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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar belakang 

Di indonesia konsumsi rokok mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.  

Bahkan, hal itu mengantarkan Indonesia pada posisi ke-4 konsumsi rokok terbesar di 

dunia. Efek buruk rokok memang sudah banyak diungkapkan oleh para peneliti. 

Meski demikian, para perokok terus saja bertambah seiring perjalanan waktu.  

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah perokok terbesar di dunia 

setelah China, AS, dan Rusia. Jumlah batang rokok yang dikonsumsi di Indonesia 

mengalami peningkatan dari 182 miliar batang pada 2001 (Tobacco Atlas 2002) 

menjadi 260,8 miliar batang pada 2009 (Tobacco Atlas 2012). Sementara itu, 

Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok  Indonesia (Gappri) memperkirakan konsumsi 

rokok pada 2012 telah mencapai 300 miliar batang. Konsumsi rokok tumbuh rata-rata 

4,4% per tahun selama 2005-2012 dan diperkirakan tumbuh 4%-5% di 2013. Global 

Adult Tobacco Survey (GATS) Indonesia 2011 juga menunjukkan bahwa prevalensi 

merokok di Indonesia secara umum meningkat dari 27% pada 1995 menjadi 36,1% di 

2011. Apabila dilihat lebih detail, prevalensi merokok pada laki-laki di Indonesia 

meningkat dari 53,4% pada 1995 menjadi 67,4% pada 2011. Angka prevalensi 

merokok pada laki-laki di Indonesia tahun 2011 tersebut sekaligus merupakan yang 

tertinggi dibandingkan dengan Rusia (60,6%), Banglades (58%), dan China (52,9%). 

Sedangkan pada perempuan di Indonesia, angka prevalensi meningkat dari 1,7% pada 

1995 menjadi 4,5% di 2011.  

Berdasarkan survey yang diteliti oleh World Healthy Organization (WHO) 

pada tahun 2011, Indonesia merupakan Negara dengan jumlah perokok aktif  ke tiga 

terbesar di dunia setelah Cina dan India, kemudian pada tahun 2011 survey yang  

telah dilakukan oleh Global Adult Tobacco Survey (GATS) perokok aktif laki-laki di 

Indonesia mencapai 67,4% dan perokok aktif perempuan sebesar 4,5 persen, padahal 
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data tahun 1995 menunjukkan sebanyak 53,4% pria dewasa dan 1,7% wanita di 

Indonesia yang merokok. Pertumbuhan jumlah perokok di Indonesia secara bisnis 

baik karena dapat memenuhi kebutuhan perokok sehingga harus memproduksi 

jumlah rokok yang besar, tetapi untuk kepentingan kesehatan rokok dapat 

menyebabkan berbagai jenis penyakit seperti Kanker, Serangan Jantung, Impotensi, 

dan Gangguan Kehamilan dan Janin. 

Berikut ini adalah  Grafik mengenai prevalensi merokok di indonesia laki-laki 

dan perempuan pada tahun 1995-2011, yaitu sebagai berikut : 

Grafik 1.1 

 

           Sumber : Global Adult Tobacco Survei Indonesia 

Prevalensi Merokok Laki-Laki dan Perempuan Periode 1995-2011 

Pertumbuhan konsumsi rokok di indonesia pada grafik 1.1 menjelaskan 

bahwa rata-rata pertumbuhan tingkat konsumsi rokok terus meningkat dari tahun 

1995 sampai tahun 2011. Tahun 2001 tingkat konsumsi rokok untuk laki laki naik 

sebesar 8,8% dari tahun 1995, sedangkan perokok perempuan turun sebesar 0,4%. 

peningkatan kembali terjadi pada tahun 2004 bagi perokok laki-laki yaitu sebesar 

0,9% dari tahun 2001, sedangkan untuk perempuan naik sebesar 3,2%. Tahun 2007 

tingkat konsumsi rokok untuk laki-laki naik sebesar 2,5% dari tahun 2004, sedangkan 

bagi perokok wanita naik sebesar 0,7%. Tahun 2010 konsumsi rokok laki-laki 
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kembali meningkat yaitu sebesar 0,3% dari tahun 2007, sedangkan untuk perempuan 

turun sebesar 1%, kemudian pada tahun 2011 peningkatan tingkat konsumsi rokok 

untuk laki-laki naik sebesar 2,5% dari tahun 2007, sedangkat untuk perempuan naik 

sebesar 0,3%.   

