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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini rokok menjadi salah satu produk yang tingkat konsumsinya relatif 

tinggi di masyarakat. Masalah rokok juga masih menjadi masalah nasional dan 

diprioritaskan upaya penanggulangannya karena menyangkut berbagai aspek 

permasalahan dalam kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial politik dan terutama 

aspek kesehatan (Kemenkes RI, 2011). 

Data epidemik tembakau di dunia menurut World Health Organization 

(WHO, 2008) menunjukan 1 kematian karena  tembakau di seluruh dunia terjadi tiap 

6 detik. Kematian karena tembakau pada tahun 2005 tercatat 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.  

Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Indonesia tahun 2006 melaporkan         

> 37,3% pelajar (usia 13 - 15 tahun) memulai kebiasaan merokok. Seperti yang 

disampaikan Smet dalam Komalasari dan Helmi (2000), bahwa usia pertama kali 

merokok pada umumnya berkisar antara 11 - 13 tahun dan pada umumnya individu 

pada usia tersebut merokok sebelum usia 18 tahun. Dari fakta tersebut dapat ditarik 2 



kemungkinan yang terjadi, yaitu remaja tersebut terpengaruh oleh teman-temannya 

atau teman-teman remaja tersebut dipengaruhi oleh diri remaja itu sendiri yang 

akhirnya mereka semua menjadi perokok. Remaja yang sudah kecanduan merokok 

pada umumnya tidak dapat menahan keinginan untuk tidak merokok, mereka 

cenderung sensitif terhadap efek dari nikotin  sehingga selanjutnya merokok menjadi 

sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan. 

Saat ini terdapat banyak penyakit yang tidak hanya disebabkan oleh bakteri 

ataupun virus, tetapi juga disebabkan oleh kebiasaan atau pola hidup yang tidak sehat  

Mengonsumsi rokok merupakan salah satu pola hidup yang tidak sehat. Menurut 

WHO (2008) menyatakan bahwa risiko penyakit jantung pada perokok terjadi  2- 4 

kali lebih besar dibandingkan bukan perokok. Pada perokok risiko terkena katarak 

(yang dapat menyebabkan kebutaan) 50% lebih tinggi dibandingkan dengan bukan 

perokok. Kematian karena kanker paru 20 kali lebih besar terjadi pada perokok. 

Pengaruh bahan-bahan kimia yang dikandung rokok seperti nikotin, CO 

(karbonmonoksida) dan tar akan memacu kerja dari susunan syaraf pusat dan susunan 

syaraf simpatis sehingga mengakibatkan tekanan darah meningkat dan detak jantung 

bertambah cepat, menstimulasi kanker dan berbagai penyakit lain. Selain itu, 

merokok menimbulkan dampak negatif bagi perokok pasif (WHO, 2010).  

Rokok yang dikonsumsi menghasilkan asap rokok yang sangat berbahaya bagi 

kesehatan si perokok sendiri sebagai perokok aktif, maupun orang lain yang ada di 

sekitarnya sebagai perokok pasif. Pada dasarnya asap rokok terdiri dari asap utama 

yang mengandung  25 % kadar berbahaya dan asap sampingan yang mengandung  



75%  kadar berbahaya. Perokok pasif menghisap 75% bahan berbahaya ditambah 

separuh dari asap yang dihembuskan. Dari sebatang rokok mengandung 4000 bahan 

kimia beracun dan  tidak kurang dari 69 diantaranya bersifat karsinogenik. Sehingga 

rokok dan lingkungan yang tercemar asap rokok dapat membahayakan kesehatan. 

Kandungan bahan kimia tersebut dapat menyebabkan berbagai penyakit tidak 

menular seperti jantung dan gangguan pembuluh darah, stroke, kanker paru, dan 

kanker mulut. Selain itu, rokok juga dapat menyebabkan penurunan kesuburan, 

pertumbuhan janin baik fisik maupun  IQ (Intelegent Quotient) yang melambat, 

gangguan imunitas bayi, dan peningkatan kematian  (Aditama, 2006).   

Hasil Riskesdas tahun 2013 menyebutkan prevalensi perokok di Indonesia 

mencapai 36,5% yang terdiri dari 68,8% perokok laki-laki dan 6,9% perokok 

perempuan. Fakta ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga dalam hal epidemik 

konsumsi rokok tertinggi di dunia. Meningkatnya prevalensi merokok maka  

meningkat pula beban penyakit dan ekonomi akibat dari konsumsi rokok serta 

menurunnya derajat kesehatan dan  kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia 

pada masa yang akan datang. Hal ini tidak terlepas dari semakin gencarnya industri 

rokok yang tidak pernah sepi memasarkan produknya, karena semakin hari semakin 

bertambah peminat rokok dikalangan masyarakat. Namun komitmen pemerintah 

terkait kebijakan tentang rokok masih lemah dan berjalan tanpa pengawasan. Hal ini 

dapat dilihat dari belum adanya  undang-undang yang tegas dan ketat mengatur 

masalah  rokok.  Lemahnya peraturan pemerintah tentang iklan, promosi dan sponsor 

rokok di Indonesia juga sangat berpengaruh sehingga berdampak pada agresivitas 



kegiatan produksi dan penjualan industri rokok (Komisi Nasional Perlindungan Anak, 

2012). 

Untuk mengendalikan  hal tersebut, pemerintah  mengeluarkan peraturan yang 

tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.19 Tahun 2003 tentang Pengamanan 

Rokok Bagi Kesehatan. Pada  pasal  22 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 (KTR). PP 

tersebut telah diperbaharui dengan telah ditetapkannya PP No.109 Tahun 2012 

tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau Bagi 

Kesehatan. Pada pasal 49 menyatakan dengan tegas bahwa Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah wajib mewujudkan KTR. 

