
6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Proses Visual Mata

Mata adalah organ fotosensitif yang sangat berkembang dan rumit, yang 

memungkinkan analisis cermat dari bentuk, intensitas cahaya, dan warna yang 

dipantulkan objek. Mata terletak dalam struktur bertulang yang protektif di 

tengkorak, yaitu rongga orbita. Setiap mata terdiri atas sebuah bola mata fibrosa 

yang kuat untuk mempertahankan bentuknya, suatu sistem lensa untuk 

memfokuskan bayangan, selapis sel fotosensitif, dan suatu sistem sel dan saraf 

yang berfungsi mengumpulkan, memproses, dan meneruskan informasi visual ke 

otak (Junqueira, 2007).

Tidak semua cahaya yang melewati kornea mencapai fotoreseptor peka 

cahaya karena adanya iris, suatu otot polos tipis berpigmen yang membentuk 

struktur seperti cincin di dalam aqueous humour. Lubang bundar di bagian tengah 

iris tempat masuknya cahaya ke bagian dalam mata adalah pupil. Iris mengandung 

dua kelompok jaringan otot polos, satu sirkuler dan yang lain radial. Karena 

seratserat otot memendek jika berkontraksi, pupil mengecil apabila otot sirkuler 

berkontraksi yang terjadi pada cahaya terang untuk mengurangi jumlah cahaya 

yang masuk ke mata. Apabila otot radialis memendek, ukuran pupil meningkat 

yang terjadi pada cahaya temaram untuk meningkatkan jumlah cahaya yang 

masuk (Sherwood 2010; Tortora 2010).

Untuk membawa sumber cahaya jauh dan dekat terfokus di retina, harus 

dipergunakan lensa yang lebih kuat untuk sumber dekat. Kemampuan 

menyesuaikan kekuatan lensa sehingga baik sumber cahaya dekat maupun jauh 

dapat difokuskan di retina dikenal sebagai akomodasi. Kekuatan lensa bergantung 

pada bentuknya, yang diatur oleh otot siliaris. Otot siliaris adalah bagian dari 

korpus siliaris, suatu spesialisasi lapisan koroid di sebelah anterior. Pada mata 
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normal, otot siliaris melemas dan lensa mendatar untuk penglihatan jauh, tetapi 

otot tersebut berkontraksi untuk memungkinkan lensa menjadi lebih cembung dan 

lebih kuat untuk penglihatan dekat. Serat-serat saraf simpatis menginduksi 

relaksasi otot siliaris untuk penglihatan jauh, sementara sistem saraf parasimpatis 

menyebabkan kontraksi otot untuk penglihatan dekat (Sherwood, 2010).

Proses visual dimulai saat cahaya memasuki mata, terfokus pada retina 

dan menghasilkan sebuah bayangan yang kecil dan terbalik. Ketika dilatasi 

maksimal, pupil dapat dilalui cahaya sebanyak lima kali lebih banyak 

dibandingkan ketika sedang konstriksi maksimal. Diameter pupil ini sendiri diatur 

oleh dua elemen kontraktil pada iris yaitu papillary constrictor yang terdiri dari 

otot-otot sirkuler dan papillary dilator yang terdiri dari sel-sel epitelial kontraktil 

yang telah termodifikasi. Sel-sel tersebut dikenal juga sebagai myoepithelial cells 

(Saladin, 2006; Tortora, 2010). Jika sistem saraf simpatis teraktivasi, sel-sel ini 

berkontraksi dan melebarkan pupil sehingga lebih banyak cahaya dapat memasuki 

mata. Kontraksi dan dilatasi pupil terjadi pada kondisi dimana intensitas cahaya 

berubah dan ketika kita memindahkan arah pandangan kita ke benda atau objek 

yang dekat atau jauh. Pada tahap selanjutnya, setelah cahaya memasuki mata, 

pembentukan bayangan pada retina bergantung pada kemampuan refraksi mata 

(Saladin, 2006). Beberapa media refraksi mata yaitu kornea (n=1.38), aqueous 

humour (n=1.33), dan lensa (n=1.40). Kornea merefraksi cahaya lebih banyak 

dibandingkan lensa. Lensa hanya berfungsi untuk menajamkan bayangan yang 

ditangkap saat mata terfokus pada benda yang dekat dan jauh. Setelah cahaya 

mengalami refraksi, melewati pupil dan mencapai retina, tahap terakhir dalam 

proses visual adalah perubahan energi cahaya menjadi aksi potensial yang dapat 

diteruskan ke korteks serebri. Proses perubahan ini terjadi pada retina (Saladin, 

2006).

