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KABUPATEN INDRAMAYU

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
Indramayu Sehat Tanpa Rokok menyebutkan tingkat
konsumsi Rokok Masyarakat Indramayu mencapai Rp.
4.25 miliar dalam sehari,

2.1 %

Perilaku merokok penduduk di Indonesia
pada usia >15 thn
2007-2013
(Riskesdas, 2013).

Proporsi perokok terbanyak di Indonesia yang mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2013 tercatat
proporsi penduduk umur ≥ 10 tahun yang merokok di Jawa
Barat adalah 27.1% yang mana angka itu di atas rata-rata
proporsi perokok di Indonesia (Riskesdas, 2013).

Provinsi jawa Barat

Semakin banyak usia produktif yang merokok
maka akan berdampak kepada produktifitas
masyarakat Indonesia, karena rokok dapat
merugikan kesehatan tidak hanya bagi perokok
aktif tetapi juga bagi perokok pasif.
Nikotin dalam rokok dapat menyebabkan denyut jantung tidak
teratur, sehingga dapat menyebabkan serangan jantung tibatiba yang mengakibatkan kematian (Nainggilan, 2006).
Semua fakta tersebut, tidak membuat para perokok menjadi jera,
masyarakat kota ataupun desa sudah sering terpapar informasi tentang
bahaya rokok.

Industri rokok juga semakin gencar
mempromosikan rokok dengan iklaniklan yang menarik dan programprogram yang menghibur. Sasaran
industri rokok pada kalangan usia
produktif melalui promosi
konser-konser musik, bahkan konser musik itu sendiri sudah
masuk dan rutin diselenggarakan disetiap daerah. Salah satu
daerah yang rutin menyelenggarakan konser dengan sponsor
rokok adalah Indramayu, Indramayu merupakan daerah pesisir
di wilayah pantai utara yang mata pencahariannya mayoritas
sebagai nelayan. Indramayu sudah memiliki Peraturan Daerah
Tentang Kawasan Tanpa Rokok, namun perda tersebut belum
berjalan efektif dan belum bisa melindungi masyarakat
Indramayu dari promosi rokok. (Sidik F, 2016).

Penelitian :

Gambaran karakteristik perokok di
wilayah pesisir pantai utara Indramayu,
Berdasarkan permasalahan
yang terjadi

Manfaat :

Membantu pemerintah untuk mengetahui gambaran
karakteristik perokok di kabupaten indramayu sehingga
mempermudah dalam pelaksanaan program pengendalian
bahaya rokok

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif
menggunakan desain studi Cross Sectional. Variabel
yang diteliti adalah umur, jenis kelamin, pendidikan
terakhir, pekerjaan, penghasilan perbulan, kebiasaan
merokok. Populasi dalam penelitian ini adalah 1898
orang dan pengambilan sampel menggunakan teknik
purposive sampling dengan kriteria masyarakat yang
mengkonsumsi rokok didapatkan sampel sejumlah 481
orang. Tempat penelitian di kawasan pesisir pantai utara
Indramayu Desa Pabean udik Kecamatan Indramayu
pada tahun 2017. Analisis data dalam penelitian ini
adalah analisis deskriptif menggunakan SPSS.

PENDIDIKAN

390 Orang

17.3 % 83 Orang
1.7 %

8 Orang

Usia >5 – 14 thn

Usia 15 – 49 thn

Usia >= 50 thn
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Produktifitas seseorang dapat dilihat dari usia, apabila usia 15 tahun
sudah menjadi perokok aktif, maka risiko terkena penyakit degeneratif akan
semakin besar yang akhirnya akan menjadi beban pemerintah. Selain itu
pemerintah juga akan semakin sulit untuk meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat Indonesia karena terus menerus menyelesaikan permasalahan
klasik yang sudah jelas penyebabnya dikarena rokok. Maka solusi yang paling
tepat yaitu pemerintah harus segera menandatangani dan aksesi FCTC
(Framework Convention on Tobacco Control) agar muculnya perokok pemula
dapat dicegah, dan Indonesia memiliki generasi yang unggul dan sehat.

PENGHASILAN

Di desa Pabean Udik masih banyak ditemukan juga perokok di bawah Usia
14 tahun, Hal tersebut terjadi karena meniru perilaku orang tuanya, dan
diajak oleh teman mereka.

