
BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

 

A. Penyalahgunaan Alkohol Pada Mahasiswa 

1. Pengertian 

Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk 

melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak 

sebagaimana mestinya (Salim dan Salim, 2002). 

Yanny (2001) menyatakan bahwa alkohol dapat diperoleh dari hasil 

peragian atau fregmentasi oleh mikroorganisme (sel ragi) dari gula, sari 

buah, bijibijian, madu, umbi-umbian dan getah kaktuk tertentu. Proses 

peragian menghasilkan minuman dengan kadar alkohol hingga 14 persen 

sedangkan proses penyulingan akan mempertinggi kadar alkohol, bahkan 

hingga mencapai 100 persen. 

Minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol 

adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan 

kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman keras dibatasi ke 

sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas 

usia tertentu (Darmawan, 2010). 

Alkohol adalah sebuah depresan sistem saraf pusat klasik, namun 

efeknya pada otak terjadi dalam dua tahap yang berbeda. Dalam dosis 

rendah, alkohol menyebabkan banyak orang merasa lebih percaya diri, 

lebih santai dan gembira (Zoya, 2013). 
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 Kecanduan Alkohol adalah penyakit yang dapat merusak karir 

seseorang dan keluarga mereka. Hal ini juga dapat berakibat fatal bagi 

kesehatan mereka jika tidak diobati. 

Penyalahgunaan alkohol telah menjadi masalah pada hampir setiap 

Negara di seluruh dunia. Tingkat konsumsi alkohol di setiap Negara 

berbeda-beda tergantung pada kondisi sosio kultural, pola religius, 

kekuatan ekonomi, serta bentuk kebijakan dan regulasi alkohol di tiap 

negara (Sisworo, 2008). 

Emqi (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa perilaku 

penyalahgunaan alkohol pada remaja menjadi perilaku yang terus berulang, 

selain karena dampak positif yang dirasakan remaja, juga karena tidak 

adanya kontrol dari lingkungan yang seharusnya memiliki power untuk 

mengontrol. Kedua remaja sama-sama mengalami masalah dalam 

lingkungan keluarga yang membuat subjek merasa diabaikan dan mencari 

perhatian di luar atau mengurangi stres dengan minum minuman 

beralkohol. 

Dapat disimpulkan pengertian dari penyalahgunaan alkohol pada 

mahasiswa adalah suatu tindakan atau sikap penyelewengan oleh 

mahasiswa terhadap minuman alkohol yang dapat buruk bagi kesehatan 

mahasiswa itu sendiri. 

2. Dampak dari penyalahgunaan alkohol 

Menurut Suhardi (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

intensitas rendah tetap bisa menimbulkan disorientasi dan selanjutnya 
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meningkatkan risiko mengalami kecelakaan. Demikian pula dependensi 

alkohol terhadap alkohol mempunyai hubungan dengan tingkat kriminalitas 

dan penggangguran karena tidak mampu lagi bekerja dengan tertib. Ada 

lebih dari 60 jenis penyakit yang merupakan efek jangka panjang minum 

alkohol, yang fatal misalnya sirosis hati, kanker hati, bunuh diri dan 

demensia. 

Menurut Martono (2006) pengaruh alkohol antara lain: 

a. Pengaruh segera alkohol setelah pemakaian 

1)  Kemampuan mengendarai motor terganggu, kehilangan koordinasi, 

salah menilai, refleksi lambat. 

2) Pusing, kulit menjadi merah, merasa gembira dan rileks 

3) Perasaan dan ingatan menjadi tumpul 

4) Dosis tinggi menyebebkan mabuk, bicara cedal, penglihatan ganda, 

inveral tumpul, kendali diri berkurang, dan tidak sadarkan diri. 

b. Pengaruh jangka panjang 

Terjadi “hangover” (pengaruh sisa) sehingga merasa mual, sakit kepala, 

pencernaan terganggu, pikiran tidak jernih, seluruh tubuh sakit, dehidrasi 

(kehilangan cairan). 

c. Pengaruh pada system tubuh manusia 

1) Susunan syaraf pusat : memperlambat fungsi otak yang  mengontrol 

pernafasan dan denyut jantung sehingga dapat menimbulkan 

kematian. Dapat menyebabkan hilangnya memori (amnesia), sakit 

jiwa, kerusakan tetap pada otak dan system syaraf. 
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2)  Sistem pernafasan 

Memperlambat pernafasan dan denyut jantung, sehinggadapat 

menimbulkan kematian. 

