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BAB I   

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian  

Merokok sudah menjadi hal yang lumrah dan sangat memprihatinkan 

karena fenomena ini sudah dianggap sebagai kebiasaan dan kewajaran. Bahkan 

untuk beberapa kasus merokok dapat dianggap sebagai indikator kedewasaan. Hal 

ini cukup ironi dengan zat-zat kimia berbahaya yang terkandung dalam setiap 

puntung rokok yang mulai mengancam kehidupan konsumennya (Zainu, 2003).  

Menurut data yang diperoleh dari World Health Organization (WHO, 

2008) menunjukkan bahwa 1 kematian karena tembakau di seluruh dunia terjadi 

dalam setiap 6 detik. Kematian karena tembakau pada tahun 2005 tercatat ada 

sebanyak 5,4 juta jiwa dan selama abad ke 20 terjadi sebanyak 100 juta kematian 

akibat tembakau. Jika hal ini dibiarkan maka akan terjadi 8 juta kematian pada 

tahun 2030 dan diperkirakan akan terjadi kematian sebanyak 1 milyar jiwa akibat 

tembakau selama abad ke 21. Pada tahun 2030, diproyeksikan 80% kematian 

terkait tembakau terjadi di negara berkembang.  

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang (Bureau, 2013), di 

Indonesia jumlah perokok terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data 

yang diperoleh dari website Sekertariat Kabinet Republik Indonesia oleh Pusat 

Komunikasi Publik Kemenkes menunjukkan sebuah survei nasional di tahun 2011 

mengenai representasi merokok. Survei ini diberi nama Global Adult Tobbaco 

Survei (GATS). Hasil GATS menunjukkan bahwa bila dibandingkan dengan 

negara lain, Indonesia menduduki posisi pertama dengan prevalensi perokok aktif 

tertinggi yaitu 67.0% pada laki-laki dan 2.7% pada perempuan. Angka ini jauh 

lebih tinggi dibandingkan dengan prevalensi perokok aktif di kawasan asia 

lainnya seperti Filipina: laki-laki 47.9% dan perempuan 9.0%; Thailand: laki-laki 

45.6% dan perempuan 3.1%; Vietnam: laki-laki 47.4% dan perempuan 1.4% 

(Depkes, 2010).  

Semakin meningkatnya perokok di Indonesia menjadi masalah nasional 

yang perlu diprioritaskan upaya penanggulangannya karena menyangkut berbagai 

aspek permasalahan dalam kehidupan, terlebih rokok kini mulai mengancam para 
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remaja (Kemenkes RI, 2012). Ketua Komisi Nasional Pengendalian tembakau, 

Farid A Moeloek (VOA, 2010) mengungkapkan bahwa rokok adalah pintu 

gerbang menuju kemaksiatan, penurunan moral dan lost generation. Beberapa 

masalah moral yang telah terjadi di kalangan remaja akibat rokok ialah tindakan 

kriminal pencurian. Seorang remaja di Jember berinisial CAS terpaksa masuk 

tahanan dikarenakan ketahuan mencuri. Ia mengaku hasil curian-nya ia gunakan 

untuk membeli rokok dan berpesta karena ia merupakan perokok berat. Hal ini 

juga terjadi pada AP, seorang pelajar di Sumsel yang kepergok sedang mencuri 

beberapa rokok akibat merasa kecanduan akan rokok (Wibowo, 2014). Kedua 

kasus ini hanya sedikit fakta dari dampak perilaku merokok pada remaja.  

Global Youth Tobacco Survei (Depkes, 2010) melaporkan bahwa 26,8% 

pelajar Indonesia memulai kebiasaan merokok, dengan perbandingan prevalensi 

merokok usia 13-15 sebesar 24,5% para remaja laki-laki dan 2,3% pada remaja 

perempuan. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Smet (Komalasari 

& Helmi, 2000) bahwa prevalensi usia perokok pemula (yang pertama kali 

mencoba atau memulai kebiasaan merokok) berada di rentang usia 12-13 tahun 

dan pada umumnya individu akan mengonsumsi rokok sebelum usianya mencapai 

18 tahun. Pada rentang usia inilah seorang individu memasuki fase yang 

dinamakan masa remaja, yaitu masa transisi dalam periode perkembangan 

manusia, dimana pada masa ini akan terjadi perubahan dalam berbagai aspek 

kehidupan (Papalia, Old, & Feldman, 2009). Menurut Rosseau (Sarwono, 2007) 

perubahan yang terjadi pada masa remaja seringkali membuat mereka bingung 

akan dirinya, sehingga di masa ini remaja akan melakukan pencarian identitas dan 

tidak sedikit remaja yang melakukan sesuatu didasarkan metode trial and error 

atau coba-coba.  