PENDIDIKAN

4.4 %

95.6 %

460 Orang
Laki-laki

Perempuan

Berdasarkan data survey dari GYTS Tahun 2014 Kemudian didapatkan total remaja yang disurvei
sebanyak 32.1% pernah merokok walaupun hanya 1-2 isapan, dan pada remaja tersebut ditemukan 54.1%
remaja laki-laki dan 9.1% remaja perempuan (Infodatin Perilaku Merokok Masyarakat Indonesia)
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21 Orang
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Perguruan Tinggi, 0.2
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Tidak Sekolah (Tidak Tamat SD),
35.8
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Pendidikan merupakan salah satu ukuran yang sering digunakan untuk membandingkan
keberhasilan pembangunan sumber daya manusia. Tolak ukur yang digunakan antar negara adalah
Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks tersebut merupakan
indikator komposit yang terdiri dari: indikator kesehatan (Usia harapan hidup waktu lahir), pendidikan
(angka melek huruf dan sekolah) serta ekonomi (pengeluaran riil per kapita) (IPKM, 2010).
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Desa pabean udik merupakan daerah pesisir laut dimana mayoritas masyarakatnya itu bermata
pencarian nelayan baik nelayan kapal besar maupun nelayan kapal kecil. Mereka berpendapat merokok ini
salah satu cara mereka untuk menghilangkan stress akibat bekerja dan untuk penghangat disaat mereka
bekerja, bahkan mereka jika meminum kopi tanpa rokok serasa ada yang kurang. Berdasarkan jenis
pekerjaan, petani/ nelayan/ buruh adalah perokok aktif setiap hari yang mempunyai proporsi terbesar (44,5
%) dibandingkan kelompok pekerja lainnya (Riskesdas,2013).

PENGHASILAN

Tidak Bekerja, 9.8
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23.3 % 76 Orang

< 1 Juta/Bulan

1 Juta/Bulan

189 Orang

> 1 Juta/Bulan

KARAKTERISTIK PEKERJAAN JENIS KELAMIN

18.7 % 61 Orang

58 %

PENDIDIKAN

Kemiskinan dipahami sebagai ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi
kebutuhan dasar makanan maupun non makanan yang diukur dari pengeluaran.
Distribusi pendapatan merupakan ukuran kemiskinan relatif. Pengukuran kemiskinan
dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk
makanan maupun untuk non makanan yang harus dipenuhi seseorang untuk hidup
secara layak. Di Indonesia batas kemiskinan atau tingkat pengeluaran per kapita per
bulan tahun 2016 sebesar Rp 361.990,- (Profil Kesehatan Indonesia, 2016).

PENGHASILAN

Penghasilan masyarakat Pabean Udik yang diatas 1 juta perbulan tidak bisa dinyatakan sebagai
masyarakat miskin atau bukan, karena layak atau tidaknya kehidupan sebuah masyarakat dapat dilihat
dari apakah masyarakat tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya atau tidak.
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Di dalam & di luar

7 Orang

Di dalam & di luar

Di dalam & di luar
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1.5 %

10.8 % 52 Orang

PENGHASILAN

87.7 % 422 Orang

Perilaku tersebut dapat menyebabkan munculnya penyakit ISPA.
Diketahui bahwa terdapat hubungan antara perilaku merokok orang tua dan
anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah dengan kejadian ISPA pada
BALITA di wilayah kerja Puskesmas Sempor II (Winarni,2010). Upaya untuk
mengatasi masalah tersebut maka perlu dilaksanakan kegiatan pembinaan
dan pelatihan tentang bahaya rokok bagi keluarga khususnya ibu-ibu yang
memiliki keluarga perokok aktif yang berada di lingkungan rumah dengan
keluarga. Fungsi Ibu sebagai ujung tombak sekaligus sebagai detektor
bahaya asap rokok yang dibina untuk menginformasikan keluarga dari
bahaya tersebut.

PENDIDIKAN

USIA

HASIL DAN PEMBAHASAN

KESIMPULAN
Usia : 15 – 49 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SD/Sederajat

Pekerjaan : Sebagai nelayan
Penghasilan : > 1 Juta per Bulan
Karakteristik : Merokok di dalam dan di luar Rumah

SARAN
Penelitian ini baru melihat karakteristik
perokok, untuk penelitian selanjutnya bisa
dilakukan penelitian lebih mendalam tentang
faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi
rokok di wilayah pesisir pantai utara Indramayu,
sehingga dengan penelitian tersebut akan
diketahui faktor apa saja yang mempengaruhinya
dan dapat dijadikan dasar dalam melaksanakan
intervensi dalam mengatasi masalah rokok di
kawasan pesisir.

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengukur
pengeluaran perbulan masyarakat dalam memenuhi
kebutuhan makanan dan non makanan. Sehingga dapat
diketahui apakah rokok dianggap sebuah kebutuhan atau
tidak, dan apakah rokok dialokasi secara khusus dari
penghasilan yang didapatkan atau tidak. Kenapa hal tersebut
perlu dilakukan karena, apabila dilihat dari tingkat
pendidikan responden mayoritas pendidikan hanya sampai
tamat SD/Sederajat. Hal tersebut terjadi apakah karena
penghasilan yang didapatkan tidak mencukupi atau karena
tidak dialokasikan. Sedangkan untuk konsumsi rokok mampu
untuk membeli.

