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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1  Latar Belakang 

Merokok merupakan salah satu gaya hidup yang berpengaruh pada 

kesehatan manusia. dalam kehidupan sehari-hari sangat mudah dijumpai 

orang-orang yang merokok, baik di tempat-tempat umum, rumah sakit, 

Puskesmas dan bahkan di dalam rumah. keadaan ini merupakan cerminan dari 

masih rendahnya kepedulian para perokok akan bahaya asap rokok pada 

kesehatan diri sendiri maupun kesehatan orang lain (Syahputra dkk, 2014). 

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 menunjukkan 

bahwa terjadi peningkatan prevalensi perokok di Indonesia dari 27% pada 

tahun 1995, meningkat menjadi 36,3% pada tahun 2013. persentase untuk 

perokok aktif 11,7% dan perokok pasif sebesar 56,8% (Kemenkes RI, 2013). 

Dampak rokok tidak hanya mengancam si perokok tetapi juga orang 

disekitarnya atau perokok pasif karena pada sebatang rokok terkandung 

sekitar 4.000 senyawa kimia, diantaranya karbon monkosida, nikotin dan tar. 

data yang ditunjukkan oleh Global Adult Tobacco Survey (GATS) tahun 2012 

menunjukkan  bahwa 51,3% atau 14,6 juta orang dewasa terpapar dengan 

asap rokok ditempat kerjanya dan 85,4% atau 44 juta orang dewasa terpapar 

dengan asap rokok saat berkunjung ke restoran. paparan asap rokok juga 

dialami oleh 78,4% atau 133,3 juta orang dewasa di dalam rumahnya 

(Kemenkes RI, 2012). 
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Kebiasaan dalam anggota keluarga yang merokok di dalam rumah dapat 

berdampak negatif bagi anggota keluarga terutama pada balita yang tidak 

sengaja terkontak asap rokok. berbagai zat berbahaya yang terkandung dalam 

asap rokok masuk ke dalam tubuh anak-anak dan dapat mengganggu 

kesehatannya, apalagi dimasa pertumbuhan anak-anak sangat rentan terhadap 

penyakit karena sistem kekebalan tubuhnya masih belum sempurna sampai 

usianya melewati tahun ke tujuh (Hidayat, 2005). 

Di Indonesia jumlah perokok pasif anak-anak sebanyak 43 juta anak, 

yang 11,4 juta diantaranya berusia 0-4 tahun (Perdana & Waspada, 2014). 

hasil temuan ini menunjukkan bahwa kebiasaan merokok masyarakat 

Indonesia terutama di dalam keluarga sangat merugikan kesehatan, karena 

para perokok masih merokok di tempat umum dan menyebarkan penyakit 

kepada orang yang tidak merokok dan tak terkecuali anak-anak yang berada 

disekitar perokok (Syahputra dkk, 2014). 

Kalimantan Barat merupakan salah satu propinsi di Indonesia dengan 

jumlah perokok yang cukup tinggi. hasil Riskesdas tahun 2013 menunjukkan 

prevalensi perokok di propinsi Kalimantan Barat sebesar 23,6%. dengan 

jumlah prevalensi perokok dalam rumah ketika bersama anggota rumah 

tangga sebesar 91,3%, sedangkan di Kota Pontianak sebesar 82,4%. 

Kebiasaan merokok orang tua yang cukup tinggi di dalam rumah dapat 

menjadikan balita sebagai perokok pasif yang selalun terpapar asap rokok 

sehingga dapat mempengaruhi kesehatan balita. keberadaan perokok di dalam 

rumah telah terbukti memiliki pengaruh terhadap kejadian ISPA, dimana 
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menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahmayatul (2013) membuktikan 

bahwa rumah yang orang tuanya mempunyai kebiasaan merokok berpeluang 

meningkatkan kejadian ISPA sebesar 7,83 kali lebih besar dibandingkan 

dengan rumah balita yang orang tuanya tidak merokok di dalam rumah. 

Penelitian yang sama dilakukan oleh Supriyanti (2015) menemukan 

bahwa anak balita yang terpapar asap rokok berisiko 18.480 kali lebih besar 

untuk mengalami pneumonia dibandingkan balita yang tidak terpapar asap 

rokok atau anggota keluarga yang tidak mempunyai kebiasaan merokok di 

dalam rumah. 