Kebiasaan  merokok sudah meluas pada hampir semua kelompok masyarakat 

di Indonesia dan cenderung meningkat, terutama di kalangan anak dan remaja sebagai 

akibat gencarnya promosi dari industri  rokok di berbagai media massa. Hal ini 

memberi makna bahwa masalah merokok telah menjadi semakin serius, mengingat 

merokok berisiko menimbulkan berbagai penyakit atau gangguan kesehatan yang 

dapat  terjadi baik pada perokok itu sendiri maupun orang lain di sekitarnya yang 

tidak merokok (perokok pasif). Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah 

pengamanan rokok bagi kesehatan, diantaranya melalui penetapan KTR (Pedoman 

Pengembangan KTR, 2011). 

Alasan diberlakukannya KTR adalah, (1) setiap orang berhak atas 

perlindungan terhadap bahaya rokok,  (2) asap tembakau membahayakan dan tidak 



memiliki batas aman, (3) ruang khusus untuk merokok dan sistem sirkulasi udara 

tidak mampu memberikan perlindungan yang efektif. Sehingga perlindungan hanya 

efektif apabila 100% suatu tempat bebas dari asap rokok (Pedoman Pengembangan 

KTR, 2011). 

Berbagai upaya telah dilakukan termasuk WHO yang berupaya  untuk 

mencegah semakin meluasnya  epidemi rokok.  Pada tahun 2008, WHO 

mengeluarkan panduan berjudul MPOWER.  MPOWER meliputi enam gerakan  

yaitu :  (1) Monitor penggunaan  tembakau  dan  pencegahannya; (2) Perlindungan 

terhadap asap rokok; (3) Optimalkan dukungan untuk berhenti merokok; 

(4)  Waspadakan  masyarakat akan bahaya tembakau; (5) Eliminasi iklan, promosi 

dan sponsor terkait tembakau. (6) Raih kenaikan cukai tembakau (WHO, 2008). 

Berbagai peraturan yang ditetapkan  baik pemerintah maupun non-pemerintah 

dimaksudkan demi meningkatkan kesehatan masyarakat, karena kesehatan 

merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, 

dibutuhkan kerjasama dan partisipasi antara pihak yang terkait. 

 Pada peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang jatuh pada tanggal 31 

Mei 2013, tema yang digunakan pada tahun ini adalah Total Ban-TAPS yaitu 

larangan menyeluruh untuk iklan, promosi, dan kerjasama dengan industri tembakau. 

Total Ban-TAPS adalah bagian penting dari MPOWER, strategi kebijakan yang 

dikembangkan oleh WHO dalam Framework Convention on Tobacco Control 

(FCTC). Strategi ini termasuk memantau penggunaan tembakau dan kebijakan 

pencegahannya, melindungi masyarakat dari rokok, menawarkan bantuan untuk 



berhenti menggunakan tembakau, peringatan tentang bahaya tembakau, menerapkan 

larangan iklan, promosi dan sponsor dan menaikkan pajak produk tembakau (WHO, 

2013). 

Perguruan Tinggi merupakan salah satu pangsa pasar yang dituju oleh industri 

rokok. Industri rokok gencar menyerbu kalangan muda dengan berbagai iklan dan 

mensponsori kegiatan seperti musik, olah raga yang diadakan oleh mahasiswa bahkan 

menyediakan beasiswa. Kaum muda merupakan target pasar utama industri rokok 

untuk dijadikan sebagai perokok tetap. Selain itu, industri rokok juga 

mengemas program Corporate Social Responsibility (CSR) yang  memiliki tanggung 

jawab sosial guna membangun citra bahwa perusahaannya baik dan mempunyai 

kepedulian pada masyarakat industri rokok  dapat diterima di masyarakat 

(Juanita,2011).  

Universitas Sumatera Utara merupakan salah satu instansi pendidikan,  dalam 

Undang-Undang Kesehatan No.36 Tahun 2009 Pasal 115 menyatakan bahwa instansi 

pendidikan merupakan tempat yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok. Namun 

hingga saat ini Universitas Sumatera Utara belum menerapkan kawasan tanpa rokok 

di lingkungan kampus, karena masih banyaknya para perokok yang dengan bebas 

merokok di dalam lingkungan kampus.  Hal ini juga terlihat dari masih banyaknya 

kegiatan di lingkungan kampus yang didukung oleh produsen rokok, seperti kegiatan 

sponsorship antara pihak universitas dengan produsen rokok. 

Dari 14 fakultas yang terdapat di Universitas Sumatera Utara, Fakultas 

Kesehatan Masyarakat merupakan satu-satunya fakultas yang memiliki peraturan 



terkait KTR walaupun belum 100% menerapkan KTR. Peraturan tersebut mulai 

diberlakukan  pada  tanggal 1 April 2011. Selama 2 tahun diberlakukan, peraturan 

tersebut belum berjalan dengan baik. Karena masih banyak mahasiswa, dosen dan 

pegawai Fakultas Kesehatan  Masyarakat  yang masih merokok di area kampus yang 

telah diatur oleh peraturan tersebut sebagai area KTR. Hal  ini  dikarenakan  masih  

kurangnya  kesadaran mahasiswa dan  pegawai  Fakultas Kesehatan Masyarakat akan 

bahaya merokok dan kurangnya pengetahuan akan KTR. Hal yang lain juga 

dikarenakan masih kurang tegasnya peraturan yang telah dibuat sehingga tidak 

adanya pengawasan dan sanksi bagi yang melanggar peraturan tersebut. Serta tidak 

adanya sosialisasi tentang KTR kepada para civitas akademik di Fakultas Kesehatan 

Masyarakat. 

