
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring bertambahnya usia, setiap individu dituntut untuk dapat 

memenuhi atau mencapai target-target tertentu dalam hidupnya. 

Menjadi individu yang unggul dalam bidang akademis maupun non-

akademis menjadi salah satu tuntutan sekaligus tantangan terbesar 

dalam hidup dewasa ini. Bangku kuliah merupakan salah satu jenjang 

pendidikan dimana mahasiswa dapat mengembangkan seluruh 

kemampuannya baik dalam bidang akademis maupun non-akademis. 

Mahasiswa juga dapat lebih leluasa untuk mempraktekkan 

pengetahuannya di dunia luar. Adanya tuntutan untuk menjadi 

mahasiswa unggul dalam segala bidang merupakan suatu tantangan 

sekaligus tanggung jawab yang besar bagi setiap mahasiswa yang 

menempuh jenjang pendidikan ini. 

Perkembangan zaman dan teknologi yang semakin pesat juga 

membuat individu semakin mudah untuk mengakses dunia sosial yang 

dulunya tidak dapat diakses dalam genggaman tangan. Selain 

memudahkan proses berelasi antar manusia, kemudahan mengakses 

sosial media tersebut membuat manusia dapat dengan mudahnya 

mengetahui dan membandingkan kehidupan pribadinya dengan orang 

lain dalam social network (Marie, 2016). Tuntutan dalam kehidupan 

sosial ini menambahkan satu tekanan lagi dalam hidup mahasiswa.  
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Kebiasaan orang tua dalam mengkritik ataupun mencela anak 

apabila melakukan ataupun mengalami sebuah  kesalahan dan kegagalan 

merupakan hal yang memiliki keterkaitan erat dengan kemungkinan 

munculnya derpresi pada mahasiswa (Aditomo & Retnowati, 2004). 

Dengan banyaknya tuntutan, tugas serta tanggung jawab yang diemban, 

tidak sedikit mahasiswa yang merasa stres hingga depresi bahkan 

beberapa merasa bunuh diri merupakan suatu jalan keluar. Untari 

(dalam Maulida, 2012) menyatakan bahwa mahasiswa berisiko terhadap 

gangguan mental emosional dikarenakan masalah-masalah akademis 

dan non akademis yang dihadapi. 

Onset gangguan mental umumnya terjadi pertama kali pada saat 

seseorang yang memasuki usia dewasa awal, atau sekitar umur 18-22 

tahun yaitu usia rata-rata seseorang memasuki masa perkuliahan 

(Kessler, dkk., dalam Zawawi & Hamaideh, 2009). Masalah gangguan 

mental ini mungkin ditimbulkan atau diperburuk oleh berbagai 

penyebab stres yang dialami para mahasiswa dalam kehidupan kampus, 

perpisahan dari keluarga, berbagi tempat tinggal dengan orang asing, 

formasi kelompok sosial baru, tekanan akademis yang intens dan 

keseimbangan sosial dengan tanggung jawab akademik dan tanggung 

jawab hidup lainnya. 

Berdasarkan survey yang telah dilakukan peneliti pada bulan 

Desember 2017, dengan jumlah subjek 166 responden. Responden 

terdiri dari mahasiswa dari beberapa universitas. 160 respoden 

merupakan mahasiswa dari Universitas Katolik Soegijapranata, satu 

responden dari Universitas Diponegoro, satu responden dari Universitas 
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Indonesia, satu responden dari UCLA, satu responden merupakan 

alumni UNIKA, satu responden dari UNS Solo, dan satu responden dari 

Universitas Negeri Semarang. Responden dalam survei ini juga berasal 

dari berbagai fakultas antara lain, fakultas psikologi, FTP, FEB, FAD, 

Ilmu Komputer, FHK, dan lain-lain. 

Berdasarkan hasil survei ditemukan 126 responden mengalami 

stres ringan seperti kehilangan minat dalam melakukan kegiatan sehari-

hari, mudah merasa lelah, konsentrasi menurun, perubahan pola tidur, 

nafsu makan berubah, dan lain sebagainya. 

