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II  TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Rokok 
Rokok adalah 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 sintesisnya yang 
asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan dan atau tanpa 
bahan tambahan (InfoPOM, 2013). Konsumsi produk tembakau 
berupa rokok menjadi masalah tersendiri, karena di dalam produk 
tembakau yang dibakar terdapat lebih dari 4.000 zat kimia antara 
lain Nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat 
karsinogenik. Dampak negatif penggunaan tembakau pada 
kesehatan telah lama diketahui, diantaranya adalah kanker paru 
yang merupakan penyebab kematian nomor satu di dunia. Rokok 
juga dapat menyebabkan serangan jantung, impotensi, penyakit 
darah, enfisema, stroke, dan gangguan kehamilan dan janin yang 
sebenarnya dapat dicegah (InfoPom, 2013). 

Menurut Santoso dalam Alamsyah tahun 2007, perilaku 
merokok sudah dianggap sebagai perilaku yang dapat ditolerir 
masyarakat. Perilaku merokok dijumpai dalam kehidupan sehari-
hari, seperti di lingkungan rumah, kantor, angkutan umum 
maupun di jalanan. Perokok dapat dijumpai hampir setiap saat. 
Bahaya rokok bagi kesehatan dapat berupa gangguan 
kardiovaskular, pernapasan, keganasan, mental, dan gangguan 
lainnya. Semakin muda usia seseorang memulai konsumsi rokok, 
maka semakin panjang durasi merokoknya dan makin besar 
dampak merokok untuk berkembang menjadi penyakit (El-
Sharkawy, 2011).  
 
2.2 Perkembangan Rokok Indonesia 

Konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di 
Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Di samping 
masih menjadi masalah nasional di Indonesia, konsumsi rokok di 
Indonesia juga memberikan sumbangan masalah kesehatan 
global dengan menjadi salah satu dari lima negara yang 
mengkonsumsi rokok tertinggi di dunia, (Tobacco Atlas dalam 
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TCSC-IAKMI, 2012). Perkembangan konsumsi rokok ditunjukkan 
pada Gambar 2.1. 

 
 (Sumber : Tobacco Atlas dalam TCSC-IAKMI 2012) 

Gambar 2.1. Lima Negara dengan konsumsi rokok terbesar 
(milyar batang) 

Gambar di atas memperlihatkan konsumsi rokok 
berdasarkan jumlah total batang yang dihisap per tahun pada 
lima negara yang mengkonsumsi rokok terbanyak. Menurut 
Tobacco Atlas dalam TCSC-IAKMI tahun 2012 menunjukkan 
bahwa tahun 2002, 2009 dan 2012 terjadi peningkatan jumlah 
batang rokok yang dikonsumsi di Indonesia dan China, dan 
penurunan di Amerika dan Jepang serta fluktuatif di Rusia. 
Konsumsi rokok di Indonesia meningkat dari 182 milyar batang 
pada tahun 1998 menjadi 260.8 milyar batang pada tahun 2009. 
Peringkat lima Negara dengan konsumsi rokok ditunjukkan pada 
Gambar 2.2. 
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(Sumber : Tobacco Atlas dalam TCSC-IAKMI 2012) 

Gambar 2.2. Peringkat lima Negara dengan konsumsi rokok 
terbesar (milyar batang) tahun 2009. 

Gambar 2.2 menunjukkan bahwa dari data tahun 2009 
dalam buku Tobacco Atlas TCSC-IAKMI tahun 2012, Indonesia 
adalah negara keempat dengan jumlah batang rokok yang 
dikonsumsi terbesar di dunia setelah China, Rusia dan Amerika. 
Ini berarti peringkat Indonesia meningkat dibandingkan tahun 
sebelumnya dari peringkat lima menjadi peringkat empat, dan 
Jepang turun dari peringkat keempat menjadi peringkat kelima. 