Suatu program akan terlaksana dengan baik apabila adanya dukungan dan 

partisipasi dari beberapa pihak terkait. Dalam  hal ini diperlukan dukungan, 

partisipasi dan kerjasama dari seluruh civitas akademik Universitas Sumatera Utara 

untuk penerapan kawasan tanpa rokok, salah satunya adalah dari mahasiswa. Menurut 

Sarwono (2002), dukungan adalah suatu upaya yang diberikan kepada orang lain, 

baik moril maupun materil untuk memotivasi orang tersebut dalam melaksanakan 

kegiatan. Smet (1994) menyatakan bahwa dengan memberi dukungan sosial individu 

akan mendapat pengalaman yang positif, meningkatkan rasa percaya diri dan mampu 

untuk mengontrol perubahan-perubahan dilingkungannya. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa mahasiswa di 

Universitas Sumatera Utara menyatakan bahwa  mereka mendukung untuk diterapkan 



kawasan tanpa rokok di lingkungan kampus Universitas Sumatera Utara. Dengan 

alasan terbanyak adalah menghindarkan perokok pasif  (bukan perokok) terhadap 

asap rokok yang dihasilkan dari perokok aktif. Oleh karena itu, diperlukan dukungan 

dari mahasiswa untuk penerapan kawasan tanpa rokok di lingkungan kampus 

Universitas Sumatera Utara. 

Berdasarkan penelitian Khotimah (2006) menyatakan persepsi tentang 

problem  focused coping atau upaya yang dilakukan untuk mengurangi tuntutan dari 

situasi yang penuh tekanan memiliki hubungan yang signifikan dengan dukungan 

untuk melaksanakan kegiatan problem  focused coping. Semakin baik persepsi maka 

makin baik pula dukungan untuk melaksanakan kegiatan problem  focused coping 

dan begitu juga sebaliknya.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana 

Pengaruh Persepsi Mahasiswa terhadap Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Dukungan 

Penerapannya di Universitas Sumatera Utara. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

Pengaruh Persepsi Mahasiswa terhadap Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Dukungan 

Penerapannya di Universitas Sumatera Utara. 

 



1.3  Manfaat Penelitian 

1. Diharapkan setelah diterapkan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas 

Sumatera Utara, dapat dijadikan percontohan untuk Pemko Medan dalam 

penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Medan. 

2. Diharapkan hasil penelitian dapat memberi masukan bagi pihak Universitas 

Sumatera Utara agar dapat menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok 

(KTR) di lingkungan Universitas Sumatera Utara. 

3. Memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan tentang kawasan tanpa 

rokok di Instansi Pendidikan. 

4. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi ilmiah untuk penelitian selanjutnya 

yang berminat dalam permasalahan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Rokok 

Menurut PP No 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang 

Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, rokok salah satu 

produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup 

asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang 

dihasilkan dari tanaman Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica, dan spesies lainnya 

atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan 

tambahan. 

Merokok adalah membakar tembakau yang kemudian dihisap asapnya baik 

menggunakan rokok maupun menggunakan pipa. Rokok merupakan benda yang 

sudah tak asing lagi bagi masyarakat. Merokok sudah menjadi kebiasaan yang sangat 

umum dan meluas di masyarakat tetapi kebiasaan merokok sulit dihilangkan dan 

jarang diakui orang sebagai suatu kebiasaan buruk. Sementara, alasan utama merokok 

adalah cara untuk bisa diterima secara sosial, melihat orang tuanya merokok, 

menghilangkan rasa jenuh, ketagihan dan untuk menghilangkan stress (Aditama, 

2006). 

 

 



2.2 Perilaku Merokok 

Perilaku merokok merupakan fenomena sosial yang sering kita jumpai dalam 

kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dilakukan oleh orang tua, perilaku merokok juga 

dilakukan oleh remaja bahkan anak kecil, baik itu dilakukan secara sembunyi-

sembunyi maupun terang-terangan. Perilaku merokok merupakan aktivitas subjek 

yang berhubungan dengan perilaku merokoknya yang diukur melalui intensitas 

merokok, tempat merokok, waktu merokok, dan fungsi merokok dalam kehidupan 

sehari-hari (Komalasari dan Helmi, 2000). 

Faktor yang menyebabkan perilaku merokok sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Mu’tadin dalam Ginting (2011) meliputi: 

1. Pengaruh Orang Tua 

2. Pengaruh Teman 

3. Faktor Kepribadian 

4. Pengaruh Iklan  

2.3 Kawasan Tanpa Rokok 

Kawasan tanpa rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan 

dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan penggunaan rokok 

yaitu sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena bermain anak, tempat 

ibadah dan angkutan umum. Manfaat penetapan KTR merupakan upaya perlindungan 

untuk masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan 

yang tercemar asap rokok. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok ini perlu 

diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, 



tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum 

dan tempat lain yang ditetapkan (Kemenkes RI, 2010) 

Pengendalian para perokok yang menghasilkan asap rokok yang sangat 

berbahaya bagi kesehatan perokok aktif maupun perokok pasif merupakan salah satu 

solusi menghirup udara bersih tanpa paparan asap rokok atau biasa disebut penetapan 

KTR. Adapun tujuan dari penetapan KTR antara lain adalah : 

1. Menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian dengan cara mengubah 

perilaku masyarakat untuk hidup sehat. 

2. Meningkatkan produktivitas kerja yang optimal. 

3. Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok. 

4. Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula. 

5. Mewujudkan generasi muda yang sehat (Pedoman Pengembangan KTR, 2011). 

2.4 Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok 

Suatu kebijakan dapat terbentuk dengan adanya dorongan atau dukungan dari 

pihak yang membutuhkan suatu kebijakan tersebut guna untuk mengatasi masalah 

yang terjadi di lingkungan sosialnya. Kebijakan merupakan salah satu cara yang 

efektif untuk mengatasi suatu masalah yang sedang terjadi. Dengan adanya dukungan 

yang kuat, berarti pihak tersebut sangat membutuhkan suatu kebijakan itu untuk 

mengatasi masalah dalam lingkungan sosialnya.  