3)  Sistem pencernaan 

a)  Dapat menyebabkan luka dan radang lambung serta hati. 

b) Dapat menyebabkan kanker mulut, kerongkongan dan lambung. 

c) Selera makan hilang dan kekurangan vitamin 

d) Menyebabkan peradangan dan pengerasan (serosis) hati. 

4) Sistem jantung dan pembuluh darah 

a) Dapat menyebabkan pembengkakan pada jantung. 

b) Dapat menyebabkan kegagalan fungsi jantung. 

5) Sistem reproduksi dan pengaruh pada bayi 

a) Dapat menyebabkan cacat pada bayi yang dikandung ibu peminum 

alkohol, meningkatnya aborsi dan kelahiran premature. 

b)  Dapat menyebabkan impotensi pada pria. 

3. Tingkat pemakaian alkohol 

Wresniwiro (2000), mengklasifikasikan penyalahgunaan alkohol 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Tingkat Eksperimental (Experimental User) 

Tingkat pemakaian dengan tujuan hanya mencoba untuk memenuhi rasa 

ingin tahu atau karena sebab lain (misalnya pengaruh teman). Mereka 

memakai sekali atau beberapa kali. Sebagian besar kemudian berhenti 

dan tidak memakai lagi. 
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b. Tingkat Sosial atau Rekreasi (Social User)  

Penggunaan zat dengan tujuan untuk bersenangsenang, misalnya pada 

saat rekreasi, pesta atau sedang santai. Dalam tahap ini pemakai telah 

merasa memperoleh manfaat tertentu dari pemakaian alcohol ini. 

Sebagian tidak melanjutkan pemakaiannya menjadi kebiasaan menetap 

dan sebagian lagi meningkat pada tahap selanjutnya. 

c. Tingkat Situasional (Situational User) 

Pemakaian dengan tujuan menghilangkan perasaan yang tidak 

menyenangkan (kekecewaan, kesedihan, ketegangan) atau melarikan 

diri dari situasi tersebut. 

d. Tingkat Penyalahgunaan (Abuse User) 

Merupakan pemakaian yang dilakukan secara teratur diluar batas yang 

wajar dengan pola patologis dan telah terjadi gangguan fungsi social 

atau pekerjaan 

e. Tingkat Ketergantungan (Kompulsive Dependent User) 

Pemakaian zat yang menimbulkan toleransi dan gejala putus zat apabila 

dihentikan atau dikurangi. Dalam tahap ini penderita tidak dapat 

melepaskan diri dari zat dan terpaksa harus memakai karena ia tidak 

dapat menanggulangi gejala putus zat. Akibat ia memakai alkohol untuk 

jangka panjang, walaupun ia sudah merasakan dampak negatif dari 

pemakaian zat tersebut. 
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4. Tanda dan gejala gambaran klinis dari penyalahgunaan alkohol 

Menurut Zoya (2013) bahwa ada beberapa gejala dan tanda yang 

menjadi kriteria diagnosis dan gambaran klinis dari penyalahgunaan 

alkohol, yaitu sebagai beriku: 

a. Ketidakmampuan untuk memutuskan atau berhenti minum alkohol 

b. Usaha berulang untuk mengontrol atau menurunkan minum yang 

berlebihan dengan tidak minum minuman keras, atau membatasi 

minum pada waktu tertentu 

c. Pesta minuman keras (tetap keracunan sepanjang hari atau minimal 2 

hari). 

d. Menkonsumsi lima takaran minuman keras 

e. Periode lupa ingatan untuk peristiwa yang terjadi selama terintokasi 

f. Terus minum walaupun ada gangguan fisik yang telah diketahui akibat 

penggunaan alkohol yang berlebihan 

g. Minum alkohol yang bukan minuman seperti bahan bakar 

h. Gangguan adalah fungsi sosial dan pekerjaannya akibat penggunaan 

alkohol. 

