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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, mengkonsumsi rokok dan 

produk tembakau lainnya sudah merupakan kebiasaan. Prevalensi konsumsi rokok 

cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Pada tahun 2010 prevalensi merokok 

cenderung meningkat sebesar 34,7 persen dibandingakan dengan  data tahun 2007 

yang menunjukkan prevalensi merokok penduduk Indonesia usia 10 tahun ke atas 

sebesar 29,2 persen (Kemenkes RI, 2007; 2010). Sementara itu, prevalensi 

konsumsi tembakau baik pada laki-laki maupun perempuan cenderung meningkat 

dan masih menunjukkan pola yang sama pada tahun 2013. Pada perempuan, 

peningkatan prevalensi lebih banyak dibanding laki-laki dari 1,7 persen pada 

tahun 1995 menjadi 6,7 persen pada tahun 2013, sedangkan laki-laki dari 53,4 

persen pada tahun 1995 menjadi 66 persen pada tahun 2013 (Kemenkes RI, 2014). 

Indonesia merupakan negara dengan konsumsi rokok terbesar di dunia, yaitu pada 

urutan keempat setelah China, Rusia dan USA dengan jumlah konsumsi 240 

milliar batang atau 4,14 persen dari 5,8 trilliun batang yang dikonsumsi di seluruh 

dunia (Eriksen dkk., 2015). 

Berbagai literatur telah menunjukkan dampak negatif dari mengkonsumsi 

tembakau bagi kesehatan. Berbagai macam penyakit seperti kanker, 

kardiovaskular (jantung–pembuluh darah), penyakit paru-paru, dan impotensi, 

adalah diantara sekian banyak gangguan kesehatan akibat tembakau. Menurut 

Global Burden of Disease (2013), merokok membunuh setidaknya 225.000 orang 
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setiap tahunnya di Indonesia. Tahun 2013 diperkirakan jumlah kematian karena 

penyakit terkait tembakau sebesar 240.618 (Kosen, 2013). Dalam analisis 

Riskesdas (2013), dipaparkan proporsi penyakit yang tinggi terkait konsumsi 

tembakau pada penduduk kelompok usia 10 tahun atau lebih, adalah ISPA sebesar 

11,9 persen dan hipertensi sebesar 23,2 persen. Prevalensi ISPA pada perokok 

laki-laki (11,9 persen) lebih tinggi dibandingkan bukan perokok (11,1 persen). 

Sementara pada perempuan masing-masing 13,7 persen (perokok) dan 11,9 persen 

(bukan perokok). 

Dampak konsumsi rokok mempunyai dimensi yang luas, tidak hanya pada 

aspek kesehatan, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi. Dari analisis 

Riskesdas (2013), berdasarkan status ekonomi baik laki-laki maupun perempuan 

paling banyak mengkonsumsi rokok dan produk tembakau lainnya berada pada 

kuintil pendapatan tertinggi (kuintil 5). Pada tingkat pendidikan, secara umum 

semakin tinggi tingkat pendidikan semakin meningkat pula konsumi rokok dan 

tembakau. Sementara itu, laki-laki dan perempuan yang bekerja lebih banyak 

mengkonsumsi rokok dan tembakau dari pada yang tidak bekerja. Menurut 

kelompok usia, pola konsumsi rokok dan tembakau hampir sama setiap tahunnya 

baik pada laki-laki maupun perempuan. Jumlah konsumsi rokok terendah terjadi 

pada kelompok usia 15-24 tahun kemudian meningkat dan mencapai puncak 

hingga usia 35-54 tahun serta mengalami penurunan pada usia 55 tahun keatas.  
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Tabel 1.1 

