
115 
 

BAB V 

KESIMPULAN, SARAN  DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Hasil uji regresi probit dengan menggunakan sepuluh variabel, secara 

keseluruhan mengasilkan tujuh variabel independen yang berpengaruh dan 

signifikan terhadap variabel dependen status merokok individu yaitu jenis 

kelamin, usia, berat badan,  status perkawinan, status kepala rumah tangga, 

lama pendidikan, dummy suku Kalimantan dan dummy suku Sulawesi dan 

Maluku. Sedangkan variabel tinggi badan, pendapatan, dummy suku Jawa, 

dummy suku Sumatera, dan dummy suku Bali dan Nusa Tenggara tidak 

berpengaruh terhadap probabilitas individu untuk merokok. 

2. Hasil uji regresi probit pada wilayah kota (urban), menghasilkan lima variabel 

independen yang berpengaruh dan signifikan terhadap variabel dependen 

status merokok individu yaitu jenis kelamin, usia, berat badan, status 

perkawinan, dan lama pendidikan. Sedangkan variabel tinggi badan, status 

kepala rumah tangga, pendapatan dan suku tidak berpengaruh terhadap 

probabilitas individu untuk merokok. 

3. Hasil uji regresi probit pada wilayah desa (rural), menghasilkan lima variabel 

independen yang berpengaruh dan signifikan terhadap variabel dependen 

status merokok individu yaitu jenis kelamin, status kepala rumah tangga, berat 
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badan, lama pendidikan, dan suku. Sedangkan variabel usia, tinggi badan, 

status perkawinan dan pendapatan tidak berpengaruh terhadap probabilitas 

individu untuk merokok. 

4. Jenis kelamin secara signifikan berpengaruh terhadap status merokok individu 

baik secara keseluruhan maupun secara parsial dalam wilayah kota (urban) 

dan desa (rural). Pada uji marginal effect probit secara keseluruhan 

menunjukkan, ketika individu berjenis kelamin laki-laki meningkatkan 

probabilitas untuk merokok sebesar 52,27 persen lebih tinggi dari pada 

individu berjenis kelamin perempuan. Sedangkan secara parsial, individu 

berjenis kelamin laki-laki di wilayah  kota (urban) memiliki probabilitas 

untuk merokok sebesar 52,61 persen lebih tinggi dari pada individu berjenis 

kelamin perempuan dan pada wilayah desa (rural), individu berjenis kelamin 

laki-laki memiliki probabilitas untuk merokok sebesar 52,10 persen dari pada 

individu berjenis kelamin perempuan. Konsumsi rokok cenderung lebih besar 

dilakukan oleh laki-laki karena image positif merokok seperti lebih percaya 

diri, terlihat lebih jantan, mood menjadi positif, dapat menghilangkan 

stres/kesulitan, mampu meningkatkan konsentrasi dan mudah dalam bergaul 

terutama mendapat lebih banyak teman. 

5. Usia secara signifikan berpengaruh terhadap status merokok individu secara 

keseluruhan dan di wilayah kota (urban). Pada uji marginal effect probit 

secara keseluruhan menunjukkan, penambahan usia individu sebesar satu 

tahun akan meningkatkan probabilitas individu untuk merokok sebesar 0,23 

persen. Sedangkan di wilayah kota (urban), penambahan usia sebesar satu 
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tahun juga akan meningkatkan probabilitas individu untuk merokok sebesar 

0,23 persen. Penambahan usia, erat kaitannya dengan kematangan aspek 

psikologis atau kedewasaan, berubahnya sistem organ dan metabolisme dalam 

tubuh individu. Selain faktor tersebut, apabila individu mulai merokok pada 

usia lebih muda, dapat terkena efek kecanduan karena rokok merupakan 

barang-barang yang berpotensi menimbulkan efek kecandan (addictive 

goods). Efek tersebut pada akhirnya mempengaruhi utilitas dan pola 

pengeluaran individu di masa yang akan datang. Individu yang telah terkena 

efek kecanduan, untuk mendapatkan utilitas yang sama dengan level 

konsumsi atau unit tertentu pada suatu waktu, maka individu di masa yang 

akan datang membutuhkan unit yang semakin banyak. 

