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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas tentang Gaya Hidup seseorang yang 

mengkonsumsi vapor (rokok eletrik) yang sekarang ini sedang banyak beredar 

dan menggandrungi pemuda-pemuda masa kini. Adanya tren mengenai vapor 

menjadi alasan tersendiri bagi penulis untuk meneliti hal tersbut. Vapor adalah 

rokok eletrik yang sedang digandrungi, gaya hidup menggunaka vapor sangatlah 

diminati karena berbagai macam alasan. Untuk menganalisa realitas yang terjadi 

peneliti menggunakan teori Gaya Hidup dari David Chaney. Fokus penelitian ini 

membahas tentang alasan, biaya yang dihabiskan atau pun aktifitas komunitas 

bergaya hidup menggunakan vapor. Penelitian dilakukan di Gresik dengan 

informan anak muda Gresik yang mengkonsumsi vapor dan mengikuti komunitas 

vapor. Terdapat 6 orang sebagai informan yang telah diwawancarai.  

Informan yang merupakan pengguna vapor menyatakan alasan-alasan 

mengapa mereka menggunakan vapor. Penggunaan yang lebih simple dari rokok, 

sebagai tren anak muda masa kini, komunitas yang dapat menambah saudara, dan 

pengaruh dari teman-teman sebaya. Selain itu mereka juga ingin menunjukkan 

status sosial mereka yang tinggi dengan cara mengkonsumsi vapor. 

 

Kata Kunci : Gaya Hidup, Vapor, Vapor Gresik, Masyarakat Modern. 

 

 

mailto:syahputradickysch@gmail.com


ABSTRACT 

 

This study discusses the lifestyle of someone who consumes vapor 

(electric cigarettes), which is currently in great demand and infatuate from young 

people. The trend of vapor is a reason for the author to examine this case. Vapor is 

an electronic cigarette that is enthused, the lifestyle of using vapor is in great 

demand for various reasons. To analyze the reality that occurs researchers use 

lifestyle theory from David Chaney. The focus of this study is to discusses the 

reasons, costs spent or even lifestyle activities using vapor. The research was 

conducted in Gresik with informants from Gresik youth who consumed vapor and 

participated in the vapor community. There were 6 people as informants who had 

been interviewed. 

Informants who are vapor users state the reasons why they use vapor. A 

simpler use of cigarettes, as a trend for today's young people, communities that 

can add siblings, and influence from peers. Besides that they also want to show 

their high social status by consuming vapor. 
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Pendahuluan 

Bekembangnya pengetahuan 

dan wawasan tentang rokok 

membuat masyarakat mengetahui 

akibat-akibat timbulnya penyakit 

yang disebabkan oleh rokok tersebut. 

Sebagian perokok di Indonesia mulai 

merubah hidupnya dengan 

menggunakan vapor sebagai 

pengganti rokok, vape atau di kenali 

vapor adalah rokok elektrik, yang 

menjadi sebuah alternatif untuk 

produk seperti rokok, dan cerutu. 

Awalnya rokok elektrik atau 

vapor diciptakan untuk mengurangi 

ketergantungan pada rokok 

tembakau, karena rokok tembakau 

sangat berbahaya bagi kesehatan 

manusia, tetapi ternyata dampak 

rokok elektrik vapor juga sama 

berbahayanya seperti rokok 

tembakau. Dampak negatif rokok 

elektrik bagi kesehatan mungkin 

masih menjadi perdebatan bagi 

beberapa orang yang mengenal dunia 

kesehatan seperti dokter dan praktisi 

kesehatan lainya. Parahnya lagi, kita 

sering membaca di iklan cetak 

maupun media online jika electric 

cigarete adalah rokok aman dan di 

klaim bebas nikotin, tar juga aneka 

bahan berbahaya lainnya. 

Bagian dari rokok elektrik 

terdapat penampung cairan atau 

liquid yang ketika dipanaskan akan 

menghasilkan uap yang berasap, 

Tombol power, drip, mods, dan alat 

pemanas yang digunakan untuk 

mengubah liquid menjadi uap asap. 

Penampung liquid tadi bisa diisi 

ulang. Larutan ini mengandung 

propilen glikol, gliserin, dan perasa. 

Larutan ini dipanaskan, kemudian 

muncul uap selayaknya asap. 