 
2.3 Regulasi Pengamanan Rokok 

Framework Convention Tabacco Control (FCTC) adalah 
perjanjian internasional yang bertujuan melindungi generasi 
muda sekarang dan masa mendatang dari dampak konsumsi 
tembakau dan paparan asap rokok yang merusak kesehatan, 
sosial, lingkungan dan ekonomi. Setelah perjanjian pengendalian 
tembakau sedunia tahun 2005, pemerintah di beberapa negara 
merasa berkewajiban melindungi masyarakat dengan 
memberikan informasi tentang bahaya tembakau dalam bentuk 
gambar dan tulisan. Negara yang mempelopori pemberian label 
peringatan dalam bentuk gambar dan tulisan pada kemasan 
rokok adalah Kanada dan Brazil, melaporkan bahwa peringatan 
dalam bentuk gambar terbukti efektif menurunkan jumlah perokok 
di negara tersebut (Achadi, 2004).  

Setelah adanya perjanjian tersebut pemerintah Indonesia 
mengeluarkan sejumlah peraturan, diantaranya peraturan 
Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 
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merupakan amanat peraturan tertinggi untuk pemerintah 
meningkatkan kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 
Pada tanggal 24 Desember 2012, Pemerintah telah 
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 
Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung  Zat Adiktif 
Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan  yang merupakan 
mandat dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 
2012 ini merupakan salah satu kebijakan pengendalian konsumsi 
produk tembakau berupa rokok dalam bidang kesehatan. Untuk 
pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tersebut, Kementerian 
Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan 
Kesehatan dan Informasi Kesehatan Dalam Kemasan Produk 
Tembakau. Berikut adalah peraturan Mentri Kesehatan Republik 
Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman 
Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan 
Produk Tembakau ; 

1. Produsen dan importir produk tembakau wajib 
mencantumkan peringatan kesehatan pada kemasan 
terkecil dan kemasan lebih besar produk tembakau 
(bungkus dan slop). 

2. Gambar dan tulisan peringatan kesehatan harus 
mempunyai satu makna yang tercetak menjadi satu dengan 
kemasan produk tembakau dan bukan merupakan stiker 
yang ditempelkan pada kemasan produk tembakau. 

3. Tidak boleh tertutup apapun sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, kecuali pembungkus plastik 
transparan sehingga peringatan kesehatan dan Informasi 
kesehatan masih dapat terbaca dengan jelas. 

4. Peringatan kesehatan terdiri atas 5 (lima) jenis yang 
berbeda, yang dicantumkan pada setiap 1 (satu) varian 
produk tembakau dengan porsi masing-masing 20% (dua 
puluh persen) dari jumlah setiap varian produk tembakau 
pada waktu bersamaan. 

5. Peringatan kesehatan dicantumkan pada bagian atas 
kemasan sisi lebar bagian depan dan belakang masing-
masing seluas 40% (empat puluh persen). 
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6. Pada bagian atas gambar terdapat tulisan “PERINGATAN” 
dengan menggunakan jenis huruf arial bold berwarna putih 
di atas dasar hitam dengan ukuran huruf 10 (sepuluh) atau 
proposional dengan kemasan. 

7. gambar dicetak berwarna dengan kombinasi 4 (empat) 
warna (Cyan, Magenta, Yellow, Black) dengan kualitas 
gambar resolusi tinggi atau paling sedikit 300 dot per inch 
(dpi). 

8. Pada bagian bawah gambar dicantumkan tulisan berwarna 
putih dengan dasar hitam sesuai dengan makna gambar,  
dicetak dengan jelas dan mencolok baik gambar ataupun 
tulisannya,  tidak mudah rusak, lepas dan luntur baik karena 
pengaruh sinar ataupun udara. 