6. Berat badan secara signifikan berpengaruh terhadap status merokok individu 

baik secara keseluruhan maupun secara parsial dalam wilayah kota (urban) 

dan desa (rural). Pada uji marginal effect probit secara keseluruhan 

menunjukkan, penambahan berat badan sebesar satu kilogram akan 

menurunkan probabalitas individu untuk merokok sebesar 0,22 persen. 

Sedangkan secara parsial, pada wilayah kota (urban) peningkatan berat badan 

individu sebesar satu kilogram, akan menurunkan probabilitas individu untuk 

merokok sebesar 0,17 persen dan di wilayah desa (rural), peningkatan berat 

badan sebesar satu kilogram akan menurunkan probabilitas individu untuk 

merokok sebesar 0,34 persen. Peningkatan berat badan yang berlebih akan 

mengarahkan individu pada risiko kesehatan. Berat badan yang berlebih dapat 

menimbulkan risiko penyakit seperti hipertensi, kolesterol dan penyakit 
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jantung. Oleh karena itu, ketika berat badan meningkat, individu cenderung 

untuk mengatur pola hidup sehat, salah satunya dengan mengurangi 

prevalensi untuk merokok.  

7. Status perkawinan secara signifikan berpengaruh terhadap status merokok 

individu secara keseluruhan dan di wilayah kota (urban). Pada uji marginal 

effect probit secara keseluruhan menunjukkan, individu yang berstatus 

menikah, memiliki probabilitas untuk merokok sebesar 3,56 persen lebih 

tinggi dari pada individu yang berstatus belum menikah. Sedangkan di 

wilayah kota (urban), probabilitas untuk merokok individu yang berstatus 

menikah sebesar 5,10 persen lebih tinggi dari pada individu yang berstatus 

belum menikah. Individu yang sudah menikah cenderung memiliki 

produktivitas yang lebih tinggi dari pada individu yang belum/tidak menikah. 

Kompleksitifitas kehidupan di kota akan membuat individu akan bertemu 

dengan banyak orang dengan berbagai perilaku, salah satunya individu 

dengan perilaku merokok. Lingkungan dapat menjadi salah satu faktor 

penyebab individu berperilaku merokok. Selain itu, tekanan mental dan 

psikologis serta beban ekonomi di kota yang menyebabkan individu 

mengalami stres di mungkinkan dapat menjadi faktor pendukung individu 

untuk merokok. 

8. Status kepala rumah tangga secara signifikan berpengaruh terhadap status 

merokok individu secara keseluruhan dan di wilayah desa (rural). Pada uji 

marginal effect probit secara keseluruhan menunjukkan, individu yang 

berstatus kepala rumah tangga memiliki probalitas untuk merokok sebesar 
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5,55 persen lebih tinggi dari pada individu yang berstatus bukan kepala rumah 

tangga. Sedangkan di wilayah desa (rural), individu yang berstatus sebagai 

kepala rumah tangga memiliki probabilitas untuk merokok lebih tinggi 

sebesar 6,75 persen dari pada individu yang bukan berstatus sebagai kepala 

rumah tangga. Individu yang berstatus kepala rumah tangga umumnya 

memiliki kondisi finansial dan psikis yang matang. Di desa, tingkat kehidupan 

sosial, gotong-royong dan kemajemukan sosial yang cenderung tinggi, 

membuat individu menjadi akan lebih banyak berinteraksi dan bergaul dengan 

kelompok-kelompok masyarakat. Rokok bagi lagi-laki juga cenderung 

digunakan sebagai alat sosial. Hal ini di dikarenakan karena rokok digunakan 

sebagai metode membina persabatan dan keintiman pada sesama laki-laki. 

Sementara pada wilayah kota, interaksi dan kegiatan sosial masyarakat tidak 

sama dengan masyarakat di desa. Tingkat kesadaran akan perilaku hidup 

bersih dan sehat juga lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat desa. 

9. Lama pendidikan secara signifikan berpengaruh terhadap status merokok 

individu baik secara keseluruhan maupun secara parsial dalam wilayah kota 

(urban) dan desa (rural). Pada uji marginal effect probit secara keseluruhan 

menunjukkan, bertambahnya lama pendidikan individu sebesar satu tahun, 

akan mengurangi probabilitas individu untuk merokok sebesar 1,63 persen. 

