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SIV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Profil Responden 

 Profil responden menggambarkan tentang bagaimana 
profil responden pada penelitian. Responden sendiri merupakan 
sekumpulan orang yang menjawab pertanyaan melalui sistem, 
misalnya dengan mengisi lembar kuesioner yang bertujuan untuk 
mendapatkan sampel representatif dari populasi tertentu 
(Wibisono, 2003). Profil responden ini digunakan sebagai wakil 
dari populasi masyarakat kota Malang yang mengkonsumsi rokok 
serta mengetahui gambar peringatan bahaya merokok pada 
kemasan rokok yang beredar pada saat ini. Penelitian melibatkan 
100 orang yang menjadi nara sumber utama untuk mengisi 
kuesioner. Rekapitulasi data kuesioner dapat dilihat pada 
Lampiran 2. Profil responden terdiri dari jenis kelamin, usia, 
pekerjaan, penghasilan/uang saku, usia pertama kali merokok, 
merek rokok yang dikonsumsi, dan intensitas merokok dalam 
satu hari. 
 
4.2 Karakteristik Responden 
 Hasil kuesioner didapatkan bahwa seluruh responden 
berdomisili di Kota Malang dan konsumen rokok. Karakteristik 
responden menggambarkan keadaan responden yang meliputi 
jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendapatan/uang saku, dan 
Jumlah konsumsi rokok dalam satu hari. Karakteristik umum 
responden secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 4.1. 
Tabel 4.1 Karakteristik Responden 

No Karakteristik Responden Orang Presentase (%) 

1. Jenis Kelamin 
a. Laki-laki 
b. Perempuan 

 
97 
3 

 
97 
3 

2 Usia 
a. 12-15 tahun 
b. >15-18 tahun 
c. >18-23 tahun 
d. >23-30 tahun 
e. >30-45 tahun 
f. >45 tahun 

 
5 

11 
49 
25 
10 
- 

 
5 

11 
49 
25 
10 
- 
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Tabel 4.1 Karakteristik Responden (Lanjutan) 
No Karakteristik Responden Orang Presentase (%) 

3. Pekerjaan 
a. Pelajar 
b. Mahasiswa 
c. Pekerja 
d. Lain-lain 

 
16 
49 
26 
9 

 
16 
49 
26 
9 

4. Pendapatan/Uang Saku 
a. <Rp. 600.000 
b. Rp. 600.001 - 1.500.000 
c. Rp. 1.500.001 - 3.000.000 
d. >Rp. 3.000.001 

 
26 
35 
26 
13 

 
26 
35 
26 
13 

5. Jumlah konsumsi rokok dalam 
satu hari 
a. 1 – 5 batang 
b. 6 – 12 batang 
c. 13 – 18 batang 
d. ≥ 19 batang 

 
 

32 
50 
10 
8 

 
 

32 
50 
10 
8 

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 
Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 4.1 didapatkan 

hasil bahwa responden yang paling banyak merokok adalah laki-
laki dengan jumlah sebanyak 97 orang atau 97%, sedangkan 
responden perempuan yang merokok berjumlah 3 orang atau 
3%. Dari sejumlah data yang ada kebiasaan merokok laki-laki 
cenderung lebih besar dari pada perempuan. Menurut Riset 
Kesehatan Dasar (2010) penduduk Indonesia dengan usia lebih 
dari 15 tahun, sebanyak 54,1% seorang laki-laki merokok aktif 
setiap harinya dan 24,8% tidak merokok sisanya merokok 
kadang-kadang sebesar 11,8% dan mantan perokok sebesar 
9,4%. Jenis kelamin perempuan perokok aktif saat ini sebesar  
2,8% dan 94,4% perempuan tidak merokok, sisanya perokok 
kadang-kadang dan mantan perokok sebesar 1,4% dan 1,5%. 
Tabulasi identitas responden dapat dilihat pada Lampiran 3.  

Responden yang paling banyak menjadi konsumen rokok 
adalah usia 18-23 tahun, yaitu sebanyak 49 orang dengan 
presentase 49%. Konsumen dengan usia 12-15 tahun berjumlah 
5 orang atau 5%. Konsumen dengan usia 15-18 tahun berjumlah 
11 orang atau 11%. Konsumen dengan usia 23-30 tahun 
berjumlah 25 orang atau 25%. Sedangkan konsumen dengan 
usia 30-45 tahun berjumlah 10 orang atau 10%. Hasil kuesioner 
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penelitian menunjukkan usia konsumen rokok didominasi oleh 
kalangan yang berusia 18-23 tahun.   
.  Responden dengan jumlah terbesar yang mengkonsumsi 
rokok berprofesi sebagai sorang mahasiswa sebanyak 49 orang 
atau 49%. Konsumen rokok berprofesi sebagai pelajar berjumlah 
16 orang atau 16%. Sebanyak 26 orang atau 26% berprofesi 
sebagai pekerja. Serta 9 orang berprofesi lain-lain dengan 
presentase 9%. Kalangan yang sedang dalam masa belajar 
cenderung memiliki aktivitas tinggi dan mudah terpengaruh 
dengan lingkungan. Tidak terkecuali dalam hal merokok, menurut 
sejumlah data yang dihasilkan mulai dari tahun 1995-2010 yang 
telah dirangkum dalam  TCSC-IAKMI (2012) menunjukkan bahwa 
usia pertama kali merokok masyarakat indonesia berada kisaran 
15-19 tahun. Pada tahun 1995 dengan presentase 54,6%, tahun 
2001 sebesar 58,9%, tahun 2004 sebesar 63,7%, tahun 2007 
sebesar 50,7% dan pada tahun 2010 sebesar 43,3%.  

Responden pada penelitian ini memiliki penghasilan atau 
uang saku yang bervariasi. Dari segi penghasilan tersebut 
diketahui bahwa, responden yang mengkonsumsi rokok sebagian 
besar memiliki penghasilan atau uang saku sebesar Rp. 600.000-
Rp. 1.500.000 sebanyak 35 orang atau 35%. Sebanyak 26 orang 
atau 26% memiliki penghasilan atau uang saku sebesar kurang 
dari Rp. 600.000. responden dengan penghasilan atau uang saku 
Rp. 1.500.000-Rp. 3.000.000 sebanyak 26 orang atau 26%. 
Sebanyak 13 orang atau 13% berpenghasilan sebesar lebih dari 
Rp. 3.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas perokok 
memiliki penghasilan dibawah UMR (upah minimum regional), 
atau masih belum memiliki penghasilan pribadi. Menurut TCSC-
IAKMI (2012), sebesar  63%  rumah  tangga  di  Indonesia  
memiliki  pengeluaran  untuk membeli  rokok. Bahkan menurut 
sumber yang sama jika  dibandingkan  dengan  rumah  tangga  
terkaya,  persentase  pengeluaran  rumah tangga termiskin untuk 
membeli rokok jauh  lebih  besar yaitu 12%, sementara di rumah 
tangga terkaya  hanya  7%.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  
rumah tangga termiskin  lebih terjerat  konsumsi  rokok  dari  pada  
rumah  terkaya. 