Remaja juga melakukan sesuatu berdasarkan proses mencontoh 

(modelling). Nochyandi seorang psikolog pendidikan (2014) mengungkapkan 

bahwa salah satu alasan yang menyebabkan para remaja merokok ialah 

dikarenakan perilaku mencontoh (modelling). Mereka mencontoh perilaku 

merokok dari keluarga, teman, atau senior-seniornya dan mereka tidak melihat 

efek secara langsung akibat dari merokok. Oleh karena itu, perilaku merokok pada 

pemula yang sebagian besar berada pada usia remaja perlu dicegah.  
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Banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah perilaku 

merokok, salah satunya dengan mengeluarkan berbagai peraturan yang harus 

dipatuhi oleh semua pihak, mulai dari memberlakukan larangan merokok di 

tempat umum, menyediakan tempat khusus merokok hingga aturan bagi para 

produsen untuk mencantumkan label peringatan bahaya merokok pada iklan 

maupun kemasan rokok. Untuk aturan mengenai pencantuman label peringatan, 

ditetapkan pemerintah dalam PP No.19/2003 mengenai pengamanan rokok bagi 

kesehatan. Aturan ini ditetapkan tanggal 10 Maret 2003 untuk dipatuhi oleh para 

produsen rokok. Pada bagian ketiga aturan tersebut diterangkan bahwa rokok 

dianggap legal untuk dipasarkan oleh produsen rokok jika memuat label 

peringatan bahaya merokok atau label rokok. Label rokok adalah setiap 

keterangan mengenai peringatan rokok yang berbentuk tulisan, gambar, 

kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada rokok, dimasukkan ke 

dalam, ditempatkan pada, atau merupakan bagian kemasan rokok (Depkes, 2003). 

Hingga akhir tahun 2012, label rokok yang wajib dicantumkan dalam 

kemasan rokok di Indonesia baru berupa tulisan. Hal ini termuat dalam pasal 8 PP 

No.19/2003 yang berbunyi (1) Peringatan kesehatan pada lebel harus berbentuk 

tulisan (2) Tulisan yang dimaksud dalam ayat 1 berupa “merokok dapat 

menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan dan 

janin”. Namun demikian, berdasarkan hasil survei yang dilakukan PPK-UI (2007) 

tentang peringatan kesehatan dibungkus rokok yang berbentuk tulisan hanya pada 

permukaan belakang berukuran 3 mm dan terdiri dari 5 pesan sekaligus yang tidak 

pernah diganti, menunjukkan 42,5% responden mengetahui resiko merokok bagi 

kesehatan yang tertera di peringatan tersebut namun tidak percaya karena belum 

terbukti, 26% tidak termotivasi untuk berhenti merokok dan 26% tidak peduli 

akan peringatan tersebut karena sudah merasa kecanduan.  

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan 

peraturan yakni PP Nomor 109 tahun 2012. Dalam peraturan ini pemerintah 

mengharuskan setiap produsen rokok untuk mencantumkan label peringatan, yang 

mulanya hanya berupa tulisan menjadi tulisan dan gambar (pictorial health 

warning) pada setiap kemasan rokok. Peringatan kesehatan bergambar atau 

Pictorial health warning (PHW) adalah keterangan dalam bentuk gambar yang 
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mengandung suatu makna akan peringatan bahaya merokok yang tercetak menjadi 

satu dengan kemasan produk tembakau dan bukan merupakan stiker yang 

ditempelkan pada kemasan produk tembakau (Pasal 3 Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 28 tahun 2013). Adapun gambar peringatan yang termasuk 

dalam pictorial health warning yang berlaku di Indonesia berupa gambar kanker/ 

kerusakan mulut, kanker/ kerusakan paru-paru, kanker/ kerusakan tenggorokan, 

bahaya/ ancaman bagi masa depan anak dan gambar mengenai ancaman kematian 

(Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2013). Label peringatan 

berupa gambar tersebut diberlakukan sebagai sebuah iklan yang dianggap dapat 

menakut-nakuti sasaran khalayaknya (Suryani, 2008).  

Pencantuman pictorial health warning (PHW) dalam kemasan rokok 

mulai berlaku di Indonesia sejak tanggal 24 Juni 2014. Menteri Kesehatan RI,               

dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH menyatakan bahwa penerapan peringatan kesehatan 

dalam bentuk gambar bertujuan untuk: 1) memberikan hak masyarakat untuk 

mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur; 2) masyarakat memilih 

berdasarkan informasi yang lebih audiovisual, sehingga lebih mudah memahami 

sebelum membuat inform decission; serta 3) mencegah hadirnya perokok pemula 

(Kementerian Kesehatan RI, 2014).  