Sedangkan secara parsial, ketika lama pendidikan bertambah selama satu 

tahun, maka akan menurukan probabilitas  individu untuk merokok sebesar 

1,89 persen di wilayah kota (urban). Pada wilayah desa (rural), ketika lama 

pendidikan bertambah selama satu tahun, akan menunrunkan probabilitas 
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individu untuk merokok sebesar 1,08 persen. Pendidikan yang lebih tinggi 

mempengaruhi seseorang untuk mengakses informasi lebih sempurna dan 

utuh. Tingkat pendidikan yang tinggi juga cenderung berhubungan dengan 

tingkat pengetahuan kesehatan yang baik. Semakin tinggi pendidikan formal, 

akan semakin baik pengetahuan tentang kesehatan. individu yang mempunyai 

pengetahuan baik tentang kesehatan, dimungkinkan akan mengurangi 

konsumsi rokok.  

10. Variabel suku dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa variabel dummy 

suku. Secara keseluruhan dummy suku Kalimantan dan dummy suku Sulawesi 

dan Maluku berpengaruh terhadap status merokok individu. Pada uji marginal 

effect probit secara keseluruhan menunjukkan, individu dengan suku yang 

terdapat di Kalimantan memiliki probabilitas untuk tidak merokok sebesar 

11,33 persen lebih tinggi dari pada individu dengan suku yang berada di luar 

Kalimantan. Sedangkan individu dengan suku yang terdapat di Sulawesi dan 

Maluku juga memiliki probabilitas untuk tidak merokok sebesar 13,53 persen 

lebih tinggi dari pada individu dengan suku yang berada di luar Sulawesi dan 

Maluku. Pada wilayah desa (rural), semua dummy suku berpengaruh terhadap 

status merokok individu. Individu dengan suku Jawa, Sumatera, Kalimantan, 

Bali dan Nusa Tenggara serta Sulawesi dan Maluku masing-masing memiliki 

probabilitas untuk tidak merokok sebesar 75,64 persen, 78,50 persen, 71,35 

persen, 70,60 persen dan 73,71 persen dari pada individu dengan suku di 

wilayah desa (rural) yang berada di luar Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali 

dan Nusa Tenggara serta Sulawesi dan Maluku.  
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B. Saran 

Dari berbagai kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran, 

yaitu: 

1. Nilai terbesar probabilitas individu untuk merokok dalam penelitian ini 

terletak pada jenis kelamin laki-laki. Pemerintah diharapkan meningkatkan 

pengawasan terhadap pembatasan iklan dan promosi rokok, terutama dengan 

menggunakan laki-laki sebagai media promosi. Agar dapat mengurangi 

berbagai image positif dari mengkonsumsi rokok oleh kalangan laki-laki. 

2. Pendidikan berperan aktif dalam mengurangi konsumsi rokok individu. 

Edukasi dan peringatan dini tentang bahaya serta dampak merokok perlu 

dilakukan pemerintah secara berkelanjutan dalam upaya peningkatan 

kesadaran dan kesehatan masyarakat, melalui jalur pendidikan. 
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C. Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian ini 

mempunyai beberapa keterbatasan, yaitu: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan data IFLS-5 (Indonesia Family Life 

Survey) tahun 2014. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu menggunakan 

data IFLS pada semua periode yaitu IFLS-1 tahun 1993, IFLS-2 tahun 1997, 

IFLS-3 tahun 2000 dan IFLS-4 tahun 2007 dengan tujuan penelitian agar 

lebih lengkap dan komprehensif. 

2. Besarnya nilai missing value pada data set membuat jumlah sampel menjadi 

tidak maksimal, hanya 2140 sampel yang berhasil digunakan dalam penelitian 

ini. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu memilih variabel yang sesuai 

agar tidak banyak terjadi missing value, tujuannya agar penelitian mampu 

memaksimalkan penggunaan sampel yang besar pada data IFLS. 

3. Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap status 

merokok individu dan besaran probabilitas faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap status merokok individu. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

menambah topik penelitian terkait dampak pengeluaran konsumsi rokok dan 

implikasinya bagi alokasi sumber daya rumah tangga. 

 


