 

ataupun sikap tidak merokok. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian  

1. Bagaimana hubungan antara peran institusi terhadap sikap merokok 

pada remaja di Kampung Bojong Rawalele ? 

2.  Bagaimana gambaran peran institusi terhadap merokok di Kampung 

Bojong Rawalele ? 

3.  Bagaimana gambaran sikap terhadap merokok pada remaja di 

Kampung Bojong Rawalele ? 

4.  Bagaimana  hubungan peran institusi terhadap merokok ditinjau 

menurut Islam ? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum 

Mengetahui ada tidaknya hubungan antara peran institusi dengan sikap 

remaja terhadap merokok di Kampung Bojong Rawalele, Bekasi Tahun 

2017. 

 

b. Tujuan Khusus 

1) Mengetahui adanya hubungan antara peran institusi terhadap sikap 

merokok pada remaja. 

2) Mengetahui gambaran peran institusi terhadap perokok di Kampung 

Bojong Rawalele. 

3) Mengetahui adanya hubungan sikap merokok pada remaja di 

Kampung Bojong Rawalele. 

4) Mengetahui adanya hubungan peran institusi terhadap sikap 

merokok ditinjau menurut Islam. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

a. Bagi peneliti 

 Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta pengalaman mengenai 

peran institusi terhadap perilaku merokok. 

b. Bagi keilmuan 

1) Menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam masyarakat terhadap 

perilaku merokok 

2) Dapat mempublikasi ke peneliti yang lain 

3) Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya 

c. Bagi masyarakat 

 Memberikan pengetahuan mengenai persepsi perokok terhadap perilaku 

merokok dalam bentuk pencegahan dan penanggulangan perilaku 

merokok. 
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d. Bagi institusi 

 Sebagai bahan masukan terhadap institusi setempat dalam proses 

penyusunan dan pembuatan perencanaan program kesehatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