Bagi setiap konsumen, label peringatan atas bahaya merokok yang 

tercantum dalam iklan dan kemasan rokok merupakan suatu stimulus yang akan 

diterima, sehingga respon yang muncul setelah diterimanya suatu stimulus berupa 

tulisan dan gambar tersebut akan direspon sebagai informasi tentang bahaya 

merokok. Proses sosialisasi dimana seseorang bereaksi atau berespon sesuai 

dengan rangsangan/ stimulus yang diterimanya disebut dengan sikap (Mar’at, 

1981). Sikap memiliki beberapa komponen, salah satunya ialah komponen 

perceptual, sehingga setiap informasi yang diperoleh dari proses mempersepsi dan 

menghendaki adanya suatu respon maka akan disikapi. Begitupun informasi yang 

diperoleh dari proses mempersepsi pictorial health warning akan disikapi dan 

respon yang dihasilkan akan berakhir di suatu perilaku yaitu perilaku untuk mulai 

merokok, tetap merokok, serta tidak merokok atau berusaha berhenti dari perilaku 

merokok. Sebelum berperilaku, biasanya seseorang berniat terlebih dahulu, karena 

pada dasarnya hampir setiap perilaku manusia didahului oleh adanya niat atau 
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kehendak untuk menampilkan perilaku tertentu (Fishbein & Ajzen, 1975). 

Kehendak seseorang untuk melakukan perilaku tertentu disebut dengan intensi. 

Menurut Fisbein & Ajzen (1975) intensi muncul secara sadar, disengaja, dan 

biasanya akan segera terlaksana jika suatu perilaku yang telah diniatkan. Maka 

dapat dikatakan bahwa intensi untuk berperilaku merupakan niat individu (secara 

sadar dan disengaja) untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. 

Perilaku merokok juga didahului oleh adanya niat atau intensi untuk merokok atau 

tidak merokok  (Sagitania, 2014). Ajzen (2005) mengungkapkan bahwa semakin 

kuat intensi yang dimiliki seseorang untuk berperilaku, maka semakin besar pula 

kemungkinan dilakukannya perilaku tersebut di masa mendatang. Apabila 

individu memiliki intensi merokok yang kuat, maka dapat diperkirakan bahwa 

kemungkinan besar perilaku merokok akan ia lakukan di masa mendatang. 

Begitupun sebaliknya, semakin rendah intensi merokok yang dimiliki individu, 

maka semakin kecil pula kemungkinan ia merokok di masa mendatang. 

Berdasarkan hal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa perilaku merokok atau 

tidaknya seorang remaja dapat dilihat salah satuya dengan mengetahui seberapa 

besar intensi yang dimilikinya saat ini. 

Penelitian mengenai intensi merokok pada remaja sebelumnya telah 

dilakukan oleh Sagitania (2014) dimana penelitiannya menunjukkan bahwa sikap, 

norma subjektif, dan perceived behavioral control memberikan kontribusi dalam 

intensi merokok. Subjek dari penelitian ini melibatkan 191 siswa SMP dengan 

rentang usia 12-15 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensi merokok 

pada siswa SMP di kota Bandung berada pada kategori tinggi. Namun demikian, 

penelitian ini dilakukan sebelum diberlakukannya pencantuman label peringatan 

kesehatan bergambar/ pictorial health warning sehingga salah satu kemungkinan 

tingginya intensi merokok disebabkan karena informasi pada label yang belum 

disikapi oleh subjek. Penelitian lain mengenai intensi dilakukan oleh Bashori 

(2005), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat intensi (niat) dari 

individu untuk berhenti merokok setelah mempersepsikan resiko akan bahaya 

merokok yang tertulis pada label peringatan pemerintah. Seseorang yang 

berpersepsi positif terhadap informasi resiko yang tertulis pada label peringatan 

akan sadar resiko bahaya dari rokok yang dihisapnya dan ia akan berusaha 
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berhenti merokok. Dan seseorang yang berpersepsi negatif terhadap informasi 

resiko yang tertulis pada label peringatan akan mengabaikan pengaruh buruk dari 

rokok yang dihisapnya sehigga ia tetap akan merokok. Menurutnya seseorang 

yang memiliki berbagai informasi hasil dari mempersepsi akan mengadakan 

evaluasi yang membawa keyakinannya terhadap rokok (Bashori, 2005). Evaluasi 

yang membawa keyakinan disebut sebagai sikap (Thurstone, Likert, dan Osgood 

dalam Azwar, 2008). 