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan alkohol 

Karamoy (2004) menyebutkan bahwa ada dua faktor yang 

mempengaruhi perilaku minum minuman beralkohol yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal, yaitu sebagai berikut: 

a. Faktor internal individu 
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1)  Faktor kepribadian anak, antara lain adanya gangguan kepribadian, 

kurang rasa percaya diri atau rendah diri adanya kepahitan, 

gangguan emosi dan kehendak dan cara berfikir yang keliru. 

2)  Pengaruh usia, remaja anak masih kurang pengalaman, kurang 

pengertian dan penalaran. Mudah terpengaruh oleh lingkungan dan 

hal-hal yang baru dialami. 

3)  Pandangan atau keyakinan yang keliru, karena kurangnya pengertian 

yang dimiliki dan anak mendapatkan informasi yang keliru namun 

tidak disadari, maka anak akan terjerumus kedalam kekeliruan 

sehingga membahayakan diri sendiri. 

4)  Religiusitas yang rendah, kurang pengertian Allah Tuhannya maka 

anak kurang mengenal kontrol diri dan etika moral yang terkandung 

didalam ajaran agama. 

5)  Ego yang tidak realistis, yang tidak mengenal diri sendiri dengan 

baik, tidak ada keyakinan akan dirinya, tidak tahu dimana tempatnya 

biasanya akan mudah terombang-ambing oleh keadaan dan mudah 

hanyut oleh pengaruh lingkungan. 

b. Faktor eksternal individu atau faktor lingkungan 

1)  Faktor keluarga 

Keluarga yang tidak harmonis dan suasana keluarga yang tidak baik, 

tidak ada perhatian cinta dan kasih sayang, tidak ada ketenangan 

membuat anak tidak nyaman di rumah dan akibatnya anak mencari 

kesenangan di luar rumah atau di lingkungan sekitarnya. 
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2)  Lingkungan tempat tinggal 

Lingkungan hidup sangat besar pengaruhnya terhadap 

perkembangan jiwa anak. Di daerah hitam atau lampu merah, anak 

akan menganggap kejahatan atau perbuatan asusila adalah hal yang 

wajar. Terlebih lagi kalau sampai anak berkelompok dengan orang-

orang yang nakal, pasti anak akan menjadi nakal pula. 

3)  Keadaan di sekolah 

Sekolah adalah tempat para sebaya remaja bertemu dan bergaul 

dengan leluasa. Banyak anak menjadi nakal akibat di sekolah tidak 

dapat membina hubungan dengan anak yang baik, akan tetapi 

malahan akrab atau mendapatkan teman yang nakal sehingga anak 

menjadi nakal bersamanya. 

4) Pendidikan 

Selain ilmu pengetahuan anak juga perlu mendapatkan pendidikan 

moral dan kepribadian, yang dasarnya di peroleh dari keluarga dan di 

sekolah. Tidak pandai membawa diri, dan awal dari sikap tidak 

bersahabat atau anti sosial. 

B. Self Estem (Harga Diri)  

1. Pengertian 

Self estem adalah evaluasi menyeluruh dari diri seseorang. Self 

estem disebut juga nilai dari diri sendiri atau citra diri. Misalnya seorang 

anak dapat merasakan bahwa dia tidak sekedar seorang manusia, tetapi juga 

dia seorang manusia yang baik (Santrok, 2007). 
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Harga diri adalah penilaian individu tentang nilai personal yang 

diperoleh dengan menganalisa seberapa sesuai perilaku dirinya dengan 

ideal diri (Stuart dan Sundeen, 2005). 

Self esteem merupakan sebuah nilai perbandingan antara diri ideal 

seseorang dengan kenyataan yang mereka dapati secara fisik. Harga diri 

tumbuh seiring dengan pertumbuhan seseorang mulai dari kecil seseorang 

akan mencari figur yang menjadi acuan hidupnya, kemudian dia akan 

memodel figur tersebut dalam segala aspeknya sebagai diri yang ideal 

(Ariesandi, 2010). 

Branden (2005) menyebutkan self-esteem adalah pengalaman 

bahwa kita pantas dengan hidup ini dan pada prasyarat hidup. Secara lebih 

spesifik, self-esteem adalah, pertama, keyakinan didalam kemampuan 

individu untuk berfikir dan menghadapi tuntutan hidup. Kedua, keyakinaan 

di dalam hak individu untuk bahagia, perasaan berharga, layak, diizinkan, 

untuk menilai kebutuhan dan keinginan individu serta menikmati buah dari 

kerja kerasnya. 

