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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Penggunaan minuman beralkohol kini sudah sangat marak di 

masyarakat. Di Negara maju ataupun berkembang, alkohol sudah menjadi 

bagian hidup dari masyarakat pada umumnya. Minuman beralkohol adalah 

minuman yang diproses dengan cara fermentasi dan destilasi maupun 

fermentasi tanpa destilasi yang terdiri dari bahan hasil pertanian serta 

mengandung senyawa etil alkohol atau etanol (C2H5OH). Sementara 

metanol adalah metil alkohol dengan rumus kimia CH3OH yang biasa 

digunakan sebagai pelarut pengekstraksi dan bersifat toksik bagi manusia 

(BPOM, 2016).  

Mengonsumsi minuman beralkohol sebenarnya diperbolehkan 

namun penggunaannya diatur oleh pemerintah. Di Indonesia, minuman 

beralkohol yang beredar baik diproduksi di dalam negeri maupun impor 

wajib memenuhi standar keamanan yang ditetapkan, dimana memiliki batas 

maksimal kandungan metanol yaitu tidak melebihi 0,01% v/v (dihitung 

terhadap volume produk), cemaran mikroba, cemaran kimia dan bahan 

tambahan pangan. Peredarannya pun diatur oleh pemerintah sehingga 

seseorang yang belum berusia 21 tahun tidak boleh membeli dan 

mengonsumsi minuman beralkohol (BPOM, 2016).  

Menurut penelitian, alkohol yang dikonsumsi dalam taraf ringan 

dapat mengurangi risiko penyakit stroke dan penyakit jantung koroner pada 

seseorang (Hwang, 1999). Sayangnya, minuman beralkohol memiliki sifat 
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adiktif yang dapat membuat peminumnya menjadi ketergantungan atau 

kecanduan sehingga akan terus-menerus meminumnya hingga 

mengakibatkan orang tersebut menjadi keracunan atau mabuk. 

Data World Health Organization (WHO) menunjukkan saat ini 

jumlah pecandu alkohol di seluruh dunia mencapai 64 juta orang, dengan 

angka ketergantungan yang beragam di setiap negara. Di Amerika, terdapat 

lebih dari 15 juta orang yang mengalami ketergantungan alkohol. 

Sementara itu, laporan Litbangkes RI melalui riset kesehatan dasar 

(Riskesdas) tahun 2008 pada 33 propinsi di Indonesia, menunjukkan bahwa 

prevalensi nasional peminum alkohol (responden usia ≥10 tahun) selama 12 

bulan terakhir adalah 4,6% (lihat tabel 1 pada lampiran hal 60).  

Pada tabel 2, ditunjukkan prevalensi peminum alkohol 12 bulan dan 

satu bulan yang paling tinggi ada pada usia 25-34 tahun sebesar 6,7% dan 

4,3%, disusul usia 15-24 tahun sebesar 5,5% dan 3,5%. Menurut jenis 

kelamin, prevalensi peminum alkohol lebih besar laki-laki dibanding 

perempuan (Riskesdas, 2008). 

Tabel 2 Prevalensi Peminum Alkohol 12 Bulan dan 1 Bulan Terakhir menurut 

Karakteristik Responden di Indonesia 

Karakteristik               Pernah minum alkohol            Masih minum  

Responden            dalam 12 bulan terakhir     alkohol dalam 1 bulan     

terakhir 

Usia  

10-14     0,7      0,3    

15-24     5,5      3,5    

25-34     6,7      4,3   

35-44     5,5      3,7    

45-54     4,8      3,3    

55-64     3,6      2,4    

65-74     2,6      1,7    

75+     1,5      0,9  

Jenis Kelamin    

Laki-laki   8,8      5,8    

Perempuan   0,7      0,4  

Sumber: Data Riskesdas, 2008 
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Sementara itu menurut catatan WHO dalam The Global Status 

Report on Alcohol and Health  2014, disebutkan data di Indonesia pada 

rentang tahun 2008-2010 prevalensi peminum alkohol dalam 30 hari 

terakhir pada pria 4,9% dan wanita 0,8%. Tingkat konsumsi alkohol 

perkapita pada usia lebih dari 15 tahun di Indonesia adalah 0,1 (recorded) 

dan 0,5 (unrecorded) liter alkohol murni (WHO, 2014). 