Sebagian besar responden memiliki intensitas merokok 
sebanyak 6-12 batang dalam satu hari dengan jumlah 50 orang 
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atau 50%. Responden dengan intensitas merokok 1-5 batang 
dalam satu hari sebanyak 32 orang atau 32%. Responden 
dengan intensitas merokok 13-18 batang dalam satu hari 
sebanyak 10 orang atau 10%. Sedangkan 8 orang atau 8% 
responden memiliki intensitas merokok lebih dari 19 batang 
dalam satu hari. Kebanyakan dari responden merokok kurang 
lebih satu bungkus dalam satu hari dimana rokok perbungkus 
berjumlah 12-16 batang. Menurut data menurut TCSC-IAKMI 
(2012) berpendapat bahwa rata-rata jumlah batang rokok yang 
dikonsumsi pada tahun 2010 adalah 10 batang  per  hari, dengan 
perincian 10  batang  pada  laki-laki  dan  6  batang  pada  
perempuan. 
 
4.3 Hasil Uji Instrumen Penelitian 
 Dalam penelitian ini dilakukan pengujian pada instrumen 
penelitian (kuesioner) untuk menentukan apakah kuesioner yang 
digunakan dapat mengukur apa yang ingin diukur (validitas) dan 
hasil pengukuran relatif konsisten (reliabilitas). 
 
4.3.1 Hasil Uji Validitas 
 Uji validitas instrumen merupakan uji yang dipergunakan 
untuk mengetahui kevalidan dari suatu instrumen penelitian. 
Menurut Tika (2006), intrumen dapat dikatakan valid apabila nilai 
r hitung dari setiap indikator > nilai r tabel serta memiliki nilai 
positif. Output hasil uji validitas dengan menggunakan software 
SPSS versi 17 dapat dilihat pada lampiran 4. Dari hasil uji 
validitas tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel, sehingga 
dapat ditarik kesimpulan bahwa instrumen penelitian tersebut 
valid.  
 
4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas 
 Uji reliabilitas instrumen merupakan uji yang digunakan 
untuk mengetahui apakah instrumen penelitian berupa kuesioner 
yang telah disebarkan akan menghasilkan hasil yang sama. 
Menurut Arifin (2010), suatu instrumen penelitian dikatakan 
reliabel jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah 
konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Nilai cronbach’s alpha 
dianggap memiliki nilai reliabilitas yang baik jika nilainya lebih dari 
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0,6. Dari pengolahan data menggunakan software SPSS versi 
17.0, cronbach’s alpha untuk seluruh variabel yang digunakan 
pada penelitian ini memiliki reliabilitas yang baik karena 
seluruhnya bernilai lebih dari 0,6. Output hasil uji reliabilitas 
dengan menggunakan software SPSS versi 17.0 dapat dilihat 
pada Lampiran 5 
 
4.4 Evaluasi Model Partial Least Square 
4.4.1 Diagram Jalur Partial Least Square 
 Diagram jalur merupakan diagram yang menghubungkan 
kasual antara variabel bebas dengan variabel terikat. Diagram 
jalur menunjukkan nilai dan hubungan antara indikator dengan 
variabel serta antar variabel laten eksogen dan laten endogen. 
Gambar diagram jalur penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 
4.1. 
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Keterangan : 
X1 : Gambar 
X11 : Kejelasan Gambar 
X12 : Gambar Menarik 
X13 : Gambar Menakutkan 
X14 : Gambar Mendorong 
X15 : Gambar Efektif 
X2 : Informasi 
X21 : Tingkat Perhatian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.1 Diagram jalur penelitian 
 

X22 : Kuantitas Pemahaman 
X23 : Tingkat Kepercayaan 
X24 : Kemampuan Mengenali 
X25 : kemampuan Mengingat 
X3 : Harga 
X31 : Kenaikan 2 kali 
X32 : Kenaikan 5 kali 
X33 : Kenaikan 10 kali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y1 : Pengaruh Psikologi 
Y11 : Motivasi 
Y12 : Persepsi 
Y13 : Pengetahuan 
Y14 : Memori 
Y2 : Keputusan Pembelian 
Y21 : Keputusan Pembelian 
Y22 : Kuantitas
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Pada hasil pemodelan PLS dalam diagram jalur (Gambar 
4.1) dapat diketahui bahwa terdapat nilai loading faktor dalam 6 
indikator yang kurang dari 0,50. Indikator tersebut adalah 
indikator kejelasan gambar (X11) dengan nilai 0,367, indikator 
kuantitas pemahaman (X22) dengan nilai 0,220 , indikator 
kemampuan mengenali (X24) dengan nilai 0,072 ,  indikator 
kemampuan mengingat (X25) dengan nilai -0.419, indikator 
motivasi (Y11) dengan nilai -0,245, dan indikator persepsi (Y12) 
dengan nilai 0,347. Menurut Wiyono (2011) suatu indikator dapat 
dinyatakan sebagai indikator yang baik apabila masing-masing 
indikator memiliki nilai loading factor minimal 0,50. Nilai dari 
loading factor dikatakan tinggi apabila memiliki nilai >0,7 namun 
nilai 0,5 sampai 0,6 sudah dianggap cukup. Berdasar penjelasan 
di atas dapat diketahui bahwa nilai loading factor dari indikator 
kejelasan gambar (X11), kuantitas pemahaman (X22), 
kemampuan mengenali (X24), indikator kemampuan mengingat 
(X25), indikator motivasi (Y11), dan indikator persepsi (Y12) 
belum memenuhi syarat convergent validity sehingga indikator 
tersebut perlu dimodifikasi atau dieliminasi. Hal itu dikarenakan 
indikator tersebut tidak mampu mengungkapkan sesuatu yang 
diukur dan responden kurang menganggap penting indikator 
tersebut.  

