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ABSTRACT 

 

Demarketing is an effort or tool to reduce or bound demand for 
consumption of a particular product or service on a permanent or temporary 
basis. The effect of this fact has made it essential for government and private 
sector to make use of demarketing plan to tackle with these circumstances. 

This study was conducted to determine the effect of anti smoking 
campaigns and tobacco package warning labels have an impact on attitude 
toward smoking and intention to quit smoking. This research is descriptive 
quantitive research with 120 respondents were collected by convenience sampling 
method. This study uses SEM analyze to test the data. 

The result of this study is anti smoking campaigns has a positive 
significant to attitude toward smoking, tobacco package warning labels has a 
positive significant to attitude toward smoking, attitude toward smoking has a 
positive significant to intention toward smoking. 

 
 
Keywords: Demarketing, attitude toward smoking, anti smoking campaigns, 
tobacco package warning labels, intention to quit smoking. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.1 Latar Belakang 

Rokok adalah suatu hal yang tidak asing lagi di telinga kita. Hampir semua 

orang mengetahui bahaya dari merokok, tapi belum mengerti bagaimana dampak 

dari seorang perokok aktif dan perokok pasif. Begitu banyak di sekitar kita 

pernyataan bahwa rokok adalah sesuatu yang cukup berbahaya bagi kesehatan 

manusia, tetapi masih banyak perokok aktif yang belum mengetahui secara detail 

fakta-fakta tentang rokok. Sedikitnya sekitar 5,4 juta kematian per tahun yang 

berhubungan dengan merokok di seluruh dunia. Faktanya, satu batang rokok dapat 

mengurangi 12 menit umur manusia. Itu sebabnya, kematian yang disebabkan 

oleh rokok terus meningkat. 

Sekarang ini banyak ditemui perokok aktif wanita dan semakin tahun 

semakin bertambah jumlahnya. Misalnya dari tahun 2000 sampai 2010 telah 

terjadi lonjakkan jumlah wanita yang meninggal sebanyak 25 kali lipat karena 

kanker paru-paru. Yang lebih menakutkan lagi, wanita perokok aktif saat ini mulai 

terbiasa dan tidak takut kalau bakal terkena kanker paru-paru. Sampai hari ini 

saja, seorang wanita mampu merokok lebih dari 5 batang setiap harinya. Tren 

yang sama berlaku juga untuk kematian seorang wanita yang diakibatkan oleh 

penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) atau chronic obstructive pulmonary 

disease (COPD). 
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Berikut fakta tentang (epidemi) rokok di Indonesia menurut Direktur 

Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, SpP(K), MARS, 

DTM&H, DTCE antara lain jumlah perokok aktif di Indonesia terbanyak ke tiga 

di dunia setelah China dan India, Prevalensi Perokok sebanyak 67,4% (laki-laki) 

& 4,5% (perempuan), perokok di Indonesia sebanyak 61,4 juta, 97 juta warga 

Indonesia (non-smoker) terpapar asap rokok orang lain (secondhand smoke), 43 

juta anak-anak terpapar asap rokok (secondhand smoke) diantaranya 11,4 juta 

anak usia 0-4 tahun, lebih dari 200.000 meninggal setiap tahun akibat penyakit 

berhubungan dengan rokok, serta beban ekonomi makro akibat penggunaan 

tembakau sebesar Rp 245, 41 Triliun Rupiah (2010). (kompasiana.com) 

Menurut Riskesdes tahun 2013 menunjukan rerata proporsi perokok saat 

ini di Indonesia adalah 29,2%. Dimana proporsi perokok untuk DKI Jakarta 

sebesar 23,2% untuk perokok setiap hari dan 6,0% untuk perokok kadang-kadang 

dengan total 29,2%.  

Tabel 1.1 Proporsi penduduk umur ≥10 tahun menurut kebiasaan 

merokok dan provinsi, Indonesia 2013. 
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Menurut survey transisi Penduduk Dewasa Muda di Jakarta dan sekitarnya 

2010 (20-34 tahun ke atas, N=3006) menunjukan bahwa jenis kelamin dan 

pendidikan merupakan faktor penting terhadap kebiasaan merokok. Laki-laki 

lebih besar kemungkinannya untuk merokok dan mereka yang berpendidikan 

tinggi lebih kecil kemungkinan untuk merokok. Bagi mereka yang merokok setiap 

hari, jumlah rokok yang dihisap antara 1-60 batang dengan rata-rata 10,9 batang. 

Bagi mereka yang sesekali merokok, konsumsinya antara 1-24 batang dengan 

rata-rata 3,3 batang per hari. (Reimondos, Utomo, McDonald, Hull, Suparno, & 

Utomo, 2010)  

Ditinjau dari perspektif disiplin ilmu pemasaran, upaya untuk 

meningkatkan intention to quit smoking dapat dilakukan melalui berbagai wahana 

komunikasi pemasaran dengan tujuan mempengaruhi attitude toward smoking 

yang pada akhirnya diharapkan dapat berlanjut pada perilaku mengurangi 

kebiasaan merokok bahkan jika dimungkinkan menghilangkannya sama sekali. 

Upaya mereduksi konsumsi melalui aktivitas pemasaran, termasuk pada konteks 

penelitian ini intention to quit smoking, pada disiplin ilmu pemasaran disebut 

sebagai aktivitas demarketing (Shiu, Hassan, & Walsh, 2009). Agar mendapatkan 

hasil yang lebih optimal, upaya komunikasi pemasaran perlu dilakukan melalui 

sejumlah wahana sekaligus yang terintegrasi untuk mendapatkan efek sinergis. 

Penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa anti smoking campaigns melalui 

media akan lebih efektif jika diiringi dengan penerapan kebijakan kontrol 

terhadap konsumsi rokok (Levy, Chaloupka, & Gitchell, 2004). 
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Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan jutaan nyawa dapat 

diselamatkan bila lebih banyak negara menerapkan pengetatan seperti 

meningkatkan cukai rokok, melarang merokok di tempat umum, dan 

mencantumkan peringatan kesehatan di bungkus rokok. (www.bbc.co.uk) 

Di Indonesia, upaya demarketing produk rokok untuk meningkatkan 

intention to quit smoking konsumen telah dilakukan melalui berbagai cara, mulai 

dari anti smoking campaigns di media massa hingga kewajiban bagi produsen 

rokok untuk mencantumkan tobacco package warning labels pada kemasan rokok 

yang diproduksinya. Perkembangan terbaru, tobacco package warning labels 

kemudian dilengkapi dengan gambar peringatan bahaya merokok.  

Dalam riset yang juga telah dipublikasikan dalam Journal of The 

American Medical Association 2014 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan 

salah satu dari 12 negara yang menyumbangkan angka sebanyak 40% dari total 

jumlah perokok dunia. Menurut Kemenkes, hal ini merupakan fakta menyedihkan 

yang dapat memberikan dampak negatif pada kondisi kesehatan serta biaya 

kesehatan di Indonesia. (bisnis.com) 

Tetapi, tentunya ini juga merupakan fakta bahwa pihaknya akan terus 

berkomitmen dalam melakukan tindakan nyata dalam mengurangi angka tersebut 

di Indonesia untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan membantu mengurangi 

angka penyakit yang disebabkan oleh tembakau di seluruh dunia.  

Pemberlakuan tobacco package warning labels di Indonesia  efektif sejak 

24 Juni 2014.  Namun seberapa efektifkah gambar seram tersebut mempengaruhi 

perokok untuk mereduksi konsumsi rokok perlu kajian dan penelitian lebih lanjut. 
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“Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, serta 

gangguan kehamilan dan janin” peringatan tersebut seolah hanya angin lalu bagi 

perokok aktif. Kemudian peringatan  tanpa harus bertele-tele berbunyi “Merokok 

membunuhmu”  dengan gambar tengkorak juga tak lantas membuat perokok takut 

atau jera. Saat ini gambar peringatan bahaya merokok mendominasi bungkus 

rokok dengan tujuan masyarakat tahu bahaya merokok. 

Regulasi rokok ibarat dua mata pisau yang menjebak dalam situasi 

dilematis. Satu sisi pemerintah diuntungkan dengan adanya penerimaan Negara 

dari Cukai dan PPN. Membuka lapangan kerja industri rokok mulai dari buruh 

linting, tenaga pemasaran, devisa dari ekspor serta petani tembakau. 

Data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menunjukkan bahwa penerimaan 

negara dari sektor bea dan cukai tahun lalu (2013) mencapai Rp108,45 triliun. 

Dari jumlah tersebut, cukai hasil tembakau dan rokok masih mendominasi dengan 

angka mencapai Rp103,53 triliun. Berdasarkan data Kementan, ada 6,1 juta 

tenaga kerja langsung dan tidak langsung di industri hulu dan hilir tembakau. 

Jumlah ini terdiri atas 2 juta petani tembakau, 1,5 juta petani cengkeh, 600.000 

tenaga kerja di pabrik rokok, 1 juta pengecer rokok, serta 1 juta tenaga percetakan 

dan periklanan rokok. 

Akan tetapi disisi lain pemerintah juga menanggung dampak negatif 

merokok yang meningkatkan anggaran kesehatan. Sekjen Perhimpunan Dokter 

Paru Indonesia (PDPI), Dr. Bahtiar Husain, Sp.P, MH, Kes, menyatakan cukai 

rokok yang diterima oleh negara tidak sebanding dengan biaya kesehatan yang 

harus dibayar oleh negara dan masyarakat akibat rokok. Faktanya Pendapatan 
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negara dari cukai rokok, ternyata tak sebanding dengan nilai kerugian yang 

ditimbulkan karena merokok. Pada 2012, pendapatan negara dari cukai, hanya 

sebesar Rp 55 triliun. Namun, kerugiannya mencapai Rp 254,41 triliun. Kerugian 

tersebut, rinciannya adalah uang yang dikeluarkan untuk pembelian rokok Rp 138 

triliun, biaya perawatan medis rawat inap dan jalan Rp 2,11 triliun, kehilangan 

produktivitas akibat kematian prematur dan morbiditas maupun disabilitas Rp 

105,3 triliun. (pajak.go.id) 

Saat ini di Indonesia masih belum banyak penelitian yang membahas 

upaya demarketing dan dampaknya pada konteks produk rokok. Berdasarkan 

fakta tersebut penelitian ini akan menelaah lebih lanjut upaya demarketing dan 

dampaknya terhadap perilaku konsumen pada konteks konsumen produk rokok di 

Indonesia. Sejauh mana efektivitas pencantuman tobacco package warning labels 

dibandingkan upaya anti smoking campaigns merupakan pertanyaan yang 

menarik untuk dikaji lebih lanjut. Pemahaman lebih mendalam tentang efektivitas 

berbagai upaya demarketing ini akan sangat berguna bagi pengambilan kebijakan 

kedepan dalam rangka mereduksi tingkat konsumsi rokok secara berkelanjutan. 

Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

menelaah efektivitas tobacco package warning labels dan anti smoking 

campaigns dalam meningkatkan intention to quit smoking konsumen rokok di 

Jakarta. 
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1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Agar penelitian ini dapat, serta fokus pada pokok pembahasan dan 

permasalahannya, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup 

sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut. 

Penelitian mengenai demarketing ini hanya akan membahas dan menilai 

keefektifan kebijakan pemerintah dalam upaya-upaya menekan konsumsi rokok 

dalam hal tobacco package warning labels dan anti smoking campaigns yang 

merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah No 109/2012 yakni 

menyertakan peringatan bergambar tentang bahaya rokok yang mulai 

direalisasikan pada 24 Juni 2014 untuk seluruh rokok yang beredar di Indonesia. 

(tempo.co).  

Dampak yang akan diteliti juga dibatasi agar tidak menjadi terlalu luas, 

dampak yang ditinjau dalam penelitian ini adalah dampak terhadap attitude 

toward smoking dan intention to quit smoking. 

Objek penelitian ini dibatasi hanya untuk orang yang mengonsumsi rokok 

putih dikarenakan persepsi masyarakat yang menyatakan bahwa rokok putih lebih 

ringan dibandingkan rokok kretek tanpa mengetahui bahwa sebenarnya efek yang 

ditimbulkan sama saja dengan mengonsumsi rokok kretek. Selain itu dalam hal 

konsumsi per hari, perokok putih lebih tinggi dibandingkan perokok kretek. Rata-

rata perokok putih menghabiskan 20 batang per hari, sedangkan perokok kretek 

dalam sehari mengisap sebungkus rokok saja sekitar 12 batang. (kompasiana.com, 

2013) 
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1.3 Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada latar belakang masalah dan 

judul penelitian, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah yang muncul dan 

membuat rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah anti smoking campaigns berdampak positif terhadap attitude 

toward smoking. 

2. Apakah tobacco package warning labels berdampak positif terhadap 

attitude toward smoking. 

3. Apakah implikasi attitude toward  smoking berdampak positif terhadap 

intention to quit smoking. 

4. Variabel apakah yang sangat berpengaruh dalam mereduksi attitude 

toward smoking? 

