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ABSTRACT 
 

RELATIONSHIP OF SMOKING BEHAVIOR INCIDENT INSOMNIA 
MINE WORKERS IN TANAH BUMBU DISTRICT 

Erwin Ramadhani Pratama Putra1 , Dini Rahmayani .,S.Kep.,Ns .,MPH2, Dede 

Mahdiyah.,M.Si3 

 

Background : Smoking is one of the causes of insomnia . Nicotine in cigarettes 
is classified in the group of stimulants. Stimulants are substances that give a 
refreshing effect as well as caffeine and chocolate. And research shows that 
smoking cigarettes before bedtime, it can lead to insomnia. This is due to the fact 
nicotine is neurostimulan uplifting. In this regard, it can be stated that one of the 
causes of sleep disturbance is permitted, where the nicotine content in cigarettes 
can be a stimulant for someone to start a difficult and there is a tendency to sleep 
woke up while sleeping. 

Methods : This study included a quantitative research study using observational 
or cross-sectional survey approach by making purposive sampling technique to 
sample number 51 refers to the inclusion criteria. 

Results : Based on bivariate analysis using the SpearmanRank formula obtained 
p=0.278 which lies between 0.26 to 0.50 which means the degree of influence 
between the behavioral effect of smoking on the incidence of moderate insomnia. 

Conclusions : The correlation coefficient is calculated at 0.278 which lies 
between 0.26 to 0.50 which means the degree of influence between smoking 
behavior affects the incidence of insomnia was . Knowable Hi accepted and Ho 
rejected. So there is a relationship between smoking behavior on the incidence of 
insomnia in miners at Tanah Bumbu. 

Keywords : Smoking Behavior, Insomnia Incident 
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ABSTRAK 

 

HUBUNGAN PERILAKU MEROKOK TERHADAP KEJADIAN INSOMNIA  
PADA PEKERJA TAMBANG DI KABUPATEN TANAH BUMBU 

Erwin Ramadhani Pratama Putra, Dini Rahmayani.,S.Kep.,Ns.,MPH2, Dede 
Mahdiyah.,M.Si3 

 

Latar belakang : Merokok adalah salah satu penyebab insomnia. Nikotin dalam 
rokok digolongkan dalam kelompok zat stimulan. Stimulan merupakan zat yang 
memberikan efek menyegarkan seperti halnya kafein dan cokelat. Penelitian lain 
juga menyebutkan bahwa menghisap rokok menjelang tidur, dapat memicu 
insomnia. Hal ini disebabkan nikotin bersifat neurostimulan yang justru 
membangkitkan semangat. Berkaitan dengan hal tersebut maka dapat  
dinyatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya gangguan tidur adalah 
merokok, dimana kandungan nikotin didalam rokok dapat menjadi stimulan bagi 
seseorang untuk sulit memulai tidur dan ada kecenderungan terbangun disaat 
tidur. 

Metode : Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan menggunakan 
metode penelitian observasional atau survei dengan pendekatan crosssectional 
dengan tehnik pengambilan purposive sampling dengan jumlah sampel 51 orang 
mengacu pada kriteria inklusi. 

Hasil : Berdasarkan analisa bivariat menggunakan rumus Spearman Rank 
diperoleh p=0,278 yang terletak diantara 0,26 – 0,50 yang berarti tingkat 
pengaruh antara perilaku merokok terhadap kejadian insomnia berpengaruh 
sedang.  

Kesimpulan : Koefisien korelasi yang telah dihitung adalah sebesar 0,278 yang 
terletak diantara 0,26 – 0,50 yang berarti tingkat pengaruh antara perilaku 
merokok terhadap kejadian insomnia berpengaruh sedang. Dapat diketahui Hi 
diterima dan Ho ditolak. Jadi terdapat hubungan antara perilaku merokok 
terhadap kejadian insomnia pada pekerja tambang di Kabupaten Tanah bumbu. 