Kebijakan KTR merupakan cara yang efektif untuk mengendalikan tembakau 

atau lebih khusus lagi untuk mengurangi kebiasaan merokok. Tobacco Control 



Support Center Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (TCSC-IAKMI) 

bekerjasama dengan Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA) dan World 

Health Organization (WHO) Indonesia melaporkan empat alternatif kebijakan yang 

terbaik untuk pengendalian tembakau, yaitu menaikkan pajak (65% dari harga 

eceran), melarang bentuk semua iklan rokok, mengimplementasikan 100% kawasan 

tanpa rokok di tempat umum, tempat kerja, tempat pendidikan, serta memperbesar 

peringatan merokok dan menambahkan gambar akibat kebiasaan merokok pada 

bungkus rokok. 

2.4 Persepsi 

2.4.1 Pengertian Persepsi  

 Secara etimologis persepsi berasal dari bahasa Latin perceptio yang artinya 

menerima atau mengambil. Robbin dalam Notoatmodjo (2005) mendefinisikan 

persepsi sebagai proses dimana seseorang mengorganisasikan dan 

menginterpretasikan sensasi yang dirasakan dengan tujuan untuk memberi makna 

terhadap lingkungannya. Persepsi adalah suatu proses otomatis yang terjadi sangat 

cepat dan kadang tidak kita sadari, dimana kita dapat mengenali stimulus yang kita 

terima dan memengaruhi tindakan kita. 

 Persepsi merupakan perlakuan yang melibatkan penafsiran melalui proses 

pemikiran tentang apa yang dilihat, dengar, alami atau dibaca, sehingga persepsi 

sering memengaruhi tingkah laku, percakapan serta perasaan seseorang. Persepsi 

yang positif akan memengaruhi rasa puas seseorang dalam bentuk sikap dan 



perilakunya terhadap suatu kegiatan pelayanan kesehatan, begitu juga sebaliknya 

persepsi negatif akan ditunjukkan melalui kinerjanya (Tjiptono,2000). 

 

2.4.2 Faktor-faktor  yang Memengaruhi Persepsi  

Notoatmodjo (2005)  menyatakan bahwa ada dua faktor yang memengaruhi 

persepsi yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang 

terdapat pada orang yang memersepsikan stimulus tersebut, sedangkan faktor 

eksternal adalah faktor yang melekat pada objeknya. 

1. Faktor Internal 

a. Pengalaman / Pengetahuan 

b. Harapan (expectation) 

c. Kebutuhan 

d. Motivasi 

e. Emosi 

f. Budaya 

2. Faktor Eksternal 

a. Kontras 

b. Perubahan intensitas 

c. Pengulangan (repetition) 

d. Sesuatu yang baru (novelty) 

e. Sesuatu yang menjadi perhatian orang banyak 



Proses pembentukan persepsi antara satu individu dengan individu yang lain 

berbeda-beda. Thoha (1999) menyatakan bahwa pembentukan persepsi tergantung 

beberapa faktor yang memengaruhi, baik faktor internal seperti pengalaman, 

keinginan, proses belajar, pengetahuan, motivasi, pendidikan, dan faktor eksternal 

yang meliputi lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, faktor sosial budaya, 

lingkungan fisik, dan hayati dimana seseorang tersebut bertempat tinggal. Faktor-

faktor inilah yang menyebabkan setiap orang memberikan interpretasi yang berbeda 

terhadap satu hal yang sama. Sehingga persepsi seseorang erat kaitannya dengan 

pengambilan keputusan untuk bertindak. 

2.5 Dukungan Sosial 

2.5.1  Pengertian Dukungan Sosial 

Dukungan sosial adalah penerimaan yang dirasakan dari kebersamaan orang-

orang disekitar individu. Dukungan sosial ini tidak langsung akan mempunyai  

manfaat emosional yang akan memberikan sesuatu yang terbaik. Smet (1994) 

menyatakan bahwa dengan memberi dukungan sosial individu akan mendapat 

pengalaman yang positif, meningkatkan rasa percaya diri dan mampu untuk 

mengontrol perubahan-perubahan dilingkungannya. Dukungan sosial merupakan 

ketersediaan sumber daya yang memberikan kenyamanan fisik dan psikologis yang 

didapat lewat  pengetahuan bahwa individu tersebut dicintai, diperhatikan, dihargai 

oleh orang lain dan ia juga merupakan anggota dalam suatu kelompok yang memiliki 

kepentingan bersama (Siswanto,1999). 



Hal yang sama juga dinyatakan oleh Sarason dalam Kuntjoro (2002) yang 

berpendapat bahwa dukungan sosial mencakup dua hal, yaitu : 

a. Jumlah atau sumber dukungan sosial yang tersedia merupakan persepsi individu 

terhadap sejumlah orang yang dapat diandalkan saat individu membutuhkan 

bantuan (pendekatan berdasarkan kuantitas). 

b. Tingkat kepuasan akan dukungan sosial yang diterima berkaitan dengan persepsi 

individu bahwa kebutuhannya akan terpenuhi (pendekatan berdasarkan kualitas). 

Dukungan sosial bukan sekedar memberikan bantuan, tetapi yang penting 

adalah bagaimana persepsi si penerima terhadap makna dari bantuan itu. Hal ini erat 

hubungannya dengan ketepatan dukungan sosial yang diberikan, dalam arti bahwa 

orang yang menerima sangat merasakan manfaat bantuan bagi dirinya, karena sesuatu 

yang aktual dan memberikan kepuasan. Berdasarkan uraian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa dukungan sosial adalah sesuatu yang dimiliki individu yang 

hanya dapat dinilai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat kepada 

individu tersebut dan memberikan bantuan, dorongan, serta penerimaan apabila 

individu mengalami kesulitan. Bantuan atau pertolongan tersebut dapat berbentuk 

fisik, perhatian, emosional, pemberian informasi dan pujian. Itu sebabnya persepsi 

sangat berperan penting dalam proses seseorang memberikan dukungan 

(Kuntjoro,2002). 