Kuncoro dan Cipto (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

makin tinggi harga diri maka akan makin rendah perilaku minum minuman 

beralkohol pada remaja dan makin rendah harga diri maka akan makin  

tinggi resiko perilaku minum minuman beralkohol pada remaja. 

Subiyantoro dan Pandeirot (2012) dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa remaja biasanya terjadi penyalagunaan alkohol pada mereka yang 

memiliki konsep diri negatif, harga diri rendah, mudah cemas, pasif dan 
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agresif, kurang percaya diri, seorang yang tertutup, emosional hal ini juga 

turut mempengaruhi perilaku remaja. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan self esteem 

rendah adalah penilaian mahasiswa tentang nilai dirinya sendiri yang 

diperoleh dengan menganalisa kesesuaian antara perilaku dengan ideal diri 

berupa perasaan negatif terhadap kemampuan diri. 

2. Karakteristik self estem 

Karakteristik anak yang memiliki harga diri yang tinggi menurut 

Clemes dan Bean (2001), antara lain : 

a. Bangga dengan hasil kerjanya 

b. Bertindak mandiri 

c. Mudah menerima tanggung jawab 

d. Mengatasi prestasi dengan baik 

e. Menanggapi tantangan baru dengan antusiasme 

f. Merasa sanggup mempengaruhi orang lain 

g. Menunjukkan jangkauan perasaan dan emosi yang luas 

Sedangkan karakteristik anak dengan harga diri yang rendah 

menurut Clemes dan Bean (2001) diantaranya : 

a. Menghindari situasi yang dapat mencetuskan kecemasan 

b. Merendahkan bakat dirinya 

c. Merasa tak ada seorangpun yang menghargainya 

d. Menyalahkan orang lain atas kelemahannya sendiri 

e. Mudah dipengaruhi oleh orang lain 
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f. Bersikap defensif dan mudah frustrasi 

g. Merasa tidak berdaya 

h. Menunjukkan jangkauan perasaan dan emosi yang sempit 

3. Akibat memilki harga diri yang negatif, yaitu : 

a. Mudah merasa cemas, stress, merasa kesepian dan mudah terjangkit 

depresi 

b. Dapat menyebabkan masalah dengan teman baik dan social 

c. Dapat merusak secara serius, akademik dan penampilan kerja 

d. Membuat underchiver dan meningkatkan penggunaan obat-obat 

dan alkohol (Edu, 2001 dalam Oktavianti dkk., 2008) 

4. Aspek-aspek self estem 

Menurut Compersmith dalam Sriati (2008) membagi self esteem 

menjadi empat aspek yaitu: 

a. Kekuasaan (Power) 

Kemampuan untuk mengatur dan mengontrol tingkah laku dan 

mendapat pengakuan tingkah laku tersebut dari orang lain. Kemampuan 

ini ditandai dengan adanya pengakuan dan rasa hormat yang diterima 

individu dan orang lain. 

b. Keberartian (Significance) 

Adanya kepedulian, penilaian dan afeksi yang diterima individu dari 

orang lain yang menunjukan penerimaan dan popularitas individu dan 

lingkungan sosial. Penerimaan dari lingkungan dengan adanya 

kehangatan, respon yang baik dari lingkungan dan adanya ketertarikan 
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lingkungan terhadap individu dan lingkungan tersebut menerima apa 

adanya. 

c. Kebajikan (Virtue) 

Kebajikan merupakan ketaatan dalam mengikuti standar moral, etika 

dan agama, ditandai dengan menjauhi tingkah laku yang tidak 

diperbolehkan baik secara moral, etika dan agama. Seseorang yang 

mentaati peraturan moral, etika dan agama dianggap memiliki sikap 

yang positif terhadap diri yang artinya seseorang tersebut telah 

mengembangkan self esteem yang positif pada diri sendiri. 

d. Kemampuan (Competence) 

Kemampuan adalah keberhasilan dalam memenuhi tuntunan prestasi 

yang ditandai dengan keberhasilan individu dalam mengerjakan tugas 

dengan baik 

C. Stres 

1. Pengertian  

Menurut Chaplin (2004) dalam kamus psikologi, mendefinisikan 

stress sebagai suatu keadaan tertekan, baik secara fisik maupun psikologi.  