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, dapat 

dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut ini: 

1. Untuk menganalisis apakah anti smoking campaigns berdampak positif 

pada attitude toward smoking. 

2. Untuk menganalisis apakah tobacco package warning labels 

berdampak positif pada attitude toward smoking. 

3. Untuk menganalisis apakah implikasi attitude toward smoking 

berdampak positif pada intention to quit smoking. 
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4. Untuk menganalisis variabel apakah yang sangat berpengaruh dalam 

mereduksi attitude toward smoking? 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Akademis 

 Penelitian yang dilakukan ini dapat berguna bagi akademisi untuk menjadi 

referensi penulisan dalam hal yang mengenai aktifitas demarketing dan marketing 

communication sebagai tambahan referensi empiris konteks Indonesia pada 

khasanah disiplin pemasaran khususnya pada bahasan mengenai tobacco package 

warning labels, anti smoking campaigns, attitude toward smoking dan intention to 

quit smoking. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

 Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, sebagai sumber informasi 

mengenai upaya pemerintah dan lembaga masyarakat dalam mengurangi dampak 

buruk yang disebabkan oleh rokok. Penelitian ini juga dapat berguna bagi 

lembaga sosial sebagai referensi untuk melihat efektivitas upaya mereka untuk 

mereduksi konsumsi rokok. Serta penelitian ini juga bermanfaat bagi pihak-pihak 

terkait untuk melihat efektivitas realisasi PP No 109/2012 tentang menyertakan 

peringatan bergambar tentang bahaya rokok pada kemasan yang mulai 

direalisasikan pada 24 Juni 2014 untuk seluruh rokok yang beredar di Indonesia. 

(tempo.com) 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Pemasaran (Marketing) 

  Kegiatan pemasaran sering diartikan sebagai kegiatan dalam memasarkan 

suatu produk yang diperjual belikan oleh perusahaan dan ditujukan kepada para 

konsumen. Namun jika dilihat makna sebenarnya pemasaran bukan hanya sekedar 

menjual produk saja, akan tetapi pemasaran juga memiliki aktivitas penting dalam 

menganalisis dan mengevaluasi segala kebutuhan dan keinginan para konsumen. 

Pemasaran juga meliputi segala aktivitas di dalam perusahaan. 

  Adapun definisi pemasaran yang mengatakan aktivitas pemasaran sangat 

penting artinya untuk mencapai tujuan perusahaan, karena aktivitas pemasaran 

diarahkan untuk mengetahui dan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan 

sehingga produk dan jasa yang ditawarkan itu cocok serta menentukan dan 

memilih pasar sasaran dan menciptakan pertukaran yang memungkinkan 

perusahaan mencapai laba yang diharapkan. (Kotler & Armstrong, 2012) 

  Adapun pengertian pemasaran menurut para ahli dikemukakan sebagai 

berikut. Pemasaran adalah sebuah proses kemasyarakatan dimana individu dan 

kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan ingin menciptakan dengan 

menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa 

yang bernilai dengan orang lain. (Kotler & Keller, 2012) 

  Pemasaran biasanya diartikan sebagai tugas untuk menciptakan, 
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mempromosikan, dan menyediakan barang dan jasa untuk konsumen dan bisnis 

(Kotler, Ang, Leong, & Tan, 2003). Menurut American Marketing Association, 

Pemasaran merupakan aktivitas, pengaturan dan proses untuk menciptakan, 

berkomunikasi, memberikan, dan bertukar penawaran yang memiliki nilai bagi 

pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat pada umumnya.  

  Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa arti pemasaran adalah untuk 

mengetahui dan memahami pelanggan dengan baik sehingga produk atau jasa 

sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dimana pemasaran menyalurkan barang dari 

produsen kepada konsumen dan akhirnya dapat memnuhi kebutuhan 

konsumennya tersebut. 

  Intinya pemasaran bertujuan untuk mencapai sasaran dengan mengenali 

kebutuhan dan keinginan konsumen dengan cara yang lebih efektif yaitu dengan 

merancang, menentukan harga promosi dan akhirnya bisa memberikan kepuasan 

bagi konsumen. 

2.1.2  Pemasaran Sosial (Social Marketing) 

 Pemasaran pada umumnya digunakan untuk mendapatkan permintaan dari 

calon konsumen sebesar-besarnya untuk meningkatkan penjualan yang 

mempunyai tujuan akhir berupa keuntungan bagi perusahaan. Namun saat ini 

pemasaran sudah sangat luas,  pemasaran tidak hanya bertujuan untuk 

meningkatkan penjualan demi keuntungan berlimpah, namun pemasaran juga 

dapat digunakan untuk kepentingan nonprofit, bisa saja untuk kehidupan sosial, 

dengan mempromosikan sesuatu yang berhubungan dengan perubahan kehidupan 

sosial, biasa disebut social marketing. 

Keefektifan Upaya..., Canitgia Tambariki, Ma.-IBS, 2015



 
 

12 
 

 Social marketing sebagai sebuah lahan spesifik untuk menerapkan 

marketing. Social marketing sebagai sesuatu yang merepresentasikan desain, 

implementasi, dan kontrol dari program yang terukur untuk mempengaruhi 

penerimaan konsumen atas ide –ide sosial dan mempengaruhi penilaian konsumen 

dari perencanaan produk, harga, komunikasi, distribusi, dan penelitian marketing. 

(Kotler & Zaltman, 1971) 

 Kotler memberi perhatian lebih pada definisi tersebut dan sukses untuk 

menambahkan bahwa social marketing dibuat oleh organisasi pemerintah atau 

organisasi nonprofit dengan tujuan mempromosikan sebuah bidang sosial seperti 

perubahan iklim, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dalam penelitian ini yang 

menjadi perhatian peneliti adalah dalam bidang kesehatan. 

2.1.3 Demarketing 

   Dilihat dari namanya, demarketing berarti suatu usaha yang berlawanan 

dengan pemasaran, dengan kata lain mempunyai tujuan yang bertolak belakang 

dengan pemasaran. Pemasaran bertujuan untuk meningkatkan pembelian barang 

atau jasa, sedangkan demarketing berlawanan dengan pemasaran, itu artinya 

demarketing bertujuan untuk mengurangi pembelian barang atau jasa yang di 

produksi.  

  Demarketing adalah upaya atau alat untuk mengurangi permintaan 

konsumsi produk atau jasa tertentu secara sementara atau permanen. (Kotler & 

Levy, 1971, dalam Raut & Pawar, 2013) Upaya mereduksi konsumsi melalui 

aktivitas pemasaran, termasuk pada konteks penelitian ini konsumsi rokok, pada 

disiplin ilmu pemasaran disebut sebagai aktivitas demarketing (Shiu, Hassan, & 
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Walsh, 2009) 

  Sesuai dengan konteks social marketing, demarketing bertujuan untuk 

mengurangi konsumsi atau penggunaan produk apabila produk tersebut 

mempunyai potensi sebagai sesuatu yang berbahaya bagi kesehatan. 

2.1.4 Perilaku Konsumen (Consumer Behaviour) 

   Perilaku konsumen adalah studi yang meliputi proses ketika individu atau 

kelompok tertentu memilih, membeli, menggunakan, atau mengatur produk, jasa, 

ide, atau pengalaman untuk memenuhi kebutuhan dan hasrat. (Solomon, 2013) 

   Ilmu perilaku konsumen merupakan ilmu tentang bagaimana individu 

mengambil suatu keputusan dalam menggunakan sumber daya yang dimilikinya 

yaitu waktu, tenaga, dan uang untuk mengonsumsi sesuatu, termasuk mempelajari 

apa, mengapa, kapan, dan dimana seseorang membeli, serta seberapa sering 

seseorang membeli dan menggunakan suatu produk dan jasa. (Schiffman & 

Kanuk, 2010) 

   Perilaku konsumen adalah studi mengenai individu, kelompok atau 

organisasi dan proses dimana mereka menyeleksi, menggunakan dan membuang 

produk, layanan, pengalaman, atau ide untuk memuaskan kebutuhan dan dampak 

dari proses tersebut pada konsumen dan masyarakat. (Hawkins & Mothersbaugh, 

2013) 

   Pada penelitian ini, perilaku konsumen yang akan diteliti adalah bagaimana 

individu khususnya konsumen rokok mengambil keputusan atas upaya 

demarketing yang dilakukan pemerintah dan lembaga sosial agar konsumen 

mengambil sikap atas upaya tersebut dan konsumen memutuskan untuk 
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mengurangi konsumsi serta berhenti merokok di masa yang akan datang.  

2.1.5 Theory of Planned Behaviour 

  TPB merupakan teori yang menjelaskan sikap seseorang terhadap suatu 

perilaku, ditambah dengan norma-norma subjektif yang berlaku, dan dengan 

persepsi faktor kontrol perilaku, semua hal tersebut dapat mempengaruhi niat 

seseorang untuk melakukan perilaku tertentu. TPB adalah model niat yang telah 

diterima dengan baik yang telah sukses dalam memprediksi dan menjelaskan 

perilaku manusia di berbagai situasi. TPB menunjukkan bahwa faktor utama 

dalam perilaku manusia adalah niat perilaku, yang dipengaruhi oleh sikap 

terhadap perilaku, norma subyektif, dan Perceived Behaviour Control (PBC) 

(Ajzen, 1991).  

 

 

Gambar 2.1 Theory of Planned Behaviour (Ajzen, 1991). 

  Theory of Plan Behaviour merupakan pengembangan dari Teori Reasoned 

Action (TRA). Teori ini menekankan pentingnya intention dalam berperilaku. 
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Selanjutnya TPB mencoba mengeksplorasi hubungan antara niat dan kepercayaan, 

sikap dan norma subyektif yang melingkupi individu. TPB mengandaikan 

perilaku individu yang dapat dijelaskan oleh niat perilakunya, yang secara 

bersama-sama dipengaruhi oleh sikap (attitude), norma subjektif (subjective 

norms) dan persepsi kontrol perilaku. (Ajzen, 1991) 

  Dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk meneliti keefektifan 

kebijakan pemerintah dalam pengendalian konsumsi rokok terhadap attitude 

toward smoking dan intention to quit smoking.  

2.1.5.1 Sikap (Attitude) 

  Sikap (attitude) adalah evaluasi dari suatu obyek (Bohner & Dickel, 2011). 

Attitude merupakan pernyataan evaluatif, baik yang menguntungkan atau tidak 

menguntungkan, tentang suatu obyek, orang, atau peristiwa (Robbins & Judge, 

2011). Attitude mencerminkan bagaimana kita merasakan tentang sesuatu hal. 

Selain itu, konsep sikap (attitude) dapat dianggap sebagai faktor kunci dalam 

kebanyakan model perilaku konsumen. Sikap telah lama terbukti mempengaruhi 

niat perilaku dan perilaku aktual (Ajzen, 1991). Sikap dipengaruhi oleh dua aspek 

yaitu kepercayaan seseorang tentang apa yang akan terjadi bila mereka melakukan 

perilaku yang diharapkan (behavioural belief) dan penilaian tentang apakah 

hasilnya baik atau buruk (evaluation of behavioural outcomes). 

  Ada dua kemungkinan sikap yang akan muncul pada konsumen rokok, 

yaitu konsumen rokok akan bersikap positif terhadap label peringatan bahaya 

merokok pada kemasan rokok sehingga sadar bahwa rokok yang dihisapnya akan 

membahayakan bagi diri pribadinya atau bersikap negatif terhadap label 
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peringatan bahaya merokok pada kemasan rokok dengan mengabaikan pengaruh 

buruk dari rokok yang dihisapnya. (Kurniadi & Kumolohadi, 2005)  

  Attitude yang dibahas oleh peneliti adalah implikasi terhadap attitude 

toward smoking. Pada konteks upaya mereduksi tingkat konsumsi rokok 

perubahan sikap konsumen terhadap rokok terbukti merupakan salah satu aspek 

penting dalam keinginan untuk mengurangi atau bahkan berhenti merokok. (Levy 

et al., 2004) 

2.1.5.2 Behavioural Intention  

  Behavioural Intention merupakan kemungkinan dari seseorang untuk 

melakukan perilaku tertentu, dan merupakan penentu utama dari perilaku 

penggunaan aktual (Yi, Jackson, Park, & Probst, 2006). Behaviour diwujudkan 

dalam bentuk tindakan, sasaran atau tujuan, konteks dan waktu, Behavioural 

intention juga menjelaskan kesediaan niat seseorang untuk melakukan perilaku 

tertentu. (Harandi, Siadat, & Taroujani, 2014).  

  Dari pengertian intention diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian 

intention adalah niat, kehendak, atau maksud untuk melakukan suatu aktivitas, 

dengan pertimbangan tentang konsekuensi dari aktivitas yang akan dilakukan.  