Indikator yang memiliki nilai loading factor  kurang dari 
0,50 sebaiknya dikeluarkan sehingga dalam pemodelan 
dilakukan modifikasi model terhadap indikator tersebut. Dengan 
demikian bentuk dari konstruksi diagram jalur hasil pemodelan 
PLS akan berubah. Cara modifikasi model adalah dengan 
menghapus atau mengeliminasi dari variabelnya (Ghozali, 2011). 
Hasil modifikasi diagram jalur dapat dilihat pada Gambar 4.2. 
Pada diagram jalur (Gambar4.2) tersebut setelah dilakukan 
pemodelan kembali menggunakan SmartPLS 2.0, terdapat nilai 
loading factor indikator gambar menarik (X12) dengan nilai  
0,475. Dimana indikator gambar menarik belum memenuhi syarat 
convergent validity sehingga indikator tersebut harus dieliminasi 
dan model diagram jalur dimodifikasi kembali. Hasil modifiksai 
kedua diagram jalur dapat dilihat pada Gambar 4.3.
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Gambar 4.2 Kontruksi Diagram Jalur Hasil Pemodelan PLS setelah dimodifikasi 

Keterangan : 
X1 : Gambar    X21 : Tingkat Perhatian    Y1 : Pengaruh Psikologi 
X12 : Gambar Menarik   X23 : Tingkat Kepercayaan  Y13 : Pengetahuan 
X13 : Gambar Menakutkan   X3 : Harga    Y14 : Memori 
X14 : Gambar Mendorong   X31 : Kenaikan 2 kali   Y2 : Keputusan Pembelian 
X15 : Gambar Efektif   X32 : Kenaikan 5 kali   Y21 : Keputusan Pembelian 
X2 : Informasi    X33 : Kenaikan 10 kali   Y22 : Kuantitas
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Gambar 4.3 Kontruksi Diagram Jalur Hasil Pemodelan PLS setelah dimodifikasi kedua 

Keterangan : 
X1 : Gambar    X23 : Tingkat Kepercayaan  Y13 : Pengetahuan 
X13 : Gambar Menakutkan  X3 : Harga   Y14 : Memori 
X14 : Gambar Mendorong  X31 : Kenaikan 2 kali  Y2 : Keputusan Pembelian 
X15 : Gambar Efektif  X32 : Kenaikan 5 kali  Y21 : Keputusan Pembelian 
X2 : Informasi   X33 : Kenaikan 10 kali  Y22 : Kuantitas 
X21 : Tingkat Perhatian    Y1 : Pengaruh Psikologi   
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4.4.2 Hasil Pendugaan Parameter 

 Menurut Esposito et al. (2010), indikator dikatakan 
signifikan jika thitung > ttabel, ttabel yang digunakan pada penelitian ini 

ialah 1,66 (= 0,05 dan df= 99). Seluruh indikator merupakan 
instrumen pengukur yang baik bagi seluruh variabel yang 
digunakan dalam penelitian karena telah signifikan, thitung > ttabel. 
Hasil outer loading penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran 6. 
 
4.4.3 Evaluasi Kriteria Goodness of Fit 
4.4.3.1 Hasil Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) 
1. Validitas Konvergen 
 Validitas konvergen digunakan agar dapat mengetahui 
validitas setiap indikator yang digunakan di dalam penelitian. Nilai 
validitas konvergen ini diamati berdasarkan nilai loading factor, 
agar dapat diketahui tingkat valid atau tidaknya. validitas 
konvergen dari model pengukuran dengan model reflektif dinilai 
berdasarkan korelasi antara item. Hasil output korelasi antar 
indikator dengan konstruknya dapat dilihat pada Tabel 4.4. Hasil 
pengolahan dengan SmartPLS dapat dilihat pada Lampiran 7 
 Nilai validitas konvergen berdasarkan nilai outer loading 
yang terdapat pada Tabel 4.4 diketahui bahwa ada tujuh indikator 
yang tidak memenuhi nilai validitas konvergen, yakni indikator 
kejelasan gambar (X11), gambar menarik (X12), kuantitas 
pemahaman (X22), kemampuan mengenali (X24), kemampuan 
mengingat (X25), motivasi (Y11), dan indikator persepsi (Y12). 
Hal itu dikarenakan indiktor faktor tersebut mempunyai nilai 
dibawah 0,5 sehingga harus dihilangkan atau dieliminasi. Nilai 
dari outer loading dikatakan tinggi apabila memiliki nilai >0,7 
namun nilai 0,5 sampai 0,6 sudah dianggap cukup (Wiyono, 
2011).  
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Tabel 4.4 Nilai Validitas Konvergen 

Variabel Indikator 
Outer 
Loading 

Keterangan 

Gambar (X1) X13 0.713 Valid 

 X14 0.835 Valid 

 X15 0.875 Valid 

Informasi (X2) X21 0.630 Valid 

 X23 0.977 Valid 

Harga (X3) X31 0.858 Valid 

 X32 0.900 Valid 

 X33 0.772 Valid 

Pengaruh 
Psikologi (Y1) 

Y13 0.906 Valid 

 Y14 0.922 Valid 

Keputusan 
Pembelian (Y2) 

Y21 0.622 Valid 

  Y22 0.983 Valid 

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 
2. Validitas Diskriminan 
 Validitas diskriminan digunakan pada indikator yang 
bersifat reflektif didasarkan pada nilao cross loading indikator, 
dengan nilai variabel latenya harus lebih besar dibandingkan 
korelasi terhadap variabel laten yang lain. Hasil pengolahan cross 
loading dengan SmartPLS dapat dilihat pada Lampiran 7. 
Berdasarkan hasil validitas diskriminan dapat diketahui bahwa 
nilai cross loading setiap indikator dari masing masing variabel 
latenya memiliki nilai lebih besar dari pada nilai cross loading di 
indikator lainya. Variabel dianggap sudah menjadi pembanding 
yang baik untuk model apabila nilai validitas diskriminannya lebih 
dari 0,5. Jika nilai cross loading setiap indikator pada variabel 
bersangkutan lebih besar dibandingkan dengan cross loading 
pada variabel laten lainya maka dikatakan valid (Wiyono, 2011). 
3. Uji Reliabilitas 
 Menurut Hartono (2008), reliabilitas menunjukkan 
akurasi, konsistensi dan ketepatan suatu alat ukur dalam 
melakukan pengukuran. Uji reliabilitas dalam PLS dapat 
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menggunakan 2 metode, yaitu cronbach’s alpha dan composite 
reliability. Rule of thumb nilai cronbach’s alpha atau composite 
reliability yang dapat diterima harus lebih besar dari 0,6. Hasil dan 
output hasil uji reliabilitas menggunakan software SmartPLS 
dapat dilihat pada Lampiran 7. 
 Cronbach’s alpha mengukur batas bawah nilai reliabilitas 
suatu konstruk sedangkan composite reliability mengukur nilai 
sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk (Salisbury et al, 2002). 
Didapatkan bahwa hasil dari cronbach’s alpha seluruh variabel 
yang digunakan telah reliabel karena seluruhnya memiliki nilai 
diatas 0,6. Untuk nilai composite reliability juga menunjukkan 
hasil yang reliabel karena seluruh variabel bernilai diatas 0,6. 
 