Berikut ini adalah Grafik mengenai tingkat penjualan rokok nasional di 

Indonesia pada tahun 2005-2012 . 

Grafik 1.2 

 

      Sumber : Gabungan perserikatan pabrik rokok indonesia (GAPPRI) 

Penjualan Rokok Nasional Periode 2005-2012 

Pada grafik 1.2 menjelaskan bahwa pertumbuhan penjualan rokok nasional 

terus meningkat dari tahun 2005 sampai tahun 2012. Penjualan tertinggi terjadi pada 

tahun 2012 yaitu sebesar 300 miliar batang per tahun. Jumlah perokok yang semakin 

meningkat di Indonesia menyebabkan permintaan terhadap produk rokok dalam 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen juga meningkat, sehingga upaya 

perusahaan harus bisa menyediakan produk rokok ini tersedia di setiap wilayah 

bahkan sampai ke pelosok agar konsumen bisa membeli dengan mudah.  
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Menurut Smet (1994) usia pertama sekali merokok pada umumnya terjadi berkisar 

pada umur 11-13 tahun. Perry dkk dalam Rochadi (2004) juga berpendapat bahwa 

perilaku merokok terbesar berawal pada masa remaja dan meningkat menjadi 

perokok tetap dalam kurun waktu beberapa tahun. Hal yang sama juga disampaikan 

Mayasari (2007) bahwa para perokok mulai merokok pada umur 11 dan 13 tahun 

serta 85-90% mulai merokok sebelum usia 18 tahun. Perilaku merokok pada usia 

remaja semakin lama akan semakin meningkat sesuai dengan tahap 

perkembangannya yang ditandai dengan meningkatnya frekuensi dan intensitas 

merokok (Amelia, 2009). Riskesdas tahun 2010 melaporkan bahwa rata - rata umur 

mulai merokok secara nasional adalah 17,6 tahun dengan persentase penduduk yang 

mulai merokok tiap hari terbanyak pada umur 15 - 19 tahun. Mayoritas prevalensi 

penduduk yang merokok adalah perokok yang memiliki umur 15 tahun ke atas yang 

merokok tiap hari secara nasional adalah 28,2 persen. Sebagaimana perokok setiap 

hari, prevalensi perokok kadang -kadang tertinggi pada kelompok umur 15-24 tahun 

(8,1%) dan cenderung menurun dengan bertambahnya umur (Riskesdas, 2010). Dari 

berbagai data di atas dapat disimpulkan bahwa pada umumnya usia memulai 

merokok diawali pada masa remaja. Jumlah perokok remaja (15-19 tahun ) juga 

mengalami peningkatan  12,9% dalam waktu 15 tahun (1995-2010), demikian data 

dari Tobacco Control Support Center. Jumlah remaja pria yang merokok naik drastis 

dari 13,7% menjadi 38,4% sementara jumlah remaja perempuan perokok naik tipis 

dari 0,3% menjadi 0,9%. 

 Merokok berarti membakar tembakau dan daun tar, dan menghisap asap yang 

dihasilkan. Asap ini membawa bahaya dari sejumlah kandungantembakau dan juga 

bahaya dari pembakaran yang dihasilkan. Dengan menganalisa asap yang dihasilkan, 

ditemukan bahwa 60% adalah gasdan uapyang terdiri dari 20 jenis gas diantaranya 

karbon monoksida, hidro sianida,nitric acid, nitrogen sianida fluorocarbon, asetone 

dan amonia. Para peneliti mengungkapkan bahwa paling sedikit 9 dari keseluruhan 

gas yang ada dalamasap rokok merupakan gas yang sangat berbahaya bagi kesehatan 
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paru-paru(Aiman Husaini, 2006: 21). Oleh karena itu pengetahuan tentang 

bahayamerokok sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat. 