2.5.2 Faktor-faktor yang Memengaruhi Dukungan 

 Menurut Sarason dalam Kuntjoro (2002), adapun faktor-faktor yang 

memengaruhi seseorang memberikan dukungan antara lain : 



 

 

a. Keintiman 

Dukungan sosial lebih banyak diperoleh dari keintiman daripada 

aspek-aspek lain dalam interaksi sosial, semakin intim seseorang maka 

dukungan yang diperoleh akan semakin besar. 

b. Persepsi  

Dukungan sosial akan dipersepsi positif apabila individu tersebut 

merasakan manfaat dari dukungan yang diterimanya, dan sebaliknya persepsi 

yang negatif apabila si penerima tidak merasakan manfaat dari dukungan yang 

diterimanya. 

c. Harga Diri 

Individu dengan harga diri yang tinggi memandang bantuan dari orang 

lain merupakan suatu bentuk penurunan harga diri karena dengan menerima 

bantuan orang lain diartikan bahwa individu yang bersangkutan tidak mampu 

lagi dalam berusaha. 

d. Keterampilan Sosial 

Individu dengan pergaulan yang luas akan memiliki keterampilan 

sosial yang tinggi, sehingga akan memiliki jaringan sosial yang luas pula. 

Sedangkan, individu yang memiliki jaringan individu yang kurang luas 

memiliki keterampilan sosial rendah.  



 

 

2.6 Kerangka Konsep 

 Dari teori yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis merancang suatu 

kerangka konsep yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian. Kerangka konsep 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Variabel  Bebas     Variabel Terikat 

   

  

Gambar 2.1 Kerangka Konsep 

Dari kerangka konsep di atas, persepsi tentang kawasan tanpa rokok sebagai 

variabel bebas. Sedangkan dukungan penerapan kawasan tanpa rokok sebagai 

variabel terikat yaitu berupa dukungan dari mahasiswa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

Penelitian ini  menggunakan pendekatan explanatory research yang bertujuan 

untuk  menjelaskan pengaruh persepsi mahasiswa tentang kawasan tanpa rokok 

(KTR) dengan dukungan penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok di Universitas 

Sumatera Utara. 

3.2    Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada seluruh  fakultas di Universitas Sumatera Utara 

yang berjumlah 14 fakultas. Alasan penulis memilih Universitas Sumatera Utara 

sebagai lokasi penelitian adalah karena Universitas Sumatera Utara merupakan salah 

satu instansi pendidikan yang masih belum menerapkan KTR, sedangkan instansi 

pendidikan merupakan salah satu tempat yang wajib menerapkan KTR. Waktu 

pelaksanaan penelitian dilakukan terhitung bulan Maret sampai dengan bulan April 

tahun 2013. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

 Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti 

(Notoatmodjo, 2005). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus 



Pemerintahan Mahasiswa (Pema) dari setiap fakultas di Universitas Sumatera Utara 

periode 2012/2013 yang berjumlah 1506 orang. 

3.3.2  Sampel 

 Sampel adalah sebagian populasi yang diambil dari keseluruhan objek yang 

diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Notoatmodjo, 2005). Mengingat 

berbagai keterbatasan yang dimiliki untuk meneliti baik berupa tenaga, waktu, 

maupun biaya, maka ditetapkan sampel dengan menggunakan rumus Taro Yamane 

(Riduan, 2006) sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

n : Besar sampel 

N : Besar Populasi 

d : Tingkat kesalahan penarikan sampel 10% dan tingkat kepercayaan 90%. 

Maka : 

 

n = 93,7  = 94 

 Dari hasil perhitungan menggunakan rumus diatas diperoleh jumlah sampel 

yang diambil  sebanyak 94 orang. 

Agar sampel dapat mewakili keseluruhan populasi maka penarikan sampel 

dilakukan dengan teknik purposive sampling yaitu teknik yang digunakan apabila 



peneliti memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampel 

atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu (Riduan,2006). Dalam penelitian ini, 

reponden yang diambil dari Pema setiap fakultas berjumlah 7 orang yang terdiri dari 

1 gubernur dan 6 kepala bidang dalam kepengurusan Pema. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer yang diperoleh dari  observasi 

langsung ke lapangan dan wawancara menggunakan kuesioner yang telah 

dipersiapkan sebelumnya dengan responden. 

Data sekunder yang diperoleh dari Pema sekawasan USU serta buku, jurnal 

dan media cetak terkait. 

3.6 Aspek Pengukuran 

3.6.1 Aspek Pengukuran Variabel Bebas 

 Variabel bebas terdiri dari persepsi tentang KTR di Universitas Sumatera 

Utara. Secara rinci skala pengukuran variabel bebas dapat dilihat pada tabel 3.1 

   Tabel 3.1 Aspek Pengukuran Variabel Bebas Berupa Persepsi Tentang 

Kawasan Tanpa Rokok. 

No Variabel 
Jumlah 

Indikator 

Kategori 

Jawaban 

(Bobot Nilai) 

Nilai 

min – max 

Kategori 

Variabel 
Skor Skala 

1. Persepsi 

tentang 

KTR  

 

27 

4 = Sangat 

Setuju 

3 = Setuju 

2 = Tidak Setuju 

1 = Sangat  

Tidak Setuju 

 

27 – 108 

 

1. Buruk 

0. Baik 

 

27 - 67 

68 - 108 

 

 

Ordinal 

Untuk aspek pengukuran variabel bebas yaitu persepsi terdiri dari 27 

pertanyaan dengan jawaban yang menggunakan skala Likert. Jawaban sangat setuju 



memiliki nilai 4, jawaban setuju memiliki nilai 3, jawaban tidak setuju memiiki nilai 

2, dan jawaban sangat tidak setuju bernilai 1. Nilai minimum dan maksimum jawaban 

adalah 27-108, dengan kriteria persepsi buruk apabila skor jawaban diantara 27-67 

dan persepsi baik apabila skor jawaban diantara 68-108. 

