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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Merokok merupakan salah satu masalah di masyarakat yang sampai saat ini 

sulit untuk diselesaikan. Kebiasaan merokok merupakan salah satu perubahan gaya 

hidup yang disebabkan oleh efek globalisasi dan dapat mempengaruhi kesehatan 

manusia. Mengkonsumsi rokok dapat menimbulkan banyak kerugian dan 

menimbulkan berbagai masalah kesehatan, bahkan kematian (Kemenkes RI, 

2011). Merokok dapat mengakibatkan kanker paru (90%), penyakit paru obstruktif 

kronis (PPOK) 75%, dan 25% menjadi penyebab serangan jantung (Kemenkes RI, 

2013). 

Menurut data World Health Organization (WHO) tahun 2011, 6 juta 

kematian tiap tahunnya disebabkan oleh kebiasaan merokok, termasuk di 

dalamnya yaitu perokok pasif. Sebanyak 600.000 orang meninggal akibat terpapar 

asap rokok. Jika hal ini terus berlanjut, maka diprediksikan pada tahun 2030 akan 

terjadi kematian 8 juta orang tiap tahunnya, dimana 80% terjadi di negara miskin 

dan berkembang. Hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2013 

menunjukan bahwa penyumbang kematian terbesar di Indonesia adalah  rokok, 

mencapai 57.000 orang per tahunya (Kemenkes RI, 2013).  

Menurut Kemenkes RI (2011) pada tahun 1995 jumlah perokok di 

Indonesia sebanyak 34,7 juta orang, yang meliputi 33,8 juta perokok laki-laki dan 

1,1 juta perokok perempuan. Pada tahun 2007 terjadi peningkatan menjadi 65,2 
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juta orang perokok, sebanyak 60,4 juta perokok laki-laki dan 4,8 juta perokok 

perempuan. Peningkatan prevalensi perokok cenderung meningkat pada usia 15 

tahun keatas, sebanyak 34,2% pada tahun 2007 menjadi 36,3% pada tahun 2013 

(Kemenkes RI, 2013).  

Kemenkes RI (2013) melaporkan pada tahun 2007 jumlah perokok usia 15-

19 tahun mencapai 18,8%, angka ini menunjukan peningkatan dari tahun 2001 

sebanyak 12,7%. Hal ini dikarenakan usia tersebut termasuk dalam kategori usia 

remaja dimana pada fase ini terjadi peralihan dari kanak- kanak ke dewasa. Fase 

ini merupakan masa pencarian jati diri melalui mencoba hal-hal baru dan perilaku 

beresiko (Komasari & Helmi dalam Widiansyah, 2014). Remaja yang terpapar 

asap rokok memiliki resiko lebih tinggi terkena gangguan pendengaran, 

pernafasan, penurunan kapasitas sel darah merah dalam mengangkut oksigen dan 

gangguan pengelihatan (Kemenkes RI, 2011). Selain itu penelitian yang dilakukan 

Tulenan, dkk. (2015) menunjukan bahwa perilaku merokok mempengaruhi 

prestasi belajar siswa. 

Pemerintah Indonesia telah melakukan pengendalian asap rokok melalui 

Undang – Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 dan Peraturan 

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 42 tahun 2009. Peraturan ini 

mengamanatkan pentingnya pengembangan kawasan tanpa rokok. Pada pasal 115 

Undang – undang Republik Indonesia menjelaskan kawasan tanpa rokok yaitu  

meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat 

anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum 
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dan tempat lain yang ditetapkan. Pada Pasal 1 Peraturan Gubernur Daerah 

Istimewa Yogyakarta menjelaskan kawasan dilarang merokok adalah ruang atau 

area yang dinyatakan dilarang untuk merokok meliputi tempat umum, sarana 

kesehatan, tempat kerja, dan tempat spesifik sebagai tempat belajar mengajar, area 

kegiatan anak, tempat ibadah, dan angkutan umum. 