 Bahaya rokok dan dampak rokok bagi kesehatan memang sudah dicantumkan 

dalam bungkus rokok yang dijual dipasaran. Disana disebutkan bahaya rokok untuk 

kesehatan "bisa menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan 

kehamilan dan janin". Akan tetapi, walaupun bahaya rokok serta zat rokok yang 

terkandung didalamnya sudah disebutkan bungkus, masih banyak masyarakat 

Indonesia yang merokok aktif. Bukan saja Indonesia, bahkan dunia. Sebenarnya, 

perang terhadap rokok sudah dilakukan oleh berbagai orang secara individu maupun 

secara kelembagaan dan organisasi. Tidak salah akhirnya jika pada setiap tanggal 31 

Mei seluruh dunia merayakan atau mengkampanyekan World No Tobacco Day, atau 

di Indonesia kita menyebutnya hari tanpa asap rokok. Perlu diketahui, bahwa World 

No Tobacco Day tersebut adalah anggota dari badan kesehatan dunia-WHO. Jadi, 

bisa dipastikan bahaya merokok memang benar dan bukan main-main. 

A. Zat Berbahaya dalam Rokok 

1. Nikotin 

Zat ini mengandung candu bisa menyebabkan seseorang ketagihan untuk trus 

menghisap rokok. 

Pengaruh bagi tubuh manusia : 

 Menyebabkan kecanduan / ketergantungan 

 Merusak jaringan otak 

 Menyebabkan darah cepat membeku 

 Mengeraskan dinding arteri 

2. Tar 

Bahan dasar pembuatan aspal yang dapat menempel pada paru-paru dan bias 

menimbulkan iritasi bahkan kanker. 

Pengaruh bagi tubuh manusia : 

 Membunuh sel dalam saluran darah 
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 Meningkatkan produksi lendir diparu-paru 

 Menyebabkan kanker paru-paru 

3. Karbon Monoksida 

Gas yang bisa menimbulkan penyakit jantung karena gas ini bisa mengikat 

oksigen dalam tubuh. 

Pengaruh bagi tubuh manusia : 

 Mengikat hemoglobin, sehingga tubuh kekurangan oksigen 

 Menghalangi transportasi dalam darah 

4. Zat Karsinogen 

 Memicu pertumbuhan sel kanker dalam tubuh 

5. Zat Iritan 

 Mengotori saluran udara dan kantung udara dalam paru-paru 

 Menyebabkan batuk 

Zat-zat asing berbahaya tersebut adalah zat yang terkandung dalam dalam 

ASAP ROKOK, dan ada 4000 zat kimia yang terdapat dalam sebatang ROKOK, 40 

diantaranya tergolong zat yang berbahaya misalnya : hidrogen sianida (HCN) , arsen, 

amonia, polonium, dan karbon monoksida (CO). 

 

B. Bahaya Rokok/Bahaya Merokok 

1. Penyakit jantung 

Rokok menimbulkan aterosklerosis atau terjadi pengerasan pada pembuluh 

darah. Kondisi ini merupakan penumpukan zat lemak di arteri, lemak dan plak 

memblok aliran darah dan membuat penyempitan pembuluh darah. Hal ini 

menyebabkan penyakit jantung. Jantung harus bekerja lebih keras dan tekanan 

ekstra dapat menyebabkan angina atau nyeri dada. Jika satu arteri atau lebih 

menjadi benar-benar terblokir, serangan jantung bisa terjadi. Semakin banyak 

rokok yang dihisap dan semakin lama seseorang merokok, semakin besar 

http://kemonbaca.blogspot.com/2012/08/bahaya-merokok-akibat-dan-bahaya-rokok.html
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kesempatannya mengembangkan penyakit jantung atau menderita serangan 

jantung atau stroke. 

2. Penyakit paru 

Risiko terkena pneumonia, emfisema dan bronkitis kronis meningkat karena 

merokok. Penyakit ini sering disebut sebagai penyakit paru obstruktif kronik 

(PPOK). Penyakit paru-paru ini dapat berlangsung dan bertambah buruk dari 

waktu ke waktu sampai orang tersebut akhirnya meninggal karena kondisi 

tersebut. Orang-orang berumur 40 tahun bisa mendapatkan emfisema atau 

bronkitis, tapi gejala biasanya akan jauh lebih buruk di kemudian hari, 

menurut American Cancer Society. 

3. Kanker paru dan kanker lainnya 

Kanker paru2 sudah lama dikaitkan dengan bahaya rokok, yang juga dapat 

menyebabkan terhadap kanker lain seperti dari mulut, kotak suara atau laring, 

tenggorokan dan kerongkongan. Merokok juga dikaitkan dengan kanker 

ginjal, kandung kemih, perut pankreas, leher rahim dan kanker darah 

(leukemia). 