Selain itu, 18 dari 166 responden mengaku pernah mengalami 

depresi, dan sembilan orang responden merasa sedang mengalami 

depresi pada saat mengisi kuisioner dari peneliti. Gejala depresi yang 

dimaksudkan ialah jika seseorang mengalami gejala utama antara lain, 

perasaan depresif atau tertekan; kehilangan minat dan semangat; 

berkurangnya energi yang menuju meningkatnya keadaan mudah lelah 

dan menurunnya aktivitas. Selain itu depresi juga memiliki gejala-gejala 

lain seperti, berkurangnya konsentrasi dan perhatian; harga diri dan 

kepercayaan diri berkurang; munculnya perasaan bersalah dan tidak 

berguna; pandangan masa depan yang suram dan pesimistis; melakukan 

atau memikirkan perbuatan yang membahayakan diri bahkan bunuh diri; 

tidur terganggu; dan nafsu makan berkurang. 13 responden mengaku 

tidak pernah mengalami depresi.  

Durasi yang dialami setiap responden berkisar antara 2 minggu 

hingga ada yang sampai 4 tahun. Penyebab responden mengalami 

depresi pun bervariasi, mulai dari masalah akademis, tuntutan yang 
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diberikan orang tua, “patah hati / putus cinta”, trauma masa lalu, 

bullying, tidak ada tempat untuk bercerita, kejadian traumatis yang 

terulang, hingga mengalami kegagalan yang terus-menerus.  

Hasil survey Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas 2013) yang dikutip 

oleh Suryanis (2017) dalam artikel tempo.co mengungkapkan bahwa 

angka prevalensi gangguan mental emosional yang ditunjukkan dengan 

gejala kecemasan dan depresi adalah sebesar 6% untuk usia 15 tahun ke 

atas. Dengan perkiraan populasi penduduk di Indonesia mencapai 

250.000.000 jiwa maka sekitar 14 juta penduduk Indonesia mengalami 

gangguan mental emosional dengan gejala depresi dan kecemasan. 

Menurut Rujukan Ringkas PPDGJ-III, depresi merupakan 

gangguan afektif yang ditandai dengan berbagai gejala utama antara 

lain, perasaan depresif atau tertekan; kehilangan minat dan semangat; 

berkurangnya energi yang menuju meningkatnya keadaan mudah lelah 

dan menurunnya aktivitas. Selain itu depresi juga memiliki gejala-gejala 

lain seperti, berkurangnya konsentrasi dan perhatian; harga diri dan 

kepercayaan diri berkurang; munculnya perasaan bersalah dan tidak 

berguna; pandangan masa depan yang suram dan pesimistis; melakukan 

atau memikirkan perbuatan yang membahayakan diri bahkan bunuh diri; 

tidur terganggu; dan nafsu makan berkurang.  

Seseorang dapat dikatakan depresi apabila mengalami gejala-

gejala tersebut dalam kurun waktu dua minggu atau lebih. Sedangkan 

untuk tingkat keparahannya, depresi dibagi lagi menjadi tiga tingkatan, 

yaitu ringan, sedang dan berat. Untuk depresi tingkat ringan maka 

individu tersebut sekurang-kurangnya mengalami dua gejala utama dan 
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dua gejala lainnya, dan untuk depresi tingkat sedang mengalami dua 

gejala utama dan sekurang-kurangnya tiga gejala lainnya, sedangkan 

untuk depresi tingkat berat individu mengalami seluruh gejala utama 

dan sekurang-kurangnya empat gejala lainnya. 

Depresi sebenarnya merupakan gejala yang wajar sebagai respon 

normal terhadap kejadian-kejadian negatif dalam hidup seperti 

kehilangan anggota keluarga, benda berharga, atau status sosial. 

Berdasarkan pengertian tersebut, depresi dapat dipandang sebagai suatu 

gangguan kontinum yang bergerak dari depresi normal sampai depresi 

klinis (Caron & Butcher, dalam Aditomo & Retnowati, 2004, hlm, 1). 