Alkohol merupakan zat aktif dalam minuman keras yang 

berpengaruh menekan susunan saraf pusat. Alkohol termasuk dalam 

golongan Napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) karena 

mempunyai sifat menenangkan sistem saraf pusat, memengaruhi fungsi 

tubuh maupun perilaku seseorang, serta dapat mengubah suasana hati dan 

perasaan orang yang mengonsumsinya. Minuman beralkohol dapat 

menimbulkan efek samping seperti gangguan mental organik (GMO) 

apabila dikonsumsi secara berlebihan. GMO adalah gangguan dalam fungsi 

berperilaku, berfikir dan merasakan yang disebabkan reaksi langsung 

alkohol pada sel saraf pusat. Gangguan tersebut akan mengakibatkan 

perubahan perilaku seperti bertindak kasar sehingga bermasalah dengan 

keluarga, masyarakat dan pertumbuhan orang itu sendiri. Perubahan 

fisiologis, seperti mata juling, muka merah, jalan sempoyongan, merusak 

otak, hati, ginjal dan paru-paru serta menimbulkan kematian akibat adanya 

gangguan pada jantung sehingga menyebabkan terhentinya pernapasan 

(Tumimbang, 2013).  

Sebagian besar dari orang yang mengalami gangguan penggunaan  

zat tergolong remaja dan dewasa muda, seperti yang dilaporkan oleh Husin 

bahwa dari pasien yang datang berobat ke rumah sakit akibat obat  dan 
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alkohol sebagian adalah laki - laki (94 %) dan dalam golongan usia 16 - 25 

tahun (71%) (Cipto & Kuncoro, tt). Pada riset kesehatan dasar (Riskesdas), 

telah ditunjukkan bahwa peminum alkohol tertinggi berada pada rentang 

usia 25-34 tahun yang tergolong pada masa dewasa muda. Menurut Dariyo, 

individu yang tergolong dalam masa dewasa muda adalah seseorang yang 

berada pada usia 20-40 tahun. Individu yang memasuki masa dewasa, tentu 

memiliki peran dan tanggung jawab yang semakin besar serta tidak lagi 

bergantung pada orang tua baik secara ekonomis, sosiologis maupun 

psikologis (Dariyo, 2003).   

Santrock (2002) mengatakan bahwa masa dewasa muda merupakan 

masa untuk bekerja dan menjalin hubungan dengan lawan jenis dan 

menyisakan sedikit waktu untuk hal lainnya. Masa dewasa muda juga 

merupakan masa kemandirian baik dalam hal ekonomi maupun keputusan. 

Oleh sebab itu, individu yang berada pada masa dewasa muda memiliki 

tanggung jawab terhadap hidupnya sendiri, yang setiap keputusannya akan 

berdampak pada tugas-tugas perkembangan yang seharusnya dicapai. 

Penggunaan alkohol secara berlebihan yang dilakukan oleh seseorang pada 

masa dewasa muda secara tidak langsung akan memberi dampak bagi 

kehidupannya.  

Penelitian menunjukkan bahwa dampak penggunaan alkohol sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan otak. Di antaranya, berpengaruh pada 

kinerja neuropsychological, yaitu kemampuan otak dalam berpikir dan 

mengingat cenderung mengalami penurunan. Meskipun penggunaan 

alkohol berat sangat mempengaruhi fungsi otak, tetapi tidak semua 

pengguna mengalami tingkat kerusakan yang berat. Hal ini tergantung pada 
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genetika (sejarah keluarga), jenis kelamin, usia mulai minum alkohol dan 

pola konsumsi alkohol. Selain itu, penggunaan obat-obatan lainnya sangat 

berpengaruh terhadap parah tidaknya kerusakan otak (Tapert, Caldwell, & 

Burke, 2004-2005).  

Penelitian lain juga menyatakan bahwa penggunaan minuman 

beralkohol secara berlebihan menimbulkan perilaku agresif seperti berkata-

kata kasar dengan teman dan berbicara menggunakan nada yang tinggi. 

Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa semakin sering seseorang 

mengkonsumsi minuman beralkohol maka semakin sering berperilaku 

agresif. Individu yang mengkonsumsi minuman beralkohol yang berusia  

kurang dari 30 tahun akan berperilaku agresif daripada individu yang  

mengkonsumsi minuman beralkohol berusia lebih dari 30 tahun, serta 

ketika tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, individu tersebut akan 

berubah  menjadi  pribadi  yang tertutup, bersikap acuh terhadap orang lain 

dan kurang percaya diri dalam bersosial (Prabowo & Pratisti, 2016). 