4. Diabetes 

Merokok meningkatkan resiko terjadinya diabetes, menurut Cleveland Clinic.  

Rokok juga bisa naik menyebabkan komplikasi dari diabetes, seperti penyakit 

mata, penyakit jantung, stroke, penyakit pembuluh darah, penyakit ginjal dan 

masalah kaki. 

5. Impotensi 

Rokok merupakan faktor resiko utama untuk penyakit pembuluh darah 

perifer, yang mempersempit pembuluh darah yang membawa darah ke seluruh 

bagian tubuh. Pembuluh darah ke penis kemungkinan juga akan terpengaruh 

karena merupakan pembuluh darah yg kecil dan dapat mengakibatkan 

disfungsi ereksi/impoten. 
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6. Menimbulkan Kebutaan 

Seorang yang merokok menimbulkan meningkatnya resiko degenerasi macula 

yaitu penyebab kebutaan yang dialami orang tua. Dalam setudi yg diterbitkan 

dalam 'Archives of Ophthalmology' pada tahun 2007 menemukan yaitu orang 

merokok empat kali lebih mungkin dibanding orang yang bukan perokok 

untuk mengembangkan degenerasi makula, yg merusak makula, pusat retina, 

dan menghancurkan penglihatan sentral tajam. 

7. Penyakit mulut 

Penyakit mulut yang disebabkan oleh rokok antara lain kanker mulut, kanker 

leher, penyakit gigi, penyakit pada gigi dan nafas. 

8. Gangguan Janin 

Merokok berakibat buruk terhadap kesehatan reproduksi dan janin dalam 

kandungan dan kehamilan, termasuk infertilitas (kemandulan), keguguran, 

kematian janin, bayi lahir berberat badan rendah, dan sindrom kematian 

mendadak bayi. 

9. Gangguan Pernafasan 

Merokok meningkatkan risiko kematian karena penyakit paru kronis hingga 

sepuluh kali lipat. Sekitar 90% kematian karena penyakit paru kronis 

disebabkan oleh merokok. 

Sebagai generasi muda bangsa yang dituntut lebih aktif dan berperan dalam 

negara, baiknya kita bisa memahami dan ikut mengkampanyekan 'no smoking' bukan 

hanya dihari kampanye 31 Mei, akan tetapi setiap hari dan setiap saat. 

Mirisnya, saat ini Rokok sudah dikonsumsi oleh anak-anak dibawah umur dan sudah 

menjadi sebuah 'keharusan' dalam artian mereka sudah candu terhadap rokok 

tersebut. Mereka seakan terbebaskan oleh sebatang rokok yang mereka isap. 

Dalam kaitan pencapaian tujuan bidang kesehatan, konsumsi rokok 

merupakan epidemi yang mengancam kelangsungan generasi di Indonesia. Konsumsi 

rokok meningkat secara pesat dari tahun ke tahun dan saat ini Indonesia merupakan 

http://kemonbaca.blogspot.com/2012/06/inilah-foto-wanita-hamil.html
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negara nomor 3 (tiga) dengan jumlah perokok tertinggi di dunia setelah Cina dan 

India. Perokok mempunyai risiko 2-4 kali lipat untuk terkena penyakit jantung 

koroner dan risiko lebih tinggi untuk penyakit kanker paru, di samping penyakit tidak 

menular lain yang sebenarnya dapat dicegah. Konsumsi rokok membunuh satu orang 

setiap 10 detik (WHO, 2002). Penyebab kematian satu dari dua orang perokok 

disebabkan oleh penyakit yang berhubungan dengan konsumsi rokok (Global Smoke 

Free Partnership, 2009). Konsumsi rokok di Indonesia telah sampai pada situasi yang 

mengkhawatirkan. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya merugikan kesehatan 

perokok dan orang lain yang terpapar asap rokok, tetapi mengancam ekonomi 

keluarga masyarakat miskin.  

Oleh sebab itu, upaya pengendalian dampak konsumsi rokok di Indonesia 

harus dilaksanakan secara komprehensif sebagai tanggung jawab bersama antara 

Pemerintah dan masyarakat sehingga derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tinginya dapat terwujud.  

Untuk itu, perlu dibuat kebijakan pengendalian dampak konsumsi rokok 

dalam bentuk peta jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan 

(roadmap) yang menjadi acuan bersama dalam penyusunan dan pengembangan 

program dan kegiatan upaya pengendalian dampak konsumsi rokok oleh semua 

pemangku kepentingan. 