Rata-rata Konsumsi Rokok (Batang per Hari) pada Penduduk Usia ≥ 15 

Tahun menurut Karakterisk Demografi Tahun 2007, 2010, dan 2013 

No. Karakteristik 

Tahun 2007 Tahun 2010 Tahun 2013 

Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin 

L P Total L P Total L P Total 

1. Kelompok Pendapatan          

 K1 (terendah) 10,0 7,1 9,8 9,0 5,1 8,7 10,8 5,8 10,5 

 K2 10,2 7,7 10,0 9,9 5,1 9,6 10,4 4,9 10,3 

 K3 10,5 7,4 10,2 10,4 5,4 10,2 10,4 5,2 10,2 

 K4 10,7 7,4 10,4 11,1 6,1 10,9 10,7 4,8 10,5 

 K5 (tertinggi) 11,2 7,7 11,0 11,9 8,1 11,6 11,4 6,7 11,3 

2. Tingkat Pendidikan          

 Dasar 10,7 7,2 10,3 10,5 5,6 10,1 10,8 5,3 10,5 

 Menengah 10,2 8,2 10,1 10,1 6,9 10,0 10,7 5,6 10,6 

 Tinggi 10,7 8,2 10,6 10,7 7,5 10,6 10,5 7,1 10,4 

3. Status Pekerjaan          

 Tak Bekerja 8,2 7,3 7,9 7,7 5,8 7,3 8,2 5,1 7,9 

 Bekerja 10,8 7,7 10,7 10,7 6,0 10,5 11,1 5,9 11,1 

4. Kelompok Usia          

 15-24 8,4 9,4 8,4 8,2 6,3 8,1 8,6 5,5 8,5 

 25-34 10,6 8,5 10,4 10,6 7,1 10,5 11,2 5,4 11,1 

 35-44 11,2 7,7 11,1 11,2 5,9 10,9 11,7 5,4 11,5 

 45-54 11,5 7,1 11,1 11,3 6,2 11,0 11,6 5,6 11,4 

 55+ 10,3 6,9 9,7 10,0 5,3 9,3 10,1 5,3 9,8 

 Total 10,5 7,4 10,2 10,4 5,9 10,1 10,7 5,4 10,5 

 Sumber: RISKESDAS 2007, 2010, dan 2013 

 

Salah satu indikator kesejahteraan penduduk adalah data pengeluaran dan 

konsumsi. Di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) 

menggunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) untuk memotret 

informasi/data di bidang kependudukan, kesehatan, pendidikan, keluarga 

berencana, perumahan, serta konsumsi dan pengeluaran. Berdasarkan data BPS 

(2013) tentang Pola Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia 

menyebutkan, secara umum perbedaan pola konsumsi makan tidak terlalu jauh 

antara tahun 2011-2013. Makanan dan minuman menjadi komoditas yang paling 

tinggi persentasenya selama tahun 2011-2013. Padi-padian serta tembakau dan 
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sirih merupakan komoditas selanjutnya yang juga tinggi persentasenya. Daftar 

persentase proposi pengeluaran rata-rata perkapita dapat dilihat pada tabel 

dibawah. 

Tabel 1.2 

Proporsi Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan 

Kelompok Makanan Terhadap Total Makanan (Persen), Tahun 2011-2013 
 

Kelompok Makanan 
Triwulan/Tahun 

TW1 

2011 

TW3 

2011 

TW1 

2012 

TW3 

2012 

TW1 

2013 

TW3 

2013 1. Padi-padian 15.13 17.28 17.90 16.56 16.26 15.81 

2.  Umbi-umbian 1.02 0.98 0.86 0.88 0.88 0.99 

3.  Ikan 8.64 8.51 8.22 8.56 7.96 8.43 

4.  Daging 3.74 4.52 4.04 4.73 3.72 3.81 

5.  Telur dan susu 5.83 5.91 5.88 5.75 6.04 6.04 

6.  Sayur-sayuran 8.71 7.68 7.40 7.60 8.74 8.29 

7.  Kacang-kacangan 2.55 2.69 2.61 2.76 2.65 2.63 

8.  Buah-buahan 4.35 4.25 4.77 4.78 4.60 3.90 

9.  Minyak dan lemak 3.86 3.68 3.82 3.75 3.24 3.31 

10. Bahan minuman 3.64 3.98 3.38 3.52 3.76 3.69 

11.  Bumbu-bumbuan 2.14 2.10 1.99 2.01 1.90 1.99 

12. Konsumsi lainnya 2.17 2.21 2.15 2.11 2.05 2.00 

13. Makanan dan minuman 

jadi 

27.78 24.37 24.90 24.41 25.88 26.40 

14. Tembakau dan sirih 10.44 11.82 12.07 12.57 12.32 12.73 

Jumlah 100.0

0 

100.0

0 

100.0

0 

100.0

0 

100.0

0 

100.0

0 Sumber: Badan Pusat Statistik 2013 

Proporsi pengeluaran rata-rata perkapita tembakau dan sirih menempati 

urutan pengeluaran ketiga terbesar setelah makanan dan minuman jadi serta padi-

padian. Persentase pengeluaran untuk tembakau dan sirih mencapai 12,73 persen 

pada Triwulan III tahun 2013 dan besarnya mengalami trend kenaikan mulai 

Triwulan I tahun 2011. Sementara itu, proporsi pengeluaran untuk ikan, sayur-

mayur, telur dan susu serta daging berada  di bawahnya. Dalam sumber lain, dari 

data Statistik Indonesia (2015) mengenai pengeluaran penduduk serta 

ketersediaan dan konsumsi makanan, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan 

menurut kelompok barang menunjukkan hasil yang hampir sama. 
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Tabel 1.3 

Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Menurut Kelompok Barang 

(Rupiah), 2013 dan 2014 

Kelompok Barang 
Tahun 2013 Tahun 2014 

Desa Kota Desa+Kota Desa Kota Desa+Kota 

Makanan       

Padi-padian 53.431 62.449 57.956 54.117 66.376 60.235 

Umbi-umbian 2.410 3.886 3.151 2.566 4.570 3.566 

Ikan 30.578 26.150 28.356 33.385 30.307 31.849 

Daging 17.917 8.621 13.252 19.361 10.583 14.980 

Telur  dan susu 28.966 14.168 21.540 31.508 16.310 23.923 

Sayur-sayuran 32.339 29.985 31.158 30.177 29.957 30.068 

Kacang-kacangan 10.628 8.268 9.444 11.271 9.381 10.328 

Buah-buahan 20.257 12.528 16.379 23.106 15.366 19.243 

Minyak dan lemak 11.714 11.376 11.545 12.412 12.972 12.691 

Bahan minuman 13.439 13.332 13.385 12.986 13.939 13.461 

Bumbu-bumbuan 7.114 6.454 6.783 7.538 7.209 7.374 

Konsumsi lainnya 8.371 6.241 7.302 8.484 7.050 7.768 

Makanan dan minuman  jadi 130.449 54.331 92.254 142.784 64.593 103.762 

Tembakau dan sirih 46.557 41.323 43.930 50.075 48.125 49.102 

Jumlah Makanan 414.170 299.112 356.435 439.770 336.738 388.350 

Bukan Makanan        

Perumahan, bahan bakar,  

penerangan, air 
201.247 83.351 142.088 227.152 94.718 161.059 

Aneka barang dan  jasa 108.421 48.231 78.219 131.317 60.040 95.745 

Biaya pendidikan 40.128 15.710 27.875 44.896 15.864 30.408 

Biaya kesehatan 32.933 15 468 24.169 32.880 18.133 25.520 

Pakaian, alas kaki, dan tutup   

kepala 
19.827 9.264 14.527 19.221 10.399 14.818 

Barang yang tahan lama 53.563 22.276 37.863 46.915 22.169 34.565 

Pajak pemakaian dan premi  

asuransi 
17.975 5.586 11.758 20.903 6.750 13.840 

Keperluan pesta dan  upacara 14.821 6.463 10.627 15.664 7.775 11.727 

Jumlah  Bukan  Makanan 488.915 206.349 347.126 538.948 235.848 387.682 

Jumlah 903.085 505.461 703.561 978 718 572.586 776.032 

Sumber: Statistik Indonesia 2015 

 

Pengeluaran untuk tembakau dan sirih baik di desa maupun kota 

menempati peringkat ketiga setelah padi-padian serta makan dan minuman jadi 

sebesar Rp. 43.930 di tahun 2013. Data itu menunjukkan pola yang serupa pada 

tahun 2014. Pengeluaran per kapita untuk tembakau dan sirih lebih besar dari pada 

pengeluaran untuk kelompok bukan makanan seperti biaya pendidikan dan biaya 
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kesehatan. Dalam sebulan ditahun 2014, penduduk mengeluarkan 6,33 persen dari 

total pengeluaran yang dibelanjakan untuk tembakau dan sirih. Ironinya angka ini 

lebih besar dari pada kebutuhan penting lainya seperti biaya pendidikan sebesar 

3,92 persen dan biaya kesehatan sebesar 3,29 persen. 

Harga tembakau yang relatif terjangkau, kurangnya pengetahuan 

masyarakat mengenai dampak bahaya yang ditimbulkan, iklan dan pemasaran 

yang tersebar luas dan agresif, serta kebijakan publik yang kurang efektif 

menyebabkan konsumsi tembakau menjadi hal yang umum. Pada tahun 2013, 

diperkirakan pengeluaran masyarakat untuk membeli tembakau mencapai 138 

triliun rupiah. Angka ini naik lebih dari 50 persen dibandingkan dengan tahun 

2007  yang mencapai 90 triliun rupiah (Kemenkes RI, 2014). 

