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Rokok elektronik atau electronic 
cigarette saat ini sangat populer 

dikalangan perokok, termasuk remaja 

Perokok mulai beralih dari rokok 
konvensional ke rokok elektronik  stylish 
dan aman tanpa mengurangi sensasi 
menghisap rokok itu sendiri. 

Tahun 2010-2011 pengguna rokok 

elektrik mencapai 0,5% 

Di Bali persentase perokok usia 
≥10 tahun yang merokok setiap 
hari cukup tinggi (18,0%) 

Di Bali, perokok elektronik sangat mudah 

ditemukan. Kedai vaping hampir selalu 
ada di setiap jalanan di kota Denpasar. 

Akses yang mudah ini membuat 
masyarakat, termasuk remaja mudah untuk 
membeli rokok elektronik.  

LATAR BELAKANG 
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TUJUAN PENELITIAN 

mengetahui gambaran karakteristik 

remaja laki-laki yang menggunakan 
rokok elektronik di kota Denpasar 
pada tahun 2017.  

RANCANGAN PENELITIAN 

Penelitian Kuantitatif, rancangan 

cross sectional  

TEKNIK SAMPLING 

Non Probability Sampling, 

purposive sampling 

SAMPEL 

150 responden 

KRITERIA INKLUSI 

Remaja laki-laki pengguna rokok 

elektronik, usia 10-24 tahun dan 

tinggal di Denpasar 
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97,42% 

[VALUE]% 

[VALUE]% 

73,55% 

Usia 

Pendidikan 

Pekerjaan 

Sumber Informasi 

HASIL 

• Hasil menunjukkan sebanyak 97,42% 

pengguna rokok elektronik di 

Denpasar adalah remaja laki-laki 

kategori usia remaja akhir, yaitu 17-

24 tahun.  

• Pendidikan responden tertinggi 

adalah SMA dengan persentase 

49,68% 

• Persentase responden yang telah 

bekerja tertinggi pada sektor swasta 

33,55% 

• Informasi terkait rokok elektronik 

diperoleh oleh responden melalui 

sosial media 73,55% 
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Riwayat Merokok

Konvensional

Riwayat

Keluarga

Alasan

 Responden berpindah dari rokok 

konvensional ke rokok elektronik 

karena beberapa alasan : upaya 

berhenti merokok, mengikuti tren, 

bosan dengan rokok 

konvensional, terjangkau, banyak 

varian rasa, lebih sehat dan 

aman.  

 Responden memiliki anggota 

keluarga yang menggunakan 

rokok elektronik dalam 

keluarganya (Ayah, Saudara, 

Sepupu) 

 Alasan menggunakan rokok 

elektronik sebagai upaya berhenti 

merokok.  

81,94 

64,52 

66,45 

HASIL 



AWAL MEROKOK 

PERTAMA ROKOK ELEKTRONIK 

PENGGUNAN ROKOK ELEKTRIK 

Terbanyak umur 15 tahun, 

rata-rata 13 tahun 

Terbanyak umur 20 tahun, 

rata-rata 19 tahun 
Terlama 4 tahun, 

persentase tertinggi 1 

tahun(39,35%), rata-rata 2 

tahun 



HISAPAN ROKOK ELEKTRIK 

sebagian besar responden 
(13,55%) menghisap rokok 

elektronik 5 kali sehari dengan 
rata-rata 22x sehari 

BAHAYA 

Sebagian besar mengetahui bahaya rokok, 

namun sebagian menjawab bahaya dari rokok 

elektrik  (meledak, konslet,) dan responden 

merasa vape tidak berbahaya untuk kesehatan 

KANDUNGAN ROKOK ELEKTRIK 

Sebagian besar mengeetahui 
kandungan rokok elektrik dan mampu 

menyebutkan contohnya dengan 
benar, namun responden tidak 
mengetahui bahaya rokok elektronik 
untuk kesehatan 

PROPILEN 

GLIKOL 

GLISEROL 
NIKOTIN 

TSNA 

DEG 
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PENGELUARAN 

KEPEMILIKAN VAPE 

YA 

TIDAK 

≤500.000 

≥500.000 

PENGELUARAN 



Semakin tinggi 

tingkat penghasilan 

semakin besar 

kecenderungan 

pengeluaran untuk 

rokok elektronik.  

Terdapat hubungan 

antara pengeluaran 

rokok elektronik 

dengan penghasilan 

pengguna rokok 

elektronik 

PENGELUARAN ROKOK X 
PENGHASILAN 

Semakin tinggi 

penghasilan maka 

semakin tinggi 

kecenderungan 

untuk membeli 

rokok elektronik 

Terdapat 

hubungan antara 

penghasilan dan 

kepemilkan rokok 

elektronik secara 

pribadi.  

PENGHASILAN X 
KEPEMILIKAN ROKOK 
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Diperlukan sosialisasi bahwa terdapat 

upaya berhenti merokok lainnya 

selain menggunakan rokok elektronik 

01 
Diperlukan sosialisasi terkait rokok 

elektronik untuk meningkatkan 
pengetahuan 
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SARAN 



TERIMA KASIH 


