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ABSTRACT 

 

Wendy Biliam. The Smoker Persistence Behavior Indonesian Case 2009-2014. 

Cooperative Economics Education, Faculty of Economics, State University of 

Jakarta, 2016.   

The purpose of this research is to look how the impact of cigarettes price, Income 

per capita, and Cigarettes past consumption can affect Cigarettes present 

consumption in Indonesia. The data was taken in this study is a monthly data of 

BPS and the Directorate of Custom from Ministry of Finance which covers the 

period 2009 (1) through 2014 (12). This study used a simple multiple linear 

regression model using Eviews 8 application, the data show that the cigarettes 

price was not significant affecting consumption about 0.27 with a negative 

coefficient -1.50 and shows that consumer or smoker didn’t pay attention for 

cigarettes price when consuming the product. As for the Income per capita is 

0.0438 with a 1.76 of positive coefficient and shows that income per capita have 

an impact with cigarettes consumption, As for the past consumption was not 

significant about 0.85 with 0.02 of positive coefficient then explained the 

consumption.. So it can be conclude that the cigarettes consumption in Indonesia 

only affected by income per capita and the smoker don’t pay attention to the 

cigarettes price and past consumption as well. 

Keywords : Cigarettes, Cigarettes Consumption, Persistence Behavior, Cigarettes 

Addiction Behavior 
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ABSTRAK 

 

Wendy Biliam. Perilaku Persistensi Perokok Kasus Indonesia 2009-2014. 

Pendidikan Ekonomi Koperasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 

2016.   

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh dari harga, pendapatan 

perkapita, dan konsumsi sebelumnya terhadap konsumsi rokok di Indonesia. Data 

yang diambil dalam penelitian ini adalah data dalam bulanan dari Badan Pusat 

Statistik, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang 

mencakup periode 2009(1) sampai 2014(12). Penelitian ini menggunakan model 

regresi linier berganda sederhana dengan menggunakan aplikasi eviews 8, data 

menunjukkan bahwa harga rokok tidak signifikan mempengaruhi konsumsi rokok 

sebesar 0.27 dengan koefisien negatif sebesar -1.50 dan menunjukkan bahwa 

konsumen tidak memperhatikan harga saat membeli rokok. Sementara untuk 

pendapatan perkapita memiliki pengaruh sebesar 0.0438 dengan koefisien positif 

sebesar 1.76 dan menunjukkan bahwa pendapatan perkapita memiliki pengaruh 

dalam mempengaruhi konsumsi. Kemudian untuk konsumsi sebelumnya tidak 

signifikan sebesar 0.85 dengan koefisien positif sebesar 0.02. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa konsumen rokok di Indonesia hanya dipengaruhi oleh 

pendapatan perkapita dan cenderung tidak memperhatikan harga dan konsumsi 

sebelumnya dalam merokok.  

Kata Kunci : Rokok, Konsumsi Rokok, Perilaku Persistensi, Perilaku Ketagihan 

Rokok 
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MOTTO DAN LEMBAR PERSEMBAHAN 

 

 Ku tak akan menyerah, pada apapun juga 

Sebelum ku coba semua yang ku bisa 

Tetapi ku berserah kepada kehendakMu 

Hatiku percaya percaya Tuhan punya rencana 

Ronny Sianturi – Ku Tak Akan Menyerah 

Harta yang paling berharga adalah keluarga, mutiara paling indah adalah keluarga oleh 

karena itu aku persembahkan skripsi ini untuk keluargaku, untuk bapakku Edmar 

Tambunan, untuk mamaku Mery Siagian, dan untuk adikku Roland Robinson. 

Terimakasih yang sangat tak terhingga walaupun kami tidak menunjukan rasa kasih 

sayang terlihat secara nyata, tetapi aku mengetahui bahwa kalian tetap memperhatikanku 

setiap saat. 

Untuk sahabat-sahabat ku tercinta aku tak tahu bagaimana cara berterimakasih kepada 

kalian, aku sangat beruntung memiliki sahabat seperti kalian. Terimakasih ku untuk mu 

sahabatku Lishia Rahmawati, Fitri Ovi Yanti, Irma Audryne, Kaenah Karlina, Nella 

Damayanti, Chaflah Kuhafah dan Teman RENA. 

Dan yang terakhir skripsi ini aku persembahkan untuk dosen pembimbing ku yang 

senantiasa membimbing ku, dan selalu sabar dalam menghadapi aku. Teruntuk bapak DR. 

Haryo Kuncoro W, SE, M.Si dan  bapak Karuniana Dianta A. Sebayang, ME. 

Akhirnya aku memasuki pintu baru dalam kehidupanku, “supaya Ia mengajar kita tentang 

jalan-jalanNYA, dan supaya kita berjalan menempuhnya”. 

Yesaya 2:3B 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha 

Esa, atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “Perilaku Persistensi Perokok Kasus Indonesia Tahun 2009 

- 2014” dengan baik. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka untuk 

memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar sarjana pendidikan pada 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.  

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

memberikan dorongan, bantuan serta  bimbingan baik  secara  moril maupun  

materi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penyusun 

menyampaikan ungkapan yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah 

membantu, khususnya kepada: 

1. Bapak DR. Haryo Kuncoro W, SE, M.Si  selaku dosen pembimbing I 

yang telah memberikan arahan dan petunjuk serta bimbingannya dalam 

menyelesaikan penelitian ini. 

2. Bapak Karuniana Dianta A. Sebayang, ME selaku dosen pembimbing 

II yang telah memberikan arahan dan petunjuk serta bimbingannya 

dalam menyelesaikan Penelitian ini. 

3. Orang tua dan keluarga penulis yang berperan sangat penting dalam  

proses penyusuan skripsi ini dengan memberikan bantuan baik secara 

moral maupun materi. 
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4. Teman-teman penulis yang telah memberikan dukungan dan motivasi 

kepada penyusun untuk menyelesaikan penelitian ini.  

Demikian kata pengantar yang dapat penulis sampaikan, semoga tulisan 

ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Penulis mohon maaf bila dalam penyusunan 

skripsi ini terdapat kesalahan baik disengaja ataupun tidak disengaja. Penulis 

menyadari masih banyak terdapat kekurangan selama penulisan skripsi ini. Oleh 

karena itu penulis sangat mengharapkan saran serta kritik yang membangun untuk 

melengkapi dan menyempurnakan  penelitian ini. Akhirnya penulis ucapkan 

terima kasih yang sebesar-besarnya.  
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