Gejala-gejala depresi normal seperti perasaan tidak bersemangat, sedih, 

merasa tidak ada harapan, dan lain-lain biasanya tidak berlangsung 

lama. Ketika seorang individu berhasil mengatasi gejala-gejala tersebut, 

suatu cara pandang baru yang lebih dewasa akan muncul, maka depresi 

normal bisa dilihat sebagai pengalaman yang adaptif dan membangun 

(Caron & Butcher, dalam Aditomo & Retnowati, 2004, hlm, 2). Depresi 

menjadi maladaptif dan abnormal bila terjadi dalam intensitas yang 

tinggi dan menetap. 

Tidak semua orang dapat mengetahui atau sadar bahwa dirinya 

sedang mengalami depresi. Gejala-gejala depresi ringan seperti mudah 

merasa lelah atau menurunnya semangat dalam beraktivitas, kesulitan 

untuk tidur, nafsu makan berkurang, dan lain-lain sering kali dianggap 

sesuatu yang wajar jika seseorang sedang mengalami suatu masalah. 

Ketidaktahuan inilah yang nantinya dapat membawa dampak lebih besar 

dikemudian hari jika tidak ditangani dan disadari. Geisner (dalam 
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Qonitatin, Widyawati, & Asih, 2011) mengungkapkan bahwa treatment 

sangat diperlukan disetiap tingkatan depresi. 

Di Indonesia, kesadaran / awareness akan masalah kesehatan 

mental masih tergolong rendah, hal ini dikarenakan stigma masyarakat 

tentang para penderitanya masih negatif. Individu yang mengalami 

gangguan seperti stres, depresi, terkadang disalah artikan dan dianggap 

sebagai seseorang yang sedih secara berlebihan atau bahkan gila dan 

lebih pantas diasingkan. Individu-individu yang mengalami gangguan 

mental justru membutuhkan dukungan dari orang-orang terdekatnya. 

Akibat stigma negatif ini orang-orang yang depresi lebih sering 

menyembunyikan dan urung pergi berobat. Padahal keadaan depresi 

yang berlarut-larut inilah yang membuat orang akhirnya memutuskan 

mengakhiri hidupnya (Rania, 2017). 

Stres, kecemasan, galau serta kesedihan yang berlarut-larut dapat 

menyebabkan gelaja-gejala depresi yang tadinya ringan menjadi depresi 

berat. Simtom ringan yang dialami seringkali kurang diperhatikan untuk 

ditangani, hal inilah yang kemudian akan menjadi resiko bagi 

perkembangan episode depresi mayor dan mengalami konsekuensi lain 

akibat suasana hati yang depresif (Qonitatin, dkk, 2011). 

World Health Organization (WHO) (dalam Tim, 2018) dalam 

penelitiannya mengenai prevalensi gangguan psikologis diantara 

mahasiswa baru yang dilakukan di delapan negara seperti Australia, 

Belgia, Jerman, Meksiko, Irlandia Utara, Afrika Selatan, Spanyol, dan 

Inggris yang diliput oleh cnnindonesia.com mengungkapkan bahwa satu 

dari tiga mahasiswa baru dilaporkan mengalami gejala gangguan mental 
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yang meliputi depresi, gangguan kecemasan, gangguan panik, dan 

kecanduan alkohol. Penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal of 

Abnormal Psychology ini menyatakan bahwa depresi merupakan 

gangguan yang paling umum dialami mahasiswa, 35% dari 13.984 

responden dilaporkan mengalami gangguan mental selama hidupnya, 

dan 31% diantaranya mengalami gangguan mental setidaknya satu tahun 

sebelum survei dilakukan. 