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa dampak dari 

penggunaan minuman beralkohol berbahaya bagi perkembangan otak dan 

interaksi sosial, sehingga tentu akan mengganggu tugas-tugas 

perkembangan pada masa dewasa muda yang sedang dalam masa produktif.  

Meskipun telah banyak penelitian yang mengatakan bahwa minuman 

beralkohol berbahaya bagi tubuh dan psikis serta sosial, namun masih 

banyak orang yang meminumnya. Berdasarkan hasil wawancara penulis 

dengan enam responden pada bulan Januari 2018 di sebuah kafe, semua 

responden menyatakan mereka minum minuman beralkohol. Keenam 

responden mengaku telah mengonsumsi minuman beralkohol sejak tiga 
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tahun terakhir. Ketika ditanyai mengenai jenis minuman beralkohol yang 

dikonsumsi dan seberapa sering mereka mengonsumsi, para responden 

menjawab:  

“Minum apa aja ya? Semua sih kayaknya, dari bir, soju, amer, jager 

gitu-gitu. Kalo kayak jager, smirnoff gitu seminggu dua kali bisa sih. Kalo 

bir gitu mah sering, tiap nongkrong, iya, tiga kali ada lah ” (NP, 26 tahun, 

pria, karyawan). 

“Aku semua minum sih, ya dari bir doang sampe yang Captain, JD. 

Sering pesen apa ya, Captain sih ya paling, hmm dua kali seminggu sih iya 

bener, duh sering juga ya ternyata hahaha. Wah kalo bir gitu mah tiap 

main pesennya bir terus. Main ya hampir tiap hari, lha cah kos ok” (BA, 22 

tahun, pria, mahasiswa). 

“Hmm seringe congyangan mbek amer sing gampang golekane 

hahaha yaa di kosan meh mben dino po ya, orak ding, ya dua tiga kali -an 

lah seminggu. Ngebir ya luwih sering to, lha alfamart wae ono bir zero ok” 

(DD, 23 tahun, pria, mahasiswa). 

“Aku ke WB hampir seminggu sekali, ya minimal seminggu sekali 

lah aku mabok hahaha pesen Smirnoff sih paling. Ngebir ya sering kalo 

ketemu klien gitu kan kalo ga ke tempat ngopi ya tempat ngebir. Iya 

seminggu tiga empat kali ya” (AAP, 25 tahun, pria, karyawan). 

“Waah soju terenak sih, paling sering juga. Tapi yang lain juga 

minum. Hmm kalo seminggu berapa kali ya mayan ya, dua mungkin. Duh 

ga ngitungin juga tapi kira-kira segituan lah, ngebir ya iya juga. Berapa 
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kali ya? Dua tigaan kali ya tergantung mood juga” (MSP, 25 tahun, pria, 

karyawan). 

“Minum si seringnya amer ya. Ngga sering-sering banget sih, eh 

seminggu sekali tuh sering ga sih? Hahaha kalo ngebir gitu hampir tiap 

hari kali ya? Sering sih” (APR, 23 tahun, pria, mahasiswa). Sementara 

ketika ditanya mengenai alasan mengapa mengonsumsi minuman 

beralkohol, para responden menjawab: 

“Duh kenapa ya, dulu gara-gara dipesenin temen suruh nyoba, 

yaudah keterusan sampe sekarang. Kalo minum gitu ya masih sama temen -

temen kok” (NP, 26 tahun, pria, karyawan). 

“Ya enak aja sih hahaha alkohol tuh gerbang kejujuran, jadi kalo 

lagi pusing ini itu bisa sak ngocehe mempererat pertemanan juga, yang 

ngga deket-deket banget mergo mabok bareng jadi deket gara-gara curhat 

hahaha” (BA, 22 tahun, pria, mahasiswa). 

“Wes biasa he mbak, ya pingin wae, apalagi kayak bir gitu ki wes 

kayak minuman biasa. Cah-cah kos yawes biasa mabok-mabok meh mben 

dino ngono” (DD, 23 tahun, pria, mahasiswa). 

“Aku paling minum kalo lagi main atau ketemu klien aja  sih. Kalo 

pas sama pacar gitu atau sama keluarga ya ngga pernah lah, minta dipecat 

jadi anak apa hahaha iya kalo sama temen mesti minumnya, dulu juga pas 

SMA nyoba minum-minum gini gara-gara temen” (AAP, 25 tahun, pria, 

karyawan). 
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“Hmm aku sering minum gara-gara galau hahaha moodnya ngga 

enak gitu hawanya minum aja biar lupa. Ya hmm galau cinta, galau 

keluarga, galau kerjaan, banyak sih hehehe” (MSP, 25 tahun, pria, 

karyawan). 