Menurut Kemenkes RI (2011) tempat proses belajar adalah sarana yang 

digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan yang 

merupakan salah satu kawasan tanpa rokok. Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta termasuk tempat proses belajar mengajar yang telah menerbitkan 

Surat Keputusan Rektor Nomor: 164/SK-UMY/XII/2011 tentang implementasi 

program kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bersih dan bebas asap 

rokok (KBBR). Begitu juga dengan muhammadiyah yang telah mengeluarkan 

fatwa tentang hukum merokok yang tercantum pada Fatwa Majelis Tarjih dan 

Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah NO.6/SM/MTT/III/2010. Fatwa ini 

menyatakan bahwa merokok termasuk kategori perbuatan melakukan khaba’is 

yang dilarang dalam Surat Al-A’raf Ayat 157 

                                                                                                                                      
     

                                              
                                                                                              

                                                                                                                                   

       
                   

                          
 

“ (Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang umi yang 

(namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang 

ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang 

makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan 

menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan 

bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-
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beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-

orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan 

mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al 

Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung.” 

 

Perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan 

bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan sehingga bertentangan 

dengan Al-Quran dalam Surat Al-Baqarah ayat 195 dan An-Nisa ayat 29. 

                                                                                                                                         

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah 

kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat 

baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

berbuat baik (Al-Baqarah ayat 195) 

َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإَلَّ َأْن َتكُ  وَن ِتَجارًَة َعْن تَ َراٍض ِمْنُكْم َوََل تَ ْقتُ ُلوا يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ََل تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم بَ ي ْ
 اللََّه َكاَن        ِبُكْم رَِحيًما َأنْ ُفَسُكْم ِإنَّ 

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan 

harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali 

dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah 

kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha 

Kasih Sayang kepada kalian.(An-Nisa ayat 29) 

 

Kebijakan kampus bebas asap rokok yang telah ada sejak tahun 2011 

belum dapat menghilangkan perokok aktif di lingkungan kampus UMY, terlihat 

sampai saat ini masih ada mahasiswa yang merokok di lingkungan kampus. 

Perilaku merokok tersebut dipengaruhi oleh sikap mahasiswa terhadap penerapan 

KBBR. Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan 

cara-cara tertentu. Kesiapan yang dimaksud adalah kecenderungan potensial untuk 

bereaksi dengan cara tertentu apabila individu dihadapkan pada stimulus yang 
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menghendaki adanya respon (Azwar, 2012). Sedangkan Notoatmojo dalam Latif 

(2007) mengartikan sikap sebagai suatu respon seseorang terhadap stimulus yang 

disertai kecenderungan untuk bertindak.  

Sikap secara nyata menunjukan konotasi adanya kesesuaian reaksi terhadap 

stimulus tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian yang dilakukan Febriani 

pada tahun 2014 menunjukan bahwa seseorang yang mempunyai persepsi baik 

tentang kawasan tanpa rokok (KTR) akan memiliki sikap yang positif terhadap 

KTR. Sikap positif mengandung motivasi atau daya dorong untuk berperilaku 

yang positif. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan hasil observasi masih terdapat mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta yang merokok di dalam kampus. Agar jumlah 

perokok dapat berkurang maka langkah awal yang perlu dilakukan adalah 

mengetahui sikap mahasiswa terhadap kebijakan kampus. Sikap memberikan 

corak pada tingkah laku dan perbuatan manusia, dalam hal ini sikap mahasiswa 

terhadap kebijakan kampus bebas asap rokok menentukan tindakan dan perbuatan 

mahasiswa untuk mematuhi atau melanggar peraturan. Berdasarkan uraian diatas, 

peneliti menentukan rumusan masalah: “Bagaimana Sikap Mahasiswa Terhadap 

Kebijakan Kampus Bebas Asap Rokok di Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta.” 

 

 



6 
 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui bagaimana sikap mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta terhadap kebijakan kampus bebas asap rokok. 