 
2.4 Kemasan rokok 
 Menurut Klimchuk dan Krasovec (2007) desain kemasan 
adalah bisnis kreatif yang meningkatkan bentuk, struktur, 
material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain 
dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Menurut 
Majalah Concept (2007), packaging is the science, art, and 
technology of enclosing or protecting products for distributive, 
storage, sale, and use. Desain kemasan adalah ilmu, seni, dan 
teknologi yang bertujuan untuk meindungi sebuah produk saat 
akan didistribusikan, disimpan, dijual dan dipakai.  
 Klimchuk dan Krasovec (2007) mengatakan bahwa unsur 
dari desain kemasan yang terpenting adalah: (1) gambar, (2) 
pesan/informasi, (3) warna, (4) ukuran.  Desain kemasan memiliki 
elemen-elemen yang membentuk desain kemasan suatu produk. 
Menurut Wiria (2007), suatu desain kemasan yang menarik 
dibangun dari elemen visual dan elemen struktural yang didesain 
sedemikian rupa untuk menimbulkan suatu respon positif pada 
konsumennya. Elemen visual adalah bagian kemasan yang 
menarik perhatian konsumen pada saat melihat seperti warna 
kemasan, bentuk kemasan, dan desain grafis seperti ukuran, 
gambar dan slogan pada label kemasan. Sedangkan elemen 
struktural adalah bahan atau material yang digunakan pada 
kemasan. 
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 Menurut Aditama (1997) mencantumkan bahaya merokok 
pada setiap bungkus rokok dianggap perlu untuk memberi 
kesempatan pada calon pembeli agar menimbang-nimbang, 
apakah akan membeli barang yang berbahaya. Tulisan dan 
gambar peringatan merokok bervariasi dari yang paling 
sederhana, yang hanya menuliskan  “merokok berbahaya bagi 
kesehatan” sampai ke tulisan yang lebih spesifik, contohnya 
“merokok dapat menyebabkan kanker paru-paru, bronkitis kronik 
dan emfisema, penyakit jantung koroner dan gangguan pada 
janin dalam kandungan. 

 Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 
2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi 
Kesehatan Dalam Kemasan Produk Tembakau jenis peringatan 
kesehatan terdiri atas 5 gambar dan tulisan sebagai berikut: 

Gambar 2.3 Gambar peringatan bahaya merokok pada bungkus 
rokok. 

Gambar kanker mulut yang 
diakibatkan konsumsi rokok 

Gambar orang merokok  dengan asap 
yang membentuk tengkorak 

Gambar kanker tenggorokan akibat 
konsumsi rokok 

Gambar orang merokok dengan anak 
di dekatnya 

Gambar paru-paru yang  
menghitam karena kanker 
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2.5 Psikologi Konsumen 
Faktor psikologis merupakan cara yang digunakan 

untuk mengenali perasaan mereka, mengumpulkan dan 
menganalisis informasi, merumuskan pikiran dan 
pendapat dalam mengambil tindakan (Lamb,2001). 
Menurut Kotler dan keller (2009) psikologi konsumen 
dibagi menjadi 4, yakni : 
1. Motivasi 

Kekuatan psikologis yang membentuk prilaku 
seseorang sebagian besar adalah ketidaksadaran, dan 
bahwa seseorang tidak dapat memahami secara 
penuh motivasinya sendiri. 

2. Persepsi 
Persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, 
mengatur, dan menterjemahkan masukan informasi 
untuk menciptakan gambaran dunia yang berari. 
Persepsi idak hanya tergantung dari rancangan fisik, 
tetapi juga pada hubungan rangsangan terhadap 
bidang yang mengelilinginya dan kondisi dari setiap diri 
seseorang. 

3. Pembelajaran 
Pembelajaran mendorong perubahan dalam perilaku 
seseorang yang timbul dari pengalaman. 
Pembelajaran di hasilkan melalui interaksi dorongan, 
rangsangan, respon, penguatan, dan pertanda. 