4.4.3.2 Hasil Evaluasi Model Struktural (Inner Model) 
 Untuk menilai model struktural dengan PLS dimulai 
dengan melihat R-square untuk setiap variabel laten dependen. 
Menurut Rahardian (2011), perubahan nilai R-square dapat 
digunakan untuk menilai apakah pengaruh variabel laten 
independen tertentu mempunyai pengaruh yang substantif 
terhadap variabel laten dependen. Nilai R-square untuk variabel 
pengaruh psikologi adalah 0,677. Hal ini menunjukkan bahwa 
pembentuk model dari penelitian pengaruh psikologi dipengaruhi 
oleh atribut pada variabel independen sebesar 67,7% sedangkan 
sisanya sebesar 32,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 
terdapat dalam model. Nilai R-square untuk variabel keputusan 
pembelian konsumen bernilai 0,057. Hal ini menunjukkan bahwa 
pembentuk model dari keputusan pembelian konsumen 
dipengaruhi oleh atribut gambar, informasi, harga, dan pengaruh 
psikologi sebesar 5,7% dan sisanya sebesar 94,3% dipengaruhi 
oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam model misalnya faktor 
kecanduan, kebiasaan, faktor sosial, atau faktor ekonomi. 
 Berdasarkan kedua nilai R-square tersebut dapat 
ditentukan nilai Q2 predictive relevance sebagai berikut: 
 Q2= 1 – (1 – 0,677) (1 – 0,057)= 0,696 
 Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan nilai Q2 
predictive relevance adalah 0,696. Menurut Latan dan Ghozali 
(2012), suatu konstruk memiliki relevansi prediksi yang baik 
apabila memiliki Q2 > 0, Maka, nilai Q2 pada penelitian ini telah 
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memenuhi syarat konstruk yang memiliki relevansi prediksi yang 
baik dan layak digunakan. 
 
4.5 pengaruh variabel 
1. Variabel gambar 
 Variabel gambar terdiri dari lima indikator, yaitu indikator 
kejelasan gambar (X11), gambar menarik (X12), gambar 
menakutkan (X13), gambar mendorong (X14), dan gambar efektif 
(X15). 
 Hubungan antara variabel gambar dengan indikator-
indikatornya adalah sebagai berikut: 
 X1= 0,713X13 + 0,835X14 + 0,875X15 ...........................(13) 

Indikator kejelasan gambar (X11) dan indikator gambar 
menarik (X12) pada variabel gambar tidak memiliki pengaruh 
yang cukup basar sehingga kedua indikator tersebut dihilangkan 
atau dieliminasi. Indikator kejelasan gambar (X11) tidak memiliki 
pengaruh cukup besar karena konsumen menganggap gambar 
yang ada pada kemasan rokok terlalu berlebihan dan cenderung 
tidak mejelaskan akibat merokok secara nyata.  Indikator gambar 
menarik (X12) dianggap tidak memiliki pengaruh cukup besar 
karena konsumen cenderung jarang melihat gambar yang ada 
pada kemasan rokok. 

Variabel gambar direfleksikan dari gambar menakutkan 
(X13) sebesar 0,713, gambar mendorong (X14) sebesar 0,835, 
dan gambar efektif (X15) sebesar 0,875. Menurut Ingranti et al 
(2012), nilai outer loading menunjukkan keterkaitan antara 
variabel laten dengan indikatornya. Fungsi dari outer loading 
adalah untuk melihat hubungan yang paling dominan 
berdasarkan nilai dari diagram jalur antara indikator dengan 
variabel latennya. 
 
2. Variabel informasi 

Variabel informasi terdiri dari lima indikator, yaitu indikator 
tingkat perhatian (X21), kuantitas pemahaman (X22), tingkat 
kepercayaan (X23), kemampuan mengenali (X14), dan 
kemampuan mengingat (X15). 
 Hubungan antara variabel informasi dengan indikator-
indikatornya adalah sebagai berikut: 
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 X2= 0,630X21 + 0,977X23 .............................................(14) 
Indikator kuantitas pemahaman (X22), indikator 

kemampuan mengenali (X24) dan indikator kemampuan 
mengingat (X25) pada variabel informasi tidak memiliki pengaruh 
yang cukup basar sehingga kedua indikator tersebut dihilangkan 
atau dieliminasi. Indikator kuantitas pemahaman (X22) tidak 
memiliki pengaruh cukup besar karena konsumen cenderung 
tidak mengetahui pihak yang mengeluarkan informasi yang ada 
pada kemasan rokok.  Indikator kemampuan mengenali (X24) 
dianggap tidak memiliki pengaruh cukup besar karena 
kebanyakan konsumen tidak mengetahui jenis-jenis teks 
informasi yang ada pada kemasan rokok. Indikator kemampuan 
mengingat (X25) dianggap tidak memiliki pengaruh cukup besar 
karena konsumen cenderung tidak mengingat teks informasi 
yang ada. 

Variabel informasi direfleksikan dari indikator tingkat 
perhatian (X21) sebesar 0,630, dan indikator tingkat kepercayaan 
(X23) sebesar 0,977. Indikator yang memiliki hubungan paling 
tinggi terhadap variabel informasi adalah tingkat kepercayaan 
(X23) dengan nilai outer loading sebesar 0,977. 
 
3. Variabel harga 

Variabel informasi terbentuk dari tiga indikator, yaitu 
indikator kenaikan harga 2 kali (X31), kenaikan harga 5 kali (X32), 
dan kenaikan harga 10 kali (X33).  Hubungan antara variabel 
harga dengan indikator-indikatornya adalah sebagai berikut: 
 X3= 0,858X31 + 0,900X32 + 0,772X33.............................(15) 

Variabel harga terbentuk dari indikator kenaikan harga 2 
kali sebesar 0,858, indikator kenaikan harga 5 kali sebesar 0,900, 
dan indikator kenaikan harga 10 kali sebesar 0,772. Indikator 
yang memiliki pengaruh paling besar terhadap variabel harga 
yaitu kenaikan harga 5 kali sebesar 0,900, hal tersebut terjadi 
karena kenaikan harga 5 kali lipat dari harga rokok dinilai 
memberatkan untuk kalangan perokok. 
 