Retina memiliki dua komponen utama yakni pigmented retina dan sensory

retina. Pada pigmented retina, terdapat selapis sel-sel yang berisi pigmen melanin 

yang bersama-sama dengan pigmen pada koroid membentuk suatu matriks hitam 

yang mempertajam penglihatan dengan mengurangi penyebaran cahaya dan 
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mengisolasi fotoreseptor-fotoreseptor yang ada. Pada sensory retina, terdapat tiga 

lapis neuron yaitu lapisan fotoreseptor, bipolar dan ganglionic. Badan sel dari 

setiap neuron ini dipisahkan oleh plexiform layer dimana neuron dari berbagai 

lapisan bersatu. Lapisan pleksiform luar berada diantara lapisan sel bipolar dan

ganglionic sedangkan lapisan pleksiformis dalam terletak diantara lapisan sel 

bipolar dan ganglionic (Seeley, 2006; Guyton 2010). Setelah aksi potensial 

dibentuk pada lapisan sensori retina, sinyal yang terbentuk akan diteruskan ke 

nervus optikus, optic chiasm, optic tract, lateralgeniculate dari thalamus, superior 

colliculi, dan korteks serebri (Seeley, 2006).

2.1.2 Psikologi Persepsi

Dalam psikologi, persepsi visual adalah kemampuan manusia untuk 

menginterpretasikan informasi yang ditangkap oleh mata. Hasil dari persepsi ini 

disebut sebagai penglihatan (eyesight, sight atau vision). Unsur-unsur ragam 

psikologi dalam penglihatan secara umum terangkum dalam sistem visual (visual 

system). Sistem visual pada manusia memungkinkan untuk beradaptasi dengan 

informasi dari lingkungannya (https://wordpress.com).

Masalah utama dari persepsi visual ini tidak semata-mata apa yang dilihat 

manusia melalui retina matanya. Namun lebih daripada itu adalah bagaimana 

menjelaskan persepsi dari apa yang benar-benar manusia lihat.

2.1.3 Label Visual Peringatan Bahaya Rokok

Label biasanya terbuat dari kertas, laminasi kertas atau film plastik dengan 

atau tanpa tambahan perekat (sensitif terhadap tekanan), label dapat mencakup 

keseluruhan kemasan atau hanya sebagian saja, serta dapat dipotong dalam 

berbagai bentuk untuk melengkapi kontur suatu bentuk kemasan (Krasovec, 

2006).

Menurut Wakefield (2002), desain bungkus rokok adalah perangkat yang 

penting untuk merek rokok dan bertindak sebagai media iklan. Banyak perokok 
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yang disesatkan oleh desain pack dengan berpikir bahwa rokok mungkin”aman”. 

Ada kebutuhan untuk mempertimbangkan regulasi kemasan rokok.

Menurut Kotler (2009), label mempunyai fungsi, diantaranya:

1. Identifies (mengidentifikasi), label dapat menerangkan maksud dari suatu 

produk.

2. Grade (nilai/kelas), label dapat menunjukkan nilai/kelas dari suatu produk.

3. Describe (memberikan keterangan), label menunjukkan keterangan mengenai 

siapa produsen produk, dimana produk dibuat, kapan produk dibuat, apa 

komposisi dari produk dan bagaimana cara menggunakan produk secara 

aman.

4. Promote (mempromosikan), label mempromosikan produk lewat gambar dan 

warna yang menarik.

Label visual peringatan bahaya rokok merupakan pesan yang ditunjukan 

kepada masyarakat atau konsumen rokok untuk menunjukan risiko yang dapat 

dialami akibat mengkonsumsi rokok. Berkaitan mengenai penyampaian pesan 

melalui media visual maka peneliti menggunakan kajian Visual Rhetoric dari 

Sonja K. Foss. Visual Rethoric adalah istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan studi imajiner visual dalam disiplin retorika. Sederhananya 

dalam Visual Rethoric adalah menggunakan objek visual untuk berkomunikasi, 

baik objek dalam bentuk dua dimensi atatau tiga dimensi. Namun menurut Sonja, 

tidak semua objek visual sebagai sebuah Visual Rethoric. Ada beberapa syarat 

yang sebelum sebuah objek visual dapat dikatakan sebagai Visual Rethoric, yaitu:

a. Symbolic Action, yaitu sebuah objek visual dipahami sebagai sebuah tanda 

sebagai alat komunikasi.

b. Human intervention, artinya objek visual dibuat oleh seseorang.

c. Presence of an audience, yaitu adanya audien, meskipun yang menjadi audien 

adalah si pembuat objek visual itu sendiri.
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2.1.4 Peringatan Bahaya Merokok

Menurut Aditama (1997), mencantumkan bahaya merokok pada setiap 

bungkus rokok dianggap penting untuk memberi kesempatan pada calon pembeli 

agar menimbang-nimbang, apakah ia akan membeli barang yang jelas-jelas 

berbahaya bagi dirinya. 