Kata kunci : Perilaku Merokok, Kejadian Insomnia 
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A. Pendahuluan 
Tidur adalah status peru-

bahan kesadaran ketika persepsi 

dan reaksi individu terhadap 

lingkungan menurun. Tidur 

dikarakteristikan dengan aktivitas 

fisik yang minimal, tingkat 

kesadaran yang bervariasi, pe-

rubahan proses fisiologis tubuh, 

penurunan respon terhadap 

stimulus eksternal. hal tersebut 

dirasakan pada keyakinan bah-

wa tidur memulihkan atau men-

gistirahatkan fisik setelah sehari-

an beraktivitas,mengurangi stres 

dan kecemasan, serta dapat 

meningkatkan kemampuan dan 

konsentrasi saat hendak 

melakukan aktivitas sehari-hari(1). 

Proses tidur yang ter-

ganggu (Insomnia) jelas meru-

gikan kesehatan dan performa 

kita di siang hari. Mulai dari ku-

rangnya motivasi, penurunan 

kemampuan konsentrasi dan 

daya ingat, hingga buruknya 

suasana hati. Kondisi kurang 

tidur juga menurunkan daya ta-

han tubuh seseorang. Efek In-

somnia yang paling nyata terlihat 

adalah pada kulit yang tampak 

kusam dan tak segar (2) 

Akibat dari insomnia 

dapat berupa penurunan kualitas 

hidup. Insomnia diketahui berko-

relasi dengan penurunan produk-

tivitas kerja, ketidakhadiran kerja, 

penurunan konsentrasi, dan 

meningkatnya pemanfaatan fasil-

itas kesehatan(3). 

Merokok adalah salah sa-

tu penyebab insomnia. Dalam 

bidang kesehatan tidur, nikotin 

dalam rokok digolongkan dalam 

kelompok zat stimulan. Stimulan 

merupakan zat yang mem-

berikan efek menyegarkan sep-

erti halnya kafein dan cokelat (4). 

Khomsan (2009) juga 

menyebutkan bahwa menghisap 

rokok menjelang tidur, dapat 

memicu insomnia. Hal ini 

disebabkan nikotin bersifat neu-

rostimulan yang justru mem-

bangkitkan semangat. 

Berkaitan dengan hal ter-

sebut maka dapat  dinyatakan 

bahwa salah satu penyebab ter-

jadinya gangguan tidur adalah 

merokok, dimana kandungan ni-

kotin didalam rokok dapat men-

jadi stimulan bagi seseorang un-

tuk sulit memulai tidur dan ada 

kecenderungan terbangun disaat 

tidur. 

Levin dan Ross ,dalam 

juga mengungkapkan, men-

ghisap rokok menjelang tidur, 



dapat memicu insomnia. Hal ini 

disebabkan nikotin bersifat neu-

rostimulan yang justru mem-

bangkitkan semangat. Berkaitan 

dengan hal tersebut maka dapat 

dinyatakan bahwa salah satu 

penyebab terjadinya insomnia 

adalah merokok, dimana kan-

dungan nikotin didalam rokok 

dapat menjadi stimulan bagi 

seseorang untuk sulit memulai 

tidur dan ada kecenderungan 

terbangun disaat tidur(5). 

B. Metode penelitian 

Penelitian ini termasuk 

penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan metode penelitian 

observasional atau survei 

dengan pendekatan crosssec-

tional, yaitu penelitian analitik 

yang bertujuan untuk menge-

tahui hubungan antar variabel 

independen dan variabel de-

penden diidentifikasi pada satu-

an waktu(6). Seluruh data yang 

diperoleh akan diproses dan dio-

lah dengan suatu analisis kuanti-

tatif. 

Lokasi penelitian yaitu di 

Site CHW (Coal Hauling Work-

shop) muara di PT.Thiess Con-

tractor Indonesia Kabupaten 

Tanah Bumbu yang dil-

aksanakan dalam 4 hari terhitung 

dari 5 November 2013 sampai 9 

November 2013. 