Sebagian perusahaan menjual cairan 

perasa tertentu. Antara lain perasa 

mentol/mint, karamel, buah-buahan, 

kopi, coklat maupun susu. 

 Rokok Electric merupakan 

perangkat bertenaga baterai yang 

menyediakan dosis nikotin hirup 

dengan memberikan rasa sama 

seperti merokok konvensional. 

Rokok Electric memberikan rasa dan 

sensasi fisik mirip dengan asap 

tembakau yang dihirup, sementara 

tidak ada tembakau, asap, atau 

pembakaran benar-benar terlibat 

dalam operasionalnya. Rokok 

elektrik biasanya berbentuk tabung 

beberapa cara memanjang, karena 

rokok electric ini tidak mengandung 

nikotin yang besar. sehingga tidak 



terlalu buruk untuk kesehatan dari 

pada menggunakan rokok biasa. 

 

 

1.1 Fokus penelitian 

1. Bagaimana Vapor mempengaruhi gaya hidup Vaporizer ? 

2. Mengapa vaporizer  lebih memilih menggunakan vapor dibandingkan 

dengan rokok dan menjadikan Gaya Hidup ? 

Teori Gaya Hidup David Chaney  

Gaya hidup adalah suatu hal 

yang populer dijaman sekarang ini 

dimana semua orang akan berlomba 

– lomba untuk memperlihatkan atau 

memamerkan gaya hidup mereka. 

Setiap manusia mempunyai gaya 

hidup sendiri–sendiri, dimana gaya 

hidup tersebut berasal dari passion 

yang tumbuh dalam diri mereka 

sendiri atau pun cuma sekedar iku–

ikutan oleh kawan–kawan 

terdekatnya. 

Dalam hidup dalam kajian 

sosiologi ekonomi, perilaku 

konsumsi dan aspek budaya 

seringkali dipahami sebagai dua hal 

yang tidak bisa dipisahkan. Gaya 

hidup mempunyai ragam yang 

berbeda–beda contohnya cara 

berpakaian, makanan sehari hari, 

membeli suatu barang yang dianggap 

keren, melakukan perjalanan atau 

traveling. Pada dasarnya gaya hidup 

hanya dimonopoli oleh orang – orang 

kaya. Mereka bisa melakukan apa 

saja yang mereka mau dan mereka 

inginkan yang dimana tidak semua 

orang bisa melakukannya. 

David Chaney (2004) 

memberikan wawasan tentang gaya 

hidup atau life style. Tema 

perbincangan gaya hidup pada 

umumnya membicarkan mengenai: 

penampakan luar (Surfaces), kedirian 

(Selves), sensibilitas (Sensibility), 

selain itu, Surfaces, yang dimana 

gaya hidup menjadi tahap terpenting 

untuk memanipulasi identitas dari 

penampulan luar yang dilihat 

masyarakat umum, sehingga 

tampilan luar lebih penting dari 

segalanya untuk memberikan space 

dan pembeda antara satu dengan 

yang lainya dengan memanipulasi 

dan interprestasi penampilan luar. 

Menyadari akan pentingnya 

penampilan bagi individu, maka ada 



empat tahapan proses promosi yang 

terjadi pada masyarakat postmodern 

untuk mendukung penampilan ;  

 Idolarity, yaitu produk–

produk yang disajikan dalam 

nilai guna murni 

 Iconology, yaitu produk–

produk diberi atribut simbolis 

 Narsisme, yaitu produk–

produk yang dipersonalisasi 

dalam nilai secara 

interpersonal 

 Totemisme, yaitu produk–

produk tampil sebagai status 

tanda atau indicator begi 

suatu kolektivitas yang 

didefinisikan melalui 

penampilan dan aktivitasnya. 

Penampakan luar menjadi 

salah satu situs yang penting bagi 

gaya hidup. Ha–hal permukaan akan 

menjadi lebih penting dari pada 

subtansi. Kulit akan mengalahkan isi. 