Menurut survey yang dilakukan oleh Associated Press-MtvU yang 

dikutip oleh Binar (2016) dalam binakarir.com, 4 dari 10 orang 

mahasiswa di Amerika mengalami depresi. Akibat dari depresi ini, 

mereka jadi kesulitan fokus belajar dan mengerjakan tugas-tugas 

perkuliahan (Binar, 2016). Jika depresi yang dialami semakin 

memburuk, maka individu akan semakin kehilangan minat terhadap 

semakin banyak hal dan pada akhirnya individu tersebut akan dapat 

kehilangan minat terhadap makan, minum, dan hubungan seksual (Carr, 

dalam Aditomo & Retnowati, 2004, hlm. 2). 

Depresi juga akan berpengaruh pada aspek kognitif. Individu 

dengan gangguan depresi cenderung memusatkan perhatiannya secara 

selektif pada kemungkinan-kemungkinan dan aspek-aspek buruk yang 

terjadi dalam hidup dan lingkungannya (Aditomo & Retnowati, 2004). 

Hal ini kemudian mendorong individu depresif mengembangkan cara 

berpikir yang depresif pula seperti, memandang diri inferior, pesimis 

terhadap masa depan, merasa bersalah secara berlebihan, dan 

mengembangkan pola perilaku yang menghukum diri atas rasa bersalah 

yang berlebihan. Seseorang yang mengalami depresi berat dan tidak 
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mendapatkan penanganan yang sesuai cenderung akan mengalami putus 

asa hingga beresiko melakukan percobaan bunuh diri (Rosenhan & 

Seligman dalam, Aditomo & Retnowati, 2004).  

Depresi merupakan salah satu penyebab maraknya kasus bunuh 

diri yang terjadi di masyarakat belakangan ini. WHO memprediksikan 

bahwa pada tahun 2020 depresi akan menjadi penyebab penyakit kedua 

terbanyak di dunia yang menyebabkan kematian setelah penyakit 

kardiovaskular (Hariyanto, dalam Maulida 2012).  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Everyday Health yang 

dikutip oleh Andini & Upahita (2018) dalam hellosehat.com, 27% anak 

kuliah memiliki masalah mental. Depresi merupakan masalah mental 

yang paling umum dihadapi, selain itu ada juga gangguan kecemasan, 

gangguan makan, self-hurting, penyalahgunaan alkohol dan narkoba, 

insomnia, serta ADHD. Dalam tulisannya, Andini dan Upahita 

membahas bahwa depresi yang dibiarkan dan tidak mendapatkan 

penanganan dapat berujung pada resiko bunuh diri.  

Berita yang ditulis oleh Pambuhdi (2018) dalam sultrakini.com, 

juga mengungkap tentang maraknya kasus-kasus percobaan bunuh diri 

yang dilakukan oleh beberapa pemuda menunjukkan ketidakstabilan 

psikologis yang diakibatkan oleh tekanan dari lingkungan terdekat 

seperti keluarga dan orang terdekat. Seperti kasus yang terjadi di 

Kendari, Sulawesi Tenggara. Seorang mahasiswa Universitas Halu Oleo 

melakukan percobaan bunuh diri dengan menegak racun serangga. Hal 

ini dikarenakan dirinya depresi akibat masalah percintaan yang 
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dihadapinya dengan kekasihnya. Beruntung, dirinya dapat diselamatkan 

oleh pertolongan medis. 

Kasus lain juga sempat diliput oleh berita Liputan6.com, kasus 

bunuh diri akibat depresi ini terjadi pada mahasiswa Universitas 

Indonesia yang ditemukan tewas gantung diri di kamar kosnya. 

Vincentius Billy diduga mengakhiri hidupnya akibat depresi dengan 

nilai-nilainya yang jeblok (Sunariyah & Nuramdani, 2016). 