3.6.2 Aspek Pengukuran Variabel Terikat  

Variabel terikat meliputi dukungan dalam penerapan KTR di Universitas 

Sumatera Utara. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini: 

Tabel 3.2  Aspek Pengukuran Variabel Terikat Berupa Dukungan  

Penerapan Kawasan Tanpa Rokok 

No Variabel 
Jumlah 

Indikator 

Kategori 

Jawaban 

(Bobot Nilai) 

Nilai 

 min – max 

Kategori 

Variabel 
Skor Skala 

1. Dukungan  

penerapan 

KTR 

 

8 

 

2 = Ya 

1 = Tidak 

 

8 – 16 

 

1. Tidak 

0. Ya 

 

8  -  12 

13 -  16 

 

Ordinal 

Untuk aspek pengukuran variabel terikat yaitu dukungan terdiri dari 8 

pertanyaan dengan jawaban kategorik, yaitu 1 untuk jawaban tidak dan 2 untuk 

jawaban ya. Nilai minimum dan maksimum jawaban adalah 8-16, dengan kriteria 

tidak mendukung apabila skor jawaban diantara 8-12 dan mendukung apabila skor 

jawaban diantara 13-16. 

3.7 Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian ini, teknik analisa data yang digunakan adalah uji regresi 

logistik sederhana pada α = 0,1, dengan alasan variabel terikat merupakan variabel 



binary (dikotomus) yang mempunyai 2 kategori, yaitu  ya atau tidak. Analisis bivariat 

menggunakan uji chi square pada tingkat kemaknaan α = 0,1. 

Uji regresi logistik sederhana digunakan untuk mengetahui hubungan antara 

satu atau beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen yang bersifat 

dikotomus. Tujuannya adalah untuk menggambarkan hubungan antara variabel 

independen dan variabel dependen. 

Rumus regresi logistik sederhana : 
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Keterangan : 

 P(z) =  Variabel dependen 

 α = Konstanta 

 β0  =  Koefisien regresi 

 X   =  Variabel Independen (Yasril, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Universitas Sumatera Utara (USU) merupakan universitas pertama yang 

berdiri di pulau Sumatera. Universitas ini berdiri pada tanggal  4 Juni tahun 1952 dan 

diresmikan langsung oleh Gubernur Sumatera Utara pada saat itu. Universitas 

Sumatera Utara (USU) merupakan sebuah yayasan yang didirikan pada tahun 1952 

dipersiapkan menjadi pusat pendidikan tinggi di Kawasan Barat Indonesia, kemudian 

beralih status menjadi PTN pada tahun 1957. 

Saat ini, USU memiliki 14 fakultas yaitu Kedokteran, Hukum, Pertanian, 

Teknik, Kedokteran Gigi, Ekonomi, Ilmu Budaya, Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Kesehatan Masyarakat, Farmasi, Psikologi, 

Keperawatan dan Sistem Informatika dan Ilmu Komputer. Jumlah program studi 

yang  ada di Universitas Sumatera Utara sebanyak 135, terdiri dari 19 tingkat 

doktoral, 32 magister, 18 spesialis, 5 profesi, 46 sarjana, dan 15 diploma. 

4.2 Analisis Univariat 



 Analisis univariat bertujuan untuk menggambarkan masing-masing distribusi 

dari varibel bebas dan variabel terikat dalam penelitian ini, yaitu meliputi persepsi 

tentang kawasan tanpa rokok dan dukungan penerapan kawasan tanpa rokok. 

 

4.2.1 Karakteristik Responden 

 Responden pada penelitian ini berjumlah 98 orang yang terdiri dari para 

pengurus Pema sekawasan USU yaitu masing-masing Pema diambil sebanyak 7 

orang, dimana dari 7 orang tersebut adalah 1 orang  gubernur Pema dan 6 orang dari 

setiap kepala bidang kepengurusan Pema. Dari keseluruhan responden yang ada, 

diperoleh gambaran mengenai karakteristiknya meliputi jenis kelamin, umur, usia 

pertama kali merokok dan asal fakultas responden. Berikut ini karakteristik responden 

yang meliputi jenis kelamin, umur, usia pertama kali merokok dan asal fakultas 

responden dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini : 

Tabel 4.1 Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, 

Umur, Status Merokok,Usia Pertama Kali Merokok dan Asal 

Fakultas  Pengurus Pema Sekawasan USU 

Karakteristik Responden n Persentase (%) 

Jenis Kelamin :   

- Laki-laki 57 58,2 

- Perempuan 41 41,8 

Jumlah 98 100 

Umur :   

- 17 - 19 tahun 37 37,8 

- 20 - 22 tahun 60 61,2 



- > 22 tahun 1 1,0 

Jumlah 98 100 

Status Merokok :   

- Tidak Merokok 77 78,6 

- Merokok 21 21,4 

Jumlah 98 100 

Usia Pertama Kali Merokok :   

- 14 - 17 tahun 15 71,4 

- 18 - 21 tahun 6 28,6 

Jumlah 21 100 

Asal Fakultas :    

