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A. Latar Belakang 

Kebiasaan mengkonsumsi alkohol di Amerika adalah suatu hal yang 

wajar dikalangan mahasiswa diatas umur 19 tahun. Namun, akhir-akhir ini 

menjadi suatu sorotan permasalah didunia pendidikan Amerika. Hal ini 

karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran norma ataupun hukum yang 

dilakukan oleh mahasiswa (Okezone, 2011). Penggunaan alkohol yang 

berlebihan sendiri akan berdampak buruk bagi tubuh seseorang, sehingga hal 

ini harus menjadi perhatian lebih bagi semua orang yang bertanggung jawab 

dalam pengawasan penyalaggunaan alkohol. 

Berdsarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suhardi (2011) bahwa 

prevalensi laki-laki berumur 15 tahun ke atas yang minum alkohol 1 bulan 

terakhir adalah 4,5 % di perkotaan dan 5,2 % di perdesaan. Frekuensi minum 

alkohol adalah 11.7 % hampir tiap hari, 24.4 % hampir tiap minggu, dan 35.8 

% hampir tiap bulan. Ada 7 provinsi (kecuali DKI Jakarta yang tidak 

memiliki daerah perdesaan) dengan prevalensi di perkotaan lebih tinggi 

secara bermakna dari perdesaan, yaitu Kepulauan Riau, Di Yogyakarta, Jawa 

Timur, Banten, Kalimantan Selatan, Papua Barat dan Papua. Kemudian ada 7 

provinsi dengan prevalensi di perdesaan lebih tinggi secara bermakna dari 

perkotaan, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, 

Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Maluku Utara. 1 
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Penyalahgunaan alkohol adalah salah satu ancaman bagi masa depan 

remaja Indonesia, khususnya pada kalangan mahasiswa. Mahasiswa 

merupakan salah agen pengubah ataupun tonggak penentu suatu bangsa itu 

sendiri. Namun, jika mahasiswa tersebut terancam masa depannya maka 

mahasiswa tersebut tidak bisa dikatakan sebagai agen pengubah suatu bangsa. 

Pandeirot dan Subiantoro (2012) dalam penelitianya menyatakan bahwa 

faktor yang dapat mempengaruhi remaja dalam mengkonsumsi alkohol yaitu 

faktor keluarga sejumlah 53%, faktor individu sebanyak 60% dan faktor 

lingkungan sebanyak 86%. Karamoy (2004) menambahkan bahwa faktor 

yang mempengaruhi perilaku minum minuman beralkohol yaitu faktor 

internal, antara lain: faktor kepribadian anak (termasuk didalamnya harga 

diri), pengaruh usia, pandangan atau keyakinan yang salah terhadap diri 

sendiri, religiusitas dan ego yang tidak realistis. Sedangkan Faktor eksternal, 

antara lain: keluarga, lingkungan tempat tinggal, konformitas kelompok, 

keadaan sekolah dan pendidikan. 

Menurut Karsono (2004) bahwa terjadi penyalagunaan alkohol pada 

seorang remaja biasanya disebabkan karena remaja memiliki konsep diri 

negatif, harga diri rendah, mudah cemas, pasif dan agresif, kurang percaya 

diri, seorang yang tertutup, emosional hal ini juga turut mempengaruhi 

perilaku remaja. Kuncoro dan Cipto (2009) menambahkan dalam penelitianya 

bahwa harga diri seseorang ada hubunganya dengan perilaku mengkonsumsi 

minuman beralkohol. Stuart dan Sundeen (2005), mengatakan bahwa harga 

diri (self esteem) adalah penilaian individu terhadap hasil yang dicapai 
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dengan menganalisa seberapa jauh perilaku memenuhi ideal dirinya. Seorang 

remaja dengan ciri-ciri tersebut terkadang juga menggap bahwa alkohol dapat 

membantu mereka dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.  

Beberapa peneliti telah menemukan bahwa stres yang dialami 

seseorang bisa mengubah suasana hati dan kebiasaan minum orang tersebut. 

Dalam studi sebelumnya, peneliti menemukan bahwa stres tingkat tinggi 

diperkirakan akan membuat seseorang ingin lebih banyak minum pada hari 

berikutnya, dan orang-orang mengatakan bahwa mereka merasa stresnya 

berkurang selama sehari setelah minum (Wibowo, 2013). Nofi (2007) dalam 

penelitianya menyatakan bahwa ada hubungan antara tingkat stres seseorang 

dengan perilaku penyalahgunaan alkohol pada remaja. Blomeyer et. all 

(2008) menambahkan dalam peneltiaanya menyatakan bahwa seorang remaja 

yang memiliki tingkat stres berat cendrung beresiko untuk menyalahgunakan 

alkohol. 

Perilaku minum-minuman beralkohol pada remaja biasanya terjadi 

karena coba-coba dan terdapat pula yang menjadi peminum karena ajakan 

temannya. Teman sebaya yang memiliki memiliki kebiasaan meminum 

alkohol dapat membawa seseorang yang tadinya tidak pernah meminum 

alkohol kemudian memiliki kebiasaan meminum alkhol, hal ini karena 

adanya tekanan dari teman itu sendiri. Barnow et. al. (2004) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa ada pengaruh teman sebaya dengan perilaku 

minum-minuman beralkohol dan tingkat kenakalan pada remaja. Clapp et. al. 
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(2000) menambahkan dalam penelitianya bahwa penggunaan minuman 

beralkohol pada remaja disebabkan karena adanya ajakan dari teman sebanya. 