4. Memori  
Memori adalah proses yang konstruktif, karena 
seseorang tidak mengingat informasi dan kejadian 
secara lengkap dan akurat. Secara umum, semakin 
banyak perhatian yang seseorang berikan pada arti 
informasi sepanjang pemrograman, semakin kuat 
asisiasi dalam memori yang dihasilkan. Ketika seorang 
konsumen secara aktif memikirkan dan 
mengkolaborasikan arti penting informasi produk atau 
jasa, asosiasi yang diciptakan dalam memori semakin 
kuat.  
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2.6 Keputusan Pembelian 
Perilaku konsumen yang secara tidak langsung 

tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan perlu dicari 
informasinya semaksimal mungkin. Banyak pengertian 
perilaku konsumen yang didefinisikan oleh para ahli salah 
satunya yang didefinisikan oleh Engel (1994) dalam Umar 
(2005) yang mengatakan bahwa perilaku konsumen 
didefinisikan sebagai suatu tindakan langsung dalam 
mendapatkan, mengkonsumsi serta menghabiskan barang 
dan jasa, termasuk keputusan yang mendahului dan  
mengusuli tindakan tersebut. Sedangkan keputusan 
konsumen menurut Sutisna (2003), keputusan pembelian 
diartikan sebagai suatu tindakan atau perilaku konsumen 
untuk melakukan pembelian yang diawali oleh adanya 
kesadaran atas pemenuhan kebutuhan dan keinginan. 
Keputusan yang diambil konsumen melalui proses yang 
bertahap dan berkesinambungan mulai dari identifikasi 
kebutuhan sampai dengan melakukan evaluasi pasca 
pembelian. 

Terdapat model keputusan pembelian yang 
mengisyaratkan bahwa konsumen melalui semua dari lima 
tahap dalam melalui pembelian (Kotler dan Keller, 2009); 

1. Pengenalan Masalah 
Proses dimulai saat pembeli menyadari adanya 

masalah atau kebutuhan. Pembeli merasakan adanya 
perbedaan antara yang nyata diinginkan. Kebutuhan ini 
disebabkan karena adanya rangsangan internal dan 
eksternal. Pengalaman sebelumnya orang telah belajar 
bagaimana mengatasi dorongan ini dan dimotivasi kearah 
produk yang dikeahui akan memuaskan dorongan ini. 

2. Pencarian Informasi  
Seorang konsumen yang terdorong kebutuhanya 

mungkin, atau mungkin juga tidak, mencari informasi lebih 
lanjut. Jika dorongan konsumen kuat dan produk itu 
berada didekatnya, mungkin konsuman akan langsung 
membelinya. Jika tidak, kebutuhan konsuman iti hanya 
akan menjadi ingatan saja. Pencarian informasi terdiri dari 
dua jenis menurut tingkatnya. Pertama adalah perhatian 
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yang meningkat, yang diandai dengan pencarian 
informasi yang sedang-sedang saja. Kedua, pencarian 
informasi secara aktif yang dilakukan dengan mencari 
informasi dari segala sumber. 

3. Evaluasi Alternatif  
Konsumen akan memproses informasi tentang 

pilihan merek untuk membuat keputusan terakhir. 
Pertama, kita melihat bahwa konsumen mempunyai 
kebutuhan. Konsumen akan mencari mangfaat tertentu 
dan selanjutnya melihat kepada atribut produk. 
Konsumen akan memberikan bobot yang berbeda untuk 
setiap atribut produk sesuai dengan kepentinganya. 
Kemudian konsumen mungkin akan mengembangkan 
himpunan kepercayaan merek. Konsumen juga dianggap 
memiliki fungsi utilias, yaitu bagaimana konsumen 
mengharapkan kepuasan produk bervariasi menurut 
tingkat alternatif ciri. Akhirnya konsumen akan tiba pada 
sikap kearah alternatif merek melalui prosedur tertentu. 

4. Keputusan pembelian 
Dalam tehap evaluasi, para konsumen 

membentuk preferensi atas merek-merek yang ada di 
dalam kumpulan pilihan. Konsumen juga dapat 
membentuk niat untuk membeli merek yang paling 
disukai. Dalam melaksanakan maksud pembelian, 
konsumen bisa mengambil lima sub keputusan: merek, 
dealer, kuantitas, waktu, dan metode pembayaran.      