Pemasaran penampakan luar, 

penampilan, hal – hal yang bersifat 

permukaan atau kulit akan menjadi 

bisnis besar dalam gaya hidup. Lebih 

lanjut Chaney mengingatkan 

bagaimana para politisi, selebriti, 

artis pertunjukan dan figur–figur 

lainnya akan terus berusaha 

memanipulasi penampakan luar citra 

mereka (gaya hidup mereka) untuk 

merekayasa kesepakatan dan 

mendapatkan dukungan. Dalam 

ungkapan Chaney, jadi baik 

korporasi–korporasi, maupun para 

selebriti dan kelompok figure lainya, 

seperti para politisi berupaya 

memanipulasi citra mereka dengan 

cara–cara yang menyanjung–

nyanjung dan menghindari publisitas 

yang merusak. (Chaney, 2004).  

Keputusan seseorang dalam 

memilih produk yang ia beli dan 

konsumsi sesungguhnya bukan 

sebagai kebutuhan primer akan 

tetapi atas dasar dorongan dunia 

luar yang menuntut dirinya tampil 

berbeda dengan yang lain. Selves, 

dalam mengembangkan gaya 

hidup dalam memilih berbagai 

atribut budaya yang dianggap 

sesuai dengan kelas atau 

kelompok sosial dari mana 

seseorang berasal. Kedirian dan 

identitas seseorang adalah 

ekspresi individu per individu 

untuk memperlihatkan perbedaan 

dan kekhasan mereka. Kedirian 

bukanlah sikap egoistis dan 

kedirian adalah bagian penting 

dari proses seseorang dalam 



membangun dan mengembangkan 

identitas sosialnya.  

Kepemilikan identitas adalah hal 

penting yang harus dimiliki oleh 

masyarakat kontemporer dan hal ini 

tentu mempengaruhi pengembangan 

gaya hidupnya. Proses 

pengembangan gaya hidup di era 

post-modern  ada dua konteks yaitu: 

 Cara berpartisipasi 

masyarakat cenderung 

berubah dari pola komunal 

kepola yang lebih privat dan 

personal 

 Pragmentasi pasar, dimana 

terjadinya pergeseran dalam 

pemasaran yang awalnya 

berbasis khalayak luas dan 

bercampur kini lebih ter 

ceruk – ceruk dan 

terspesialisasikan. 

Sensibility, pada dasarnya 

berkaitan dengan cara seseorang 

untuk menunjukan afilisasinya 

terhadap berbagai fenomena yang 

bisa dikenal berbagai kelompok, 

lewat ide, gagasan, nilai- nilai, atau 

cita rasa musik, makanan dan 

pakaian. Berbusana dengan cara 

tertentu memilih tempat hiburan, 

tempat ibadah dan lain – lain. Itu 

semua cara mengembangkan 

sensibilitas dalam kerangka budaya 

material. Dengan melekati barang 

industry budaya makna simbolis. 

Gaya hidup merupakan gambaran 

keseluruhan diri seseorang dalam 

berinteraksi dengan lingkungan 

disekitarnya dalam menunjukkan 

bagaimana orang mengatur 

kehidupan pribadinya, kehidupan 

masyarakat, perilaku didepan umum 

dan upaya membedakan statusnya 

sosialnya. 

Perilaku konsumsi 

Konsumsi adalah seluruh tipe 

aktifitas sosial yang orang lakukan 

sehingga dapat di pakai untuk 

mencirikan dan mengenal mereka, 

selain (sebagai tambahan) apa yang 

mungkin mereka lakukan untuk 

hidup. Chaney menambahkan, 

gagasan bahwa konsumsi telah 

menjadi (atau sedang menjadi) fokus 

utama kehidupan sosial dan nilai-

nilai kultural mendasari gagasan 

lebih umum dari budaya 

konsumen. (Chaney, 2004). Saat 

seseorang membeli atau 

mengkonsumsi sebuah hal 

menandakan sebuah ciri khas dari 

mereka sendiri. Yang dimaksud 

adalah rokok yang mereka hisap 

adalah suatu ciri khas diri mereka 



yang dimana gaya hidup merokok 

tersebut dapat dijadikan 

gegayaan/pencari perhatian dalam 

sebuah pergaulan dengan teman 

sebayanya. Hal ini berujung menjadi 

ketagihan dan menjadikan merokok 

adalah suatu hal yang biasa dan 

dapat dilakukan oleh siapa pun. 

 

Metode penelitian 

Metode pendekatan 

Desain penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah  kualitatif. menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati. 

Berdasarkan pengertian tersebut 

maka dalam penelitan ini peneliti 

bermaksud untuk menjelaskan dan 

menggambarkan secara mendalam 

gaya hidup vapor. 