Selain itu, dalam menangulangi masalah rokok, pemerintah membuat 

peraturan tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif serta 

pencantuman peringatan kesehatan pada kemasan rokok dari. Peraturan tersebut 

tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 109 tahun 2012 tentang 

Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau 

Bagi Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 

2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada 

Kemasan Produk Tembakau dengan mencantumkan gambar yang menyeramkan 

pada kemasan atau bungkus rokok. Tulisan peringatan tersebut sangat bervariasi, 

mulai dari yang sederhana yang menuliskan “merokok berbahaya bagi kesehatan”, 

sampai ketulisan yang lebih detail atau rinci dengan menuliskan “merokok dapat 

menyebabkan kanker paru, penyakit jantung koroner dan gangguan pada janin 

dalam kandunga”. Pada lampiran dari undang-undang terdapat 5 contoh gambar 

yang wajib di cantumkan pada kemasan rokok, yaitu:

Gambar 2.1 Pesan peringatan bahaya merokok sebelum diubah
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Gambar 2.2 Pesan peringatan bahaya merokok setelah diubah

Menurut DiFranza (2002), dalam upaya menanggulang rokok, pemerintah 

seharusnya melaukuan promosi produk tembakau melaluicitra menarik tidak dapat 

dihentikan tanpa mengatur desain. Teknik penelitian yang sama, pemasaran yang 

di gunakan oleh perusahan rokok dapat digunakan untuk merancang kemasan 

generik dan label peringatan lebih efektif ditargetkan pada konsumen tertentu.

2.1.5 Pengertian Rokok

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang apabila digunakan dapat 

menimbulkan masalah dan bahaya di segala aspek kehidupan terutama dalam 

aspek kesehatan bagi individu dan masyarakat. Berdasarkan PP No. 19 tahun 

2003, dikatakan bahwa rokok adalah hasil olahan tembakau yang dibungkus 

termasuk cerutu ataupun bentuklainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana 

Tabacum, Nicotiana Rustica, dan spesies lainnya, atau sintesisnya yang 

mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

Rokok biasanya dijual dalam bungkusan berbentuk kotak atau kemasan 

kertas yang dapat dimsukkan dengan mudah ke dalam kantong. Sejak beberapa 

tahun terakhir, bungkusan-bungkusan tersebut juga umumnya disertai pesan 

kesehatan yang memperingatkan perokok akan bahaya kesehatan yang dapat 

ditimbulkan karena merokok, misalnya kanker paru-paru atau serangan jantunng 

walaupun pada kenyataanya itu hanya tinggal hiasan, jarang sekali dipatuhi 

(Gondodiputro, 2007).



12

2.1.6 Kandungan Rokok

Menurut Gondodiputo tahun 2007, bahan utama rokok adalah tembakau, 

dimana tembakau mengandung kurang lebih 4000 elemen-elemen dan setidaknya 

2000 diantaranya berbahaya bagi kesehatan. Racun utama pada tembakau adalah 

tar, nikotin, dan CO. Selain itu, dalam sebatang rokok juga mengandung bahan-

bahan kimia lain yang juga sangat beracun. Zat-zat beracun yang terdapat dalam 

rokok antara lain: 

a. Nikotin

Nikotin adalah zat adiktif yang mempengaruhi syaraf dan peredaran darah. 

Zat ini bersifat karsinogen dan mampu memicukanker paru-paru yang mematikan. 

Komponen ini terdapat didalamasap rokok dan juga didalam tembakau yang tidak 

dibakar. Nikotindiserap melalui paru-paru dan kecepatan absorpsinya hampir 

sama dengan masuknya nikotin secara intravena. Nikotin masuk kedalamotak 

dengan cepat dalam waktu kurang lebih 10 detik. Dapatmelewati barrier diotak 

dan diedarkan keseluruh bagian otak, kemudian menurun secara cepat, setelah 

beredar keseluruh bagian tubuh dalam waktu 15-20 menit pada waktu 

penghisapan terakhir (Sukendro, 2007).