Upaya pengendalian dampak konsumsi rokok bagi kesehatan di Indonesia, 

saat ini memiliki kekuatan berupa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan 

Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan serta 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan 

Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau. Selain itu 

kebijakan dalam penyediaan dana bagi pengendalian tembakau yang diamanatkan 

dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan pengaturan pajak 
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rokok yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, juga merupakan kekuatan yang dimiliki pemerintah.  

Terbentuknya Aliansi Bupati/Walikota di bidang Pengendalian Masalah 

Kesehatan Akibat Tembakau dan Penyakit Tidak Menular (PTM) sejak tahun 2011, 

jejaring pengendalian tembakau di Indonesia yang terdiri dari organisasi profesi, 

akademisi, Lembaga Sosial Masyarakat, Lembaga Internasional, Tokoh agama dan 

Tokoh Masyarakat dan adanya dukungan masyarakat terhadap penerapan kebijakan 

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan peluang yang dimiliki oleh pemerintah 

Indonesia dalam pengendalian dampak konsumsi rokok bagi kesehatan. Peluang 

lainnya adalah adanya kebutuhan untuk program berhenti merokok di antara populasi 

perokok aktif (GATS 2011).  

Upaya pengendalian dampak konsumsi rokok bagi kesehatan mendapat 

ancaman dari maraknya iklan di media penyiaran dan media luar ruang, pemberian 

sponsor oleh industri tembakau telah menginisiasi anak dan remaja untuk merokok 

sejak dini. Perokok pemula remaja usia 10-14 tahun naik 2 kali lipat dalam 10 tahun 

terakhir dari 9,5% pada tahun 2001 menjadi 17,5% pada tahun 2010 Sementara 

perokok pemula usia 15-19 tahun menurun dari 58,9% menjadi 43,3%. Keadaan ini 

menunjukkan telah terjadi pergeseran perokok pemula ke kelompok usia yang lebih 

muda (Susenas 2004, SKRT 2001). Ancaman lainnya adalah adanya peningkatan 

prevalensi merokok dan jumlah batang rokok yang dikonsumsi di Indonesia yang 

telah berjalan lama dan sangat intensif. Prevalensi merokok meningkat dari 27% pada 

tahun 1995 menjadi 36.1% pada tahun 2011. Pada tahun 1970, konsumsi rokok di 

Indonesia berjumlah 30 miliar batang sedangkan pada tahun 2009 jumlah tersebut 

meningkat sangat drastis menjadi 260 miliar batang rokok atau meningkat lebih dari 

700% selama 40 tahun. Sejalan dengan hal tersebut tingkat produksi rokok juga 

menunjukkan peningkatan dari 260 miliar batang pada tahun 2010 menjadi 270 miliar 

batang pada tahun 2011. 
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Capaian yang di harapkan Pemerintah Republik Indonesia 

1) 2009 – 2014: Dilahirkannya kebijakan publik dan regulasi meliputi:  

a. Ditetapkannya kebijakan yang melindungi masyarakat dari ancaman 

bahaya rokok.  

b. Indonesia menjadi anggota Conference of the Parties FCTC.  

c. Pelaksanaan proses legislasi PERDA/kebijakan KTR di seluruh wilayah.  

2) 2015-2019: Dilaksanakannya berbagai kebijakan publik dan produk 

perundang-undangan disertai penerapan sanksi hukum, untuk mencapai:  

a. Penurunan prevalensi perokok sebesar 1% per tahun.  

b. Penurunan perokok pemula sebesar 1% per tahun.  

3) 2020 – 2024: keberlanjutan kebijakan untuk mencapai:  

a. Penurunan prevalensi perokok 10% pada tahun 2024 dibanding prevalensi 

perokok pada tahun 2013.  

b. Perubahan norma sosial terhadap kebiasaan merokok. 

c.  Penurunan prevalensi mortalitas 10% 4 penyakit tidak menular terbesar 

(Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Kanker, Diabetes dan Penyakit 

Paru Obstruksi Kronik)  

(sumber : LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 40 TAHUN 2013 

TENTANG PETA JALAN PENGENDALIAN DAMPAK KONSUMSI ROKOK BAGI 

KESEHATAN) 