4. Pengaruh Psikologi 

Variabel pengaruh psikologi terdiri dari empat indikator, 
yaitu motivasi (Y11), persepsi (Y12), pengetahuan (Y13), dan 
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memori (Y14). Hubungan antara variabel pengaruh psikologi 
dengan indikator-indikatornya adalah sebagai berikut: 
 Y1= 0,906Y13 + 0,922Y14..............................................(16) 

Indikator motivasi (Y11) dan indikator Persepsi (Y12) 
pada variabel pengaruh psikologi tidak memiliki pengaruh yang 
cukup besar sehingga kedua indikator tersebut dihilangkan atau 
dieliminasi. Indikator motivasi (Y11) tidak memiliki pengaruh 
cukup besar sedangkan Indikator persepsi (Y12) dianggap tidak 
memiliki pengaruh cukup besar karena konsumen cenderung 
tidak memilih gambar dari kemasan rokok. Konsumen 
menganggap bahwa gambar label bergambar bahaya merokok 
apapun ketika isi rokoknya sama maka itu tidak menjadi masalah. 

Variabel pengaruh psikologi direfleksikan dari 
pengetahuan (Y13) sebesar 0,906, dan memori (Y14) sebesar 
0,875. Indikator yang memiliki hubungan paling tinggi terhadap 
pengaruh psikologi adalah pengetahuan (Y13) dengan nilai outer 
loading sebesar 0,906. Tingginya nilai indikator pengetahuan 
pada variabel pengaruh psikologi menunjukkan bahwa konsumen 
mengetahui dampak dan bahaya merokok. 
 
5. Keputusan pembelian 

Variabel keputusan pembelian memiliki dua indikator, 
yaitu indikator keputusan pembelian (Y21) dan indikator kuantitas 
(Y22). Hubungan antara variabel  keputusan pembelian dengan 
indikator-indikatornya adalah sebagai berikut: 
 Y2= 0,622Y21 + 0,983X22..............................................(17) 

Variabel keputusan pembelian terbentuk dari indikator 
keputusan pembelian (Y21) sebesar 0,622, dan terbentuk dari 
indikator kuantitas (Y22) sebesar 0,983. Indikator yang memiliki 
hubungan paling tinggi terhadap keputusan pembelian konsumen 
adalah kuantitas (Y22) dengan nilai outer loading sebesar 0,983. 
Tingginya nilai indikator kuantitas pada variabel keputusan 
pembelian menunjukkan bahwa konsumen rokok masih sangat 
tinggi.  
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4.6 Urutan Variabel yang Dominan Berpengaruh terhadap 
Keputusan Pembelian 

Persamaan model struktural pada penelitian ini terdiri dari 
dua persamaan. Pertama ialah persamaan yang menyatakan 
hubungan variabel laten gambar, informasi, dan harga terhadap 
pengaruh psikologi. Persamaan struktural untuk variabel tersebut 
adalah sebagai berikut: 

Y1= 0,566X1 + 0,373X2 - 0,116X3 + ξ…........................(18) 
Melalui persamaan 18 diketahui bahwa pengaruh 

psikologi direfleksikan oleh variabel gambar, informasi, dan harga 
berturut-turut sebesar 0,566, 0,378, dan 0,116. Dari tiga variabel 
tersebut, urutan variabel yang paling berpengaruh terhadap 
pengaruh psikologi adalah gambar, informasi dan harga. Untuk 
variabel gambar dan variabel informasi nilai koefisien jalur 
tersebut bertanda positif, berarti kedua variabel tersebut memiliki 
hubungan yang positif terhadap pengaruh psikologi konsumen. 
Setiap peningkatan atau penurunan gambar dan informasi akan 
berpengaruh signifikan terhadap pengaruh psikologi konsumen. 
Untuk variabel harga nilai koefisien jalurnya bertanda negatif, 
artinya harga berpengaruh negatif terhadap pengaruh psikologi. 
Hal ini berarti semakin tinggi harga psikologi konsumen akan 
semakin rendah. 

Persamaan yang kedua adalah persamaan yang 
menyatakan hubungan variabel laten gambar, informasi, harga, 
dan pengaruh psikologi terhadap variabel laten keputusan 
pembelian konsumen. Persamaan struktural untuk variabel 
tersebut adalah sebagai berikut: 
 Y2= 0,016X1 + 0,084X2 + 0,131X3 - 0,211Y1 + ξ……......(19) 
 Persamaan 19 dapat dilihat bahwa variabel keputusan 
pembelian konsumen direfleksikan oleh variabel gambar, 
informasi, harga, dan psikologi konsumen dengan nilai koefisien 
jalur berturut-turut sebesar 0,016, 0,084, 0,131, dan 0,211. Dari 
empat dimensi ekuitas merek tersebut, urutan variabel yang 
paling berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen 
adalah pengaruh psikologo, harga, informasi, dan gambar. Untuk 
variabel gambar, informasi, dan harga nilai koefisien jalur 
tersebut bertanda positif, berarti ketiga variabel tersebut 
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mempunyai hubungan yang positif terhadap keputusan 
pembelian konsumen. Setiap peningkatan atau penurunan 
gambar, informasi, dan harga akan signifikan terhadap keputusan 
pembelian konsumen terhadap rokok. Untuk variabel pengaruh 
psikologi nilai koefisien jalurnya bertanda negatif, artinya 
pengaruh psikologi berpengaruh negatif terhadap keputusan 
pembelian konsumen. Hal ini berarti semakin tinggi pengetahuan 
dan memori, menjadikan keputusan pembelian konsumen rokok 
di Kota Malang semakin rendah. 
  
4.7 Hasil Hipotesis 

Terdapat dua model persamaan dalam penelitian ini. 
Model persamaan pertama mengindikasikan hubungan antara 
pengaruh psikologi  dengan gambar, informasi, dan harga. Model 
persamaan kedua melihat pengaruh gambar, informasi, harga 
dan pengaruh psikologi terhadap keputusan pembelian 
konsumen. 
 