Pengeluaran rumah tangga untuk mengkonsumsi suatu komoditas 

merupakan hal yang wajar. Tetapi menjadi tidak wajar, apabila pengeluaran 

komoditas non-makanan yang notabenenya bukan barang pokok, nilai 

pengeluarannya melebihi komoditas-komoditas pokok lainnya seperti, daging, 

susu, sayur-mayur bahkah lebih tinggi alokasi pengeluarannya dari biaya 

kesehatan dan pendidikan. Studi yang dilakukan oleh Surjono dan Handayani 

(2014) meneliti tentang konsumsi rokok pada rumah tangga miskin menemukan, 

permintaan rokok pada rumah tangga miskin bersifat inelastis. Ketika ada 

kenaikan harga rokok, maka rumah tangga miskin mengorbankan konsumsi 

kelompok komoditi lainnya. Pada tahun 2009 komoditi yang dikorbankan adalah 

komoditi padi-padian, ikan/udang/cumi/daging/telur/susu, bahan minuman, 

tembakau dan sirih lainnya, makanan lainnya, biaya kesehatan serta non-makanan 

lainnya. 
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Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Firdaus dan Suryaningsih (2011) 

menemukan, sebanyak 67 persen rumah tangga miskin di pulau jawa adalah 

rumah tangga perokok. Rata-rata pengeluaran rumah tangga untuk rokok adalah 

sebesar 7,38 persen atau Rp.53.858, dengan pengeluaran tertinggi untuk rokok 

berada di Provinsi Banten yang bisa mencapai 12,17 persen atau sebesar 

Rp.104.796. Triana (2011) juga mengungkapkan bahwa rokok bersifat inelastis 

baik di perkotaan maupun di perdesaan. Elastisitas harga silang komoditi rokok 

menyatakan hubungan komplementer antara rokok dengan komoditi makanan 

pokok, lauk pauk, telekomunikasi dan pendidikan dan hubungan substitusi dengan 

komoditi makanan lainnya dan komoditi non-makanan lainnya. Berdasarkan 

elastisitas pengeluaran maka komoditi rokok termasuk barang mewah. 

Sementara itu, konsumi rokok berpengaruh terhadap kemiskinan yang 

terjadi di Jawa Tengah pada tahun 2013 seperti yang dipaparkan dalam penelitian 

Sari (2016). Ketika konsumsi rokok di Jawa Tengah naik maka meningkatkan 

kemiskinan di Jawa Tengah pada Tahun 2013. Pada penelitian selanjutnya, setiap 

lima bungkus rokok yang dikonsumsi per kapita per bulan mengurangi 

pengeluaran rumah tangga dari beberapa komoditas, terutama pendidikan sekitar 

17 yuan per kapita pertahun dan perawatan medis sekitar 11 yuan (Xin dkk., 

2009). 

John dkk. (2011) meneliti pengeluaran tembakau dan implikasinya bagi 

alokasi sumber daya rumah tangga di Kamboja menemukan, belanja tembakau di 

Kamboja telah menggeser pengeluaran pendidikan dan pakaian di tingkat nasional 

dan pengeluaran makanan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah dan 

menengah. Hu dkk. (2005) menambahkan, rumah tangga miskin perkotaan 
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menghabiskan rata-rata 6,6 persen dari total pengeluaran untuk rokok rumah 

tangga miskin pedesaan menghabiskan 11,3 persen dari total pengeluaran mereka 

pada rokok. 

Penelitian mengenai pengeluaran konsumsi rokok dalam pengukurannya 

lebih sesuai diolah dengan menggunakan data Indonesia Family Life Survey 

(IFLS) karena memberikan data mengenai kebiasaan merokok, jenis rokok yang 

dikonsumsi, lama merokok, jumlah biaya yang dikeluaran setiap pembelian rokok 

maupun setiap minggu. Selain itu, IFLS juga lebih banyak memberikan gambaran 

mengenai status kesehatan dari pada survei rumah tangga pada umumnya. IFLS 

dapat digunakan untuk memberikan gambaran hubungan status sosial dan 

ekonomi dengan status kesehatan. 

Hidayat dan Thabrany (2010) melakukan penelitian dengan menggunakan 

data Indonesia Family Life Survey (IFLS) untuk melihat perilaku merokok di 

Indonesia menemukan Perokok di Indonesia mengalami kecanduan myopic  dan 

mengalami elastisitas harga jangka pendek dan jangka panjang. Sementara itu 

Harahap (2003) juga melakukan studi dengan menganalisis data individu berskala 

nasional yang diperolah dari IFLS 1997. Studi tersebut menemukan bahwa faktor 

yang mempengaruhi partisipasi rokok berbeda dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi besarnya jumlah konsumsi rokok. Variabel sosial demografi yang 

secara signifikan mempengaruhi jumlah konsumsi rokok adalah status 

perkawinan, pendidikan, jenis kelamin dan usia. Selain itu, harga rokok 

berpengaruh negatif dan pendapatan juga berpengaruh positif terhadap konsumsi 

rokok. 
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Diperlukan pemahaman terhadap konsumsi rokok, implikasinya terhadap 

alokasi sumber daya serta fakta terkait dengan rokok di Indonesia dalam upaya 

mengendalikan konsumsi rokok. Penelitian terkait perilaku dan faktor penyebab 

individu untuk merokok dalam rumah tangga Indonesia masih sangat terbatas. 

Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti terkait topik probabilitas 

individu untuk merokok dalam rumah tangga Indonesia. Oleh karena itu penelitian 

ini mengambil judul tentang ”Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Status Merokok 

di Indonesia: Studi Kasus Individu dalam Rumah Tangga Indonesia Family Life 

Survey (IFLS) Tahun 2014”. 

B. Batasan Masalah 

Prevalensi Individu untuk merokok di Indonesia masih cenderung tinggi 

dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara. Konsumsi rokok saat ini 

masih cenderung besar dalam alokasi pengeluaran rumah tangga di Indonesia. 

Banyak faktor penyebab yang mempengaruhi individu untuk merokok di 

Indonesia. Dalam studi ini, peneliti menggunakan variabel karakteristik individu 

dan rumah tangga serta status kesehatan individu dalam rumah tangga. Peneliti 

menggunakan data dari IFLS, dengan alasan responden dalam penelitian ini 

adalah dari responden rumah tangga. Keterbatasan studi bertujuan untuk 

membatasi analisis masalah yang mungkin terjadi. 

C. Rumusan Masalah 

Prevalensi merokok yang besar serta masih terbatasnya penelitian mengenai 

probabilitas individu untuk merokok di Indonesia, hal ini memunculkan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
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1. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi probabilitas individu untuk 

merokok dalam rumah tangga? 

2. Seberapa besar hubungan dan pengaruh faktor-faktor yang diteliti terhadap 

probabilitas individu untuk merokok dalam rumah tangga? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang berkaitan dengan probabilitas individu untuk 

merokok dalam rumah tangga di Indonesia adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui apakah usia mempengaruhi probabilitas individu untuk 

merokok dalam rumah tangga. 

2. Mengetahui apakah jenis kelamin mempengaruhi probabilitas individu 

untuk merokok dalam rumah tangga. 

3. Mengetahui apakah status perkawinan mempengaruhi probabilitas 

individu untuk merokok dalam rumah tangga. 

4. Mengetahui apakah tinggi badan mempengaruhi probabilitas individu 

untuk merokok dalam rumah tangga. 

5. Mengetahui apakah berat badan mempengaruhi probabilitas individu untuk 

merokok dalam rumah tangga. 

6. Mengetahui apakah status kepala rumah tangga mempengaruhi 

probabilitas individu untuk merokok dalam rumah tangga. 

7. Mengetahui apakah lama pendidikan mempengaruhi probabilitas individu 

untuk merokok dalam rumah tangga. 

8. Mengetahui apakah pendapatan mempengaruhi probabilitas individu untuk 

merokok dalam rumah tangga. 
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9. Mengetahui apakah suku mempengaruhi probabilitas individu untuk 

merokok dalam rumah tangga. 

10. Mengetahui hubungan dan pengaruh faktor-faktor di atas terhadap 

probabilitas individu untuk merokok dalam rumah tangga. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian tentang probabilitas individu untuk merokok dalam 

rumah tangga di Indonesia di masa yang akan datang adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Empiris 

Data Indonesia Family Life Survey (IFLS) masih jarang digunakan 

dalam penelitian khususnya pada penelitian sejenis, dimana IFLS 

memiliki keunggulan dalam menilai perilaku konsumsi individu dalam 

rumah tangga, khususnya konsumsi rokok. Sehingga penelitian ini dapat 

berkontribusi terhadap kepentingan akademik sebagai bahan referensi 

praktisi dalam mengembangkan penelitian lain. 

2. Manfaat Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan  

tambahan dan pengetahuan tentang bagaimana menulis karya ilmiah 

yang baik, terutama bagi peneliti dan dapat digunakan sebagai persiapan 

jika akan terjun ke masyarakat. 

3. Manfaat Kebijakan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khususnya 

kepada pihak-pihak terkait di Pemerintah yang mempunyai perhatian 

khusus terhadap isu-isu kesehatan dan rokok, sehingga masyarakat 

paham mengenai fakta-fakta terkait pengendalian konsumsi rokok. Selain 
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itu, pemerintah dapat meninjau ulang dalam pelaksanaan peraturan 

tentang pertembakauan dan rokok agar konsumsi rokok dapat diturunkan. 