b. Tar

Tar dalam bahasa Indonesia disebut ter. Zat ini sejenis cairan kental 

berwarna cokelat atau hitam yang diperoleh dengan cara distilasi sari kayu atau 

arang. Tar juga dapat diperoleh dari getah tembakau. Tar digunakan untuk 

melapisi jalan atau aspal. Tar mengandung bahan kimia yang beracun, yang dapat 

merusak sel paru-paru dan menyebabkan kanker. Tar bukanlah zat tunggal, 

namun terdiri terdiri atas ratusan bahan kimia gelap dan lengket, dan tergolong 

sebagai racun pembuat kanker. Tar adalah hidrokarbon aromatik polisiklik yang 

ada dalam asap rokok, tergolong dalam zat karsinogen, yaitu zat yang dapat 

menumbuhkan kanker. Kadar tar yang terkandung dalam asap rokokinilah yang 

berhubungan dengan risiko timbulnya kanker. Sumber tar adalah tembakau, 

cengkeh, pembalut rokok dan bahan organik lain yang terbakar (Sukendro, 2007).
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c. Karbon monoksida (CO)

Karbon monoksida merupakan jenis gas berbahaya pada rokok yang tidak 

mempunyai bau, seperti pada asap pembuangan mobil.Karbon monoksida 

menggantikan sekitar 15% jumlah oksigen, yangbiasanya dibawa oleh sel darah 

merah. Oksigen dan karbonmonoksida dapat dibawa oleh hemoglobin ke dalam 

otot-otot dalam seluruh tubuh. Apabila hemoglobin dibebani dengan CO, 

makaoksigen yang dibawa ke seluruh tubuh akan berkurang. Akibatnyasuplai 

oksigen ke jantung si perokok menjadi berkurang. Hal inisangat berbahaya bagi 

orang yang menderita sakit jantung dan paru-parukarena akan mengalami sesak 

napas ataupun napas pendek danmenurunkan stamina. Karbon monoksida juga 

merusak lapisanpembuluh darah dan menaikkan kadar lemak pada dinding 

pembuluhdarah yang dapat menyebabkan penyumbatan.Karbon monoksida adalah 

gas yang bersifat toksin/gas beracunyang tidak berwarna. Kandungannya didalam 

asap rokok 2-6%, karbon monoksida pada paru-parumempunyai daya pengikat 

dengan hemoglobin (Hb) sekitar 200 kalilebih kuat dari pada daya ikat oksigen 

(O2) dengan hemoglobin (Hb) sehingga membuat darah tidak mampu mengikat 

oksigen (Sukendro, 2007).

2.1.7 Bahaya Rokok

Selain tiga zat diatas, ada beberapa zat-zat kimia beracun lain yang juga 

berbahaya bagi kesehatan tubuh seperti, amoniak, akrolein, methanol, kumarin, 

perylene, toluene, urethan, acetone, ortokresol dan lain-lain. Zat-zat ini yang dapat 

menimbulkan gangguan dan penyakit yang berbahaya bagi tubuh. Penyakit-

penyakit tersebut diantaranya:

1. Penyakit jantung

Rokok dapat menimbulkan aterosklerosis atau terjadi pengerasan pada 

pembuluh darah. Kondisi ini dapat menyebabkan penumpukan zat lemak di arteri, 

lemak dan plak ini akan memblok aliran darah dan membuat penyempitan 

pembuluh darah. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya penyakit jantung. Jantung 

harus bekerja lebih keras dan tekanan ekstra dapat menyebabkan angina atau nyeri 
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dada. Jika satu arteri atau lebih menjadi benar-benar terblok maka bisa terjadi 

serangan jantung (Sudoyo, 2009).

Semakin banyak rokok yang dihisap dan semakin lama seseorang 

merokok, semakin besar kesempatannya mengembangkan penyakit jantung atau 

menderita serangan jantung atau stroke.

2. Penyakit paru

Merokok dapat meningkatkan risiko terkena pneumonia, emfisema, dan 

bronkitis kronis. Penyakit ini sering disebut penyakit paru obstruktif kronik 

(PPOK).  PPOK adalah penyakit obstruksi jalan nafas karena bronkitis kronik atau 

emfisema. Obstruksi tersebut umumnya bersifat progresif dan bisa disertai 

hiperaktivitas bronkus dan sebagian bersifat reversibel (Sudoyo, 2009). Penyakit 

ini dapat berlangsung dan bertambah buruk dari waktu ke waktu sampai orang 

tersebut akhirnya meninggal karena kondisi tersebut. Orang-orang berumur 40 

tahun bisa mendapatkan emfisema atau bronkitis, tapi gejalanya bisa jauh lebih 

buruk di kemudian hari.