2.1.5.3 Intention to Quit Smoking 

  Intensi berhenti merokok merupakan keinginan yang kuat dari seseorang 

untuk menghentikan kebiasaan merokok dan dilakukan secara sadar. Intensi 

berhenti merokok merupakan salah satu prediktor penting untuk berhenti 

merokok. (Sandek & Astuti, 2007)  
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  Intensi berhenti merokok adalah niat, kehendak atau maksud untuk 

berhenti merokok. (Kumalasari, 2014). Tahapan niat untuk berhenti merokok 

adalah tidak ada niat untuk berhenti, berniat untuk berhenti segera, dan berniat 

untuk berhenti kemudian. (Tsoh, et al., 2011)  

  Faktor-faktor yang mempengaruhi intensi berhenti merokok yaitu niat 

yang merupakan keinginan konsumen untuk berhenti merokok, tindakan 

mengurangi jumlah rokok, dan target waktu yang ditetapkan konsumen untuk 

berhenti merokok. (Kumalasari, 2014) 

2.1.6 Kebijakan Pengendalian Tembakau (Tobacco Control Policy) 

  Rokok merupakan kebiasaan yang buruk dimana efek negatif dari rokok 

ini dapat dirasakan oleh perokok itu sendiri ataupun lingkungan sekitar 

(secondhand smoker). Bahaya dari rokok ini antara lain menyebabkan kanker, 

gangguan paru-paru, dan lain-lain. Untuk itu setiap negara membuat peraturan 

yang bertujuan untuk menekan penjualan dan konsumsi rokok antara lain 

menaikan harga pajak rokok, membuat peraturan yang melarang merokok di 

tempat umum, menampilkan kepada masyarakat informasi dan pengetahuan 

tentang bahaya yang diakibatkan oleh rokok. (Hsieh, Yen L, Liu, & Lin, 1996)  

  Pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk menekan konsumsi rokok 

di Indonesia dengan alasan kondisi kesehatan serta biaya kesehatan di Indonesia. 

Untuk itu, peneliti ingin meneliti keefektifan peraturan-peraturan yang telah 

dilakukan pemerintah dalam menyikapi masalah rokok tersebut. 
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2.1.7 Komunikasi Pemasaran (Marketing Communication) 

   Komunikasi pemasaran (marketing communication) merupakan suatu 

media dimana perusahaan menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan 

konsumen, secara langsung dan tidak langsung, mengenai produk yang mereka 

jual. (Kotler & Keller, 2012) 

   Bauran komunikasi pemasaran (marketing communications mix) terdiri atas 

iklan (advertising), promosi penjualan (sales promotion), acara dan pengalaman 

(events and experiences), relasi publk dan publisitas (public relations and 

publicity), pemasaran langsung (direct marketing), pemasaran interaktif 

(interactive marketing), pemasaran mulut ke mulut (word-of-mouth marketing), 

penjualan pribadi (personal selling). (Kotler & Keller, 2012) 

   Dalam penelitian ini komunikasi pemasaran yang akan dibahas adalah 

komunikasi pemasaran melalui metode iklan (advertising). Dimana metode ini 

digunakan oleh pemerintah dan lembaga sosial untuk mengiklankan upaya-upaya 

demarketing untuk mengurangi konsumsi rokok. 

2.1.8 Iklan (Advertising) 

 Perusahaan-perusahaan dalam memasarkan barang dan jasa harus 

mempunyai alat promosi agar dapat menarik perhatian konsumen untuk membeli 

atau mempertahankan konsumen. Untuk itu alat promosi ada beberapa macam 

antara lain yaitu iklan. Iklan dapat digunakan untuk membangun citra jangka 

panjang bagi suatu produk. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa iklan 

memerlukan anggaran biaya yang besar, tetapi manfaat iklan sangat besar untuk 
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peningkatan volume penjualan. Iklan secara efisien dapat menjangkau pembeli 

yang tersebar secara geografis. Iklan dapat diartikan segala bentuk penyajian non-

personal dan promosi ide, barang, atau jasa oleh suatu sponsor tertentu yang 

memerlukan pembayaran (Kotler & Keller, 2012) 

Upaya marketing dalam hal advertising adalah meningkatkan biaya untuk 

promosi melalui iklan, sehingga meningkatkan minat beli untuk produk rokok. 

Sedangkan dalam upaya demarketing, upaya yang dilakukan adalah anti smoking 

campaign yaitu membuat iklan layanan kesehatan tentang bahaya merokok bagi 

kesehatan, peringatan kesehatan pada iklan rokok pada media apa pun yang 

dibolehkan oleh pemerintah. Di dalam penelitian ini advertising merupakan salah 

satu bagian dari marketing communication yang terkait dengan upaya 

demarketing terhadap produk rokok. 

2.1.9 Kampanye Anti Rokok (Anti Smoking Campaigns) 

  Kampanye anti rokok (anti smoking campaigns) merupakan upaya 

pemerintah dan lembaga sosial dalam mengurangi konsumsi rokok di Indonesia. 

Kebijakan anti merokok dapat dikategorikan menjadi 3 jenis yaitu memperkirakan 

elastisitas harga rokok untuk mengevaluasi kebijakan pajak konsumsi rokok, 

dampak dari peraturan anti merokok diukur dengan indeks, dan mengukur efek 

dari informasi dan peringatan kesehatan tentang merokok. (Hsieh et al., 1996)   

  Contoh peraturan pemerintah yang berhubungan dengan usaha 

demarketing  dalam hal anti smoking campaigns produk rokok adalah sebagai 

berikut: 
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang 

Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk 

Tembakau Bagi Kesehatan:. 

 

Pasal 27 

Pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, 

antara lain dilakukan sebagai berikut: 

a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan 

sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 

15% (lima belas persen) dari total luas iklan. 

b. mencantumkan penandaan/tulisan “18+” dalam Iklan Produk Tembakau; 

c. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau 

bentuk Rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek 

Produk Tembakau; 

d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah Rokok. 

e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan 

manfaat bagi kesehatan; 

f. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan; 

g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok; 

h. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk 

gambar dan/atau tulisan; 

i.  tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil; 
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j. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan tidak 

bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. 

Di dalam penelitian ini anti tobacco campaigns merupakan salah satu 

bagian dari advertising yang didefinisikan sebagai pandangan konsumen terhadap 

anti tobacco campaigns terkait dengan upaya demarketing terhadap produk rokok. 

2.1.10 Kemasan (Packaging) 

Kemasan adalah aktivitas merancang dan memproduksi wadah atau 

pembungkus suatu produk. (Kotler & Armstrong, 2012). Bungkus atau kemasan 

yang menarik akan memberikan nilai plus pada konsumen yang sedang 

membedakan beberapa produk yang bentuk dan mutunya hampir sama. Perbedaan 

tersebut akan terlihat dari label yang biasanya dalam kemasan produk. 

Pengemasan (packaging) merupakan proses yang berkaitan dengan 

perancangan dan pembuatan wadah atau pembungkus untuk suatu produk. 

Kemasan produk adalah pembungkus fisik untuk melindungi produk dan 

sekaligus menciptakan identitas unik. Kemasan harus konsisten dengan harga 

iklan, penetapan harga, dan distribusi produk tersebut. (Tjiptono, 2008) 

Selain itu perusahaan harus memperhatikan keamanan produk dalam 

menggunakan kemasan yang tahan pencemaran. Pengambilan yang dilakukan 

dalam keputusan pengemasan, perusahaan harus memperhatikan masalah-masalah 

lingkungan dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat sebaik perhatiannya 

kepada pelanggan dan tujuan perusahaan. 
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 Upaya marketing dalam hal packaging adalah perusahaan membuat 

kemasan yang menarik dan memberikan nilai plus dalam membedakan beberapa 

jenis produk dengan mutu dan kualitas yang hampir sama. Oleh karena itu 

packaging pun beperan penting terhadap keputusan pembelian suatu produk. 

Selain itu, upaya demarketing dalam hal packaging dalam hal ini untuk kemasan 

rokok adalah pemerintah membuat peraturan-peraturan yang mengharuskan 

perusahaan untuk mencantumkan gambar-gambar akibat dari merokok, 

mencantumkan kandungan nikotin dan tar dalam kemasan rokok, melarang 

adanya label “mild atau lights” dalam kemasan rokok.  

Di dalam penelitian ini packaging merupakan salah satu bagian dari upaya 

demarketing terhadap produk rokok. 

2.1.11 Label Peringatan Kemasan Rokok (Tobacco Package Warning Labels) 

 Label Peringatan Kemasan Rokok (Tobacco Package Warning Labels) 

merupakan upaya pemerintah dan lembaga sosial dalam mengurangi konsumsi 

rokok di Indonesia. Label peringatan kemasan rokok adalah salah satu  kebijakan 

pemerintah untuk menyampaikan bahaya kesehatan yang ditimbulkan dengan 

mengonsumsi rokok. (Hammond, Fong, McDonald P, Cameron, & Brown, 2003). 

Contoh peraturan pemerintah yang berhubungan dengan usaha demarketing dalam 

hal tobacco package warning labels produk rokok adalah sebagai berikut: 
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang 

Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk 

Tembakau Bagi Kesehatan: 

Pasal 15 

(1) Setiap 1 (satu) varian Produk Tembakau wajib dicantumkan gambar dan 

tulisan peringatan kesehatan yang terdiri atas 5 (lima) jenis yang berbeda, 

dengan porsi masing-masing 20% (dua puluh persen) dari jumlah setiap varian 

Produk Tembakaunya. 

Pasal 24 

(1) Setiap produsen dilarang untuk mencantumkan keterangan atau tanda apapun 

yang menyesatkan atau kata-kata yang bersifat promotif. 

(2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap produsen dilarang 

mencantumkan kata “Light”, “Ultra Light”, “Mild”, “Extra Mild”, “Low Tar”, 

“Slim”, “Special”, “Full Flavour”, “Premium” atau kata lain yang 

mengindikasikan kualitas, superioritas, rasa aman, pencitraan, kepribadian, 

ataupun kata-kata dengan arti yang sama. 

Di dalam penelitian ini tobacco package warning labels merupakan salah 

satu bagian dari packaging yang didefinisikan sebagai pandangan konsumen 

terhadap tobacco package warning labels terkait dengan upaya demarketing 

terhadap produk rokok. 
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2.2 Rerangka Konseptual 

2.2.1 Anti Smoking Campaigns – Attitude Toward Smoking 

   Aturan yang diberlakukan bagi iklan untuk produk rokok pada televisi dan 

radio sudah banyak diketahui oleh khalayak umum. Semua dilakukan dalam 

upaya demarketing produk rokok. Iklan tentang bahaya merokok juga sudah 

banyak dirilis pada berbagai media elektronik maupun media masa. 

   Untuk usaha demarketing, yang dilihat berdasarkan upaya anti smoking 

campaigns, peneliti memilih iklan tentang bahaya merokok pada iklan tv, outdoor 

advertising, serta kampanye anti merokok yang sering dilakukan oleh lembaga 

sosial yang patut menjadi perhatian lebih dalam dikarenakan makin maraknya 

usaha-usaha pengiklanan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga sosial 

dengan mengeluarkan banyak biaya dalam upaya menekan konsumsi rokok 

dengan cara menyampaikan dampak bahaya merokok untuk kesehatan. 

   Kampanye anti rokok dapat mempengaruhi sikap perokok terhadap rokok. 

Adanya pengaruh yang signifikan campaigns intensity dalam mereduksi positive 

attitude toward smoking yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan 

intention to reduce smoking dan intention to quit smoking. (Rofianto, Khodir, & 

Tambariki, 2015) Iklan dan promosi dalam hal ini upaya demarketing rokok 

memiliki hubungan positif signifikan terhadap sikap konsumen. (Roets et al., 

2013) Persepsi dari kekuatan iklan anti rokok dan sikap memiliki hubungan 

positif pada konsumen dewasa dan remaja. Untuk dukungan anti rokok dengan 

melarang merokok di lokasi publik memiliki hubungan positif yang merupakan 

efek dari advertising campaigns. (Tangari et al.,2007) 
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   Penelitian yang dilakukan oleh lembaga survey NTC Australia 

mengumumkan bahwa dari beberapa iklan kesehatan yang dibuat oleh 

pemerintah, 60% orang dewasa memperhatikan iklan anti rokok dibandingkan 

dengan iklan kesehatan lainnya. Orang dewasa di Australia menyatakan bahwa 

dengan adanya iklan anti rokok tersebut membuat mereka lebih berniat untuk 

berhenti merokok. Disamping itu, 27 % orang berkata telah mengurangi konsumsi 

rokok yang mereka konsumsi dengan adanya iklan anti rokok tersebut. (White, 

Tan, Wakefield, & Hill, 2003) 

   Anti smoking campaigns secara berkelanjutan ditujukan untuk mengubah 

sikap konsumen terhadap kebiasaan merokok, misalnya dikaitkan dengan sikap 

bahwa merokok adalah buruk jika dikaitkan dengan aspek kesehatan (Levy et al., 

2004). Anti smoking campaigns terbukti dapat mereduksi sikap positif terhadap 

rokok, meskipun efektivitas upaya ini dapat tereduksi oleh upaya komunikasi 

pemasaran yang dilakukan oleh berbagai produsen rokok (Farrelly, Davis, Duke, 

& Messeri, 2009). Implikasi dari fakta tersebut, untuk memperbesar kemungkinan 

terjadinya perubahan sikap konsumen terhadap merokok diperlukan upaya anti 

smoking campaigns dengan intensitas yang relatif tinggi, mengimbangi upaya 

komunikasi pemasaran yang senantiasa dilakukan oleh produsen rokok untuk 

meningkatkan angka penjualan produk rokok yang ditawarkannya.  