 

Setting Sosial Penelitian 

Tempat Penelitian ini 

dilaksanakan dengan di suatu vape 

store atau toko penjual vapor di 

Gresik yang bernama VAPOREON 

dan warung kopi bernama CR1. 

Toko dan warung tersebut yang 

merupakan tempat atau basecamp 

sebuah komunitas VAPOREON yaitu 

komunitas vapor di Gresik. Toko itu 

yang dianggap sudah lama ada dan 

dikenal banyak pengguna vapor 

untuk membeli kebutuhan vapor 

yang biasa di buat sebagai tempat 

berkumpulnya para pengguna vapor 

juga. Dan warung kopi CR1 adalah 

sala satu warung kopi yang cukup 

dikenal oleh masyarkat dan pemuda 

Gresik. Warung kopi tersebut sering 

dijadikan tempat berkumpul 

komunitas-komunitas yang ada di 

Gresik dan di jadikan tempat kopdar 

(kopi darat). 

 

Subjek Penelitian. 

Subjek Penelitian Subjek 

penelitian atau informan adalah 

orang yang mampu memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi 

latar belakang penelitian (Moleong, 

2012). Oleh karena itu, informan 

dalam penelitian ini adalah orang-

orang yang dianggap mengetahui 

secara pasti mengenai Gaya Hidup 

Vapor yang mengikuti sebuah 

komunitas vapor. 

1. pengguna vapor yang 

sudah lama dan mengerti 

tentang seluk beluk vapor 



2. pengguna vapor yang 

ikut dalam sebuah 

komunitas vapor 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian 

ini adalah dengan wawancara, 

observasi dan dokumentasi.  

Wawancara mendalam atau 

indepth interview adalah teknik yang 

sangat tepay untuk menggali sebuah 

informasi sedalam dalamnya agar 

mendapat data yang lebih jelas. 

Dengan wawancara informan, kita 

dapat mengetahui tentang gaya hidup 

penggunaan vapor dengan santai dan 

peneliti juga dapat mendapat hasil 

yang maksimal dalam penelitianya. 

 

 

VAPOR 

Vapor adalah perkembangan 

rokok elektrik sangat jauh dari rokok 

elektrik yang kita kenal pada awal 

mula booming di Indonesia, sekitar 

tahun 2008-2010. Inti dari vape 

adalah alat dimana cairan e-liquid 

khusus dirubah menjadi uap yang 

dapat dihirup, menimbulkan efek 

seolah-olah kita sedang merokok. 

Vape atau yang lebih dikenal dengan 

Vapor adalah rokok elektrik atau (e-

ciggarete) yakni sebuah alternatif 

sebagai pengganti rokok. Rokok 

elektrik adalah suatu perangkat 

dengan tenaga baterai yang 

menyediakan dosis nikotin hirup 

memberikan efek sama seperti 

merokok konvensional. Rokok ini 

memberikan rasa dan sensasi fisik 

yang hampir sama dengan asap 

tembakau yang dihirup. Tapi, di 

dalam perusahaan tidak melibatkan 

tembakau, asap atau pembakaran 

melainkan uap. Pada dasarnya vapor 

adalah hasil penguapan dari cairan 

yang diteteskan ke kapas yang telah 

dipanaskan oleh listrik. Rokok ini 

biasanya berbentuk tabung yang 

memanjang. Kalau soal baik atau 

buruknya efek vapor hingga saat ini 

belum diketahui secara pasti. Hingga 

saat ini masih menjadi pro dan 

kontra di kalangan masyarakat. serta 

masih banyak penelitian dari 

penggunaan vapor ini. Penggunaan 

vapor jelas-jelas sangat berpengaruh 

pada keungana anak muda yang 

dulunya mengkonsumsi rokok. 



Karena vapor menggunakan sebotol 

cairan liquid yang bisa dipakai satu 

hingga dua minggu yang harganya 

bermacam varian dan berbeda 

dengan sehari kita bisa 

menghabiskan uang sebesar 20ribu. 

Aroma aap yang ada pada vapor saat 

dikeluarkan dari pernafasan jauh 

lebih harum dan lebih segar 

dibandingkan dengan rokok 

konvensional. 