Menurut Aditomo & Retnowati (2004, hlm, 3), selain kasus bunuh 

diri, depresi juga dapat dilihat manifestasinya dalam bentuk 

penyelahgunaan narkoba, obat terlarang, dan minum-minuman keras 

(alkohol). Perilaku merusak atau agresif seperti tawuran antar pelajar / 

mahasiswa, kekerasan, dan penurunan prestasi juga merupakan 

menifestasi depresi pada golongan pelajar/ mahasiswa.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2016) 

mengenai depresi dan obesitas pada mahasiswa FK Universitas 

Warmadewa Denpasar Bali, orang dengan gangguan depresi akan 

mengalami produktivitas yang  menurun, memiliki dampak buruk bagi 

masyarakat, tidak akan memerhatikan pola makan  dan aktivitas 

fisiknya. Dalam penelitiannya ini ditemukan adanya korelasi antara 

obesitas terhadap depresi pada mahasiswa usia 15-24 tahun di Kota 

Denpasar. Hal ini dikarenakan mahasiswa obesitas dengan rentang usia 

15-24 tahun yang  menjadi sampel penelitian memiliki pola makan yang 

lebih besar dibanding dengan aktivitas fisik yang kurang sebanding. 

Kemudahan untuk memperoleh makanan cepat saji yang  harganya lebih 

terjangkau juga merupakan salah satu faktor penyebab obesitas. 
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Penelitian mengenai perfeksionisme, harga diri, dan 

kecenderungan depresi yang dilakukan oleh Aditomo & Retnowati 

(2004) mengungkap bahwa perfeksionisme dan harga diri merupakan 

dua personality traits yang berperan dalam depresi. Hal ini disebabkan 

oleh perfeksionisme yang memiliki dua sifat, yaitu perfeksionisme 

adaptif dan maladaptif. Seorang perfeksionis yang adaptif memiliki 

hasrat yang besar untuk mencapai suatu hasil atau prestasi tinggi namun 

tidak mengaitkan kegagalannya dengan rusaknya eksistensi diri. 

Perfeksionis maladaptif yaitu keadaan dimana seseorang memandang 

kegagalan sebagai sesuatu yang mengancam eksistensi dirinya. Hal 

inilah yang memiliki kaitan erat dengan depresi dan dianggap sebagai 

salah satu gejala psikopatologi lainnya. Variabel harga diri yang 

diungkap dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa harga diri bisa 

menjadi faktor resiko dalam depresi. Subjek yang memiliki harga diri 

rendah memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk mengalami 

depresi. 

Tidak hanya berhubungan dengan personalitiy traits, depresi juga 

memiliki kaitan erat dengan cognitive construct. Zawawi & Hamaideh 

(2009) dalam penelitiannya mengungkap bahwa Locus  of Control dan 

Satisfaction with Life yang merupakan sebuah konstruksi kognitif 

seseorang akan sebuah objek, pengalaman, maupun lingkungannya, 

memiliki kaitan yang erat dengan gejala depresi.   

Hal yang serupa juga diungkap oleh Asthininngsih, Marchira, & 

Sedyowinarso (2010) bahwa, adanya keterkaitan antara kecenderungan 

depresi dengan locus of control. Mahasiswa program B PSIK FK UGM 
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sebagian besar memiliki kontrol diri (LOC) internal, yaitu sekitar  63 

responden (80,8%). Mahasiswa program B PSIK FK UGM yang 

memiliki kontrol diri (LOC) external cenderung untuk mengalami 

depresi dibandingkan dengan yang memiliki kontrol diri (LOC) internal. 

Penelitian tersebut juga menunjukkan adanya hubungan signifikan 

antara kemampuan kontrol diri (LOC) dengan kecenderungan depresi 

pada mahasiswa program B PSIK FK UGM. Dari hasil penelitian 

tersebut memberikan hasil bahwa peran LOC dalam diri seorang 

individu sangat diperlukan. Penelitian yang akan dilakukan akan lebih 

spesifik terhadap depresi pada mahasiswa.  

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai depresi telah banyak 

dilakukan, seperti depresi dan kaitannya dengan obesitas (Putra, 2016), 

kecenderungan depresi, perfeksionisme, harga diri (Aditomo & 

Retnowati, 2004), serta kecederungan depresi dengan locus of control 

(Asthininngsih, dkk., 2010). Hal ini menunjukkan bahwa depresi 

memiliki kaitan yang erat dengan berbagai faktor kepribadian dan 

cognitive construct.  