2. Tujuan Khusus 

a) Mengetahui bagaimana sikap mahasiswa perokok aktif terhadap kebijakan 

kampus bebas asap rokok. 

b) Mengetahui bagaimana sikap mahasiswa perokok pasif terhadap kebijakan 

kampus bebas asap rokok. 

c) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sikap mahasiswa 

terhadap kebijakan kampus bebas asap rokok di UMY. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

1. Bagi Institusi Pendidikan / UMY 

Sebagai bahan masukan bagi UMY dalam menentukan arah kebijakan 

terutama tentang rokok dan mengevaluasi penerapan kebijakan KBBR. 

2. Bagi Mahasiswa 

Sebagai referensi dan menambah pengetahuan tentang sikap mahasiswa 

terhadap kebijakan kampus bebas asap rokok. 

 

 

3. Bagi Ilmu Keperawatan 
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Sebagai tambahan informasi bagi perawat dalam mengoptimalkan upaya 

preventif terhadap permasalahan rokok. 

4. Bagi Peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk 

peneliti selanjutnya, terutama tentang KTR. 

E. Penelitian  Terkait 

1. Febriani (2014) dengan judul “Pengaruh Persepsi Mahasiswa Terhadap 

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Dukungan Penerapannya di Universitas 

Sumatera Utara“. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 

pendekatan explanatory research. Sampel penelitian ini adalah mahasiswa 

Universitas Sumatera Utara sebanyak 94 orang. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa variabel persepsi tentang KTR memiliki hubungan yang 

signifikan dengan variabel dukungan penerapan KTR dengan nilai p=0,004. 

Hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara persepsi tentang KTR (p=0,004) terhadap dukungan 

penerapan KTR.  

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian adalah, penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sampel 

dalam penelitian ini juga tidak dibatasi. 

2. Azkha (2013) dengan judul “Studi Efektivitas Penerapan Kebijakan Perda 

Kota Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Dalam Upaya Menurunkan 
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Perokok Aktif di Sumatera Barat Tahun 2013”. Penelitian ini menggunakan 

metode mixed method yaitu kuantitatif dan kualitatif dengan desain 

explanatory. Sampel kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 

100 orang dengan menggunakan kuesioner, sedangkan sampel kualitatif 

dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah 

di Padang Panjang KTR sudah berjalan karena ada komitmen dari Walikota 

dan DPR. Komitmen itu terlihat dari adanya sanksi tegas bagi perokok, 

terutama bagi pegawai yang merokok di kantor atau di sekolah sehingga tidak 

ada lagi ditemukan iklan rokok. Di Kota Payakumbuh juga telah berjalan 

dengan adanya komitmen dari Walikota dan dukungan dari Dinas Kesehatan 

dengan membentuk tim pengawas KTR, sedangkan di kota Padang baru 

dilakukan teguran sehingga perokok masih mencapai 59%.  

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah, penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan alat pengumpulan data menggunakan 

focus group disccusion, wawancara mendalam dan observasi. 

3. Latif (2015) dengan judul “Gambaran Pengetahuan, Perhatian, dan Sikap 

Mahasiswa Terhadap Media Promosi Kesehatan Berupa Gambar di Kemasan 

Rokok Pada Perokok Aktif”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 

dengan sampel mahasiswa Universitas Jember sebanyak 94 orang. Penentuan 

sampel menggunakan cluster random sampling. Hasil penelitian ini 

menunjukan pengetahuan mengenai media promosi kesehatan pada kemasan 

rokok sebagian besar termasuk dalam kategori sedang yaitu sebesar 73,40%, 
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dan untuk perhatian responden terhadap media promosi kesehatan berupa 

gambar pada kemasan rokok sebesar 55,32% dan untuk gambar yang paling 

ditakuti adalah gambar penyakit kanker tenggorokan sebesar 60,63%. Secara 

keseluruhan responden memiliki sikap negatif tentang rokok dan bahayanya, 

yaitu 86,81%.  

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah, penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan sampel yang tidak dibatasi jumlahnya 

sampai tercapai saturasi data. Penentuan sampel menggunakan purposive 

sampling. 

 