“Kenapa ya? Pas pingin sih. Kadang diajakin temen, kadang 

ngajakin gara-gara lagi ada apa gitu. Iya, gitu tuh masalah, mikir ini mikir 

itu” (APR, 23 tahun, pria, mahasiswa). 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang meminum 

minuman beralkohol. Karamoy (dalam Cipto dan Kuncoro, tt) menyatakan 

bahwa faktor yang mempengaruhi perilaku minum minuman beralkohol 

yaitu faktor internal,  antara  lain  faktor  kepribadian,  usia, pandangan atau 

keyakinan yang salah terhadap diri sendiri, religiusitas dan ego yang tidak 

realistis. Sedangkan faktor eksternal, antara lain keluarga, lingkungan 

tempat tinggal, teman sebaya, keadaan sekolah dan pendidikan.  

Sementara itu, menurut International Center for Alcohol Policies 

(2009) faktor-faktor yang menentukan penggunaan minuman beralkohol 

adalah faktor gen, seperti metabolisme tubuh terhadap alkohol, 

ketergantungan alkohol, dan respon psikis terhadap alkohol. Faktor 

karakteristik individu, seperti umur, kepribadian dan kesehatan mental, 

harapan terhadap alkohol dan motivasi minum minuman alkohol. Faktor 

sosial dan ekonomi, seperti status sosioekonomi, keluarga, rekan, dan 

jaringan sosial. Faktor lingkungan, seperti budaya, kerangka hukum dan 

peraturan, dan pendidikan. Pada faktor karakteristik individu, terdapat 

kepribadian dan kesehatan mental. Harga diri merupakan bagian dari 
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kepribadian yang diperkirakan memengaruhi perilaku minum minuman 

beralkohol.  

Harga diri menurut Coopersmith (dalam Khairat dan Adiyanti, 2015) 

merupakan evaluasi yang dilakukan oleh individu mengenai diri sendiri dan 

bagaimana memandang dirinya serta dapat diekspresikan melalui sikap 

positif maupun sikap negatif. Evaluasi individu ini menunjukkan individu 

tersebut berada pada tingkatan untuk meyakini dirinya sendiri sebagai 

individu yang mampu, berhasil, penting dan berharga. Sejalan dengan hal 

tersebut, menurut penelitian Cipto dan Kuncoro (tt), ditemukan bahwa 

semakin tinggi harga diri seseorang, semakin rendah perilaku minum 

minuman beralkohol. Demikian sebaliknya, semakin rendah harga diri 

seseorang maka semakin tinggi perilaku minum minuman beralkohol. 

Seseorang dengan harga diri yang tinggi akan menganggap dirinya berharga 

dan dapat mengendalikan diri untuk tidak berbuat hal-hal yang diluar batas 

ideal dirinya. Sementara seseorang yang memiliki harga diri yang rendah 

akan memandang dirinya tidak berharga dan melakukan hal-hal yang 

menurutnya ideal dilakukan meskipun menurut lingkungan dan sosial 

dianggap tidak ideal untuk menutupi rasa tidak berharganya (Cipto & 

Kuncoro, tt).  

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa harga diri memengaruhi 

perilaku minum minuman beralkohol individu secara umum. Individu yang 

memiliki harga diri yang rendah maka akan semakin tinggi perilaku minum 

minuman beralkohol. Namun terdapat faktor-faktor lain yang terdapat pada 

harga diri seperti budaya dan ras, yang dapat memengaruhi perilaku minum 
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minuman beralkohol individu (Pedersen, Hsu, Neighbors, Paves, & 

Larimer, 2013). 

Berdasarkan uraian di atas dan masih terbatasnya penelitian 

mengenai hubungan antara harga diri dengan perilaku minum minuman 

beralkohol pada dewasa muda, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

“Hubungan Antara Harga Diri Dengan Perilaku Minum Minuman 

Beralkohol Pada Dewasa Muda”. 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini ditujukan untuk menguji secara empiris hubungan 

antara harga diri dengan perilaku minum minuman beralkohol pada dewasa 

muda. 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan dan memperkaya Psikologi, khususnya 

di bidang Psikologi Kesehatan mengenai hubungan antara harga 

diri dengan perilaku minum minuman beralkohol pada dewasa 

muda. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan referensi mengenai usaha untuk mengendalikan 

perilaku minum minuman beralkohol terutama dalam kaitan 

dengan harga diri. 