 

 

Driptip/drip 

Drip biasanya berada di 

ujung vape. Bagian ini menjadi 

perantara penghubung mulut dan 

juga vape. Pada umumnya, bagian ini 

digunakan menghisap uap yang 

diproduksi oleh pembakaran vapor. 

Lalu, ukuran drip biasanya 

disesuaikan dengan ukuran vape, dan 

bahan yang bagus untuk drip 

merupakan kayu, plastic, serta 

keramik.  

 

Atomizer 

Komponen selanjutnya dari 

vapor adalah atomizer. Atomizer 

memiliki jenis yang berbeda-beda, 

tergantung pada jenis dan juga merek 

vapornya. Bagian komponen ini 

sebenarnya merupakan bagian yang 

paling penting pada vapor. Mengapa 

demikian? Karena atomizer lah yang 

menentukan kenikmatan dari sebuah 

vape. Didalam komponen ini 

terdapat coil yang berfungsi untuk 

memanaskan liquid. 

Mod 

Selanjutnya, nama nama 

bagian komponan vapor yang wajib 

Anda ketahui adalah Mod ataupun 

yang disebut sebagai Box. Mod vape 

adalah bagian dari vapor yang 

berbentuk seperti tabung. Tapi, apa 

fungsi dari mod ini? Mod berfungsi 

sebagai tempat baterai dan juga 

pengalir sumbu ke koil. 

Liquid 

Dari katanya saja Anda pasti sudah 

tahu bagaimana bentuk dari liquid 

ini. Ya, komponen yang satu ini 

memang berbentuk cairan dan 

biasanya diletakkan dalam sebuah 

botol yang berukuran kecil ataupun 

besar. Komponen ini juga merupakan 

bagian yang penting karena bekerja 

seperti layaknya tembakau pada 

rokok. 

 



 

Batrai 

Dikarenakan benda ini 

merupakan rokok elektrik, tentunya 

memerlukan baterai agar bisa 

menggunakannya. Baterai 

vape menjadi sumber energy bagi 

vapor. Artinya, baterai digunakan 

untuk memanaskan coil. Terkhusus 

untuk baterai, sebaiknya jangan 

sembarangan memilih. Alangkah 

lebih baiknya jika kita lihat dulu ke 

originalannya supaya vapor yang 

Anda gunakan bisa tahan lama. 

 

Cara menggunakan vapor 

Berbeda dengan rokok 

konvensional biasa vapor adalah 

benda elektrik yang ada aturan pakai 

dan tidak sembarangan orang bisa 

menggunakanya. Mengisi Minyak 

(Liquid) Buka ujung tempat 

pembakaran (Tank) dengan cara 

memutarnya, berhati-hati dalam 

mengisi minyak, usahakan Tank 

dalam keadaan miring karena 

minyak tidak boleh sampai masuk 

kedalam bagian tengah dari Tank 

Vapor anda, Perlu diperhatikan 

jangan mengisi minyak sampai 

penuh, isi saja setengahnya karena 

jika melebihi batas pengisian, 

minyak akan terikut masuk kebagian 

tengah dan ikut terhisap jika anda 

menggunakannya. 

Menghubungkan Tank dengan 

Baterai Vapor Setelah mengisi 

minyak dan pastikan volume minyak 

hanya setengah saja dari Tank, tutup 

kembali Tank anda dengan memutar 

menggunakan penghisap yg tadi 

anda buka. Dan Hubungkan Tank 

dengan Alat sumber energi atau 

tempat baterai yang bisa di isi ulang 

(charge) 

Nyalakan Vapor Cara 

Menghisap Vapor yang jenis 

sederhana ini dengan cara 

menyalakan atau mematikan Vapor 

dengan menekan 3x dengan cepat 

tombol yang ada pada (stick) baterai, 

jika lampu sudah berkededip maka 

vapor anda siap untuk digunakan 

begitu juga setelah siap digunakan 

tekan kembali dengan cepat 3x 

tombol akan berkedip dan vapor 

akan tidak menyala (mati). 