4.7.1 Hasil Hipotesis terhadap Pengaruh Psikologi 
Model  1: Y1= 0,566X1 + 0,373X2 - 0,116X3 

a. Pengaruh Gambar (X1) terhadap Pengaruh Psikologi (Y1) 
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel 

gambar berpengaruh signifikan terhadap pengaruh psikologi, 
dengan nilai sebesar 0,566. Hubungan antar keduanya signifikan 
karena thitung > ttabel (8,893 > 1,66). Hal ini berarti bahwa gambar  
berpengaruh terhadap pengaruh psikologi. Meningkatnya 
penilaian terhadap gambar juga akan meningkatkan pengaruh 
psikologi. Hal tersebut menunjukkan bahwa, adanya gambar 
label bergambar bahaya merokok dapat meningkatkan 
pengetahuan akan bahaya rokok bagi konsumen. Label kemasan 
bergambar bahaya merokok dapat dilihat pada Gambar 4.4. 
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Gambar 4.4. Label kemasan bergambar bahaya merokok. 
Sumber : BPOM RI 

Menurut penelitian Hamdan (2015), berjudul Pengaruh 
Peringatan Bahaya Rokok Bergambar pada Intensi Berhenti 
Merokok, didapatkan hasil label kemasan bergambar bahaya 
merokok lebih dihayati memperingatkan mengenai bahaya rokok 
dan memberikan kesan takut sehingga cukup mendorong mereka 
untuk meningkatkan intensi (niat orang melakukan tindakan) 
untuk berhenti merokok. Label bergambar bahaya merokok 
mampu memberikan rasa takut terhadap konsumen, mampu 
menambah pengetahuan terhadap bahaya merokok dan juga 
mampu menjelaskan berbagai dampak merokok. Hasil pengujian 
hipotesis disajikan pada Lampiran 9.  

Negara Indonesia telat menerapkan label bergambar 
bahaya merokok dibandingkan 4 negara ASEAN lainya, diawali 
tahun 2004 oleh singapura. Gambar menempati 50 persen luas 
permukaan bagian depan dan belakang bungkus rokok. terdapat 
6 gambar, masing-masing diterapkan di setiap varian produk 
rokok pada kebijakan pertama. Thailand menerapkan pada tahun 
2005 dengan luas gambar 50 persen dari permukaan sisi lebar 
bagian depan dan belakang bungkus rokok. Selanjutnya, Brunei 
Darussalam menerapkan label bergambar bahaya merokok pada 
tahun 2008, bahkan mulai tahun 2012 luas gambar 75 persen dari 
permukaan sisi lebar bagian depan dan belakang bungkus rokok. 
malaysia memberlakukan label bergambar bahaya merokok 
tahun 2009, terdapat 6 jenis gambar yang akan diganti secara 
periodik setiap 24 bulan sekali (Depkes, 2012). 
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b. Pengaruh Informasi (X2) terhadap Pengaruh Psikologi (Y1) 
 Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel 
informasi berpengaruh signifikan terhadap pengaruh psikologi, 
dengan nilai sebesar 0,378. Hubungan antar keduanya signifikan 
karena thitung > ttabel (6,255 > 1,66). Hal ini berarti bahwa informasi 
berpengaruh terhadap pengaruh psikologi. Meningkatnya 
penilaian terhadap informasi juga akan meningkatkan pengaruh 
psikologi. Hal ini berarti, responden menganggap adanya teks 
informasi pada gambar label bergambar bahaya merokok dapat 
meningkatkan pengetahuan dari dampak mengkonsumsi rokok. 
Menurut penelitian Hamdan (2015), berjudul Pengaruh 
Peringatan Bahaya Rokok Bergambar peda Intensi Berhenti 
Merokok, didapatkan hasil bahwa tulisan yang lebih singkat dan 
jelas akan menarik perhatian dan lebih dibaca dibandingkan 
dengan tulisan yang panjang dan sarat informasi.   
 
c. Pengaruh Variabel Harga (X3) terhadap Pengaruh psikologi 
(Y1) 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel 
harga berpengaruh negatif terhadap pengaruh psikologi, dengan 
nilai sebesar -0,116 serta tidak signifikan karena thitung < ttabel 
(1,542 < 1,66). Hal ini berarti bahwa semakin tinggi harga dapat 
menjadikan pengaruh psikologi semakin menurun. Apabila 
terdapat pengaruh negatif antar variabel maka variabel tersebut 
akan bernilai kebalikan, seperti dalam kasus motivasi 
berpengaruh negatif terhadap kinerja sebesar -0.107 (t-statistik 
0.285) serta tidak signifikan, artinya semakin tinggi semakin tinggi 
variabel motivasi dapat menyebabkan kinerja menurun (Wiyono, 
2011). 
 
4.7.2 Hasil Hipotesis terhadap Keputusan Pembelian 
Model 2: Y2= 0,016X1 + 0,084X2 + 0,131X3 - 0,211Y1 
a. Pengaruh gambar (X1) terhadap keputusan pembelian 

konsumen (Y2) 
 Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel 
gambar berpengaruh positif dengan nilai sebesar 0,016.  tidak 
signifikan karena nilai thitung < ttabel (0,092 < 1,66). Hal ini berarti 
bahwa gambar mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 
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namun tidak signifikan. Meskipun konsumen mengetahui dan 
melihat gambar peringatan label bahaya merokok belum tentu 
mempengaruhi mereka  untuk tidak membeli rokok. Adanya label 
bergambar bahaya merokok memberikan pertimbangan 
konsumen tentang resiko dan dampak merokok namun belum 
mempengaruhi keputusan konsumen untuk tidak membeli rokok.  

Sejalan penelitian Heydari (2011), mengevaluasi efek 
label kemasan bergambar bahaya merokok terhadap konsumsi 
rokok. Hasil penelitian menunjukkan 33% perokok tidak berfikir 
mereka akan mengurangi rokok setelah adanya lebel bergambar 
bahaya merokok dan 7% perokok menurunkan konsumsi 
merokok. Disisi lain terdapat hal yang menarik bahwa konsumen 
memilih gambar merokok dekat anak sebagai hal yang paling 
mempengaruhi mereka diantara gambar peringatan lain. Dari 5 
gambar yang ada pada kemasan rokok gambar merokok dekat 
anak dipilih 40 responden atau 40%, sedangkan sisanya memilih 
gambar lain dan atau tidak memberikan jawaban. Konsumen 
menganggap bahwa gambar merokok dekat anak lebih 
memotivasi mereka karena asap rokok yang ditimbulkan 
berdampak membahayakan kesehatan anak. Dalam kaitanya 
dengan perilaku merokok, pada dasarnya hampir tidak ada orang 
tua yang menginginkan anaknya menjadi perokok. Menurut 
Alamsyah (2007), orang tua akan menanamkan nilai-nilai positif 
dalam diri anak dan mengajarkan agar tidak mengikuti nilai-nilai 
buruk. Daftar rekap pertanyaan terbuka dapat dilihat pada 
Lampiran 8.  