Populasi dalam penelitian 

ini adalah semua pekerja tam-

bang, populasi terjangkau adalah 

semua pekerja tambang yang 

bekerja di Site CHW (Coal Haul-

ing Workshop) muara di 

PT.Thiess Indonesia Sungai da-

nau Kabupaten Tanah Bumbu 

yang berjumlah 80 orang 

,sedangkan berdasarkan kriteria 

inklusi dan ekslusi, maka sampel 

dalam penelitian ini diperoleh 51 

responden. 

Alat pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah instrument Kuesioner 

The Pittsburgh Sleep Quality In-

dex (PSQI) dan instrument per-

ilaku merokok milik Sulistyo(7). 

Dalam penelitian ini 

menggunakan rumus Spearman 

Rank (Rho) untuk mengukur er-

atnya hubungan antara dua vari-

abel yang berskala ordinal (8). 

 

 

C. Hasil penelitian 
1. Karakteristik responden 

a. Usia 

Usia yang dimaksud disini 

ialah usia dari ke 51 re-

sponden pekerja tambang 



PT.Thiess Contractor In-

donesia yang menjadi 

sampel penelitian ini. 

Setelah dilakukan pen-

dataan dalam penelitian 

jumlah responden yang 

berdasarkan pembagian 

usia menurut Hurlock, 

(2001) yaitu ;  

1) Dewasa awal : dimulai 

pada umur 18 tahun 

sampai umur 40 tahun. 

Jumlah responden da-

lam kategori ini  2 

orang 

2) Dewasa pertengahan 

(madya) : dimulai pada 

umur 41 tahun sampai 

umur 60  tahun.  Ada-

pun jumlah responden 

dalam kategori ini 

sebanyak  25 orang  

3) Dewasa lanjut : dimu-

lai pada usia 60 tahun 

keatas. Jumlah re-

sponden dalam kate-

gori ini sebanyak  24 

orang(9). 

Tabel 1 : Karakteristik responden menurut usia 
responden pekerja tambang PT.Thiess Contractor 

Indonesia 

No Kategori usia 
Banyak 
responden 
(N) 

Persentase 
(%) 

1 Dewasa awal 
18-40 tahun 2 4% 

2 
Dewasa 
pertengahan 
41-60 tahun 

25 49% 

3 
Dewasa 
lanjut  60 
tahun keatas 

24 47% 

 Total 51 100% 
Berdasarkan Tabel 1 

menunjukan bahwa dari 

51 responden yang diteli-

ti, jumlah responden 

dengan mayoritas umur 

responden pada karya-

wan  PT Thiess Contrac-

tor Indonesia sebagian 

besar adalah usia 41-60 

tahun dengan persentase 

49%. 

2. Analisis univariat 
a. Perilaku merokok 

Setelah dilakukan pen-

dataan dalam penelitian 

jumlah responden yang 

berdasarkan pola 

makan dapat dilihat pa-

da gambar sebagai 

berikut 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 : Distribusi berdasarkan perilaku mero-

kok di Pt.thiess contractor 

Gambar 1 

menunjukkan bahwa 



dari 51 responden yang 

diteliti, jumlah 

responden dengan 

perokok berat 

sebanyak 10 orang 

(20%). perokok sedang 

41 orang (80%) dan 

perokok ringan 0 orang 

(0%). Jadi mayoritas 

responden dengan per-

ilaku merokok sebagian 

besar perokok sedang 

yaitu sebanyak 41 

responden dengan 

persentase 80%.  

b. Kejadian Insomnia 
Setelah dilakukan 

penelitian jumlah re-

sponden yang ber-

dasarkan kejadian in-

somnia dapat dilihat pa-

da gambar sebagai 

berikut : 

 

 
 

 

Gambar 2:Distribusi Berdasarkan pemenuhan tidur 

karyawan PT.Thiess Contractor Indonesia 

 

Gambar 2 menunjukkan 

bahwa dari 51 respond-

en yang diteliti, jumlah 

responden dengan 

pemenuhan tidur baik 

sebanyak 0 orang (0%). 

