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PENDAHULUAN

 Merokok adalah salah satu gaya hidup 

yang tidak sehat. 

 Kebiasaan mengkonsumsi tembakau dan 

merokok menjadi salah satu penyebab 

terganggunya kesehatan atau bahaya bagi 

kesehatan



Lanjutan
 Tahun 2014 UMMagelang sebagai dasar

menindaklanjuti peraturan pemerintah dan

Fatwa PP Muhammadiyah berdirilah

Muhammadiyah Tobacco Control Center

(MTCC).

 Bulan Februari 2018 UMMagelang

mendeklarasikan sebagai Kawasan Tanpa

Rokok (KTR) dengan SK. Rektor

Universitas Muhammadiyah Nomor

0176/KEP/II.3.AU/F/2017



Lanjutan
 Artinya lingkungan kampus dilarang untuk

melakukan kegiatan merokok,

memproduksi, menjual, mengiklankan atau

mempromosikan produk tembakau sesuai

dengan UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan.

 Namun sampai beberapa bulan dari

deklarasi masih banyak dijumpai civitas

akademika yang melakukan aktivitas

merokok di lingkungan kampus. Di sekitar

kampus meskipun di luar masih ditemui

penjual dan iklan/promosi rokok



Tujuan penelitian  

 Mengetahui dan menganalisis sikap civitas

akademika terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa

Rokok di Universitas Muhammadiyah Magelang

 Mengetahui dan menganalisis persepsi civitas

akademika terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa

Rokok di Universitas Muhammadiyah Magelang





Manfaat Penelitian
• meningkatkan produktivitas

kerja dan pelayanan umum
yang optimal

• mewujudkan kualitas udara
yang sehat dan bersih,

• menurunkan angka perokok
dan mencegah perokok di
kalangan usia muda, serta
untuk mewujudkan generasi
muda yang sehat, cerdas, dan
berkemajuan

Bagi keilmuan 
kesehatan di 

lingkungan kerja

• dapat menguatkan dan
menegakkan aturan terutama SK
Rektor yang telah ditetapkan dan
dalam jangka panjang dapat
menciptakan suasana kampus
yang aman, nyaman, sehat, dan
kreatif.

Bagi UMMagelang



TINJAUAN PUSTAKA

 2.1 Pengertian Rokok

 Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri

Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No.

188/MENKES/PB/I/2011 No. 7 Tahun 2011

Tentang Pedoman KTR yang dimaksud rokok

adalah salah satu produk tembakau yang

dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan atau

dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih,

cerutu, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari

tanaman Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica,

dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya

mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa

bahan tambahan



2.2. Kawasan Tanpa Rokok 

 Berdasarkan PP nomor 109 tahun 2012 

KTR adalah area yang dinyatakan dilarang 

untuk kegiatan merokok atau kegiatan 

memproduksi, menjual, mengiklankan dan 

atau mempromosikan produk tembakau



?

 UU Kesehatan No.36 tahun 2009 ps 115  : 

yang termasuk KTR

fasilitas 
pelayanan 
kesehatan

tempat proses 
belajar 

mengajar

tempat anak 
bermain

tempat ibadah
angkutan 
umum, 

tempat kerja

tempat umum& 
tempat lain 
ditetapkan 



2.3. Sikap 

 Sikap diartikan sebagai reaksi atau respon 

tertutup seseorang terhadap stimulus atau 

objek tertentu.

 Sikap terbentuk dari kesiapan untuk 

beraksi terhadap objek lingkungan tertentu 

sebagai suatu penghayatan terhadap objek



2.4. Pengetahuan

Pengetahuan yaitu suatu infomasi yang 

telah dikombinasikan dengan pemahaman 

dan potensi untuk melaksanakan apa yang 

telah diketahui atau disarari yang melekat 

pada diri seseorang. 

Pengertian lain dari pengetahuan adalah 

berbagai gejala yang ditemui dan didapat 

manusia melalui suatu pengamatan akal. 



METODE PENELITIAN

Populasi : semua civitas akademika 
UMMagelang terdiri dari dosen, tenaga 
kependidikan, dan mahasiswa 

Sampel menggunakan metode acak (random 
sampling), setiap anggota populasi memiliki 
probabilitas yang sama untuk dipilih sebagai 
sampel.

Jenis penelitian kuantitatif dengan pengumpulan
data melalui penyebaran kuesioner.

Analisis data : data deskriptif disajikan dalam 
bentuk tabel/diagram, dan analisis univariat



HASIL DAN PEMBAHASAN

 Statistik Deskriptif 

No Keterangan Jumlah %

1.

2.

3.

4.

5.

Kuisioner disebar

Kuisioner tidak kembali

Kuisioner kembali 

Kuisioner yang tidak lengkap

Kuisioner yang diolah

110

32

78

1

77

100%

29%

71%

0,9%

70%



Data demografi responden

 Berdasarkan kelompok usia.

 Berdasarkan  pendidikan

69%

18%

5%
8%

Kelompok Usia

<25 tahun

25-35 Tahun

36-45 Tahun

>45 Tahun

23%

22%
31%

20%

4%

Pendidikan

SMA atau Sederajat

D3

S1

S2

S3



 Berdasarkan pekerjaan

 Berdasarkan masa kerja

69%

6%

25%

Pekerjaan

Mahassiswa

Tenaga Pendidik

Dosen

34%

10%

4%

9%

43%

Masa Kerja

< 5 Tahun

5-10 Tahun

10-15 Tahun

>15tahun

lain-lain



Analisis Univariat

 Sikap

86%

14%

Sikap pelaksanaan KTR

Ya Tidak

58%

4%

38%

Sikap Dampak Adanya KTR

Positif

Negatif

Tidak berdampak apa-apa



 Pengetahuan

76%

24%

Pengetahuan pelaksanaan KTR

Ya

Tidak

0%

9%

56%

0%

21%

14%

Sumber informasi atas Istilah KTR

TV, Radio

Media Cetak

Banner

Petugas

Teman

Internet



28%

72%

Kebiasaan Merokok

Ya

Tidak



Kesimpulan

 Para responden baik yang mempunyai kebiasaan merokok

maupun yang tidak merokok, mayoritas sangat setuju

dengan adanya KTR di kampus, karena mereka

menyadari dampak dari akibat merokok, selain berakibat

pada diri sendiri juga terhadap orang lain.

 Kegiatan merokok tidak selayaknya dilakukan di kampus,

jika ada perokok yang merokok di kampus harus

dikenakan sanksi sesuai yang ada dalam SK Rektor .

 Responden menyambut baik (positif) diberlakukannya

KTR di kampus

 Informasi yang paling banyak diketahui responden

tentang KTR yaitu dari banner yang dipasang



Saran

 Kampus yaitu seluruh civitas akademika

UMMagelang untuk terus dapat menegakan KTR

yang sudah ada

 Perlu ketegasan implementasi sanksi

 Perlu dilakukan lebih banyak sosialisasi dengan

media lain selain banner