 
b. Pengaruh informasi (X2) terhadap keputusan pembelian 

konsumen (Y2) 
 Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel 
informasi berpengaruh positif dengan nilai sebesar 0,084. Tidak 
signifikan karena nilai thitung < ttabel (0,432 < 1,66). Hal ini berarti 
bahwa informasi mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 
namun tidak signifikan. Tidak signifikan artinya, walaupun 
konsumen mengetahui teks informasi bahaya merokok pada 
kemasan rokok belum tentu mempengaruhi mereka  untuk tidak 
membeli rokok. Menurut konsumen, teks informasi yang ada 
pada kemasan rokok saat ini dianggap terlalu dibesar-besarkan 
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dan cenderung berlebihan yang justru menimbulkan kesan tidak 
percaya. Teks informasi dianggap mampu menambah 
pengetahuan dari dampak dan bahaya merokok namun belum 
mempengaruhi signifikan terhadap pembelian rokok. Walaupun 
lebih dari 90% masyarakat pernah membaca peringatan 
kesehatan berbentuk tulisan pada bungkus rokok, hampir 
separuhnya tidak percaya dan 26% tidak termotivasi untuk 
berhenti merokok (BPOM RI, 2013).  
 
c. Pengaruh harga (X3) terhadap keputusan pembelian 
konsumen (Y2) 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel 
harga berpengaruh positif dengan nilai sebesar 0,131. Tidak 
signifikan karena nilai thitung < ttabel (0,786 < 1,66). Hal ini berarti 
bahwa harga mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 
namun tidak signifikan. Hal ini berarti, apabila harga rokok naik 
maka keputusan pembelian konsumen juga akan naik. Sejalan 
penelitian Mande (2013) tentang pengaruh harga terhadap 
keputusan pembelian rokok Surya ProMild. Menurutnya, harga  
tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  keputusan  
pembelian.  Hal  ini  berarti  bahwa konsumen akan memilih 
produk tanpa memperhatikan harganya. Dalam penelitian yang 
dilakukan, konsumen menilai bahwa  rokok  Surya  ProMild  
memiliki  harga  yang  terjangkau  dan  berada  pada  harga  yang  
bersaing  dan cenderung memiliki keputusan pembelian yang 
lebih tinggi. Sebesar 48% konsumen tidak terpengaruh ketika 
terjadi kenaikan harga rokok. konsumen menganggap apabila 
terjadi kenaikan harga rokok yang masih dalam kategori normal 
dan wajar tidak akan mempengaruhi mereka terhadap kebiasaan 
merokok. Apabila kenaikan mencapai 5 kali bahkan 10 kali dari 
harga rokok normal, konsumen menganggap bahwa hal tersebut 
mengada-ngada dan tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah. 

Aturan menaikkan harga telah dilakukan di Negara-
negara anggota Uni Eropa, semua  negara  anggota  diwajibkan  
memberlakukan  tarif  cukai  rokok, harus berisi mengenai harga 
dan kuantitas komponen terkait. Pada tahun 2006 minimum total 
cukai rokok  harus menjadi € 64,00 per seribu rokok /Rp 20.000 
per bungkus 20, pada tahun 2014 cukai rokok negara Uni Eropa 



 

60 
 

mencapai € 90,00 per seribu batang /Rp. 27.000 per bungkus. 
Malaysia adalah negara di Asia Tenggara yang  mulai menaikkan 
pajak cukai secara tajam sejak tahun 2002. Pada tahun 2010, 
cukai telah meningkat lebih dari 430% yaitu mencapai MYR 230 
per 1.000 rokok. Sebagai akibat dari peningkatan cukai tersebut, 
tarif cukai  rokok  meningkat  dari  19%  pada  tahun  2001  
menjadi  45%  pada  tahun 2010,  dan  harga  rata-rata  rokok  
resmi mencapai  lebih  dari dua  kali  lipat  dari MYR 4.14 per 
bungkus di tahun 2001 menjadi MYR 8.90 per bungkus pada 
tahun 2010 (Budilaksono, 2013). Pada tahun 2015 harga rokok di 
Malaysia mencapai MYR 16.00 per bungkus.  

Kenaikan harga rokok legal tersebut telah menyebabkan 
konsumen beralih  
ke  sumber-sumber  pasokan  rokok  ilegal.  Pada  tahun  2002, 
perokok Malaysia mengkonsumsi sebesar 19,5 miliar batang 
rokok legal. Pada tahun  2010,  kemudian  turun  sebesar  31%  
menjadi  13,5  miliar.  Penurunan penjualan  legal  terutama  
didorong  oleh  lonjakan  konsumsi rokok  ilegal,  yang mencapai 
8,8 miliar pada tahun 2010. Akibatnya terjadinya peningkatan 
pangsa pasar rokok ilegal dari sebesar 21% pada tahun 2002 
menjadi sebesar 39% pada tahun 2010. Masalah perdagangan 