   Peneliti ingin mengetahui efektivitas anti smoking campaigns dan 

implikasinya terhadap attitude toward smoking dalam mereduksi konsumsi rokok. 

Hal tersebut menjadi hipotesis 1 dari penelitian ini. Secara spesifik hipotesis 

berdasarkan uraian di atas adalah sebagai berikut: 
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Ho1 : anti smoking campaigns tidak berpengaruh positif terhadap attitude 

toward smoking 

Ha1 : anti smoking campaigns berpengaruh positif terhadap attitude 

toward smoking 

2.2.2 Tobacco Package Warning Labels – Attitude Toward Smoking  

  Hubungan antara sikap dan peringatan bahaya merokok pada kemasan 

rokok memiliki hubungan positif. Artinya bahwa semakin positif hubungan antara 

tobacco package warning labels dan sikap pada kemasan rokok maka semakin 

tinggi pula intensi untuk berhenti merokok, begitupun sebaliknya. (Kurniadi & 

Kumolohadi, 2005) 

  Penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa label peringatan bahaya 

merokok seringkali kurang berdampak pada perubahan sikap konsumen terhadap 

merokok, kecuali peringatan tersebut ditampilkan secara sangat menonjol 

misalnya melalui gambar bahaya merokok yang besar (Levy et al., 2004). 

Penyajian peringatan bahaya merokok dengan mengkombinasikan tulisan dan 

gambar lebih efektif dalam mempengaruhi sikap konsumen daripada penyajian 

peringatan dalam bentuk tulisan saja (Singh, Owusu-Dabo, Britton, Munafò, & 

Jones, 2014). Hasil penelitian lain juga mengindikasikan bahwa ukuran label 

peringatan yang lebih besar dan penambahan elemen gambar dalam label 

peringatan dapat lebih menarik perhatian perokok, sebagai dampaknya 

kemungkinannya untuk mengubah sikap perokok yang melihat label peringatan 

tersebut juga semakin besar (O’Hegarty, Pederson, Yenokyan, Nelson, & Wortley, 

2007). 
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  Selain tulisan, aturan yang diberlakukan bagi kemasan untuk produk rokok 

belum lama ini direalisasikan oleh pemerintah yakni wajib dicantumkan gambar 

dan tulisan peringatan kesehatan yang terdiri atas 5 (lima) jenis gambar. Hal ini 

dilakukan dalam upaya demarketing produk rokok. Peraturan baru tentang 

peringatan berupa gambar pada kemasan rokok sudah dilakukan oleh semua 

produsen rokok di Indonesia serta semua perusahaan pengimpor rokok. 

   Peneliti ingin mengetahui pengaruh tobacco package warning labels 

terhadap attitude konsumen. Hal tersebut menjadi hipotesis 2 dari penelitian ini. 

Secara spesifik hipotesis berdasarkan uraian di atas adalah sebagai berikut: 

Ho2 : tobacco package warning labels tidak berpengaruh positif terhadap 

attitude toward smoking 

Ha2 : tobacco package warning labels berpengaruh positif terhadap 

attitude toward smoking 

2.2.3 Attitude Toward Smoking – Intention to Quit Smoking 

  Intensi terbentuk oleh tiga aspek yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol 

perilaku. (Ajzen, 1991). Dimana faktor sikap berpengaruh secara positif signifikan 

terhadap intensi berhenti merokok. (Kumalasari, 2014) Dari teori ini dapat 

diterangkan bahwa intensi untuk berhenti merokok yang terbentuk oleh sikap 

adalah keyakinan mengenai konsekuensi perilaku dan evaluasi individu terhadap 

perilaku dengan mematuhi peraturan dan kebijakan oleh pemerintah tentang 

bahaya merokok bagi kesehatan. (Kumalasari, 2014) 

  Sebelum mengharapkan terjadi perubahan pada keinginan untuk 

mengubah perilaku perokok, pemangku kepentingan perlu terlebih dahulu 
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melakukan upaya untuk mengubah sikap perokok terhadap rokok, khususnya ke 

arah sikap negatif terhadap rokok. Hal ini sejalan dengan sejumlah penelitian 

terdahulu (Levy et al., 2004; Montaño & Kasprzyk, 2008). 

    Dari teori tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap terhadap 

tobacco control policy merupakan salah satu aspek yang membentuk intensi untuk 

berhenti merokok. Untuk itu peneliti ingin mengetahui pengaruh attitude toward 

smoking terhadap intention to quit smoking konsumen. Hal tersebut menjadi 

hipotesis 3 dari penelitian ini.  

Secara spesifik hipotesis berdasarkan uraian di atas adalah sebagai berikut: 

Ho3 : attitude toward smoking tidak berpengaruh positif terhadap intention 

to quit smoking   

Ha3 : attitude toward smoking berpengaruh positif terhadap intention to 

quit smoking  

2.3 Model Penelitian 

 Mengilustrasikan model penelitian yang digunakan serta ringkasan dari 

hipotesis yang diajukan. 

 

  H1 (+)  

 

 

   H2 (+) 

 

Gambar 2.2 : Model penelitian 

Anti smoking 
campaigns 

(ASC) 

Tobacco 
package 

warning labels 
(TWL) 

 

Attitude toward 
smoking 

(ATS) 

Intention to 
quit smoking 

(ITQ) 

H3 (+) 
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Keterangan: 

H1 :  anti smoking campaigns berpengaruh positif terhadap attitude toward 

smoking. 

H2 :   tobacco warning labels berpengaruh positif terhadap attitude toward 

smoking. 

H3 : implikasi attitude toward smoking berpengaruh positif terhadap intention 

to quit smoking. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian descriptive. Yaitu, jenis penelitian 

yang memiliki tujuan utama mendeskripsikan sesuatu biasanya karakteristik atau 

fungsi pasar (Malhotra, 2010). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

metode penelitian kuantitatif yang dilakukan satu kali dalam satu periode (cross 

sectional design). Metode penelitian kuantitatif sendiri bertujuan untuk mengukur 

data dan biasanya ada dalam bentuk analisis statistic. (Malhotra, 2010) 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode survey dengan 

cara menyebarkan kuisioner kepada konsumen rokok putih tersebut dalam bentuk 

pertanyaan. 

Hasil dari data kuisioner kemudian diolah dengan menggunakan metode 

analisis Structural Equation Modeling (SEM). Dalam penelitian ini dibahas 

mengenai penelitian yang menghubungkan Anti Smoking Campaigns dan Tobacco 

Package Warning Labels terhadap Attitude Toward Smoking serta implikasinya 

terhadap Intention to Quit Smoking pada Konsumen Rokok Putih di Jakarta. 

3.2  Objek Penelitian 

Pemilihan objek dalam penelitian ini merupakan konsumen rokok yang 

mengonsumsi rokok putih atau rokok yang berlabel mild dimana konsumen rokok 

tersebut sebagian besar adalah kalangan pelajar, mahasiswa. Perkembangan rokok 

putih sangat pesat dikarenakan asumsi konsumen bahwa rokok putih tidak terlalu 
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berbahaya dibandingkan rokok kretek. Namun konsumen tidak mengetahui bahwa 

bahaya dari rokok putihsama saja jika dibandingkan dengan rokok kretek. Range 

umur responden yaitu umur 18 tahun keatas sesuai dengan umur legal perokok. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengambil objek yaitu konsumen yang 

mengonsumsi rokok putih dengan umur 18 tahun keatas yang berdomisili di 

Jakarta. 

3.3  Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini ada dua yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan penelitian yang diproleh dengan survei lapangan 

yang menggunakan metode kuesioner dalam pengumpulan data, baik 

secara online melalui media online atau langsung memberikan kapada 

orang (Malhotra, 2010). Data primer pada penelitian ini merupakan data 

yang diperoleh langsung dari responden dengan metode survei. Survei 

dilakukan dengan penyebaran kuesioner secara langsung dan 

menggunakan google drive kepada konsumen rokok putih. Data primer 

yang dihasilkan langsung oleh peneliti dengan tujuan untuk menjawab 

permasalahan penelitian (Malhotra, 2010). Data primer didapat melalui 

kuesioner yang disebar secara online melalui Google Drive. Adapun 

kuesioner yang disebarkan terbagi dalam 9 bagian, yaitu: 

1. Profil Responden 

2. Pertanyaan mengenai Anti Smoking Campaigns (4 indikator) 
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3. Pertanyaan mengenai Tobacco Package Warning Labels (4 

indikator) 

4. Pertanyaan mengenai Attitude Toward Smoking (4 indikator) 

5. Pertanyaan mengenai Intention to Quit Smoking (3 indikator) 

2. Data Sekunder 

Data yang dikumpulkan oleh pihak lain dari berbagai sumber, seperti 

buku, media internet, jurnal-jurnal penelitian yang berhubungan dengan 

topik penelitian ini (Malhotra, 2010). Pernyataan tersebut didukung oleh 

(Kountur, 2007) yang menyatakan bahwa data sekunder adalah data 

yang bersumber dari hasil penelitian orang lain yang dibuat untuk 

maksud yang berbeda, namun data tersebut dapat dimanfaatkan. Peneliti 

mendapat data sekunder melalui metode Literature Review yang berasal 

dari buku, Jurnal, artikel, website, koran dan kepustakaan lainnya yang 

terkait dengan penelitian. 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah agregat dari semua elemen yang memiliki karakteristik 

yang sama untuk tujuan penelitian (Malhotra, 2010). Populasi merupakan 

keseluruhan subjek dari suatu penelitian (Arikunto & Suharsimi, 2010). Populasi 

dalam penelitian ini adalah konsumen rokok putih di Jakarta. 
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3.4.2 Sampel Penelitian 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah convenience 

sampling. Jumlah sample dikali 8, sesuai dengan pedoman ukuran sample 

menyatakan bahwa pedoman ukuran sample tergantung dari jumlah indikator 

dikali dengan 5 sampai 10. (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) Jumlah 

indikator dalam penelitian ini ada 15 item, dikali 8 menjadi 120 responden yang 

mengonsumsi rokok putih. 

Jumlah sampel = indikator x 8 

Jumlah sampel = 15 x 8 = 120 

3.5 Operasionalisasi Variabel 

Dari keempat variabel yang dihipotesiskan, memiliki alat ukur 

(measurement) berupa pernyataan yang digunakan di dalam kuesioner. Alat ukur 

yang digunakan di adopsi dari berbagai penelitian yang memiliki variabel yang 

sama. Secara keseluruhan alat ukur tersebut menggunakan skala interval dengan 

rentang 1-7. Angka 1 menunjukan tanggapan yang negatif, semakin menuju angka 

7 tanggapan semakin bernilai positif. Di bawah ini terdapat variabel, definisi, alat 

ukur, dan skala yang digunakan dalam penelitian ini.  
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Measurement Skala 

Pengukuran 

Anti 

smoking 

campaigns 

(ASC) 

Salah satu dari 

peraturan anti 

merokok yang 

diukur dari 

informasi dan 

peringatan 

kesehatan tentang 

merokok. 

(Hsieh et al., 

1994) 

ASC1: Saya memperhatikan 

kampanye anti 

merokok pada 

berbagai media. 

ASC2: Saya menyukai 

kampanye anti 

rokok pada berbagai 

media. 

ASC3: Saya membicarakan 

kampanye anti 

rokok dengan 

teman-teman. 

(Sly et al., 2001) 

ASC4: Kampanye anti 

rokok 

menyampaikan 

bahaya kesehatan 

yang diakibatkan 

oleh rokok.  

(Siegel, 2000) 

Interval 

Scale 

1-7 
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Variabel Definisi Measurement Skala 

Pengukuran 

Tobacco 

Package 

Warning 

Labels 

(TWL) 

 

Label peringatan 

kemasan rokok 

adalah salah satu  

kebijakan 

pemerintah untuk 

menyampaikan 

bahaya kesehatan 

yang ditimbulkan 

dengan 

mengonsumsi 

rokok. 

(Hammond et al., 

2005). 

TWL1: Saya menyadari 

adanya peringatan 

bahaya merokok di 

kemasan rokok. 

TWL2: Gambar peringatan 

di kemasan rokok 

membuat saya 

mengerti bahaya 

yang diakibatkan 

oleh rokok. 

TWL3: Saya membicarakan 

gambar peringatan 

bahaya merokok ke 

teman-teman 

perokok maupun 

yang tidak 

merokok. 

TWL4: Saya ingat gambar 

peringatan merokok 

yang tertera pada 

kemasan rokok.  