- Fakultas Kesehatan 

(FK,FKG,FKM,Fkep,FFarm,FPsi) 
42 42,9 

- Fakultas Non-Kesehatan 

(FH,FP,FE,FIB,FT,Filkom,Fisip,FMIPA) 
56 57,1 

Jumlah 98 100 

Dari tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa, persentase tertinggi untuk jenis 

kelamin adalah laki-laki yaitu sebanyak 57 orang (58,2%)  dan  jenis kelamin 

perempuan sebanyak 41 orang  (41,8%). Sedangkan untuk umur responden 

persentase  tertinggi pada umur 20-22 tahun yaitu sebanyak 60 orang (61,2%), pada 

umur 17-19 tahun sebanyak 37 orang (37,8%) dan pada umur  >22 tahun sebanyak 1 

orang (1,0%). Kemudian persentase responden yang tidak merokok sebanyak 77 

orang (78,6%) dan yang merokok  sebanyak 21 orang (21,4%). Selanjutnya untuk 

usia pertama kali merokok  persentase  tertinggi pada usia 14-17 yaitu sebanyak 15 

responden (71,4%) dan pada usia 18-21 sebanyak 6 responden (28,5%). Selanjutnya 



distribusi responden berdasarkan asal fakultas (Fakultas Kesehatan dan Fakultas Non-

Kesehatan) tertinggi adalah responden berasal dari  fakultas non-kesehatan yaitu 

sebanyak 56 responden (57,1%) dan fakultas kesehatan sebanyak 42 responden 

(42,9%). 

 

4.2.2 Distribusi Variabel Persepsi Responden Tentang Kawasan Tanpa Rokok 

Secara keseluruhan dapat dilihat tingkat persepsi pengurus pema sekawasan 

USU dikategorikan pada tabel 4.2 di bawah ini : 

Tabel 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Persepsi Pengurus Pema  

Sekawasan USU 

No. Persepsi n % 

1. Baik 84 85,7 

2. Buruk 14 14,3 

 Jumlah 98 100 

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas diketahui bahwa, sebagian besar responden 

mempunyai persepsi yang baik tentang kawasan tanpa rokok yaitu 84 orang (85,7%), 

sedangkan  yang mempunyai persepsi buruk tentang kawasan tanpa rokok sebanyak 

14 orang (14,3%). 

4.2.3 Distribusi Variabel Persepsi tentang Kawasan Tanpa Rokok 

Berdasarkan Asal Fakultas (Fakultas Kesehatan dan Fakultas Non-

Kesehatan) 

  Berdasarkan hasil penelitian mengenai variabel persepsi tentang KTR 

berdasarkan asal fakultas, dapat dilihat dari 42 responden yang berasal dari fakultas 



kesehatan sebanyak 40 responden (95,2%)memiliki persepsi yang baik dan 2 

responden (4,8%) memiliki persepsi yang buruk tentang KTR. Kemudian dari 56 

responden yang berasal dari fakultas non-kesehatan sebanyak 44 responden (78,6%) 

memiliki persepsi yang baik dan 12 responden (21,4%) memiliki persepsi yang buruk 

tentang KTR. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini : 

Tabel 4.3 Distribusi Variabel Persepsi tentang Kawasan Tanpa Rokok 

Berdasarkan Asal Fakultas ( Fakultas Kesehatan dan Fakultas 

Non-Kesehatan) 

No. Asal Fakultas 

Persepsi 
Total 

Baik Buruk 

f % f % n % 

1 

Fakultas Kesehatan 

(FK,FKG,FKM,Fkep,FFarm,

FPsi) 

40 95,2 2 4,8 42 100 

2 

Fakultas Non-Kesehatan 

(FH,FP,FE,FIB,FT,Filkom, 

Fisip,FMIPA) 

44 78,6 12 21,4 56 100 

 

4.2.4 Distribusi  Variabel Dukungan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok 

Secara keseluruhan persentase dukungan responden dalam penerapan kawasan 

tanpa rokok dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini : 

Tabel 4.4 Distribusi Variabel Dukungan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok 

Pengurus Pema Sekawasan USU 

No. Dukungan n % 

1 Tidak 29 29,6 

2 Ya 69 70,4 

          Jumlah 98 100 



 

 Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat kita lihat bahwa,  69 responden (70,4%) 

mendukung penerapan kawasan tanpa rokok di USU dan sebanyak 29 responden 

(29,6%) tidak mendukung apabila USU menerapkan KTR. 

4.2.5 Distribusi Variabel Dukungan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok 

Berdasarkan Asal Fakultas ( Fakultas Kesehatan dan Fakultas Non-

Kesehatan) 

 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai variabel dukungan penerapan KTR 

berdasarkan asal fakultas, dilihat dari  42 responden yang berasal dari fakultas 

kesehatan sebanyak 39 responden (92,8%) mendukung USU menerapkan KTR dan 3 

responden (7,2%) tidak mendukung USU menerapkan KTR. Kemudian dari 56 

responden yang berasal dari fakultas non-kesehatan sebanyak 30 responden (53,6%) 

mendukung USU menerapkan KTR dan 26 responden (46,4%)  tidak mendukung 

USU menerapkan KTR. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini : 

Tabel 4.5 Distribusi Variabel Dukungan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok 

Berdasarkan Asal Fakultas ( Fakultas Kesehatan dan Fakultas 

Non-Kesehatan) 

No. Asal Fakultas 

Dukungan 
Total 

Ya Tidak 

f % f % n % 

1 

Fakultas Kesehatan 

(FK,FKG,FKM,Fkep,FFarm,

FPsi) 

39 92,8 3 7,2 42 100 

2 
Fakultas Non-Kesehatan 

(FH,FP,FE,FIB,FT,Filkom, 

Fisip,FMIPA) 

30 53,6 26 46,4 56 100 

 

4.3 Analisis Bivariat 



 Analisis bivariat digunakan untuk melihat ada tidaknya hubungan antara 

variabel bebas (persepsi tentang kawasan tanpa rokok) dengan variabel terikat 

(dukungan penerapan kawasan tanpa rokok) dengan uji Chi Square. Dikatakan ada 

hubungan yang bermakna secara statistik jika diperoleh nilai p <0,1. 