Berdasarakan fenomena yang ada dan hasil penelaahan pada kedua 

penelitian yang telah dipaparkan, peneliti bermaksud melakukan penelitian 

lanjutan terkait intensi merokok siswa SMP dan sikap (bentuk evaluasi atau 

respon perasaan) mereka pada label peringatan kesehatan dalam bentuk gambar 

(pictorial health warning) yang tercantum dalam setiap kemasan dan iklan rokok. 

Hal ini mengingat penggunaan label peringatan dari pemerintah dalam bentuk 

gambar atau pictorial health warning belum pernah dilakukan penelitiannya. 

Melalui  pictorial health warning diduga akan lebih efektif untuk meningkatkan 

kesadaran seseorang akan bahaya merokok sehingga dapat mencegah hadirnya 

perokok pemula dan mengurangi jumlah perokok dikalangan remaja (Hammond, 

2011). Dengan demikian, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Sikap terhadap Pictorial health warning dan Intensi Merokok 

Siswa SMP di Kota Bandung”.  

  

B. Rumusan Masalah Penelitian  

Rumusan masalah dalam penelitian  ini adalah: “apakah terdapat 

hubungan antara sikap terhadap pictorial health warning dengan  intensi  

merokok pada siswa SMP di Kota Bandung?” 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui hubungan antara sikap 

terhadap pictorial health warning dengan intensi merokok pada siswa SMP di 

Kota Bandung.  
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D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi literatur bagi kajian psikologi konsumen yang berhubungan dengan 

penggunaan label peringatan kesehatan dalam bentuk gambar/ pictorial health 

warning dan perilaku remaja tingkat pendidikan SMP dalam mengonsumsi 

rokok serta memberikan manfaat bagi Dinas Kesehatan Kota Bandung berupa 

data empiris mengenai sikap terhadap pictorial health warning pada siswa 

SMP di Kota Bandung. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat 

memperluas wawasan mengenai sikap dan intensi, serta menjadi referensi bagi 

penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.  

 

2. Manfaat Praktis  

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat mewakili salah satu tugas Dinas 

Kesehatan Kota Bandung dalam menekan angka peningkatan perokok dari 

kalangan remaja melalui pemberian pengetahuan dan pemahaman secara 

langsung, sehingga para siswa SMP yang berperan sebagai konsumen dapat 

lebih menyadari akan keberadaan pictorial health warning tersebut dan 

memberikan stimulus untuk tidak memiliki intensi (niat) merokok. Selain itu, 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi akan data empiris 

mengenai intensi merokok siswa SMP setelah diberlakukannya pictorial 

health warning sehingga pihak sekolah bisa ikut mengawasi dan mengontrol 

perilaku merokok di sekolah sebagai upaya mengurangi/ menghambat angka 

pertumbuhan prevalensi perokok pemula di kalangan remaja.  

 

E. Struktur Organisasi Skripsi  

Struktur organisasi dari skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-

masing didalamnya terfokus pada titik berat yang berbeda, namun masih dalam 

suatu kesatuan yang saling mendukung dan saling melengkapi. Secara berurutan 

dalam sistematika ini adalah sebagai berikut:  
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BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab pendahuluan ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta struktur organisasi skripsi.  

 

BAB II LANDASAN TEORITIS  

Dalam bab kajian pustaka ini memuat landasan teori dan kerangka 

pemikiran teoritik tentang sikap, pictorial health warning, dan intensi merokok 

yang dijadikan sebagai landasan dalam menganalisis masalah penelitian, kerangka 

penelitian, dan hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara dari permasalahan.  

 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini menjabarkan secara terperinci mengenai metode dan desain 

penelitian yang akan digunakan, populasi dan sampel penelitian, lokasi dan waktu 

penelitian, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, prosedur penelitian, 

dan teknik analisis data. 

 

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini, peneliti menjelaskan mengenai penemuan utama dari 

penelitian, yaitu hubungan antara sikap terhadap pictorial health warning dengan 

intensi merokok. Peneliti membahas penemuan berdasarkan analisis dan 

interpretasi data, peneliti juga mencantumkan keterbatasan penelitian.  

 

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI  

Dalam bab terakhir ini akan disajikan tentang kesimpulan sebagai hasil 

dari penelitian yang berlandaskan pada bab-bab sebelumnya dan dilanjutkan 

dengan implikasi serta rekomendasi konkrit yang sekiranya dapat dijadikan bahan 

pemikiran bagi yang berkepentingan.  