Interval 

Scale 

1-7 
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Variabel Definisi Measurement Skala 

Pengukuran 

(Hammond et al., 2005) 

Attitude 

Toward 

Smoking 

(ATS) 

Pernyataan 

evaluatif, baik 

yang 

menguntungkan 

atau tidak 

menguntungkan, 

tentang suatu 

obyek, orang, 

atau peristiwa 

 (Robbins & 

Judge, 2011) 

ATS1: Merokok adalah 

kebiasaan yang 

menyenangkan 

disaat kita tidak 

melakukan apa-apa 

atau sedang 

sendirian. 

ATS2: Rata-rata teman yang 

tidak merokok tidak 

ingin berada 

diantara orang-

orang yang 

merokok. 

ATS3: Orang-orang 

disekitar tidak 

percaya akan 

bahaya yang 

ditimbulkan oleh 

rokok. 

 

Interval 

Scale 

1-7 
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Variabel Definisi Measurement Skala 

Pengukuran 

ATS4: Orang yang merokok 

lebih mudah 

bersosialisasi 

dibandingkan yang 

tidak merokok. 

(Sly et al., 2001) 

Intention to 

Quit 

Smoking 

(ITQ) 

Niat, kehendak 

atau maksud 

untuk berhenti 

merokok. 

(Kumalasari, 

2013) 

 

ITQ1: Karena alasan 

kesehatan saya 

berniat untuk 

mengurangi 

konsumsi rokok. 

(Jiang et al., 2009) 

ITQ2: Saya berpikir untuk 

berhenti merokok di 

masa yang akan 

datang. 

ITQ3: Saya yakin bisa 

berhenti merokok di 

masa yang akan 

datang. 

(Kumalasari, 2014) 

Interval 

Scale 

1-7 
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3.6 Metode Pengolahan Data  
 
  Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis SEM 

(Structural Equation Models). Sebuah pemodelan SEM yang lengkap terdiri dari 

Measurement Models dan Overall Model. Measurement Model ditujukan untuk 

mengkonfirmasi sebuah dimensi atau factor berdasarkan indikator-indikator 

empirisnya. Selanjutnya overall model adalah model keseluruhan hubungan yang 

membentuk atau menjelaskan kualitas antara faktor. Menurut (Wijayanto, 2008) 

ada beberapa tahapan pokok dalam menggunakan SEM untuk sebuah kegiatan 

penelitian, yaitu:  

1. Spesifikasi model (model specification)  

2. Identifikasi (identification)  

3. Estimasi (estimation) 

4. Uji kecocokan (testing fit)  

3.6.1 Spesifikasi Model (Model Spesification)  

  SEM dimulai dengan memspesifikasikan model penelitian yang akan 

diestimasi. Spesifikasi  model penelitian yang merepresentasikan permasalahan 

yang diteliti adalah penting dalam SEM. Dalam penelitian ini terdapat beberapa 

variabel laten eksogen dan endogen, yaitu anti smoking campaigns (variabel 

eksogen), tobacco package warning labels (variabel eksogen), attitude toward 

smoking (variabel eksogen dan endogen) dan intention to quit smoking (variabel 

endogen). Selanjutnya variabel teramati atau variabel terukur adalah variabel yang 

dapat diamati atau sering kita sebut sebagai indikator. Variabel teramati 

merupakan indikator atau ukuran dari variabel laten eksogen maupun variabel 
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endogen. Pada penelitian ini terdapat 15 variabel teramati dikarenakan terdapat 15 

indikator pertanyaan.  

  Lebih lanjutnya dijelaskan bahwa variabel attitude toward smoking 

dipengaruhi oleh anti smoking campaigns dan tobacco package warning labels, 

intention to quit smoking dipengaruhi oleh attitude toward smoking. 

 

Gambar 3.1 Path Diagram 

 

Sumber: AMOS 22 

 

3.6.2 Identifikasi (Identification)  
 
  Tahap ini berkaitan dengan pengkajian tentang kemungkinan diperolehnya 

nilai yang unik untuk setiap parameter yang ada di dalam model dan kemungkinan 

persamaan simultan tidak ada solusinya. Ada tiga kategori identifikasi dalam 

persamaan simultan, yaitu:  
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1. Under-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang 

diestimasi lebih besar dari jumlah data yang diketahui (data tersebut 

merupakan varian dan kovarian dari variabel-variabel teramati).  

Under-identified model pada SEM mempunyai degree of freedom = 

jumlah data yang diketahui – jumlah parameter yang diestimasi < 0. Jadi 

dapat disimpulkan, model yang under-identified mempunyai degree of 

freedom negatif.  

2. Just-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang 

diestimasi sama dengan data yang diketahui. Dalam SEM, model yang 

just-identified mempunyai degree of freedom nol.  

3. Over-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang 

diestimasi lebih kecil dari jumlah data yang diketahui. Dalam SEM, model 

yang over-identified mempunyai degree of freedom positif.  

3.6.3 Estimasi (Estimation)  

  Tahap ini berkaitan dengan estimasi terhadap model untuk menghasilkan 

nilai-nilai parameter dengan menggunakan salah satu metode estimasi yang 

tersedia. Pemilihan metode estimasi yang digunakan seringkali ditentukan 

berdasarkan karakteristik dari variabel-variabel yang dianalisis. Estimator yang 

paling banyak digunakan dalam SEM adalah Maximum Likelihood Estimator 

(MLE). MLE ini secara iteratif akan meminimisasian fungsi F(S,Ʃ(θ)) sebagai 

berikut:  
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F ML (ө)= log |Σ| (ө) + tr(SΣ-1) (ө)) – log |S| - (p+q) 

Dimana diasumsikan Ʃ(θ) dan S adalah definit positif, X dan Y adalah 

multinormal distribution, dan S mempunyai Wishart distribution (Bollen, 1989 

dalam Wijanto, 2008). Sedangkan p+q adalah banyaknya variabel teramati (X dan 

Y) dalam model.  

3.6.4 Uji Kecocokan (Testing Fit)  

  Dalam tahap ini, akan memeriksa tingkat kecocokan antara data dengan 

model, validitas dan reliabilitas model pengukuran, dan signifikansi koefisien-

koefisien dari model struktural. Menurut (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) 

evaluasi terhadap tingkat kecocokan data dengan model dilakukan dengan 

beberapa tahap, yaitu:  

1. Kecocokan model pengukuran (measurement model fit)  

2. Kecocokan keseluruhan model (overall model fit)  

3.6.4.1 Kecocokan Model Pengukuran (Measurement Model Fit)  

Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap setiap konstruk 

atau model pengukuran (hubungan antara sebuah variabel laten dengan beberapa 

variabel teramati atau indikator) secara terpisah melalui:  

1. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran  

Uji validitas digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa 

baik instrument yang akan diukur (Hair, Black, Babin, & Anderson, 

2010). 
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Tabel 3.2 Uji Validitas 

No. Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan 

1. 

Kaiser meyer-olkin measure of sampling 
adequacy adalah statistik yang 
mengindikasikan proporsi variasi dalam 
variabel yang merupakan variasi umum 
(common variance), yakni variasi dalam 
penelitian  

Nilai KMO MSA > 0,5 
menunjukkan bahwa faktor 
analisis dapat digunakan  
 

2. 

Bartlett’s test of sphericity mengindikasikan 
bahwa matriks korelasi adalah matriks 
identitas yang mengindikasikan bahwa 
variabel-variabel dalam faktor bersifat related 
atau unrelated  

Nilai signifikansi adalah 
hasil uji, jika nilai hasil uji 
< 0,05 menunjukkan 
hubungan yang signifikan 
antara variabel dan 
merupakan nilai yang 
diharapkan  

3. 

 

Anti image matrices, setiap nilai pada kolom 
diagonal anti-image correlation matrix 
menunjukkan measure of sampling adequacy 
dari masing-masing indikator. 

Nilai diagonal anti-image 
correlation matrix > 0,5 
menunjukkan variabel 
cocok atau sesuai dengan 
struktur variabel lainnya di 
dalam faktor tersebut  

4. 

Total variance explained, nilai pada kolom 
“cummulative %” menunjukkan persentase 
variansi yang disebabkan oleh keseluruhan 
faktor  

Nilai “cumulative %” harus 
> 60%  
 

5. Component matrix, nilai factor loading dari 
variabel-variabel komponen faktor  

Nilai factor loading ≥ 0,5  
 

 

2.  Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model pengukuran  

Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi 

menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi 

tinggi dalam mengukur konstruk latennya (Hair, Black, Babin, & 

Anderson, 2010). Untuk mengukur reliabilitas dalam SEM akan 

digunakan composite reliability measure (ukuran reliabilitas 
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komposit) dan variance extracted measure(ukuran ekstrak varian) 

(Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). 

a. Reliabilitas komposit suatu konstruk dihitung dengan rumus 

seperti berikut: 

 

𝐶�𝑜�𝑛�𝑠�𝑡�𝑟�𝑢�𝑐�𝑡� 𝑅�𝑒�𝑙�𝑖�𝑎�𝑏�𝑖�𝑙�𝑖�𝑡�𝑦��= (Σstd.loading)2

(Σstd.loading)2+�Σej
 

 

Dimana standaridized loading (std loading) dapat diperoleh 

secara langsung hasil perhitungan AMOS, dan ej adalah 

measurement error untuk setiap indikator atau variabel teramati 

(Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). 

b. Ekstrak varian mencerminkan jumlah varian keseluruhan dalam 

indikator-indikator atau variabel teramati yang dijelaskan oleh 

variabel laten. Ukuran ekstrak varian dapat dihitung sebagai 

berikut : (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) 

𝑉�𝑎�𝑟�𝑖�𝑎�𝑛�𝑐�𝑒� 𝐸�𝑥�𝑡�𝑟�𝑎�𝑐�𝑡�𝑒�𝑑��= Σstd.loading
2

𝑁
 

Dimana N adalah banyaknya indikator atau variabel 

teramati dari model pengukuran. (Hair, Black, Babin, & Anderson, 

2010) menyatakan bahwa sebuah konstruk mempunyai reliabilitas 

yang baik, jika nilai konstruk reliabilitasnya (construct reliability) 

≥ 0,70 dan nilai ekstrak variannya (variance extracted) ≥ 0,50.  
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3.6.4.2 Kecocokan Model Keseluruhan (Overall Model Fit)  
 
  Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditujukan untuk mengevaluasi secara 

umum derajat kecocokan atau Godness Of Fit (GOF) antara data dengan model. 

Menilai GOF suatu SEM secara menyeluruh (overall) tidak dapat dilakukan 

secara langsung seperti ada teknik multivariate yang lain. 

1. Ukuran Kecocokan Absolut  

Ukuran kecocokan absolute menentukan derajat prediksi model 

keseluruhan terhadap matriks korelasi dan kovarian. Dari berbagai ukuran 

kecocokan absolute, ukuran-ukuran yang biasanya digunakan untuk 

mengevaluasi SEM adalah sebagai berikut: 

a. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)  

Indeks merupakan salah satu indeks informatif dalam SEM. 

Rumus perhitungan RMSEA adalah sebagai berikut  

 

RMSEA  = √𝐹𝑜

𝑑𝑓
 

 

Nilai RMSEA ≤ 0,05 menandakan close fit, sedangkan 0,05 < 

RMSEA ≤ 0,08 menunjukkan good fit.  

 

 

Keefektifan Upaya..., Canitgia Tambariki, Ma.-IBS, 2015



 
 

45 
 

b. CMIN/DF  

 CMIN/DF adalah nilai CMIN dibagi dengan DF. Rumus 

perhitungan CMIN/DF adalah sebagai berikut:  

 

𝐶𝑀𝐼𝑁

𝐷𝐹
 

 

2. Ukuran Kecocokan Inkremental  

Ukuran kecocokan inkremental membandingkan model yang 

diusulkan dengan model dasar (baseline model) yang sering disebut 

sebagai null model atau independence model.  

a. Comparative Fit Index (CFI)  

Adapun rumus CFI adalah sebagai berikut: 

 

CFI = 1 −  
𝜄1

𝜄2
 

Nilai CFI akan berkisar dari 0 sampai 1. Nilai CFI ≥ 0,90 

menunjukkan good fit, sedangkan 0,80 ≤ CFI < 0,90 sering disebut 

sebagai marginal fit.  

  Pembahasan tentang uji kecocokan serta batas-batas nilai yang 

menunjukkan tingkat kecocokan yang baik (good fit) untuk setiap GOF (Goodness 

of Fit) dapat diringkas ke dalam tabel sebagai berikut. 
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Tabel 3.3 Perbandingan Ukuran-Ukuran GOF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ukuran GOF Tingkat Kecocokan yang bisa diterima 

 
Root Mean Square Error of Approximation 

 (RMSEA)  

 

 
Rata-rata perbedaan per degree of freedom 

yang diharapkan terjadi dalam populasi dan 

bukan sample.  