Menurut Pervin (dalam Smet, 1994),  locus of control merupakan 

bagian dari teori belajar sosial (Social Learning Theory) yang 

berhubungan dengan kepribadian dan mewakili harapan umum 

mengenai masalah faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pujian 

dan hukuman terhadap kehidupan seseorang. Locus of control juga 

diartikan sebagai sifat kepribadian yang mengacu pada persepsi individu 

tentang lokus kejadian sebagaimana ditentukan secara internal oleh 
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tingkah lakunya sendiri, atau nasib, keberuntungan, maupun keadaan 

external (Sagone & De Caroli, 2014).  

Ada dua jenis locus of control, internal dan external. Seseorang 

dengan internal locus of control adalah individu yang memandang 

dirinya dapat mengontrol outcomes atau hasil  yang ia peroleh. 

Sementara, individu dengan external locus of control memandang hasil 

atau outcomes yang diperoleh merupakan sesuatu yang tidak bisa 

dikontrol atau berada diluar kontrolnya  (Zaidi & Mohsin, 2013). 

Menurut Jaswal & Dewan (1997), depresi merupakan salah satu 

gejala klinis yang memiliki keterkaitan erat dengan Locus of control. 

Rendahnya kemampuan seseorang atas kontrol pribadi dan rasa 

ketidakberdayaan dapat memicu depresi. Dengan adanya gangguan 

depresi, seseorang akan mengalami perasaan yang tidak pasti, 

ketidakberdayaan, keputusasaan, dll.  

Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa depresi merupakan 

fenomena yang sedang banyak terjadi di kalangan mahasiswa akibat 

banyaknya tuntutan dan tanggung jawab yang diemban. Tuntutan dan 

tanggung jawab ini merupakan faktor yang dapat membuat mahasiswa 

berkembang, namun jika mahasiswa tersebut menginterpretasikan 

tuntutan dan tanggung jawab tersebut sebagai beban maka hal tersebut 

dapat menjadi faktor pendorong depresi. Bagaimana dan seperti apa 

seseorang mahasiswa menginterpretasikan tanggung jawab dan masalah 

yang dihadapi dipengaruhi oleh letak lokus pengendalinya.  

Mahasiswa yang meletakkan lokus pengendalinya pada faktor 

internal maka ia akan cenderung menginterpretasikan kegagalan 
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ataupun kesuksesan yang ia peroleh disebabkan oleh faktor-faktor 

dirinya sendiri, seperti kurangnya usaha dalam melakukan sesuatu 

sehingga dikemudian hari ia dapat lebih berusaha dan meningkatnya 

kemampuannya  untuk meraih kesuksesan dikemudian hari. 

Sebaliknya, jika seorang mahasiswa meletakkan lokus 

pengendalinya pada faktor-faktor external maka ia akan cenderung 

menginterpretasikan kegagalan ataupun kesuksesan yang diperoleh 

berasal atau disebabkan oleh faktor diluar dirinya. Hal ini dapat 

mengakibatkan mahasiswa tersebut merasa tidak berdaya dalam 

mengubah kegagalan tersebut menjadi kesuksesan dikemudian hari. 

Depresi  yang terjadi di kalangan mahasiswa dapat membahayakan masa 

depan para penerus bangsa karena dapat berujung pada penurunan 

tingkat efektifitas diri hingga tindakan membahayakan diri (bunuh diri). 

Maka, pertanyaan yang muncul ialah seberapa besar tingkat depresi 

yang muncul pada mahasiswa berhubungan dengan locus of control 

yang dimiliki ?  

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

hubungan locus of control  dengan depresi pada mahasiswa. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

perkembangan dunia psikologi, terutama dalam bidang psikologi 
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klinis yang berkaitan dengan depresi pada mahasiswa serta 

hubungannya dengan locus of control. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi acuan dalam usaha 

untuk mengendalikan dan mencari solusi untuk masalah depresi pada 

mahasiswa, terutama dalam kaitannya dengan locus of control.  


