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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 quantitative research with 120 
respondents were collected by convenience sampling method. This study used 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. 
 
PENDAHULUAN 

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. 

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 
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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). 

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.  

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. 

“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. 

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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TINJAUAN PUSTAKA 

 Dilihat dari namanya, demarketing berarti suatu usaha yang berlawanan 

dengan pemasaran, dengan kata lain mempunyai tujuan yang bertolak belakang 

dengan pemasaran. Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel yang diteliti dalam 

upaya mereduksi konsumsi rokok yaitu kampanye anti rokok (anti smoking campaigns) 

dan label peringatan kemasan rokok (tobacco package warning labels) serta 

dampaknya terhadap attitude toward smoking dan intenton to quit smoking. 

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)  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. 

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). 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. 

Attitude Toward Smoking 

 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 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 
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satu aspek penting dalam keinginan untuk mengurangi atau bahkan berhenti merokok. 

(Levy et al., 2004) 

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). 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) 

RERANGKA KONSEPTUAL 

Anti Smoking Campaigns – Attitude Toward Smoking 

   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) 

   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 
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senantiasa dilakukan oleh produsen rokok untuk meningkatkan angka penjualan 

produk rokok yang ditawarkannya.  

Ho1 : anti smoking campaigns tidak berpengaruh positif terhadap attitude 

toward smoking 

Ha1 : anti smoking campaigns berpengaruh positif terhadap attitude toward 

smoking 

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). 

Ho2 : tobacco package warning labels tidak berpengaruh positif terhadap 

attitude toward smoking 

Ha2 : tobacco package warning labels berpengaruh positif terhadap attitude 

toward smoking 

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) 
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  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). 

Ho3 : attitude toward smoking tidak berpengaruh positif terhadap intention to 

quit smoking   

Ha3 : attitude toward smoking berpengaruh positif terhadap intention to quit 

smoking  

Gambar 1. Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

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 statistik. (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. 

 

Anti smoking 
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Tobacco 

package 

warning labels 
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Attitude toward 

smoking 
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Intention to 

quit smoking 
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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 

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. 

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. 

Operasionalisasi Variabel  

 Pengukuran data dalam penelitian ini menggunakan isntrumen kuesioner yang 

diadopsi berdasarkan kuesioner dalam penelitian-penelitian terdahulu dalam bentuk 

likert scale (anti smoking campaigns, tobacco package warning labels, attitude toward 

smoking dan intention to quit smoking). 

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Measurement 

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) 
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Variabel Definisi Measurement 

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.  

(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. 

 
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) 
 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Profil Responden 

Profil responden dilakukan untuk menjelaskan dan menggambarkan demografi 

dan karakteristik responden secara keseluruhan berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan, 

dan merek rokok yang dikonsumsi. Pada jenis kelamin, 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. Mayoritas pekerjaan 
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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%. Merek rokok yang paling 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%. 

Tabel 2. Hasil Uji Validitas dan Realibilitas 

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 

Intention to Quit 

Smoking 

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

ITQ3 0,898 Valid 
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Tabel 3. Hasil Penelitian Indeks Goodnes 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 

 

Tabel 4. 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 

 

Hubungan 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 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 
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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). 

Hubungan 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 perokok yang melihat label peringatan 

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

2007). 

Hubungan 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). 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

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. 

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 
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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 

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. 

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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