RMSEA ≤ 0,80 adalah good fit, sedang 

RMSEA < 0,05 adalah close fit  

CMIN/DF Nilai CMIN/DF ≤ 5 adalah  good fit  
Incremental fit Measures 

 
 

Comparative Fit Index (CFI)  

 

 
Nilai berkisar antara 0-1, dengan nilai lebih 

tinggi adalah lebih baik. CFI ≥0,90 adalah good 

fit, sedang 0,80 ≤ CFI < 0,90 adalah marginal 

fit. 
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BAB IV 

 ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 
 
4.1  Gambaran Umum Objek Penelitian 

  Merokok telah menjadi kebiasaan, gaya hidup tanpa memandang status 

sosial ekonomi, dari golongan bawah, menengah sampai atas. Kebiasaan merokok 

juga tidak memandang jenis pekerjaan, usia, ataupun jenis kelamin. Meski semua 

orang tahu akan bahaya yang ditimbulkan akibat merokok, perilaku merokok 

tidak pernah surut dan tampaknya merupakan perilaku yang masih dapat ditolerir 

oleh masyarakat. Hal ini dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari dalam 

lingkungan rumah, kantor, angkutan umum maupun di jalan. Hampir setiap saat 

dapat disaksikan dan biasanya orang-orang yang ada disekitarnya seringkali tidak 

peduli. 

  Merokok sangat membahayakan kesehatan.  Rokok yang mengandung 

ribuan bahan kimia beracun baik berupa partikel maupun gas tidak hanya 

mengakibatkan gangguan kesehatan pada orang yang merokok, namun juga 

kepada orang-orang disekitarnya yang tidak merokok dan terpaksa menjadi 

perokok pasif. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan 

bahaya merokok masih rendah. Di Indonesia jumlah perokok lebih banyak 

dikalangan pria. Latar belakang rokok beraneka ragam bisa disebabkan oleh 

faktor internal dan eksternal. Melihat kenyataan tingginya jumlah perokok, maka 

diperlukan upaya agar dapat meningkatkan pengetahuan sekaligus menanamkan 

kesadaran masyarakat akan bahaya dan dampak buruk rokok. 
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Telah banyak upaya yang dilakukan oleh sebagian pihak dalam 

mengurangi jumlah konsumsi rokok masyarakat agar masyarakat senantiasa 

terhindar dari bahaya kesehatan dari merokok. Di Indonesia, upaya demarketing 

produk rokok untuk meningkatkan intention to quit smoking konsumen telah 

dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari anti smoking campaigns di media 

massa hingga kewajiban bagi produsen rokok untuk mencantumkan tobacco 

package warning labels pada kemasan rokok yang diproduksinya. Perkembangan 

terbaru, tobacco package warning labels kemudian dilengkapi dengan gambar 

peringatan bahaya merokok.  

4.2 Uji Validitas dan Realibilitas (Pre-Test) 

4.2.1 Hasil Uji Validitas (Pre-Test) 

Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis faktor pada 

hasil pre-test sejumlah 30 responden untuk melihat nilai kaiser meyer-olkin 

measure of sampling adequacy, bartlett’s test of sphericity, anti-image matrices, 

total variance explained, dan factor loading of component matrix. 

Tabel 4.1 Uji Validitas Data (Pre-Test) 

Variabel Laten Indikator KMO  > 
0,05 

SIG  
< 

0,05 

MSA > 
0,5 

Factor 
Loading > 

0,5 
Kesimpulan 

Anti Smoking 
Campaigns 

ASC1 

0,680 0 

0,683 0,885 Valid 
ASC2 0,760 0,840 Valid 
ASC3 0,647 0,723 Valid 
ASC4 0,634 0,840 Valid 

Tobacco 
Package 

Warning Labels 

TWL1 

0,828 0 

0,765 0,925 Valid 
TWL2 0,892 0,847 Valid 
TWL3 0,905 0,839 Valid 
TWL4 0,795 0,905 Valid 
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Attitude Toward 
Smoking 

ATS1 

0,687 0,001 

0,697 0,749 Valid 
ATS2 0,685 0,774 Valid 
ATS3 0,677 0,702 Valid 
ATS4 0,687 0,719 Valid 

Intention to 
Quit Smoking 

ITQ1 
0,671 0 

0,707 0,838 Valid 
ITQ2 0,619 0,913 Valid 
ITQ3 0,714 0,834 Valid 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 17 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.1, menunjukkan semua indikator 

pernyataan dalam instrumen penelitian dapat memenuhi nilai yang telah 

disyaratkan atau dapat disimpulkan bahwa semua indikator pernyataan dalam pre-

test adalah valid. Oleh karena itu, tidak perlu ada item indikator yang harus 

disingkirkan atau dibuang, semua item indikator dalam penelitian ini dapat 

digunakan untuk tahap penelitian selanjutnya. 

4.2.2 Hasil Uji Realibilitas (Pre-Test) 

  Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi dan reliabilitas 

indikator pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner terhadap variabelnya. Menurut 

(Maholtra 2009), dengan melihat batas nilai cronbach’s alpha ≥ 0,60 maka 

indikator pernyataan dalam kuesioner dinyatakan reliable, konsisten, dan relevan 

terhadap variabel. Berikut ini adalah hasil analisis reliabilitas indikator penelitian. 

Tabel 4.2 Uji Realibilitas (Pre-Test) 

Variabel Cronbach's Alpha  Kesimpulan 

Anti Smoking Campaigns 0,831 Reliable 
Tobacco Package Warning 

Labels 0,896 Reliable 

Attitude Toward Smoking 0,716 Reliable 

Intention to Quit Smoking 0,825 Reliable 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 17 

Keefektifan Upaya..., Canitgia Tambariki, Ma.-IBS, 2015



 
 

50 
 

  Berdasarkan hasil pada tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa semua 

variabel penelitian, yaitu  anti smoking campaigns, tobacco package warning 

labels, attitude toward smoking dan intention to quit smoking memiliki cronbach’s 

alpha ≥ 0,60. Hasil tersebut menyatakan jika item indikator pernyataan dalam 

kuesioner diatanyakan ke responden yang sama dan berbeda, hasilnya akan 

cenderung tetap dan konsisten.  

4.3   Profil Responden 

  Profil responden dilakukan untuk menjelaskan dan menggambarkan 

demografi dan karakteristik responden secara keseluruhan berdasarkan jenis 

kelamin, pekerjaan, dan merek rokok yang dikonsumsi. 

4.3.1 Jenis Kelamin 

 
 

 

 

 

Gambar 4.1 Jenis Kelamin Responden 

 

Gambar 4.1 menggambarkan bahwa dari seluruh responden yang 

berjumlah 125 orang, dapat dilihat bahwa responden berjenis kelamin wanita 

berjumlah 44 orang atau sebesar 35,2% dan responden yang berjenis kelamin pria 

berjumlah 81 orang atau sebesar 64,8%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah 

responden pria lebih besar daripada jumlah responden wanita. 

Gambar 4.1 Jenis Kelamin 

Wanita 35,2% 
Pria 64,8% 
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4.3.2 Pekerjaan Responden  

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 di atas menggambarkan bahwa mayoritas pekerjaan responden 

adalah pelajar/mahasiswa sejumlah 57 orang atau sebesar 45,6% dari total 

responden, kemudian diikuti oleh responden yang mempunyai pekerjaan sebagai 

karyawan yang berjumlah 41 orang atau sebesar 32,8%, peringkat selanjutnya 

adalah pekerjaan wiraswasta sejumlah 21 orang atau sebesar 21%, dan sisanya 

adalah responden dengan pekerjaan lainnya sejumlah 6 orang dengan persentase 

sebesar 4,8% 

4.3.3 Merek Rokok Responden 

 

 

 

      

 

Gambar 4.3 di atas menggambarkan bahwa merek rokok yang paling 

Gambar 4.2 Pekerjaan Responden 

Gambar 4.3 Pekerjaan Responden 

Marlboro  
39,2% 

Sampoerna 
28,8% 

Dunhill 
19,2% 

LA 5,6% 

Lain-lain 
7,2% 

Pelajar/Mahasiswa 
45,6 % 

Lain-lain 
4,8 % 

Wiraswasta 
21 % 

Karyawan 
32,8 % 
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banyak dikonsumsi responden adalah Marlboro sejumlah 49 orang atau sebesar 

39,2% dari total responden, kemudian diikuti oleh responden dengan merek rokok 

Sampoerna yang berjumlah 36 orang atau sebesar 28,8%, peringkat selanjutnya 

adalah merek rokok Dunhill sejumlah 24 orang atau sebesar 19,2%, peringkat 

berikutnya adalah merek rokok LA sejumlah 7 orang atau sebesar 5,6%, dan 

sisanya adalah responden dengan merek rokok lainnya sejumlah 9 orang dengan 

persentase sebesar 7,2%. 

4.4 Hasil Analisis Data 

  Berdasarkan metode penelitian yang telah dijelaskan pada bab tiga, 

metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Structural 

Equation Modeling dengan software AMOS 22 sebagai upaya pengujian hipotesis. 

AMOS dipilih karena penggunaannya yang cukup mudah dan cukup sering 

digunakan untuk analisis data SEM. Analisis data SEM bertujuan untuk 

mendapatkan dan mengevaluasi kecocokan model yang diajukan. Kemudian, 

setelah diketahui semua hasil pengolahan data, selanjutnya akan diinterpretasikan 

dan akan ditarik kesimpulan berdasarkan pada hasil analisis data SEM. Alat bantu 

atau software tambahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Microsoft 

Office Excel 2010 dan SPSS 17. 

4.4.1 Spesifikasi Model 

 Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini 

menerapkan analisis dengan SEM sebagai upaya pengujian hipoteses. Penelitian 

terdiri dari 4 variabel, 3 hipotesis, dan 15 indikator untuk menguji adanya 

hubungan kausalitas antara variabel-variabel yang dihipotesiskan. 
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4.4.2 Identifikasi Model 

 Analisis SEM hanya dapat dilanjutkan apabila hasil identifikasi model 

menunjukkan bahwa model termasuk dalam kategori over-identified. Identifikasi 

ini dilakukan dengan melihat nilai degree of freedom (df) dari model penelitian. 

Tabel di bawah ini merupakan hasil output AMOS yang menunjukkan nilai df 

sebesar 84. Hal tersebut mengindikasikan bahwa model termasuk kategori over-

identified karena memiliki nilai df positif. Oleh karena itu, analisis data SEM bisa 

dilanjtukan ke tahap selanjutnya. 

Tabel 4.3 Computation of Degrees of Freedom 

Number of district sample moments 135 

Numbers of district parameters to be estimated 51 

Degrees of freedom (135-51) 84 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 22 

4.4.3 Estimasi Model 

  Sebelum melakukan analisis kelayakan model pada penelitian ini, hasil 

estimasi model perlu dievaluasi terlebih dahulu agar memenuhi asumsi-asumsi 

dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menganalisis data SEM. 

4.4.3.1 Sample Size 

  Jumlah sampel data pada penelitian sudah memenuhi asumsi SEM yaitu 

125 data. Jumlah sampel data tersebut sesuai dengan jumlah data yang 

direkomendasikan antara 100-200 data sampel. 
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4.4.4 Hasil Uji Model Pengukuran (Measurement Model Fit) 

4.4.4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

  Construct validity atau validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan 

dengan kemampuan suatu alat ukur atau indikator dalam mengukur variabel laten 

yang diukurnya. Menurut (Hair et al. 2010), suatu variabel dapat dikatakan 

mempunyai validitas yang baik jika muatan faktor standarnya (standardized 

loading factors) ≥ 0,50 dan idealnya ≥ 0,70. 

  Reliabilitas adalah konsisten suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi 

menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam 

mengukur konstruk latennya (Hair et al. 2010). Mengukur reliabilitas dalam SEM 

akan digunakan composite reliability Measure dan variance extracted Measures, 

sebuah konstruk mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai construct 

reliability(CR) ≥ 0,70 dan variance extracted (EV) ≥ 0,50 

Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel Laten  Indikator 
Uji Validitas Uji Realibilitas 
Factor 
Loading Kriteria Construct 

Realibility 
Variance 
Extract Kesimpulan 

Anti Smoking 
Campaigns 

ASC1 0,783 Valid 

0,748 0,626 Reliable 
ASC2 0,754 Valid 
ASC3 0,623 Valid 
ASC4 0,810 Valid 

Tobacco 
Package 
Warning Labels 

TWL1 0,900 Valid 

0,751 0,644 Reliable TWL2 0,703 Valid 
TWL3 0,660 Valid 
TWL4 0,768 Valid 

Attitude Toward 
Smoking 

ATS1 0,813 Valid 

0,748 0,629 Reliable ATS2 0,738 Valid 
ATS3 0,587 Valid 
ATS4 0,836 Valid 
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Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas (Lanjutan) 

Variabel Laten  Indikator 
Uji Validitas Uji Realibilitas 
Factor 
Loading Kriteria Construct 

Realibility 
Variance 
Extract Kesimpulan 

Intention to Quit 
Smoking 

ITQ1 0,613 Valid 
0,703 0,686 Reliable ITQ2 0,857 Valid 

ITQ3 0,898 Valid 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 22 dan Ms. Excel 2010 

Berdasarkan hasil tabel 4.4 di atas, menunjukkan bahwa variabel teramati 

dalam penelitian ini memiliki nilai factor loading mencapai ≥ 0,50, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa validitas variabel teramati terhadap variabel latennya 

adalah valid karena memenuhi kriteria dari validitas. 