Sarafino (2008) mengartikan stres adalah kondisi yang disebabkan 

oleh interaksi antara individu dengan lingkungan, menimbulkan persepsi 

jarak antara tuntutan-tuntutan yang berasal dari situasi yang bersumber 

pada sistem biologis, psikologis dan sosial dari seseorang. 

Lukito (2009) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa seorang 

remaja yang memiliki tingkat stres yang tinggi dan tidak mampu untuk 
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mencari jalan keluarnya, maka remaja akan memunculkan perilaku 

menggangu orang lain ataupun membahayakan dirinya sendiri sebagai 

pelampiasaan dirinya. Pelampaiasan dari keadaan tersebut dapat berupa 

meminum minuman beralkohol. 

Santrock (2003) mendefinisikan stres adalah respon individu 

terhadap keadaan atau kejadian yang memicu stres (stresor), yang 

mengancam dan mengganggu kemampuan seseorang untuk menanganinya 

atau koping. 

Berdasrkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa stres adalah 

respon mahasiswa terhadap suatu keadaan yang menekan sistem fisik 

ataupun psikologis. 

2. Tingkat stres 

Peter & Perry dalam Rasmun (2004), membagi hubungan tingkat 

stres yaitu: 

a. Stres Ringan biasanya tidak merusak aspek fisiologis, sebaiknya stres 

sedang dan berat mempunyai resiko terjadinya penyakit, stres ringan 

umumnya dapat di rasakan oleh semua orang. Misalnya lupa 

ketiduran, kemacetan, di kritik. Berakhir beberapa menit atau 

beberapa jam situasi seperti ini nampaknya tidak akan menimbulkan 

penyakit kecuali jika di hadapi terus menerus.   

b. Stres sedang terjadi lebih lama beberapa jam sampai beberapa hari. 

Contohnya kesepakatan yang belum selesai, beban kerja yang 

berlebih, mengharapkan pekerjaan baru, anggoata keluarga pergi 
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dalam kurun waktu yang cukup lama,  situasi seperti ini dapat 

bermakna bagi individu yang mempunyai faktor predisposisi suatu 

penyakit koroner.  

c. Stres berat  adalah stres kronis yang terjadi beberapa minggu  sampai 

beberapa tahun, misalnya hubungan suami istri yang tidak harmonis, 

kesulitan finansial dan penyakit yang lama.  

3. Jenis-jenis stres  

Menurut Sri kusmiati dan Desminarti dalam Sunaryo (2002),  jenis 

stres di bagi menjadi 5 yaitu:  

a. Stres fisik, disebabkan oleh suhu atau temperatur yang terlalu tinggi 

atau rendah, suara amat bising, sinar yang terlalu terang, atau 

tersengat arus listrik.  

b. Stres kimiawi, disebabkan oleh asam-basa kuat, obat-obatan, zat 

beracun, hormon, atau gas. Stres mikrobiologik, disebabkan oleh 

virus, bakteri, atau parasit yang menimbulkan penyakit.  

c. Stres fisiologik, disebabkan oleh gangguan struktur, fungsi jaringan, 

organ, atau sistemik sehingga menimbulkan fungsi tubuh tidak 

normal.  

d. Stres proses pertumbuhan dan perkembangan, disebabkan oleh 

gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada masa bayi hingga 

tua.  

e. Stres psikis/emosional, disebabkan oleh gangguan hubungan 

interpersonal, sosial, budaya atau keagamaan. 

Hubungan Antara Self..., Afriza Wicaksono, S1 Keperawatan UMP, 2015



4. Dampak dari stres 

Sarafino (2008) menjabarkan tentang 2 aspek utama dari dampak 

yang ditimbulkan akibat stres yang terjadi pada manusia, yaitu : 

a. Aspek Biologis 

Beberapa gejala fisik yang dirasakan ketika seseorang sedang 

mengalami stres, diantaranya adalah sakit kepala yang berlebihan, tidur 

menjadi tidak nyenyak, gangguan pencernaan, hilangnya nafsu makan, 

gangguan kulit, dan produksi keringat yang berlebihan di seluruh tubuh. 