rokok ilegal dan tarif cukai rokok yang berlebihan  telah  
menyebabkan  pemerintah  Malaysia  memutuskan  untuk 
menghentikan  tren  kenaikan  cukai  secara  tajam  dengan  cara 
membekukan sementara  tarif  cukai  pada  anggaran  tahun  
2012. Pemerintah Malaysia tidak dapat menaikkan harga  rokok  
secara  tajam karena  penggunaan  rokok  ilegal  telah mencapai  
40%. Tingkat  kenaikan  ini  dianggap  terlalu  tinggi.  Jika  
kemudian  terjadi peningkatan harga  rokok  secara  tajam,  maka  
tentu  persentase mereka  yang merokok secara ilegal akan terus 
meningkat (Budilaksono, 2013). Semakin meningkatnya 
konsumsi rokok ilegal, penyelundupan komoditi rokok juga 
semakin meningkat. Penyelundup beroperasi dengan tujuan 
untuk  mendapatkan keuntungan.  Adanya  perbedaan  harga  
memungkinkan  penyelundup  untuk mendapatkan  keuntungan  
dengan membeli  produk  tembakau  di  pasar  dengan harga 
yang rendah dan menjualnya kembali dengan harga tinggi. 
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d. Pengaruh pengaruh psikologi (Y1) terhadap keputusan 
pembelian konsumen (Y2) 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel 
pengaruh psikologi berpengaruh negatif dengan nilai sebesar - 
0,211 serta tidak signifikan karena nilai thitung < ttabel (0,735 < 1,66). 
Hal ini berarti bahwa semakin tinggi nilai dari pengaruh psikologi 
maka nilai keputusan pembelian akan semakin rendah. Hal ini 
berarti, apabila konsumen memiliki pengetahuan yang tinggi akan 
bahaya merokok konsumen akan mengurangi konsumsi rokok.  
Masyarakat  berhak mendapat informasi dan peringatan yang 
jelas dan benar atas dampak yang ditimbulkan akibat merokok. 
Walaupun lebih dari 90% masyarakat pernah membaca 
peringatan kesehatan berbentuk tulisan pada bungkus rokok, 
hampir separuhnya tidak percaya dan 26% tidak termotivasi 
untuk berhenti merokok (BPOM RI, 2013). Seandainya 
peringatan merokok diganti dengan permasalahan ekonomi, 
contoh : “Uang untuk merokok satu bungkus sehari selama 2 
tahun sama dengan mempunyai  motor baru dua tahun sekali”, 
belum bisa mempengaruhi keputusan pembelian rokok oleh 
konsumen. Sebesar 72% dari konsumen berpendepat tidak akan 
terpengaruh dengan hal tersebut. Menurut mereka setiap orang 
memiliki pemikiran sendiri-sendiri tentang rokok bahkan sebagian 
orang rela tidak makan dari pada tidak merokok.  
 
4.8 Hasil Uji Mediasi 

Pada penelitian ini tidak ada konstruk yang memenuhi 
syarat uji mediasi. Gambar (X1), Informasi (X2), dan Harga (X3) 
merupakan konstruk yang tidak memenuhi syarat uji efek mediasi 
sehingga pengujian efek mediasi pada varialel tersebut tidak 
dapat dilanjutkan. Hasil uji efek mediasi tersebut dapat dilhat 
pada Lampiran 10. Jalur uji efek mediasi adalah sebagai berikut: 

Gambar (X1)  Pengaruh psikologi (Y1)  Keputusan 
pembelian (Y2) 
Informasi (x2)  Pengaruh Psikologi (Y1)  keputusan 
pembelian (Y2) 
Harga (X3)  Pengaruh psikologi (Y1)  Keputusan pembelian 
(Y2) 
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 Berdasarkan uji efek mediasi diketahui bahwa variabel 
Gambar (X1) terhadap pengaruh psikologi (Y1)  berpengaruh 
signifikan, namun variabel pengaruh psikologi (Y1)  terhadap 
keputusan pembelian (Y2) tidak signifikan maka pengaruh 
psikologi tidak memediasi Gambar terhadap Keputusan 
pembelian. Untuk variabel informasi (X2) terhadap pengaruh 
psikologi (Y1)  berpengaruh signifikan, namun variabel pengaruh 
psikologi (Y1)  terhadap keputusan pembelian (Y2) tidak signifikan 
maka pengaruh psikologi tidak memediasi informasi terhadap 
Keputusan pembelian. Untuk variabel harga (X3) terhadap 
pengaruh psikologi (Y1)   tidak signifikan, variabel pengaruh 
psikologi (Y1)  terhadap keputusan pembelian (Y2) tidak signifikan 
maka pengaruh psikologi tidak  memediasi harga terhadap 
Keputusan pembelian. Dalam penelitian ini pengaruh psikologi 
belum tepat diletakkan sebagai variabel mediasi antara gambar 
dengan keputusan pembelian, informasi dengan keputusan 
pembelian, serta antara harga dengan keputusan pembelian. 
 
4.9 Implikasi pada Kebijakan 
 Hasil penelitian diketahui bahwa variabel gambar, dan 
informasi berpengaruh signifikan terhadap pengaruh psikologi. 
Hal ini berarti konsumen merasa takut ketika melihat label 
bergambar bahaya merokok, konsumen merasa label bergambar 
bahaya merokok dapat menambah pengetahuan terhadap 
bahaya merokok, dan mereka menganggap bahwa label 
bergambar bahaya merokok efektif menjelaskan berbagai 
dampak merokok. Dari segi informasi konsumen selalu melihat 
teks informasi pada kemasan rokok dan percaya dengan teks 
informasi pada kemasan rokok. Pesan kesehatan pada kemasan 
rokok wajib dicantumkan dalam bentuk gambar dan tulisan untuk 
meningkatkan kesadaran perokok dan bukan perokok akan 
bahaya merokok bagi kesehatan. Supaya efektif, peringatan 
kesehatan harus mudah dilihat, relevan dan mudah diingat serta 
menggambarkan aspek yang perlu diketahui setiap orang (BPOM 
RI,2013). Disini tujuan PP 109/2012 tentang peningkatan 
kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya 
merokok dan manfaat hidup tanpa rokok dirasa sudah berhasil. 
Prinsip PP 109/2012 adalah pengendalian konsumsi tembakau, 
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bukan pelarangan. Label bergambar peringatan bahaya merokok 
mampu memberikan pengetahuan terhadap bahaya merokok 
namun tidak mampu mengurangi konsumsi rokok, bahkan ketika 
harga rokok dinaikkan juga belum mampu memberikan efek 
signifikan terhadap keputusan pembelian rokok.  

Hal ini menunjukkan label bergambar peringatan bahaya 
merokok tidak mampu mengurangi konsumsi rokok. Pemerintah 
perlu melakukan upaya lain untuk menekan angka perokok 
diantaranya, pelarangan iklan rokok. Menurut (Hanewinkel, 2010) 
terdapat hubunggan jelas adanya iklan rokok terhadap intensi 
merokok dan selanjutnya kebiasaan merokok. Pelarangan iklan 
rokok telah dilakukan di Negara anggota ASEAN, seperti 
Thailand, Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam  telah 
melarang televisi menampilkan iklan rokok. Beda halnya di 
Indonesia dimana iklan rokok masih dapat dilihat di televisi 
meskipun terdapat jam-jam tertentu yang membatasi. Menurut 
Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2012 pasal 29, iklan 
(rokok) di media penyiaran (televisi dan radio) hanya dapat 
ditayangkan setelah pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00 
waktu setempat. Selain itu, evaluasi label bergambar bahaya 
merokok perlu dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pesan 
yang disampaikan. Gambar dan informasi sama dalam periode 
waktu yang lama akan membuat perokok menjadi terbiasa dan 
kemudian tidak menghiraukan pesan yang tertera pada kemasan 
rokok. 
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