Selain itu, tabel 4.4 di atas juga menunjukkan bahwa semua nilai construct 

reliability (CR) ≥ 0,70, dan semua nilai variance extracted (VE) ≥ 0,50. Secara 

keseluruhan dapat dikatakan bahwa nilai reliabilitas model pengukuran 

(measurement model) ini adalah baik dan dapat disimpulkan bahwa indikator-

indikator yang digunakan sebagai observed variable mampu menjelaskan variabel 

laten yang dibentuknya.  

4.4.5 Hasil Uji Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

4.4.5.1 Goodness of Fit 

Tahap uji model keseluruhan bertujuan untuk mengevaluasi secara umum 

derajat kecocokan atau Goodness of Fit (GOF) antara data dengan model. Menilai 

GOF suatu SEM secara menyeluruh (overall) tidak dapat dilakukan secara 

langsung seperti teknik multivariat yang lainnya. SEM tidak mempunyai satu uji 

statistik terbaik yang dapat menjelaskan kekuatan prediksi model. Sebagai 
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gantinya, para peneliti telah mengembangkan beberapa ukuran GOF yang dapat 

digunakan secara bersama-sama atau kombinasi. 

Tabel 4.5 di bawah ini menunjukkan beberapa fit index untuk kecocokan 

model keseluruhan berdasarkan perhitungan SEM dengan menggunakan tool 

AMOS 22. 

Tabel 4.5 Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit 

GOF Tingkat Kecocokan Hasil Perhitungan Kriteria 

Absolute –Fit Measures 

CMIN/DF CMIN/DF ≤ 5,00 (good fit) 3,722 Good 
Fit 

RMSEA 

RMSEA ≤ 0,08 (good fit) 
0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 
(marginal fit) 
RMSEA ≥ 0,10 (poor fit) 

0,148 

 
Poor 
Fit 
 
 
 

Incremental Fit Measure 

CFI 

CFI≥ 0,90 (good fit) 
0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 (marginal 
fit) 
CFI ≤ 0,80 (poor fit) 

0,750 Marginal 
Fit 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 22 

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, kita dapat melihat bahwa tiga ukuran GOF, 

yaitu CMIN/DF mengindikasikan kecocokan yang baik (good fit). Dua ukuran 

GOF yang lainnya, yaitu RMSEA menunjukan kecocokan yang poor fit dan CFI 

menunjukkan kecocokan yang poor fit. Menurut Hait et al (2010) menyatakan 

bahwa jika ada satu atau lebih parameter yang telah fit maka model dinyatakan fit. 
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Mengingat adanya kompleksitas permodelan persamaan keseluruhan, tidak 

jarang ditemukan model yang telah diusulkan adalah poor fit, salah satunya adalah 

dalam penelitian ini. Hal itu dikarenakan model yang diajukan oleh peneliti 

dengan yang disarankan SEM adalah berbeda. Namun demikian, tidak semata-

mata harus melakukan respesifikasi model untuk meningkatkan hasil agar 

menghasilkan model yang good fit (Hooper, Coughlan & Mullen, 2008). 

4.4.5.2 Hasil Analisis Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

Model keseluruhan adalah seluruh hubungan antar konstruk yang 

mempunyai hubungan kausal (sebab akibat) maka dari itu akan ada variabel laten 

eksogen dan variabel endogen. Analisis model keseluruhan berhubungan terhadap 

koefisien-koefisien atau parameter-parameter yang menunjukkan hubungan kausal 

atau pengaruh variabel laten terhadap variabel laten lainnya, sesuai dengan 

rerangka konseptual penelitian. Kemudian, pada analisis model keseluruhan akan 

diketahui tingkat signifikansi dengan cara melihat nilai p. Jika nilai estimasi 

paramater menunjukkan hasil positif dengan tingkat signifikansi p < 0,05 maka 

hipotesis yang diajukan berarti didukung data. Namun, jika nilai estimasi 

parameter menunjukkan hasil yang negatif dengan tingkat signifikansi p > 0,05 

maka hipotesis yang diajukan berarti tidak didukung data. Hasil pengujian 

hipotesis pada model keseluruhan dapat dilihat pada tabel 4.6 di bawah ini. 
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Tabel 4.6 Output Regression Weights 

Hipotesis Path Estimasi P Kesimpulan 

1 Anti Smoking Campaigns → 
Attitude Toward Smoking  0,247 *** Didukung 

Data 

2 
Tobacco Package Warning 
Labels → Attitude Toward 
Smoking 

0,234 *** Didukung 
Data 

3 Attitude Toward Smoking → 
Intention to Quit Smoking 1,357 *** Didukung 

Data 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 22 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, hipotesis dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Anti Smoking Campaigns memiliki pengaruh positif terhadap Attitude 

Toward Smoking. 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 

0,247 dengan nilai p ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang 

positif dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Maka dari itu, anti 

smoking campaigns memiliki hubungan yang positif dan signifikan 

terhadap attitude toward smoking dan hipotesis dapat diterima. 

2. Tobacco Package Warning Labels memiliki pengaruh positif terhadap 

Attitude Toward Smoking. 

Berdasarkan hasil dari pengujian data,, diperoleh nilai estimasi sebesar 

0,234 dengan nilai p ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang 

positif dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Hal ini menyatakan, 

tobacco package warning labels memiliki hubungan yang positif dan 

signifikan terhadap attitude toward smoking dan hipotesis dapat diterima. 
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3. Attitude Toward Smoking memiliki pengaruh positif terhadap Intention to 

Quit Smoking. 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi 1,357 

dengan nilai p ***. Berdasarkan nilai tersebut, attitude toward smoking 

memiliki hubungan yang positif signifikan terhadap intention to quit 

smoking dan hipotesis dapat diterima. 

4.5 Pembahasan 

Pada penelitian ini, hasil analisis data menunjukkan bahwa seluruh 

variabel telah memenuhi kriteria konstruk validitas dan reliabilitas, serta model 

pengukuran lainnya yang sesuai dengan metode SEM. Pada hasil pengujian 

hipotesis yang diajukan pada model penelitian ini, seluruh hipotesis memiliki 

hubungan yang signifikan. Pembahasan dari hasil pengujian masing-masing 

hipotesis penelitian dibahas pada sub-bab dibawah ini. 

4.5.1 Pengaruh dari Anti Smoking Campaigns terhadap Attitude Toward 

Smoking. 

Hasil penelitian menunjukkan anti smoking campaigns memiliki hubungan 

yang positif dan signifikan terhadap attitude toward smoking. Hal ini menyatakan 

bahwa dengan adanya anti smoking campaigns yang diberikan kepada masyarakat 

dapat merubah attitude toward smoking konsumen dalam hal mereduksi konsumsi 

rokok . Hasil penelitian ini juga di dukung penelitian (Rofianto et al, 2015) yang 

menyatakan pengaruh yang signifikan dari campaigns intensity dalam mereduksi 

positive attitude toward smoking yang pada akhirnya berdampak pada 

peningkatan intention to reduce smoking dan intention to quit smoking. Iklan dan 
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promosi dalam hal ini upaya demarketing rokok memiliki hubungan positif 

signifikan terhadap sikap konsumen. (Roets et al., 2013). Persepsi dari kekuatan 

iklan anti rokok dan sikap memiliki hubungan positif pada konsumen dewasa dan 

remaja. Untuk dukungan anti rokok dengan melarang merokok di lokasi publik 

memiliki hubungan positif yang merupakan efek dari advertising campaigns. 

(Tangari et al.,2007) Anti smoking campaigns terbukti dapat mereduksi sikap 

positif terhadap rokok, meskipun efektivitas upaya ini dapat tereduksi oleh upaya 

komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh berbagai produsen rokok (Farrelly, 

Davis, Duke, & Messeri, 2009). 

4.5.2 Pengaruh dari Tobacco Package Warning Labels terhadap Attitude 

Toward Smoking. 

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa adanya hubungan yang positif 

dan signifikan antara tobacco package warning labels terhadap attitude toward 

smoking. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kurniadi 

& Kumolohadi, 2005) yang menyatakan semakin positif hubungan antara tobacco 

package warning labels dan sikap pada kemasan rokok maka semakin tinggi pula 

intensi untuk berhenti merokok, begitupun sebaliknya. Penyajian peringatan 

bahaya merokok dengan mengkombinasikan tulisan dan gambar lebih efektif 

dalam mempengaruhi sikap konsumen daripada penyajian peringatan dalam 

bentuk tulisan saja (Singh, Owusu-Dabo, Britton, Munafò, & Jones, 2014). Hasil 

penelitian lain juga mengindikasikan bahwa ukuran label peringatan yang lebih 

besar dan penambahan elemen gambar dalam label peringatan dapat lebih menarik 

perhatian perokok, sebagai dampaknya kemungkinannya untuk mengubah sikap 
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perokok yang melihat label peringatan tersebut juga semakin besar (O’Hegarty, 

Pederson, Yenokyan, Nelson, & Wortley, 2007). 

4.5.3  Pengaruh dari Attitude Toward Smoking terhadap Intention to Quit 

Smoking 

  Hasil analisis pengujian hipotesis penelitian ini menunjukkan attitude 

toward smoking memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap intention 

to quit smoking. Hal ini menyatakan beberapa studi telah menunjukkan bahwa 

sikap berpengaruh secara positif signifikan terhadap intensi berhenti merokok. 

(Kumalasari, 2014) Dari teori ini dapat diterangkan bahwa intensi untuk berhenti 

merokok yang terbentuk oleh sikap adalah keyakinan mengenai konsekuensi 

perilaku dan evaluasi individu terhadap perilaku dengan mematuhi peraturan dan 

kebijakan oleh pemerintah tentang bahaya merokok bagi kesehatan. (Kumalasari, 

2014) Sebelum mengharapkan terjadi perubahan pada keinginan untuk mengubah 

perilaku perokok, pemangku kepentingan perlu terlebih dahulu melakukan upaya 

untuk mengubah sikap perokok terhadap rokok, khususnya ke arah sikap negatif 

terhadap rokok. Hal ini sejalan dengan sejumlah penelitian terdahulu (Levy et al., 

2004; Montaño & Kasprzyk, 2008). 

4.6 Implikasi Manajerial  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar keefektifan anti 

smoking campaigns dan tobacco package warning labels terhadap attitude toward 

smoking dan implikasinya terhadap intention to quit smoking. Implikasi 

manajerial di dalam penelitian ini diambil berdasarkan hasil perhitungan average 
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value variabel anti smoking campaigns dan tobacco package warning labels. 

Sebagai dasar implikasi manajerial dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut. 

Tabel 4.7 Average Value Tobacco Package Warning Labels 

Variabel Measurement Average Value 

Tobacco package 
warning labels (TWL) 

Saya menyadari adanya 
peringatan bahaya 
merokok di kemasan 
rokok. 

5,456 

Gambar peringatan di 
kemasan rokok membuat 
saya mengerti bahaya 
yang diakibatkan oleh 
rokok. 

4,944 

Saya membicarakan 
gambar peringatan bahaya 
merokok ke teman-teman 
perokok maupun yang 
tidak merokok. 

3,936 

Saya ingat gambar 
peringatan merokok yang 
tertera pada kemasan 
rokok. 

4,584 

 

Variabel dominan yang mempengaruhi attitude toward smoking dalam 

penelitian ini adalah variabel tobacco package warning labels dengan 

measurement terendah berdasarkan average value yang perlu ditingkatkan yaitu: 

Saya membicarakan gambar peringatan bahaya merokok ke teman-teman perokok 

maupun yang tidak merokok.  
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Upaya tobacco package warning labels belum lama ini direalisasi oleh 

pemerintah namun upaya ini terbukti berhasil untuk konsumen rokok di 

Indonesia. Atas hasil dari penelitian ini pemerintah dapat tetap menjalankan upaya 

tersebut namun jika dilihat dari hasil penelitian terdapat measurement terendah 

berdasarkan average value yang perlu ditingkatkan, yaitu saya membicarakan 

gambar peringatan bahaya merokok ke teman-teman perokok maupun yang tidak 

merokok. 

Untuk itu upaya yang harus dibenahi pemerintah adalah membuat gambar 

yang lebih jelas terlihat dan lebih menunjukan bahaya akibat merokok sehingga 

konsumen akan lebih sadar dengan bahaya yang diakibatkan rokok dan dapat 

meningkatkan intensi konsumen untuk berhenti merokok. Selain itu tidak 

menutup kemungkinan untuk pemerintah menambah versi dari gambar-gambar 

seram di kemasan sehingga semakin menyadarkan konsumen perokok maupun 

yang tidak  merokok akan bahaya yang diakibatkan oleh rokok.  