4.3.1 Hubungan Variabel Persepsi tentang KTR dengan Dukungan Penerapan 

Kawasan Tanpa Rokok 

 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap hubungan variabel persepsi 

dengan dukungan penerapan kawasan tanpa rokok, dapat dilihat pada tabulasi silang 

berikut ini : 

Tabel 4.6 Tabulasi Silang Variabel Persepsi tentang KTR dengan Dukungan 

Penerapan Kawasan Tanpa Rokok 

No Persepsi 

Dukungan 
Total 

Ya Tidak 

f % f % n % 

1 Buruk 5 35,7 9 64,3 14 100 

2 Baik 64 76,2 20 23,8 84 100 

X² = 9,436   df = 1  p = 0,004 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 84 responden yang memiliki 

persepsi baik tentang KTR sebanyak 64 responden (76,2%) mendukung penerapan 

KTR di USU dan 20 responden (23,8%) tidak mendukung penerapan KTR di USU. 

Kemudian dari 14 responden yang memiliki persepsi buruk sebanyak 5 responden 

(35,7%) diantaranya mendukung penerapan KTR di USU dan sebanyak 9 responden 

(64,3%) lainnya tidak mendukung  penerapan KTR di USU. 



Hubungan antara variabel persepsi dengan dukungan penerapan kawasan tanpa 

rokok dari hasil uji chi square, menunjukkan memiliki hubungan yang bermakna 

dengan nilai p=0,004. Artinya, responden dengan tingkat persepsi baik memiliki 

tingkat dukungan yang baik pula, begitu juga sebaliknya responden dengan tingkat 

persepsi yang buruk memiliki tingkat dukungan yang buruk pula. Berdasarkan hasil 

uji chi square, diketahui bahwa variabel persepsi tentang kawasan tanpa rokok dapat 

dilanjutkan ke uji regresi logistik sederhana karena nilai p < 0,1. 

Uji regresi logistik sederhana bertujuan untuk mendapatkan model terbaik 

dalam menentukan tingkat dukungan penerapan kawasan tanpa rokok. Dengan 

demikian model untuk dukungan penerapan kawasan tanpa rokok dapat di lihat pada 

tabel 4.7 dibawah ini : 

Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Logistik Sederhana Pada Pemodelan 

Variabel B Exp (B) IK  90% P value R squre 

Persepsi tentang 

KTR  
1,751 5,670 

2,099 – 

15,808 
0,004 0,119 

  Berdasarkan hasil uji statistik di atas dapat dilihat bahwa variabel persepsi 

tentang KTR memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap dukungan 

penerapan kawasan tanpa rokok dengan nilai p=0,004. Nilai koefisien determinasi  

(R square) adalah 0,119 artinya persepsi tentang KTR memberi pengaruh terhadap 

dukungan penerapan kawasan tanpa rokok sebesar 11,9%, sedangkan sisanya 88,1% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 



 Dari keseluruhan proses analisis yang dilakukan dengan hasil uji statistik 

regresi logistik sederhana dengan tingkat kepercayaan 90%, diperoleh model 

persamaan uji regresi sebagai berikut : 
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Keterangan :

 P(z)  = tingkat dukungan penerapan KTR  

 α = konstanta 

β0  = koefisien regresi 

x = persepsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan 

sebelumnya mengenai pengaruh persepsi mahasiswa tentang KTR terhadap dukungan 

penerapan KTR di USU, maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut : 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan jenis kelamin responden 

paling banyak berjenis kelamin laki-laki (58,2%) dengan persentase umur responden 

20-22 tahun (61,2%)  dengan usia pertama kali merokok pada usia 14-17 tahun 

(71,4%). Kemudian dari 98 responden, 78,6% responden  tidak merokok dan 21,4% 

responden  merokok.  

Kemudian dari 84 responden yang memiliki persepsi baik tentang KTR 

sebanyak 64 responden mendukung  penerapan KTR di USU dan 20 responden tidak 

mendukung penerapan KTR di USU. Kemudian dari 14 responden yang memiliki 

persepsi buruk sebanyak 5 responden  diantaranya mendukung penerapan KTR di 

USU dan sebanyak 9 responden  lainnya tidak mendukung penerapan KTR di USU. 

Hasil analisis bivariat  dengan menggunakan uji statistik Chi Square 

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. 

6.2 Saran 

1. Pemerintahan  mahasiswa  (Pema) sebagai organisasi intra kampus diharapkan 

dapat membuat program-program kerja dalam bidang organisasinya yang 

mendukung penerapan KTR dan tidak lagi menggunakan sponsorship dengan 

produsen rokok dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pema serta 

melakukan sosialisasi dan pengawasan mengenai KTR.  

2.  Mahasiswa diharapkan dapat mendukung dengan baik kebijakan KTR di 

lingkungan USU dengan tidak merokok di kawasan yang telah dinyatakan 

sebagai  KTR dan ikut berpartisipasi dalam mensosialisasikan KTR kepada 

orang lain yang masuk ke lingkungan USU. 

3. Diharapkan dekan tiap fakultas di lingkungan USU menerapkan kebijakan 

kawasan tanpa rokok, membuat batasan area yang jelas dalam pembatasan 

wilayah KTR, memasang rambu-rambu terkait dengan KTR dan sosialisasi 

tentang KTR serta memberikan instruksi kepada setiap departemen atau 

jurusan untuk melakukan pengawasan  terkait penerapan KTR dan juga 

kepada pegawai dan staf pengajar yang ada disetiap fakultas hendaknya 



memberikan contoh kepada mahasiswa dengan tidak merokok di lingkungan 

kampus agar terciptanya KTR di setiap kampus secara efektif. 

4.  Pihak Rektorat sebagai pimpinan tertinggi di lingkungan universitas 

diharapkan membuat kebijakan dan memberikan arahan kepada dekan dari 

setiap fakultas terkait penerapan kawasan tanpa rokok di lingkungan 

Universitas Sumatera Utara agar dapat terciptanya lingkungan USU yang 

bebas dari asap rokok.  
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