Berdasrkan hasil studi pendahulaun yang telah dilakukan oleh peneliti 

terhadap 15 mahasiswa keperawatan S1 didapatkan hasil bahwa ada 6 

mahasiwa yang sering mengkonsumsi alkohol karena mereka sering diajak 

teman mereka sendiri, 2 mahasiswa meminum alkohol karena keinginannya 

sendiri, 2 mahasiswa meminum alkohol karena takut dijauhi teman dekatnya 

sendiri, 2 mahasiswa meminum alkohol karena mereka merasa bingung 

ketika sedang mengalami masalah namun mereka sulit untuk 

menyelesaikannya dan 3 mahasiswa sering diajak meminum alkohol sama 

temannya sendiri namun mahasiswa tersebut menolaknya. 

Atas dasar inilah peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul 

“Hubungan Antara Self Estem, Tingkat Stres dan Teman Sebaya Dengan 

Penyalanggunaan Alkohol Pada Mahasiswa Keperawatan S1”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti merumuskan 

rumusan masalah yaitu “Bagaimana hubungan antara self estem, tingkat stres 

dan teman sebaya dengan penyalanggunaan alkohol pada mahasiswa 

keperawatan S1”. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan antara self estem, tingkat stres dan teman 

sebaya dengan penyalanggunaan alkohol pada mahasiswa keperawatan 

S1. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui gambaran self estem, tingkat stres dan teman 

sebaya mahasiswa keperawatan S1. 

b. Untuk mengetahui hubungan antara self estem dengan 

penyalanggunaan alkohol pada mahasiswa keperawatan S1. 

c. Untuk mengetahui hubungan antara tingkat stres dengan 

penyalanggunaan alkohol pada mahasiswa keperawatan S1. 

d. Untuk mengetahui hubungan antara teman sebaya dengan 

penyalanggunaan alkohol pada mahasiswa keperawatan S1. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Responden 

Memberikan informasi maupun ilmu tambahan terkait dengan bagaimana 

hubungan antara self estem, tingkat stres dan teman sebaya dengan 

penyalanggunaan alkohol pada mahasiswa keperawatan S1. 

2. Bagi Ilmu Keperawatan 

Memberikan informasi dan literatur tambahan dalam perkuliahan terkait 

dengan bagaimana hubungan antara self estem, tingkat stres dan teman 
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sebaya dengan penyalanggunaan alkohol pada mahasiswa keperawatan 

S1. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Memberikan informasi maupun refrensi tambahan bagi peneliti yang akan 

melakukan penelitian yang sama terkait dengan judul penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti. 

E. Penelitian Terkait 

1. Pendeirot dan Subiantoro (2012) 

Judul faktor yang mempengaruhi remaja mengkonsumsi  minuman 

beralkohol di Rt 07 Rw 06 Kelurahan  Pacar Kembang Kecamatan 

Tambak Sari  Surabaya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahuhi faktor-

faktor yang mempengaruhi remaja mengkonsumsi minuman beralkohol 

dan mengidentifikasi faktor dominan yang mempengaruhi remaja 

mengkonsumsi minuman beralkohol. Desain yang digunakan pada 

penelitian ini adalah deskriptif, populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh remaja yang mengkonsumsi minuman beralkohol di RT 07 RW 

06 Kelurahan Pacar Kembang Kecamatan Tambaksari Surabaya sebanyak 

16 orang responden dengan jumlah sampel 15 responden dengan metode 

sampling menggunakan purposive sampling. Dari hasil penelitian 

menunjukan faktor yang mempengaruhi remaja mengkonsumsi minuman 

beralkohol adalah faktor keluarga (53%), faktor individu (60 %) dan 

faktor lingkungan (86%) dan faktor dominan yang mempengaruhi remaja 

mengkonsumsi minuman beralkohol adalah faktor lingkungan (86%), 
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sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa faktor dominan yang 

mempengaruhi remaja mengkonsumsi minuman beralkohol adalah faktor 

lingkungan (86%). 

2. Hafizhoh dan Ekasari (2009) 

Judul  hubungan antara adversity quotient dan dukungan sosial dengan 

intensi untuk pulih dari ketergantungan narkotika alkohol psikotropika 

dan zat adiktif (napza) pada penderita di Wilayah Bekasi Utara-Lembaga 

Kasih Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ada 

hubungan antara adversity quotient dan dukungan sosial dengan intensi 

untuk pulih dari ketergantungan NAPZA di wilayah Bekasi Utara- 

Lembaga Kasih Indonesia. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah ada hubungan antara adversity quotient dan dukungan sosial 

dengan intensi untuk pulih dari ketergantungan NAPZA di wilayah 

Bekasi Utara-Lembaga Kasih Indonesia. Penelitian ini menggunakan 

teknik sampling incidental sampling dengan jumlah sampel 60 orang dari 

jumlah populasi 606 orang yang merupakan pecandu atau penasun yang 

menjadi dampingan dari Lembaga Kasih Indonesia yang berada di 

wilayah Bekasi Utara. Untuk menganalisa hasil penelitian digunakan 

teknik uji korelasi Spearman untuk menguji hubungan antara adversity 

quotient, dukungan sosial dengan intensi untuk pulih dari ketergantungan 

NAPZA dan uji regresi linear untuk menguji perbedaan sigifikansi 

hubungan antara adversity quotient dan dukungan sosial dengan intensi 

untuk pulih dari ketergantungan NAPZA. 
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