Mekanisme terjadinya penyakit ini, baik pada bronkitis kronik maupun 

emfisema terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Penyempitan ini dapat 

mengakibatkan terjadinya obstruksi jalan nafas dan menimbulkan sesak. Pada 

bronkitis kronik, saluran nafas kecil yang berdiameter kurang dari 2 mm menjadi 

sempit, berkelok-kelok, dan berobliterasi. Penyempitan ini terjadi karena 

metaplasia sel goblet. Saluran nafas besar juga menyempit karena hipertrofi dan 

hiperplasi kelenjar mukus. Pada emfisema paru penyempitan saluran nafas terjadi 

karena berkurangnya elastisitas paru-paru (Mansjoer, 2007).

3. Impotensi 

Rokok merupakan faktor risiko utama dari penyakit pembuluh darah 

perifer, yang dapat mempersempit pembuluh darah yang membawa darah ke 

seluruh bagian tubuh. Beberapa efeknya yang akan terjadi terutama pada 

pembuluh darah yang menuju ke penis. Pembuluh darah yang menuju kepenis 
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merupakan pembuluh darah kecil dan dapat menyebabkan disfungsi ereksi atau 

yang sering disebut impoten.

4. Menimbulkan kebutaan

Seorang yang merokok dapat meningkatnya risiko degenrasi makula yaitu 

penyebab kebutaan yang dialami oleh orang tua. Dalam setudi yang diterbitkan 

dalam “ Archives of Ophtalmology” pada tahun 2007 menemukan yaitu orang 

merokok empat kali lebih mungkin dibanding orang yang bukan perokok untuk 

mengembangkan degenerasi makula, yang dapat merusak makula, pusat retina 

dan menghancurkan penglihatan sentral tajam.

2.1.8 Sikap 

Sikap merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak, belum 

merupakan tindakan.Sikap masih merupakan “predisposisi” tindakan atau 

perilaku.Sikap memiliki komponen kepercayaan, ide, konsep, kehidupan 

emosional dan kecenderungan untuk bertindak (Notoatmodjo, 2009).

Secara umum sikap dapat dirumuskan sebagai kecenderungan untuk 

merespon (secara positif dan negative) terhadap orang, objek atau situasi tertentu. 

Sikap mengandung suatu penelitian emosional/apektif (senang, benci, sedih, dan 

lain-lain), disamping itu komponen kognitif (pengetahuan tentang objek itu) serta 

aspek konatif (kecenderungan bertindak). Dalam hal ini, pengertian sikap 

merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap stimulus 

atau objek (Notoatmodjo,2009).Sikap dikatakan sebagai suatu respon evaluatif. 

Respon hanya akan timbul apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang 

mengkehendaki adanya suatu reaksi yang dinyatakan sebagai sikap. 

Dalam mengukur sikap seseorang tidaklah mudah, hal tersebut dapat 

dilakukan salah satunya dengan teknik sederhana sampai teknik yang kompleks. 

Teknik sederhana dapat dilakukan dengan mengelompokan dalam kategori yaitu 

suka atau tidak suka, ya atau tidak dan lain sebagainya. Teknik yang kompleks 

dapat dikelompokan dalam bebrapa kategori.



16

Selain itu ada 4 skala pengukuran yang biasanya dipakai yaitu skala 

Likert, Guttman, Thurstone dan Sematik deferensial. Skala yang biasa atau lazim 

dipakai adalah skala model Likert yang merupakan metode pertanyaan sikap 

dengan menggunakan respon dari responden untuk menilai skala. Sikap dapat 

dinyatakan dalam lima kategori yaitu sangat tidak setuju, agak kurang setuju, 

sangat setuju dan sangat setuju  sekali.

2.2. Kerangka Teori

Mengacu pada tinjauan teori yang telah dipaparkan pada kerangka teori 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Indonesia negara tertinggi 
tingkat konsumsi rokok

2. Peraturan tentang produksi 
rokok semakin dipertegas 
dengan perubahan Peringatan 
rokok bergambar

Label visual risiko merokok

1. Symbolic Action
2. Human Intervention
3. Presence of an audience

Audience (Sopir angkot yang 
merokok dan tidak merokok di 
terminal kota Indramayu)

Sikap :

Aspek Kognitif
Aspek Afektif
Aspek konatif
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2.3. Kerangka Konsep

2.4. Hipotesis

Berdasarkan kerangka konsep diatas, penulis membuat hipotesis sebagai 

berikut :

1. Apakah ada perbedaan pengaruh label visual risiko merokok dan sikap sopir 

angkot di terminal kota Indramayu?

Label visual 
risiko merokok

Sikap

Supir

Merokok

Tidak 
merokok