Dengan ditingkatkan upaya tersebut maka diharapkan dapat 

mempengaruhi masyarakat dengan membicarakan gambar peringatan bahaya 

merokok ke teman-teman perokok maupun yang tidak merokok. Dengan tujuan 

semakin banyak masyarakat yang sadar akan bahaya yang diakibatkan oleh rokok. 

Ada beberapa usaha demarketing dalam hal ini kemasan rokok yang sudah 

dicoba di luar negeri dan patut dicoba dilakukan di Indonesia. Pertama adalah 

mengurangi tingkat kemenarikan dari bungkus rokok, bungkus rokok sekarang 

beragam warnanya, dari jauh saja kita dapat melihat bungkus-bungkus rokok yang 

mencolok warnanya pada etalase. Ada baiknya pemerintah berani mengeluarkan 
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aturan untuk bungkus rokok, agar terlihat tidak menarik di mata calon 

konsumennya, misalnya bungkus rokok hanya boleh warna putih polos dengan 

tulisan warna hitam. Usaha-usaha kecil namun berarti seperti itu dapat dijalankan 

oleh pemerintah karena telah terbukti berhasil di luar negeri. 

Selain itu jika dilihat dari hasil profil responden menunjukan pekerjaan 

responden perokok dengan presentase tertinggi yaitu pelajar/mahasiswa sebanyak 

45,6%. Atas hasil tersebut maka pihak pemerintah atau lembaga sosial dapat 

melakukan upaya-upaya demarketing yang lebih menarik untuk 

pelajar/mahasiswa agar usaha tersebut dapat diterima sehingga jumlah perokok 

dapat berkurang. Misalnya upaya anti smoking campaigns dilakukan oleh publik 

figur yang terkenal di media entertainment seperti artis-artis muda berbakat 

ataupun sosok yang berpengaruh positif kepada anak muda Indonesia. Dengan 

adanya upaya tersebut diharapkan para pelajar/mahasiswa dapat mengurangi 

bahkan berhenti mengonsumsi rokok. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan  

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis keefektifan anti smoking 

campaigns dan tobacco package warning labels terhadap attitude toward 

smoking, serta implikasi dari attitude toward smoking terhadap intention to quit 

smoking. Hasil analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analisis SEM 

dapat menunjukkan kesimpulan sebagai berikut.  

1. Berdasarkan dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa variabel Anti 

Smoking Campaigns berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Attitude Toward Smoking pada konsumen Rokok Putih di Jakarta. 

2. Berdasarkan dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa variabel 

Tobacco Package Warning Labels berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Attitude Toward Smoking pada konsumen Rokok Putih di 

Jakarta. 

3. Berdasarkan dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa implikasi 

variabel Attitude Toward Smoking berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Intention to Quit Smoking pada konsumen Rokok Putih di 

Jakarta. 

4. Berdasarkan dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa variabel yang 

paling dominan mempengaruhi Attitude Toward Smoking adalah 

variabel Tobacco Package Warning Labels. 
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5.2 Saran  

Penelitian ini masih memiliki kekurangan sehingga masih memerlukan 

penyempurnaan untuk penelitian di masa yang akan datang. Oleh karena itu, 

beberapa saran yang mungkin dapat diberikan untuk pemerintah dan untuk 

penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut. 

1. Pemerintah dapat meningkatkan upaya-upaya mereduksi konsumsi rokok 

dalam hal ini anti smoking campaigns karena hal tersebut terbukti dapat 

merubah sikap masyarakat untuk mengurangi serta berhenti merokok. Anti 

smoking campaigns dapat dilakukan melalui beberapa media seperti koran, 

tv, media online, dan media outdoor. Selain itu sebaiknya pemerintah 

dapat mengurangi upaya marketing rokok yang dilakukan produsen 

sehingga tidak terjadi peningkatan konsumsi rokok di Indonesia. 

2. Upaya tobacco package warning labels yang direalisasikan di Indonesia 

terbukti berhasil. Walaupun aturan tersebut belum lama direalisasikan 

namun terbukti dapat mempengaruhi masyarakat akan bahaya yang 

ditimbulkan dengan mengonsumsi rokok. Sebaiknya pemerintah dapat 

menambah versi dari gambar-gambar tersebut sehingga semakin banyak 

perokok yang sadar akan bahaya kesehatan yang dapat ia rasakan 

kedepannya jika terus mengonsumsi rokok. 

3. Pemerintah membuat peraturan untuk rokok tidak boleh dijual per batang. 

Karena perokok yang membeli rokok batangan tidak dapat melihat upaya 

demarketing pada bungkus rokok. Selain itu rata-rata orang yang membeli 
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rokok batangan adalah anak sekolah yang tidak mempunyai cukup uang 

untuk membeli sebungkus rokok. 

4. Pemerintah mempertegas UU umur legal perokok yaitu 18 tahun ke atas. 

Harus adanya aturan yang mengharuskan toko retail, swalayan, 

supermarket, minimarket untuk menjual rokok hanya untuk umur 18 tahun 

ke atas dengan menunjukan KTP. Sehingga anak sekolah dan dibawah 18 

tahun tidak bisa mengonsumsi rokok. 

5. Untuk penelitian selanjutnya, dapat menambah variabel-variabel yang ada 

seperti harga cukai rokok dan aturan merokok di tempat umum. Sehingga 

akan memperkaya penelitian dan diharapkan menghasilkan penelitian 

yang lebih mendalam dan bermanfaat.  
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1:  Kuesioner Penelitian 
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Lampiran 2:  Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pre-Test 

1. Anti Smoking Campaigns 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.668 4 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .615 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 25.183 

Df 6 

Sig. .000 

 
Anti-image Matrices 

  ASC1 ASC2 ASC3 ASC4 

Anti-image Covariance ASC1 .472 -.318 -.051 -.023 

ASC2 -.318 .455 -.110 -.063 

ASC3 -.051 -.110 .863 -.106 

ASC4 -.023 -.063 -.106 .939 

Anti-image Correlation ASC1 .577a -.685 -.080 -.034 

ASC2 -.685 .575a -.175 -.096 

ASC3 -.080 -.175 .828a -.118 

ASC4 -.034 -.096 -.118 .825a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Communalities 

 Initial Extraction 

ASC1 1.000 .728 

ASC2 1.000 .764 

ASC3 1.000 .371 

ASC4 1.000 .190 
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Total Variance Explained 

Compo

nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.053 51.326 51.326 2.053 51.326 51.326 

2 .907 22.683 74.009    

3 .765 19.129 93.138    

4 .274 6.862 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

Component Matrixa 

 Component 

 1 

ASC1 .853 

ASC2 .874 

ASC3 .609 

ASC4 .436 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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2. Tobacco Package Warning Labels 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.691 4 

 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .554 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 34.671 

df 6 

Sig. .000 

 
Anti-image Matrices 

  TWL1 TWL2 TWL3 TWL4 

Anti-image Covariance TWL1 .755 -.126 -.218 .041 

TWL2 -.126 .346 -.160 -.285 

TWL3 -.218 -.160 .747 .119 

TWL4 .041 -.285 .119 .416 

Anti-image Correlation TWL1 .711a -.247 -.290 .074 

TWL2 -.247 .538a -.314 -.751 

TWL3 -.290 -.314 .579a .214 

TWL4 .074 -.751 .214 .498a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Communalities 

 Initial Extraction 

TWL1 1.000 .671 

TWL2 1.000 .882 

TWL3 1.000 .741 

TWL4 1.000 .915 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Compo

nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.155 53.866 53.866 2.155 53.866 53.866 

2 1.055 26.371 80.238 1.055 26.371 80.238 

3 .583 14.582 94.820    

4 .207 5.180 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

Component Matrixa 

 Component 

 1 2 

TWL1 .655 .492 

TWL2 .898 -.277 

TWL3 .592 .626 

TWL4 .755 -.587 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 
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3. Attitude Toward Smoking 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.814 4 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .772 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 35.866 

df 6 

Sig. .000 

 
Anti-image Matrices 

  ATS1 ATS2 ATS3 ATS4 

Anti-image Covariance ATS1 .555 -.152 -.063 -.241 

ATS2 -.152 .605 -.220 -.060 

ATS3 -.063 -.220 .598 -.156 

ATS4 -.241 -.060 -.156 .553 

Anti-image Correlation ATS1 .760a -.262 -.109 -.436 

ATS2 -.262 .787a -.365 -.103 

ATS3 -.109 -.365 .785a -.272 

ATS4 -.436 -.103 -.272 .758a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Communalities 

 Initial Extraction 

ATS1 1.000 .659 

ATS2 1.000 .620 

ATS3 1.000 .628 

ATS4 1.000 .661 
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Communalities 

 Initial Extraction 

ATS1 1.000 .659 

ATS2 1.000 .620 

ATS3 1.000 .628 

ATS4 1.000 .661 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
 

Total Variance Explained 

Compo

nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.569 64.220 64.220 2.569 64.220 64.220 

2 .594 14.845 79.065    

3 .474 11.852 90.917    

4 .363 9.083 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 

Component Matrixa 

 Component 

 1 

ATS1 .812 

ATS2 .787 

ATS3 .793 

ATS4 .813 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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4. Intention to Quit Smoking 
 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.737 3 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .558 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 29.978 

df 3 

Sig. .000 

 
Anti-image Matrices 

  ITQ1 ITQ2 ITQ3 

Anti-image Covariance ITQ1 .864 .016 -.144 

ITQ2 .016 .384 -.284 

ITQ3 -.144 -.284 .358 

Anti-image Correlation ITQ1 .756a .028 -.258 

ITQ2 .028 .541a -.765 

ITQ3 -.258 -.765 .535a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Communalities 

 Initial Extraction 

ITQ1 1.000 .545 

ITQ2 1.000 .795 

ITQ3 1.000 .852 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Compo

nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 1.992 66.402 66.402 1.992 66.402 66.402 

2 .800 26.658 93.059    

3 .208 6.941 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

 

 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Component Matrixa 

 Component 

 1 

ITQ1 .587 

ITQ2 .892 

ITQ3 .923 
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Lampiran 3:  Measurement Model Fit 
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Lampiran 4:  Structural Overall Model Fit 
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Lampiran 5:  Standardized Regression Weights 
 
 

   Estimate 
ATS <--- ASC .514 
ATS <--- TWL .503 
ITQ <--- ATS .723 
ASC1 <--- ASC .831 
ASC2 <--- ASC .834 
ASC3 <--- ASC .652 
ASC4 <--- ASC .692 
TWL4 <--- TWL .842 
TWL3 <--- TWL .576 
TWL2 <--- TWL .769 
TWL1 <--- TWL .848 
ATS1 <--- ATS .417 
ATS2 <--- ATS .514 
ATS3 <--- ATS .491 
ATS4 <--- ATS .432 
ITQ3 <--- ITQ .901 
ITQ2 <--- ITQ .825 
ITQ1 <--- ITQ .577 
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Lampiran 6:  Hasil Perhitungan Construct Reliability dan Variance Extracted 

 

Variabel Laten Indikator 

Uji Validitas Uji Realibilitas 

Factor 
Loading Kriteria 

Construct 
Realibility 

Variance 
Extract Kriteria 

Anti Smoking 
Campaigns 

ASC1 0,783 Valid 

0,748 0,626 Diterima 
ASC2 0,754 Valid 

ASC3 0,623 Valid 

ASC4 0,810 Valid 

Tobacco 
Package 

Warning Labels 

TWL1 0,900 Valid 

0,751 0,644 Diterima 
TWL2 0,703 Valid 

TWL3 0,660 Valid 

TWL4 0,768 Valid 

Attitude Toward 
Smoking 

ATS1 0,813 Valid 

0,748 0,629 Diterima 
ATS2 0,738 Valid 

ATS3 0,587 Valid 

ATS4 0,836 Valid 
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Lampiran 7:  Model Fit Summary (Overall Model Fit) 
 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 48 323.833 87 .000 3.722 
Saturated model 135 .000 0   
Independence model 30 1053.171 105 .000 10.030 
 

Baseline Comparisons 

Model NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 CFI 

Default model .693 .629 .755 .699 .750 
Saturated model 1.000  1.000  1.000 
Independence model .000 .000 .000 .000 .000 
 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 
Default model .829 .574 .622 
Saturated model .000 .000 .000 
Independence model 1.000 .000 .000 
 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 
Default model 236.833 185.495 295.750 
Saturated model .000 .000 .000 
Independence model 948.171 847.785 1055.993 
 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 
Default model 2.612 1.910 1.496 2.385 
Saturated model .000 .000 .000 .000 
Independence model 8.493 7.647 6.837 8.516 

RMSEA 
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Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model .148 .131 .166 .000 
Independence model .270 .255 .285 .000 
 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 
Default model 419.833 434.055   
Saturated model 270.000 310.000   
Independence model 1113.171 1122.059   
 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 
Default model 3.386 2.972 3.861 3.500 
Saturated model 2.177 2.177 2.177 2.500 
Independence model 8.977 8.168 9.847 9.049 
 

HOELTER 

Model HOELTER 
.05 

HOELTER 
.01 

Default model 43 47 
Independence model 16 17 
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