5. Perilaku Pasca Pembelian 
Setelah pembelian, konsumen mungkin 

mengalami ketidaksesuaian karena memperhatikan fitur-
fitur tertentu yang mengganggu atau  mendengar hal-hal 
yang menyenangkan tentang merek lai, dan akan selalu 
siaga terhadap informasi yang mendukung 
keputusannya.  

Proses keputusan membeli bukan sekedar 
didasarkan pada berbagai faktor yang akan mempengaruhi 
pembeli melainkan didasarkan pada peranan pembelian 
dan keputusan untuk membeli. Dalam keputusan membeli 
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terdapat tiga faktor yang mempengaruhi konsumen dalam 
melakukan tindakan pembelian, yaitu (Tjiptono, 1998) : 

a. Konsumen individual 
Pilihan untuk membeli suatu produk yang dipengaruhi 
oleh diri sendiri, seperti perepsi terhadap merek. 

b. Lingkungan yang mempengaruhi konsumen 
Pilihan untuk membeli suatu produk yang dipengaruhi 
oleh lingkungan sekitarnya, seperti pengaruh dari 
tuntutan keluarga atau hanya sekedar meniru teman. 

c. Stimuli pemasaran atau strategi pemasaran  
Pilihan untuk membeli yang dipengaruhi oleh pemasar. 
Pemasar berusaha mempengaruhi konsumen dengan 
menggunakan stimuli-stimuli pemasar seperti promosi. 

2.7 Partial Least Square (PLS) 

Partial Least Squares (PLS) merupakan metode 
untuk mengkonstruksi model-model yang dapat 
diramalkan ketika faktor-faktor terlalu banyak. Model PLS 
merupakan sebuah indikator sebagai pencerminan 
variabel laten, namun apabila terjadi kesalahan 
pengukuran variabel laten tersebut dapat diformulasikan 
dalam bentuk konseptual dan memerlukan indikator untuk 
menjelaskannya (Haenlein et all,2004). Tujuan dari PLS  
adalah menguji teori lemah dan data yang lemah seprti 
jumlah sampel yang kecil atau adanya masalah 
normalitas data, memprediksikan pengaruh variabel X 
(variabel eksogen) terhadap Y (variabel endogen) dan 
menjelaskan hubungan teoritikal diantara kedua variabel 
tersebut. Selain itu, PLS juga dapat digunakan untuk 
mengkonfirmasi teori selain untuk memperjelas ada 
tidaknya hubungan antar variabel laten (Ghazali,2008). 

Variabel laten didalam PLS bisa berupa hasil 
pencerminan indikatornya, dengan istilah lain indikator 
reflektif (Reflesive Indikator). Disamping itu, variabel yang 
dipengaruhi oleh indikatornya, diistilahkan dengan 
indikator formatif (Formative Indikator).  Model refleksif 
dipandang secara matematis indikator seolah-olah 
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sebagai variabel yag dipengaruhi oleh variabel laten. Hal 
ini mengakibatkan bila terjadi perubahan dari indikator 
lainnya dengan arah yang sama. Ciri model indikator 
reflektif adalah (Jaya,2008): 
a. Arah hubungan kausalitas dari konstruk ke indikator 
b. Antar indikator diharapkan saling berkorelasi 
c. Menghilangkan satu indikator dari model pengukuran 

tidak akan merubah makna dan arti konstruk 
d. Menghitung adanya kesalahan pengukuran pada 

tingkat indikator. 
 