Munculnya perusahaan-perusahaan rokok di Indonesia membantu pendapatan 

perekonomian melalui cukai rokok yang didapat dari produsen rokok, tetapi disisi 

lain rokok menjadi salah satu penyebab masalah kesehatan di Indonesia. Di 

Indonesia, menurut PP No. 109/2012 dan Permenkes No. 28/2013, yang di mulai 

mulai pertengahan tahun 2014 peringatan kesehatan pada kemasan rokok di Indonesia 

harus disertai dengan gambar dan tulisan yang memiliki pesan tunggal berupa fear 

appeals. 
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Fear appeals adalah sebuah pesan yang mengidentifikasi bahwa konsumen 

seperti berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan jika mereka gagal 

menggunakan produk (Mowen dan Minor, 2002:415). Pemakaian daya tarik rasa 

takut ini juga dibenarkan oleh lembaga - lembaga periklanan. Daya tarik rasa takut 

yang terbaik adalah yang sedang - sedang saja atau pada tingkat moderat sehingga 

bisa membuat konsumen mengikuti hal - hal yang disarankan dalam iklan tersebut. 

Dengan adanya peraturan pemerintah, perusahaan-perusahaan mulai 

menyertakan gambar-gambar seram pada kemasannya dengan harapan pemerintah 

mampu menekan jumlah perokok yang ada di Indonesia. Dilihat sampai saat ini 

penggunaan iklan dengan daya ketakutan (fear appeals) Pemerintah berharap dengan 

adanya peringatan tertulis dan gambar-gambar seram dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian pada konsumen. 

Keputusan pembelian merupakan bagian dari serangkaian proses pembelian 

yang sudah mengalami beberapa tahap, mulai dari mengenali masalah, pencarian 

informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian dan perilaku pasca pembelian 

(James F Engle, 1994). Calon pembeli sebelum mengambil keputusan pembelian 

melakukan evaluasi terhadap produk secara alternatif, kemudian timbul minat 

membeli, selanjutnya mengambil keputusan pembelian (Philip Kotler, 1997). 

Didalam kenyataannya ternyata peringatan yang dilakukan pemerintah dalam 

rangka menurunkan jumlah perokok di Indonesia tidak maksimal karena masih saja 

ada konsumen yang tetap membeli rokok, bahkan perusahaan rokok mengalami 

penjualan yang stabil bahkan menjurus meningkat setelah dilakukan survey di 

beberapa retail- retail atu warung- warung daerah Universitas Widyatama. 

Berdasarkan hal itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Fear Appeals Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen 

Rokok Pada Mahasiswa Universitas Widyatama” 
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1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat diidentifikasikan masalah-masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana fear appeals iklan rokok pada mahasiswa Universitas Widyatama 

Bandung? 

2. Bagaimana keputusan pembelian konsumen rokok pada mahasiswa 

Universitas Widyatama Bandung? 

3. Seberapa besar pengaruh fear appeals terhadap keputusan pembelian 

konsumen pada mahasiswa Universitas Widyatama Bandung? 

 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana fear appeals iklan rokok pada mahasiswa 

Universitas Widyatama Bandung. 

2. Untuk mengetahui bagaimana keputusan pembelian konsumen rokok pada 

mahasiswa Universitas Widyatama Bandung. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh fear appeals terhadap keputusan 

pembelian konsumen rokok pada mahasiswa Universitas Widyatama 

Bandung. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Selain untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menyusun skripsi 

penelitian ini juga diharapkan dapat member informasi-informasi yang hasilnya dapat 

memberikan manfaat antara lain: 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil dari penelitian ini, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan 

masukan yang dapat dipakai sebagai bahan koreksi dan evaluasi serta 

membantu dalam pengambilan keputusan manajemen perusahaan khususnya 

dalam melakukan fear appeals yang dilakukan perusahaan  terhadap daya 

tarik keputusan pembelian konsumen. 
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2. Bagi Pembaca 

Penulis berharap dengan penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

informasi bagi pembaca dan menambah referensi bagi para peneliti lain yang 

melakukan penelitian tentang fear appeals sehingga kekurangan dari tulisan 

ini dapat diperbaiki. 

3. Bagi Penulis 

Diharapkan dapat memperoleh kajian ilmu pengetahuan yang telah di dapat 

selama perkuliahan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan penulis tentang fear appeals dan keputusan pembelian konsumen. 