Pemenuhan tidur agak 

baik 19 orang (37%) 

,pemenuhan tidur agak 

buruk 32 orang (63%) 

dan pemenuhan tidur bu-

ruk sebanyak 0 orang 

(0%). Dan disimpulakan 

bahwa mayoritas re-

sponden dengan kejadi-

an insomnia sebagian 

pemenuhan tidur agak 

buruk dengan jumlah 32 

orang dengan persentasi 

60%. 

3. Analisis bivariat 
Analisis bivariat ada-

lah analisa data yang dil-

akukan terhadap dua varia-

bel yang diduga berhub-

ungan. Analisis bivariat ber-

tujuan untuk mengetahui 

hubungan antara variabel 

independen dengan variabel 

dependen melalui uji 

Spearman Rank, Uji ini 

digunakan untuk melihat 

hubungan antara variabel 

independen yaitu perilaku 

merokok dengan variabel 



dependen yaitu kejadian in-

somnia. 

Berdasarkan hasil 

penelitian yang di lakukan 

yaitu hubungan perilaku 

merokok terhadap kejadian 

insomnia di PT.Thiess Con-

tractor Indonesia adalah se-

bagai berikut : 
 

Tabel 2: Tabulasi silang hubungan perilaku merokok dengan kejadian insomnia pada pekerja tambang di 
PT.Thiess Contractor 

Perilaku 
merokok 

Kejadian Insomnia 

Total pemenuhan 
kebutuhan tidur 

sangat baik 

pemenuhan 
kebutuhan tidur 

agak baik 

pemenuhan 
kebutuhan tidur 

agak buruk 

pemenuhan 
kebutuhan tidur 

sangat buruk 

n* %* N* %* N* %* n* %* n* %* 

Perokok 
berat 0 0 1 10 9 90 0 0 10 100 

Perokok 
sedang 0 0 18 43,9 23 56,1 0 0 41 100 

Perokok 
ringan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 19 37,3 32 62,7 0 0 51 100 

Spearman Rho = 0,278 P=0,048 

Berdasarkan hasil tabel 4.2 

tabulasi silang menunjukan 

bahwa dari 51 responden 

yang diteliti, responden yang 

perokok sedang mengalami 

pemenuhan tidur agak baik 

sebanyak 18 orang dengan 

persentase 43,9% (44%) 

,perokok sedang dengan 

pemenuhan tidur agak buruk 

sebanyak 23 orang dengan 

persentase 56.1% (56%), dan 

sisanya perokok berat 

sebanyak 9 orang dengan 

persentase 90% yang men-

galami gangguan tidur agak 

buruk serta perokok berat 

sebanyak 1 orang persentase 

10% yang pemenuhan tidurn-

ya agak baik, maka dapat 

disimpulkan bahwa sebagian 

besar responden bermasalah 

dalam pemenuhan tidurnya. 

Dari tabel sebelumnya 

didapatkan p=0,048, karena 

p<0,05 yang artinya terdapat 

hubungan antara variabel per-

ilaku merokok terhadap varia-

bel kejadian insomnia dengan 

koefisien korelasi yang telah 



dihitung adalah sebesar 0,278 

yang terletak diantara 0,26 – 

0,50 yang berarti tingkat 

pengaruh antara perilaku 

merokok terhadap kejadian 

insomnia berpengaruh se-

dang.  

D. Pembahasan 
1. Perilaku merokok 

Mayoritas responden 

karyawan PT.Thiess Con-

tractor Indonesia dengan per-

ilaku merokok sebagian be-

sar perokok sedang yaitu 

sebanyak 41 responden 

dengan persentase 80%. 