 
 

 

 

 

 

Gambar  2.4 Indikator Reflektif 

Indikator formatif mengasumsikan bahwa setiap indikatornya 
mendefinisikan atau menjelaskan karakteristik domain 
konstruknya (Latan,2012). Ciri model indikator formatif adalah 
(Jaya,2008): 

a. Arah hubungan kausalitas dari indikator ke konstruk  
b. Antar indikator diasumsikan tidak berkorelasi (tidak 

diperlukan uji kosistensi internal atau Alpha Cronbach). 
c. Menghilangkan satu indikator berakibat merubah makna 

dari konstruk 
d. Kesalahan pengukuran diletakkan pada tingkat konstruk 

(Zeta) 
 

 

Y 

X1 X3 X2 
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Gambar 2.5 Indikator Formatif 

2.8 Penelitian Terdahulu 
Nama Judul Jurnal Hasil 

Darren 
Mays, 
Sarah E 
Murphy, 
Andrea C 
Johnson, 
John D 
Kraemer 
and 
Kenneth P 
Tercyak 

A pilot study 
of research 
methods for 
determining 
the impact of 
pictorial 
cigarette 
warning 
labels among 
smokers 

Tobacco 
Induced 
Diseases 
2014, 12-
16 

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui dampak label 
bergambar peringatan bahaya rokok 
kepada para perokok.  Dilakukan 
dengan penilaian dasar persepsi  
perilaku peringatan berupa label 
tulisan peringatan dan berupa label 
kemasan bergambar bahaya 
merokok. Dihasilkan perhatian dari 
“bahaya rokok” dengan kemasan 
bergambar sebesar 4.1(1.3), 
sedangkan berupa tulisan sebesar 
2.7 (1.2) dan pada “Peringatan yang 
menyebabkan berhenti merokok” 
pada kemasan bergambar sebesar 
3.5 (1.3) sedangkan pada kemasan 
bertulisan sebesar 1.1(0.3).  
Kesimpulanya responden menerima 
bahwa gambar bahaya pada label 
bergambar mempengaruhi mereka.   

 

  

Y 

X1 X2 X3 
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  Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
Nama Judul Jurnal Hasil 

Gholam 
Reza 
Heydari, Ali 
Ramezank
hani, and 
Firoozeh 
Talischi. 

The Impacts 
of Cigarette 
Packaging 
Pictorial 
Warning 
Labels on 
Smokers in 
the City of 
Tehran 

National 
Research 
Institute 
of 
Tubercul
osis and 
lung 
Disease, 
Iran. 
Tanaffos 
2011, 
10(1) Vol 
40-47 

Penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif yang dilakukan untuk 
mengevaluasi efek label kemasan 
rokok bergambar peringatan 
kesehatan di kota Tehran. Data 
dikumpulkan dengan menggunakan 
kuesioner. Hasil dari penelitian ini 
diantaranya ; 
- Konsumsi merek rokok asing lebih 
dari 60%  
- 33% dari perokok tidak berpikir 
bahwa mereka akan mengurangi 
merokok setelah pelaksanaan pesan 
peringatan bergambar pada bungkus 
rokok  
- 7% perokok menurunkan konsumsi 
rokok  
-10% dari perokok percaya bahwa 
kualitas gambar peringatan terlampir 
baik 

Sri Widati Efektivitas 
pesan 
bahaya 
rokok pada 
bungkus 
rokok 
erhadap 
perilaku 
merokok 
masyarakat 
miskin 

Jurnal 
Promkes, 
Vol. 1, No 
Desembe
r 2013: 
105-110 

Merupakan penelitian deskriptif yang 
bertujuan untuk mengetahui 
efektivitas pesan kesehatan pada 
bungkus rokok. Penelitian ini 
menggunakan metode kuesioner 
dan indep interview. Hasil penelitian 
menunjukkan. Pertama, informan 
mengetahui bahaya merokok dari 
pesan pada bungkus rokok. Kedua, 
pesan bahaya rokok pada bungkus 
rokok belum bias menaikkan 
pengetahuan informan mengenai 
subtansi rokok, dan bahaya rokok. 
Ketiga, sebagian informan merasa 
biasa saja keika membaca isi pesan 
kesehatan pada bungkus rokok.    

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 
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