Menghisap Vapor Dalam 

keadaan Vapor menyala, untuk 

menghisapnya cukup tekan dan tahan 

saja tombol vapor  dan sambil 

menekannya menghisap atau 

menarik asap dari Vapor. Setelah 

http://www.hargavapor.com/121/baterai-vapor-terbaik/
http://www.hargavapor.com/121/baterai-vapor-terbaik/


menghisap jika ingin kembali 

menghisap usahakan Vapor dalam 

keadaan berdiri sehingga minyak 

tidak tumpah. Banyak sekali jenis 

vapor hampir setiap merk akan 

berbeda caranya maka harus 

mengerti cara-cara menggunakan 

sebelum membeli sebuah vapor. 

 

Pembahasan 

Alasan Memilih Bergaya Hidup Menggunakan Vapor 

Dalam analisis yang 

sebelumnya telah dibahas beberapa 

informan mengatakan penggunaan 

vapor dikarenakan ada penghematan 

biaya jika dihitung dalam waktu 

perbulanya. Tetapi karena sifat rokok 

yang sangat membuat seseorang 

ketergantungan maka sangat sulit 

untuk menghilangkan kebiasaaan 

merokok tersebut. Hal tersebut 

adalah bersifat menguntungkan. 

Seseorang akan lebih memilih 

sebuah hal yang menguntungkan dari 

pada yang merugikan. Dan selain 

karena mempunyai kelebihan yaitu 

pengecilan biaya kebutuhan bulanan 

vapor juga berguna pada orang yang 

muda terkena batuk saat merokok 

tetapi masih saja merokok. Vapor 

dinilai lebih aman oleh penggunanya 

karena lebih halus ditenggorokan dan 

lebih bersahabat di mulut. Aroma 

wangi yang dikeluarkan vapor 

membuat nyaman orang sekitar jika 

dibandingkan dengan rokok. Maka 

dari itu sebuah vapor sebagai alat 

simbolis sebuah kebutuhan atau pun 

gaya hidup yang pada sekarang ini 

sedang trend dan muda untuk 

ditemukan karena telah banyak toko 

yang buka di hampir setiap ujung 

kota.  

Penggunaan vapor bukanlah hanya 

sekedar bergaya atau sekedar keren- 

 

Penggunaan Vapor dan biaya yang 

dihabiskan 

kerenan saja. Dari pernyataan 

informan disebutkan banyak alasan-

alasan tersendiri dari setiap 

informan. Maka kesimpulan 

penggunaan vapor yang dilakukan 

oleh informan adalah sebagai lahan 

bisnis dari sebuah hal yang tren 

masak kini. Lalu yang ke dua sebagai 

pengganti rokok karena rokok 

dianggap terlalu berisiko dan cepat 

mengundang penyakit. Disamping 

itu bau tak sedap dan pedih di mata 

membuat rokok lebih dijauhi dari 



pada vapor yang lebih halus dan 

wangi. Lalu yang terakhir sebagai 

penghemat uang pengganti rokok. 

Seperti yang dijelaskan oleh Rendi 

bahwa vapor memanglah lebih 

mahal tetapi jika dihitung dalam 

setiap bulan maka biaya konsumdi 

rokok dibanding liquid vapor jauh 

lebih mahal. Dari hal tersebut kita 

dapat mengetahui alasan informan 

memilih gaya hidup menggunakan 

vapor. 

 

 

Penggunaan Vapor dan biaya yang 

dihabiskan 

Jika pada umumnya pengguna 

vapor merawat vapor nya 

menghabiskan dana hingga ratusan  

ribu. Rizal membuktikan bahwa 

penggunaan vapor tidak selalu mahal 

harganya. Karena pada dasarnya 

penggunaanya hanya sekedar gaya-

gayaan tren saja dan hanya 

mengikuti arus yang terbuat oleh 

anak muda. Menurut David Chaney 

konsumsi adalah seluruh tipe 

aktifitas sosial yang orang lakukan 

sehingga dapat di pakai untuk 

mencirikan dan mengenal mereka, 

selain (sebagai tambahan) apa yang 

mungkin mereka lakukan untuk 

hidup (Chaney, 2004). Dapat 

dijelaskan bahwa sebenarnya vapor 

bukan lah hal yang mahal hanya saat 

membeli awal saja yang mahal. 

Karena semua kembali ke kebutuhan 

masing-masing individu. Dimana 

didalam diri individu tersebut ada jati 

diri yang tersimpan dan akan keluar 

bukan karena mengikuti tetapi 

memang passion dari dirinya.  