 

1.5. Kerangka Teori 

Di dalam penawaran suatu produk atau jasa, peran iklan sangat memiliki 

pengaruh yang kuat untuk membuat konsumen tertarik pada produk atau jasa yang di 

tawarkan. Iklan (Advertising) diartikan sebagai komunikasi non personal tentang 

sebuah organisasi, produk, jasa atau ide yang dibayarkan oleh sponsor tertentu. Non 

personal disini adalah bahwa iklan melibatkan media massa (misalnya televisi, radio, 

Koran dan majalah). Iklan adalah alat promosi yang paling dikenal dan paling luas 

dipergunakan. Iklan juga adalah alat promosi yang paling penting, terutama untuk 

perusahaan-perusahaan yang produk atau jasanya ditujukan pada pasar konsumen 

secara massal. Ada beberapa alasan mengapa iklan adalah bagian terpenting bagi para 

marketer dalam promotional mix-nya. Pertama, iklan dapat menjadi metode biaya 

yang sangat efektif untuk berkomunikasi dengan audience yang cukup besar. Kedua, 

iklan dapat dipergunakan untuk menciptakan brand images dan symbolic appeal 

untuk perusahaan atau brand. Ketiga, iklan memiliki kemampuan untuk merubah 

perasaan konsumen ketika perbedaan antara elemen marketing mix lainnya sulit 

untuk dicapai.  
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Tujuan periklanan dapat digolongkan berdasarkan sasarannya yaitu apakah 

untuk menginformasikan (informative), mengajak (persuasive), mengingatkan 

(reminder), memperkuat (reinforcememt). 

Advertising Appeal Dalam buku “Advertising and Promotion” George E. 

Belch and Michael A. Belch (2004) menyatakan bahwa Advertising Appeal (Daya 

Tarik Iklan) diartikan sebagai sebuah pendekatan yang digunakan untuk menarik 

perhatian konsumen dan/atau untuk mempengaruhi perasaan mereka terhadap produk 

atau jasa. Atau dapat diartikan juga sebagai sesuatu yang dapat menggerakkan 

konsumen, berbicara tentang keinginan konsumen dan memuaskan kebutuhan 

konsumen. Berbagai macam appeals (daya tarik, seruan) dapat digunakan sebagai 

basis bagi pesan dalam iklan.  

Secara luas advertising appeals dibagi ke dalam dua kategori umum:  

informational/rational appeal dan emotional appeal. Informational/rational appeal 

lebih fokus ke dalam consumer’s practical, functional atau utilitarian need. Isi dari 

pesan informational ini adalah lebih menekankan pada facts , learning dan the logic 

of persuasion. Appeals yang berdasarkan rasional cenderung bersifat informatif, dan 

iklan-iklan yang menggunakan informational/rational appeals umumnya berusaha 

untuk meyakinkan para konsumen bahwa produk atau jasa mereka memiliki berbagai 

macam atribut atau keunggulan tertentu yang dapat memuaskan kebutuhan 

konsumen. Sedangkan emotional appeal lebih berhubungan pada sisi sosial dan 

psikologis dalam membeli produk ataupun jasa. Seringkali yang menjadi motivasi 

seseorang untuk menentukan membeli barang adalah dari sisi emotional-nya, dan 

perasaaan terhadap sebuah merek dapat menjadi lebih penting daripada pengetahuan 

terhadap feature dan attribute barang tersebut. Banyak pengiklan percaya bahwa 

appeals yang menggunakan emotional lebih baik digunakan dalam menjual sebuah 

brand yang tidak begitu berbeda dengan pesaingnya, sebaliknya rational appeal akan 

lebih sulit digunakan pada brand yang tidak begitu berbeda dengan pesaingnya. Hasil 
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studi menunjukkan bahwa iklan yang menggunakan emotional appeal akan lebih 

diingat daripada iklan yang tidak menggunakan emotional appeal.  

Emotional Appeal terdiri dari personal states of feelings dan social based 

feelings. Fear appeal yang menjadi tema penelitian penulis adalah termasuk ke dalam 

kategori personal states of feelings.  