Penelitian yang dil-

akukan di PT.Thiess Con-

tractor Indonesia ditemukan 

sebagian perokok sedang 

dengan jumlah 41 responden 

(80%). responden mengaku 

rokok dapat menenangkan 

pikiran, mengurangi strees 

atau bosan ketika menjalani 

suatu pekerjaan dikantornya 

ataupun saat berbicara antar 

rekan pekerja. Adapun fakta 

yang ditemukan dilapangan 

para pekerja tidak bekerja 

secara optimal apabila tidak 

menghisap rokok, agar 

pekerja dapat bekonsentrasi 

penuh tak jarang para peker-

ja sembunyi-sembunyi untuk 

merokok ataupun saat 

melakukan aktivitas merokok 

saat BAB atau BAK dikamar 

kecil saat jam kerja. Setelah 

itu para pekerja dapat me-

maksimalkan konsentrasinya 

untuk menyelesaikan peker-

jaannya dan saat mereka 

berbicara antar rekan pun 

pasti ditangannya terdapat 

sebatang rokok yang dihisap 

saat jam kerja. 

Pegawai dengan per-

ilaku merokok sering kali 

berbicara dengan rekan 

sekerjanya untuk mengurangi 

kebosanan dalam bekerja. 

Perilaku merokok cenderung 

lebih sering muncul pada 

saat mereka merasa bosan. 

Perilaku merokok cenderung 

meningkat apabila karyawan 

merasa bosan atau jenuh. 

Mereka tetap merokok di ru-

angan yang dilengkapi pend-

ingin ruangan, bahkan ketika 

bukan saat jam kerja pun 

mereka tetap melakukan ak-

tivitas merokok(11). 

2. Kejadian Insomnia 
Mayoritas responden 

dengan kejadian insomnia 

sebagian pemenuhan tidur 



agak buruk dengan jumlah 

32 orang dengan persentasi 

63%. 

Penelitian yang dil-

akukan di PT.Thiess Con-

tractor Indonesia ditemukan 

sebagian besar pekerja 

mengalami pemenuhan tidur 

agak buruk, hal ini dikare-

nakan saat pulang bekerja, 

para karyawan tidak 

menggunakan waktu tidur 

secara maksimal. Ditemukan 

fakta saat dilakukan 

pengkajian pada beberapa 

pekerja yang mengalami in-

somnia, saat waktu istirahat 

dirumah, para pekerja me-

nyelesaikan pekerjaan kantor 

dengan ditemani rokok, dan 

apabila para pekerja tidak 

melakukan aktivitas merokok 

maka pekerja mengalami 

kantuk lebih awal. Agar para 

pekerja tidak kantuk lebih 

awal pekerja melakukan ak-

tivitas merokok. Para pekerja 

mengakui 1 jam lebih lama 

dapat melakukan pekerjaan 

kantor dirumah dengan  ak-

tivitas merokok 1-2 batang 

dibandingkan para pekerja 

yang merokok tapi tidak 

melakukan aktivitas merokok 

saat melakukan pekerjaan 

kantor  

Sesuai dengan 

dugaan peneliti, bahwa in-

tensitas perilaku merokok 

terbukti bisa menyebabkan 

insomnia, dimana penelitian 

sebelumnya menyebutkan 

bahwa salah satu hal yang 

dapat menyebabkan insom-

nia adalah nikotin(12). 

Nikotin adalah zat 

stimulan yang terdapat di da-

lam rokok. Nikotin atau zat 

stimulan ini berfungsi untuk 

menekan kerja syaraf, yaitu 

syaraf simpatik dan syaraf 

parasimpatik untuk tetap ber-

kontraksi atau tetap bekerja. 

Sehingga asumsi bahwa se-

makin tinggi intensitas per-

ilaku merokok seseorang, 

maka akan semakin tinggi 

tingkat insomnia yang di-

deritanya (dalam hal ini ber-

laku bagi para perokok yang 

mengalami insomnia). 