Dari hasil penelitian di atas 

menyimpulkan bahwa tidak semua 

pengguna vapor adalah orang yang 

mempunyai harta yang lebih. Masih 

banyak pengguna vapor yang masih 

berpenghasilan dibawah UMR tetapi 

sudah menggunakan vapor. 

bawasanya penggunaan vapor sendiri 

bisa diatur sesuai kebutuhan dan 

kemampuan. 

 

Aktifitas yang dilakukan dalam 

komunitas Vapor 

Dari hal ini kita dapat 

menyimpulkan bahwa setiap 

komunitas mempunyai aktifitas yang 

berbeda-beda. Rozy yang sangat 

aktif di dua komunitas menyukai 

komunitas yang ada di Surabaya. Di 

dalamnya banyak aktifitas positif 



seperti kumpul-kumpul berhadiah 

doorprize, membuat penggalangan 

dana untuk ko ribuan bencana dan 

orang-orang tidak mampu serta 

edukasi tentang vapor atau biasa 

disebut vape attitude. Selain itu 

aktifitas lain juga ada seperti trik 

vape, bazar vape, lalu ada lomba-

lomba juga dan vacation atau liburan 

keluar kota untuk bertemu dengan 

para pengguna vapor yang ada di 

kota lainya atau vape meet. 

 

Keputusan informan 

meninggalkan rokok setelah 

mengenal vapor 

Dalam hal ini dapat 

disimpulkan bahwa tidak semua 

orang yang mengenal vapor dapat 

meninggalkan rokok. Beberapa 

alasan muncul karena adanya 

ketergantungan dari dahulu dan 

terkadang juga hanya sekedar 

selingan dari vapor saja. Penggunaan 

vapor yang sekarang ini hanya 

sekedar ingin memakai saja tidak 

selalu karena ingin menghilangkan 

kebiasaan merokok. Karena semua 

kembali kepada selera konsumen 

ingin merasakan bagaimana pada 

mulutnya. Karena kita juga belum 

tau tentang dampak dari vapor itu 

sendiri. 

 

Kebanggaan Pengguna Vapor 

dalam Memilih Merk Vapor dan 

Liquid 

Dari pembahasan tentang 

penggunaan vapor pada vaporizer 

mengatakan semakin mahal dan 

semakin paham tentang vapor 

dengan pahal ilmu untung 

mensetting sebuah rancangan vapor 

maka akan semakin tinggi juga kelas 

kita didunia perVaporan. 

 

KESIMPULAN 

Keberadaan vapor yang 

disambut hangat oleh anak muda 

membuat vapor mudah dikenal 

karena banyaknya sosial media yang 

mengunggah aktifitas pengguna 

vapor. apalagi saat aksi-aksi vape 

trik dipertontonkan maka akan 

mengundang lebih banyak orang 

ingin tau dan ingin segera mencoba 

menggunakan vapor. Kesimpulan 

dari  penelitian di atas adalah sebagai 

berikut : 

 

Pertama adalah Vapor 

sebagai identitas diri dari sebuah 

status sosial dalam sebuah golongan 

anak muda agar lebih bisa dianggap 

gaul, kekinian dan paling update. 



Kedua bagi para Vaporizer, 

vapor diajdikan sebagai alat ukur 

sebuah kegengsian untuk 

memperkenalkan diri mereka kepada 

masyarakat umum bahwa pengguna 

vapor mempunyai nilai lebih yang 

terpandang.  

Keempat adalah seorang 

pengguna vapor yang 

berpengalaman, berskill tinggi dapat 

mengotak atik vapor dan bisa 

membuat cita rasa sebuah vapor 

berbeda beda sesuai yang diinginkan 

akan menjadi panutan oleh pengguna 

vapor lain. hal tersebut juga bisa 

dikatakan bahwa dia mempunyai 

nilai sosial yang di tinggi dunia 

vapor. 

Ketiga adalah aktifitas yang 

ada dikomunitas vapor. Vaporizer 

mengatakan selalu aktif dalam 

komunitas karena dalam komunitas 

tersebut banyak sekali aktivitas yang 

menarik. Aktivitasnya seperti adanya 

bazar, kompetisi vapor dan acara-

acara tentang vapor seperti belajar 

trik-trik bareng, saling tukar rasa 

liquid, update vapor jenis terbaru dan 

edukasi tentang vapor yang lebih 

luas. 

 

 