Dalam buku ”Consumer Behavior” Schiffman Kanuk 2004, dijelaskan 

beberapa emotional appeals yang sering digunakan adalah: 

1. Fear  

Beberapa periset menemukan hubungan yang negatif antara intensitas fear 

appeals dengan kemampuannya untuk mengajak, atau dengan kata lain strong 

(high) fear appeal cenderung kurang efektif daripada mild fear appeal. Beberapa 

penjelasan telah diajukan dalam fenomena tersebut. High fear appeal 

menghasilkan ketidak cocokan pengalaman pribadi beberapa individu (misalnya 

dalam hal merokok) yang akhirnya akan menimbulkan penolakan akan informasi 

yang diberikan dalam iklan high fear appeal tersebut. Misalnya penolakan 

(”Belum ada bukti bahwa merokok menyebabkan kanker”), kepercayaan kalau 

dirinya kebal terhadap penyakit (”Hal tersebut (penyakit) tidak akan terjadi pada 

diri saya”) atau (”Saya merasa aman karena saya hanya merokok rokok filter”).  

2. Fear Appeal  

Witte mendefinisikan fear appeal adalah “a persuasive message that attempts to 

arouse the emotion of fear by depicting a personally relevant and significant 

threat and then follows this description of the threat by outlining 

recommendations presented as effective and feasible in deterring the threat” 

(Witte,1994). Sebuah pesan persuasif yang berusaha untuk meningkatkan emosi 

rasa takut dengan mencantumkan ancaman yang signifikan dan bersifat personal, 

kemudian mengikuti deskripsi ancaman ini dengan menunjukkan suatu 

rekomendasi sebagai alternative yang efektif dan mungkin untuk mengatasi 

ancaman tersebut. Fear appeal juga didefinikan sebagai “is a persuasive message 
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that attempts to direct and motivate certain behaviors by focusing on the harmful 

physical or psychological consequences that can be avoided by complying with 

message recommendations.” (Dr. Scott Geller). Fear appeals adalah pesan 

persuasif yang berusaha dan memotivasi perilaku tertentu, dengan berfokus 

kepada konsekuensi bahaya fisik dan psikologis yang dapat dihindari dengan 

menuruti rekomendasi-rekomendasi dalam pesan. Rogers (1975) dan Tanner 

(1991) menyimpulkan” Fear is an emotional response to a threat that expresses 

some sort of danger. For most people, fear has a significant effect on behavior, 

leading them to seek ways of removing or coping with the threat and the danger”. 

Fear adalah respon emosi terhadap ancaman yang mengekspresikan beberapa 

macam bahaya. Bagi kebanyakan orang, fear memiliki efek yang besar dalam 

perilakunya, menuntun mereka untuk mencari cara untuk menghilangkan atau 

menanggulangi ancaman dan bahaya tersebut.  

Dalam menarik atau menumbuhkan minat beli konsumen terlebih dahulu pemasar 

harus memahami bagaimana konsumen berkeputusan.  

1.6. Metode Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis menggunakan metode deskriptif karena 

metode deskriptif ditujukan untuk mendapatkan gambaran tentang karakteristik 

responden penelitian.Menurut Nasir (2007:63), tujuan metode penelitian deskriptif 

adalah untuk membuat gambaran atau pelukisan secara sistematis, aktual, dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang akan diteliti. Adapun 

teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi  ini menggunakan dua jenis teknik 

pengumpulan data: 

1. Studi Pustaka (Library Research), yaitu penelitian yang didasarkan pada buku-

buku yang dianjurkan, majalah-majalah, dan catatan yang ada hubungannya 

dengan permasalahan yang akan dibahas. 
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2. Studi Lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan langsung 

pada perusahaan yang akan diteliti dengan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan secara: 

a. Wawancara (Interview), yaitu teknik pengumpulan data dengan 

melakukan Tanya jawab yang berstruktur kepada pihak  yang terkait 

sehubungan masalah yang diteliti. 

b. Observasi (Observation), yaitu teknik pengumpulan data dengan 

mengadakan pengamatan langsung dengan cara mendatangi dan 

melakukan analisa seperlunya sehingga penulis dapat mengumpulkan 

data atau keterangaan yang sekiranya dapat mendekati pembahasaan. 

c. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan   

daftar pertanyaan guna memperoleh informasi mengenai tanggapan yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

 

1.7. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di wilayah atau sekitar kampus Universitas Widyatama 

yang terletak di Jalan Cikutra no 204A. Dan waktu penelitian ini dilakukan pada 

bulan Agustus. 

 
 

 

 