3. Hubungan Perilaku Merokok 
Dengan Kejadian Insomnia 

Berdasarkan hasil da-

ta sebelumnya, maka dapat 

diketahui koefisien korelasi 

yang telah dihitung adalah 

sebesar 0,278 yang terletak 



diantara 0,26 – 0,50 yang be-

rarti tingkat pengaruh antara 

perilaku merokok terhadap 

kejadian insomnia ber-

pengaruh sedang. Maka, Ha 

diterima dan Ho ditolak dan 

jika hal itu dimasukan pada 

interpretasi koefisien korelasi 

kriteria colton yang tertera 

pada bab sebelumnya akan 

termasuk kedalam kategori 

sedang. Jadi terdapat 

pengaruh yang sedang anta-

ra perilaku merokok terhadap 

kejadian insomnia. 

Penelitian ini selaras 

dengan penelitian yang 

pernah dilakukan oleh Chien 

et al  pada tahun 2010 ten-

tang durasi tidur dan insom-

nia sebagai faktor risiko pen-

yakit kardiovaskular dan 

penyebab kematian pada 

3.430 pada etnik pekerja 

Cina di Taiwan. Dalam 

penelitian tersebut mereka 

menyimpulkan bahwa ter-

dapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi durasi tidur 

dan insomnia, dan merokok 

merupakan salah satu faktor 

penting yang sering 

ditemukan pada responden 

laki-laki. Pada penelitian ter-

sebut juga disimpulkan bah-

wa terdapat hubungan yang 

bermakna antara perilaku 

merokok dan kejadian in-

somnia (p < 0,0001). Hal ini 

dibuktikan dengan didapat-

kannya 31,7% dari 889 re-

sponden merupakan perokok 

yang mengalami occasional  

insomnia, 30,5% dari 351 re-

sponden merupakan perokok 

yang mengalami  frequent in-

somnia, dan 29,5% dari 78 

responden merupakan pero-

kok yang mengalami insom-

nia hampir setiap hari (13). 

Kandungan rokok 

membuat seseorang tidak 

mudah berhenti merokok ka-

rena dua alasan, yaitu faktor 

ketergantungan atau adiksi 

pada nikotin dan faktor 

psikologis yang merasakan 

adanya kehilangan suatu 

kegiatan tertentu jika  ber-

henti merokok (14). 

Ketergantungan ni-

kotin menyebabkan seorang 

perokok harus menghisap 

rokok terus-menerus dan 

menimbulkan berbagai akibat 

terhadap tubuh, salah 

satunya adalah insomnia. 



Penelitian ini sejalan 

yang dilakukan oleh Mu-

hammad Annahri Mushoffa 

yang berjudul hubungan an-

tara perilaku merokok dan 

kejadian insomnia pada ma-

hasiswa fakultas kedokteran 

Universitas lambung 

mangkurat dengan didapat-

kan data bahwa mahasiswa 

perokok FK UNLAM yang 

mengalami kejadian insom-

nia sebanyak 5 orang 

(15,15%) dan mahasiswa 

bukan perokok FK UNLAM 

yang mengalami kejadian in-

somnia sebanyak 2 orang 

(2,67%). Hubungan antara 

perilaku merokok dan kejadi-

an insomnia pada maha-

siswa FK UNLAM dapat 

diketahui dengan melakukan 

analisis uji  Fisher’s  menun-

jukkan bahwa terdapat hub-

ungan antara perilaku mero-

kok dan kejadian insomnia, 

yaitu dengan didapatkannya 

nilai p = 0,027. Oleh karena 

itu, hipotesis dari penelitian 

diterima karena kedua varia-

bel memiliki hubungan (15). 

Gangguan memulai 

tidur dan mempertahankan 

tidur (Insomnia) juga terjdi 

pada usia dewasa pertenga-

han dan lanjut usia karena 

pada rentang usia tersebut 

terjadi penurunan sistem 

tubuh, peningkatan 

penggunaan zat-zat yang 

mempengaruhi susunan sis-

tem syaraf pusat sperti kon-

sumsi nikotin dan alkohol 

disebabkan oleh adanya 

faktor stress berkaitan masa-

lah ekonomi, masalah konflik 

internal turut meningkat pada 

masa tersebut (16).  