Puskesmas Gang Sehat merupakan salah satu unit pelayanan kesehatan di 

lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Hasil Survei PHBS (Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat) yang dilakukan oleh Puskesmas Gang Sehat tahun 

2016, dari 344 rumah tangga yang dipantau 55,8,% ber-PHBS dan sebesar 

44,2% rumah tangga dengan kategori tidak ber-PHBS. hasil rekapitulasi 

indikator dengan pencapaian tertinggi yaitu mencuci tangan dengan air bersih 

dan sabun sebesar 95,7% sedangkan indikator dengan pencapaian terendah 

yaitu tidak merokok di dalam rumah hanya sebesar 33,8%. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti terhadap 

keluarga yang memiliki balita di wilayah kerja Puskesmas Gang Sehat, 

ditemukan 8 dari 10 keluarga memiliki anggota keluarga yang mempunyai 

kebiasaan merokok, dan 6 dari 10 merupakan perokok berat mengkonsumsi 

1-2 bungkus rokok perharinya. Hasil wawancara diperoleh 7 dari 10 keluarga 
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memiliki masalah kesehatan pada balitanya dimana 4 balita mengalami 

pneumonia. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, terlihat bahwa ada 

masalah yang mempengaruhi kesehatan balita, sehingga peneliti merasa 

tertarik untuk meneliti kajian gambaran paparan asap rokok rumah tangga 

terhadap kesehatan pada balita di wilayah kerja Puskesmas Gang Sehat 

Kecamatan Pontianak Selatan. 

I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana efek paparan asap rokok 

rumah tangga terhadap kesehatan balita di wilayah kerja Puskesmas Gang 

Sehat Kecamatan Pontianak Selatan?.” 

I.3 Tujuan Penelitian 

I.3.1  Tujuan Umum 

Untuk mengetahui paparan asap rokok terhadap kesehatan pada 

balita di wilayah kerja Puskesmas Gang Sehat Kecamatan Pontianak 

Selatan. 

I.3.2  Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui paparan asap rokok pada balita balita di wilayah 

kerja Puskesmas Gang Sehat Kecamatan Pontianak Selatan. 

2. Untuk mengetahui karakteristik orang tua balita di wilayah kerja 

Puskesmas Gang Sehat Kecamatan Pontianak Selatan. 
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3. Untuk Mengetahui jumlah anggota keluarga balita yang perokok di 

wilayah kerja Puskesmas Gang Sehat Kecamatan Pontianak Selatan. 

4. Untuk mengetahui gambaran perilaku merokok orang tua balita 

perokok di wilayah kerja Puskesmas Gang Sehat Kecamatan 

Pontianak Selatan. 

I.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Masyarakat 

Sebagai bahan masukan, informasi dan wawasan untuk dampak 

kasus efek paparan asap rokok di rumah tangga pada balita sehingga 

masyarakat dapat mewaspadai dan melakukan upaya pencegahan 

penyakit. 

1.4.2 Bagi Puskesmas 

Sebagai bahan informasi atau masukan untuk menentukan 

kebijakan program yang berhubungan dengan pencegahan dan 

pemberantasan penyakit yang berkaitan dengan paparan asap rokok. 

1.4.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 

referensi peneliti berikutnya terkait dengan efek paparan asap rokok di 

rumah tangga pada balita. 
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I.5 Keaslian Penelitian 

Tabel I.1 

Keaslian Penelitian 

Nama Judul 

penelitian 

Tujuan 

penelitian 

Metode 

penelitian 

Hasil penelitian 

M. Mifta nur 

rohim, 2014 

Hubungan 

merokok 

anggota 

keluarga 

dengan 

kejadian 

ISPA pada 

balita di 

wilayah kerja 

Puskesmas 

Paciran 

Kabupaten 

Lamongan 

Mengetahui 

hubungan 

merokok 

anggota 

keluarga dengan 

kejadian ISPA 

pada balita 

Cross 

setional 

Ada hubungan 

antara anggota 

keluarga yang 

merokok dengan 

kejadian ISPA 

pada balita (p 

value = 0,001) 

Oktaviani 

supriyanti, 

2015 

Hubungan 

paparan asap 

rokok dan 

rumah tidak 

sehat dengan 

kejadian 

pneumonia 

pada anak 

balita di 

Puskesmas 

Wirobrajan 

Yogyakarta 

Untuk 

mengetahui 

paparan asap 

rokok dan 

rumah tidak 

sehat denga 

kejadian 

pneumonia 

Case 

control 

Ada hubungan 

paparan asap 

rokok dan rumah 

tidak sehat 

dengan kejadian 

pneumonia pada 

balita (p value = 

0,003). 

Salma milo, 

A. yudi 

ismanto dan 

vandri D. 

Kallo, 2015 

Hubungan 

kebiasaan 

merokok di 

dalam rumah 

tangga 

dengan 

kejadian 

ISPA pada 

anak usia 1-5 

tahun di 

Puskesmas 

Sario Kota 

Manado 

Untuk 

mengidentifikasi 

kebiasaan 

merokok di 

dalam rumah 

dan kejadian 

ISPA serta 

menganalisis 

hubungan antara 

kebiasaan 

merokok dengan 

kejadian ISPA 

Cross 

sectional 

Ada hubungan 

antara kebiasaan 

merokok dengan 

kejadian ispa (p 

value = 0,002). 
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Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-

penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya bersifat deskriptif sedangkan penelitian bersifat analitik. 

2. Subjek penelitian orang tua yang memiliki anak usia 12-59 bulan. 

3. Adanya variabel baru yang diteliti yaitu jumlah anggota keluarga yang 

merokok yang tidak terdapat pada penelitian sebelumnya. 

4. Tempat penelitian dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Gang Sehat Kota 

Pontianak. 