b. Aspek Psikologis 

Terdapat 3 gejala psikologis yang dirasakan ketika seseorang sedang 

mengalami stres. Ketika gejala tersebut adalah gejala kognisi, gejala 

emosi, dan gejala tingkah laku. 

c. Gejala kognisi 

Gangguan daya ingat (menurunnya daya ingat, mudah lupa dengan 

suatu hal), perhatian dan konsentrasi yang berkurang sehingga 

seseorang tidak fokus dalam melakukan suatu hal, merupakan 

gejalagejala yang muncul pada aspek gejala kognisi. 

d. Gejala emosi 

Mudah marah, kecemasan yang berlebihan terhadap segala sesuatu, 

merasa sedih dan depresi merupakan gejala-gejala yang muncul pada 

aspek gejala emosi. 

e. Gejala tingkah laku 

Hubungan Antara Self..., Afriza Wicaksono, S1 Keperawatan UMP, 2015



Tingkah laku negatif yang muncul ketika seseorang mengalami stres 

pada aspek gejala tingkah laku adalah mudah menyalahkan orang lain 

dan mencari kesalahan orang lain, suka melanggar norma karena dia 

tidak bisa mengontrol perbuatannya dan bersikap tak acuh pada 

lingkungan, dan suka melakukan penundaan pekerjaan. 

D. Teman Sebaya 

Lingkungan atau teman sekitar tidak mampu mencegah dan 

menanggulangi penyalahgunaan alkohol, bahkan membuka kesempatan 

pemakaian alkohol, kesempatan di sini adalah tersedianya situasi-situasi 

"permisif" (memungkinkan) untuk memakai alkohol di waktu luang, di tempat 

rekreasi seperti diskostik, pesta dan lain-lain (Jauhari, 2004 dalam Rini, 2012). 

Hasil peneltian yang telah dilakukan oleh Pandeirot dan Subiyantoro 

(2012) menunjukan bahwa sebagian besar yaitu 86 % (13 orang) faktor 

lingkungan yang mempengaruhi remaja mengkonsumsi minuman beralkohol 

dan 40% (2 orang) yang tidak mempengaruhi remaja mengkonsumsi minuman 

beralkohol 

Alwi (2003) menjelaskan bahwa teman sebaya diartikan sebagai kawan, 

sahabat atau orang yang sama-sama bekerja atau berbuat. 

Menurut Santrock (2007) mengatakan bahwa kawan-kawan sebaya 

adalah anak-anak atau remaja yang memiliki usia atau tingkat kematangan 

yang kurang lebih sama. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Manurung 

(2009) menunjukan bahwa teman sebaya memiliki pengaruh yang dominan 
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terhadap sikap penyalahgunaan penggunaan zat yang terlarang. Dari 35 

responden diperoleh data bahwa ada 62,9% yang menyatakan bahwa mereka 

menggunakan zat yang terlarang karena teman mereka dan 37,1 karena 

kemauan mereka sendiri. 

Santrock (2007) mengatakan bahwa peran terpenting dari teman sebaya 

adalah : 

a. Sebagai sumber informasi mengenai dunia di luar keluarga. 

b. Sumber kognitif, untuk pemecahan masalah dan perolehan pengetahuan. 

c. Sumber emosional, untuk mengungkapkan ekspresi dan identitas diri. 

E. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Teori 

Sumber: Wresniwiro (2000) dan Karamoy (2004) 

Faktor yang mempengaruhi 
penyalahgunaan alkohol, yaitu: 
a. Faktor internal 

- Kepribadian (Self estem) 
- Usia 
- Ego 
- Keyakinan 
- Religuitas 
- Stres 

b. Faktor eksternal 
- Faktor keluarga 
- Lingkungan tempat 

tinggal (teman sebaya) 
- Pendidikan  

 

Penyalahgunaan 
Alkohol  

 

Tingkat pemakaian alkohol: 
- Tingkat eksperimental 
- Tingkat rekreasi 
- Tingkat situasional 
- Tingkat penyalahgunaan 
- tingkat ketergantungan 
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F. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Konsep 

 

G. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai barikut: 

“Terdapat hubungan antara self estem, stres dan teman sebaya dengan 

penyalanggunaan alkohol pada mahasiswa keperawatan S1” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat stres 

Self estem 

Teman sebaya 

Penyalahgunaan 
Alkohol  
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