Menurut data Interna-

tional of sleep dirsorder 

prevalensi penyebab 

gangguan tidur yaitu sindro-

ma kaki gelisah (5-15%), 

ketergantungan nikotin dan 

alkohol (10%), sindroma ter-

lambat tidur (5-10%), depresi 

(65%) (17). 

Penelitian yang dil-

akukan di PT.Thiess Con-

tractor Indonesia ditemukan 

sebagian perokok beusia 41-

60 tahun sebanyak 25 orang 

(49%) dari 51 responden. 

Dari 25 orang tersebut 21 

(84%) diantaranya respond-

en mengaku rokok dapat 

menenangkan pikiran dan 

mengurangi strees ketika 



dihadapan pada masalah 

ekonomi dan masa-masa 

pensiun serta masalah 

pemutusan tenaga kerja 

yang pada saat bersamaan 

terjadi saat penelitian dil-

akukan, sisanya karena hobi  

sebanyak 4 responden 

(16%). 

E. Kesimpulan dan Saran 
1. Kesimpulan 

Kesimpulan penelitian 

dan pembahasan pada bab 

sebelumnya total responden 

pada karyawan sebanyak 51 

responden yang terhitung 

dari 5 November 2013 sam-

pai 9 November 2013 maka 

peneliti dapat menarik 

kesimpulan yaitu:  

a. Karyawan PT.Thiess 

Contractor Indonesia 

dengan perilaku merokok 

sebagian besar perokok 

sedang yaitu sebanyak 

46 responden dengan 

persentase 90%. 

b. Karyawan dengan kejadi-

an insomnia sebagian 

besar adlah pemenuhan 

tidur agak buruk dengan 

jumlah 32 orang dengan 

persentasi 60%. 

c. Berdasarkan hasil data 

sebelumnya, maka dapat 

diketahui koefisien ko-

relasi yang telah dihitung 

adalah sebesar 0,278 

yang terletak diantara 

0,26 – 0,50 yang berarti 

tingkat pengaruh antara 

perilaku merokok ter-

hadap kejadian insomnia 

berpengaruh sedang. 

d. Berdasarkan data 

sebelumnya dapat 

diketahui Hi diterima dan 

Ho ditolak. Jadi terdapat 

hubungan antara perilaku 

merokok terhadap kejadi-

an insomnia pada pekerja 

tambang di Kabupaten 

Tanah bumbu. 

2. Saran 
Berdasarkan kes-

impulan penelitian, maka sa-

ran yang akan dikemukakan 

adalah sebagai berikut: 

a. Bagi perusahaan 

Hendaknya pihak 

perusahaan memberikan 

larangan merokok pada 

saat jam kerja agar 

kualitas dan kuantitas 

para pekerja tetap terjaga 

serta dapat mengurangi 

angka kecelakaan kerja 



akibat para pekerja yang 

mengalami penurunan 

konsentrasi akibat 

insomnia 

b. Bagi pekerja 

diperusahaan terkait 

Para pekerja hendaknya 

mengubah pola hidup 

kebiasaan merokok agar 

tidak terjadi kesulitan 

untuk tidur sehingga pada 

saat bekerja tidak terjadi 

penurunan konsentrasi 

dan kecelakaan kerja 

c. Bagi institusi 

Penelitian ini dapat 

dijadikan sumber referensi 

bahan kajian pendidikan, 

khususnya hubungan 

perilaku merokok terhadap 

kejadian insomnia 

d. Bagi penelitian 

selanjutnya 
Kuesioner perilaku 

merokok dan gangguan 

tidur yang digunakan 

diharapkan kuesioner 

yang mengarah lebih 

spesifik pada perilaku 

merokok untuk gangguan 

pola tidur (insomnia). 
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