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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Fenomena konsumsi minuman beralkohol adalah masalah sosial yang telah 

lama terjadi di masyarakat. Perilaku konsumsi minuman beralkohol pada remaja saat 

ini merupakan suatu permasalahan yang perlu menjadi perhatian serius, dikarenakan 

menunjukkan terjadinya peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, akibatnya 

sering memicu tindakan kriminalitas seperti, perkelahian, pencurian, perbuatan 

asusila dan banyaknya premanisme pada kalangan remaja (Utina, 2012). Minuman 

beralkohol adalah segala jenis minuman yang dapat memabukan, sehingga dengan 

meminumnya dapat membuat hilangnya kesadaran, yang termasuk minuman alkohol 

misalnya arak, wine, whisky, brandy, sampagne, dan vodka (Tumimbang, 2013). 

Menurut Taffal (dalam Wagiu, Sekeon dan Engkeng, 2017) alkohol adalah salah 

satu zat yang paling sering disalahgunakan di dunia. Yang dimaksud dengan 

minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung karbohidrat dengan cara 

fermentasi dengan menambahkan ethanol. 

Konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dapat menyebabkan masalah 

kesehatan serius. Minuman beralkohol berdampak buruk bagi kesehatan, dalam 

minuman beralkohol terdapat zat yang bisa memengaruhi kondisi fisik dan mental, zat 

yang dapat membuat merasa santai dan senang namun dapat berakibat masalah 

kesehatan yang cukup serius bagi penggunanya. Penyalahgunaan alkohol jangka 

panjang dapat menyebabkan hepatitis, sirosis, hipertensi portal, kanker hati, dan 

penyakit jantung.
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Dengan mengkonsumsi minuman  beralkohol secara berlebihan dapat menyebabkan 

mabuk dan keracunan, bisa juga merusak sistem dalam tubuh (Maula dan Yuniastuti, 

2017).  

World Health Organization (WHO) melaporkan 4% kematian disebabkan oleh 

penyalahgunaan alkohol. Penyalahgunaan alkohol adalah faktor risiko kematian 

kelima pada orang-orang antara usia 15 sampai 49 tahun (Mekonen, Fekadu, Chane 

dan Bitew, 2017). Hal ini juga sejalan dengan data yang didapat dari  Winuri (2018) 

menyebutkan total korban jiwa yang disebabkan dari minuman keras mengalami 

peningkatan setiap tahunnya pada tahun 2015 jumlah korban sebanyak 28 orang, 

pada tahun 2016 adalah 57 orang, pada tahun 2017 adalah 32 orang, dan pada tahun 

2018 adalah 114 orang. Korban jiwa yang disebabkan minuman alkohol pada tahun 

2018 di wilayah Jawa Barat sebanyak 58 orang, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, 

Tangerang, dan Bekasi) sebanyak 37 orang, dan Papua sebanyak 19 orang. Data ini 

menunjukkan korban jiwa yang disebabkan minuman beralkohol terus mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahunnya. 

Konsumsi minuman beralkohol selain berdampak buruk pada kesehatan bisa 

juga sebagai pemicu berbagai keributan dan permasalahan sosial. Minuman keras ( 

MIRAS) menjadi salah satu penyebab masalah kematian di Papua dikarenakan 

banyaknya warga Papua yang sering mengkonsumsi minuman alkohol. Dalam satu 

bulan sebanyak 365 orang yang meninggal dunia  (Kompasmania.com).  

Salah satu media cetak yang terdapat di Papua melaporkan tiga remaja melakukan 

tindakan kriminal setelah mengkonsumsi minuman beralkohol yang mengakibatkan 

terjadi pembunuhan dan mengakibatkan satu rumah terbakar (antimiras.com 2019). 
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Dampak sosial yang dilaporkan oleh salah satu media cetak Jawapos (2019) terdapat 

sekelompok mahasiswa Papua yang diamankan warga di Jimbaran di karenakan 

terlibat keributan usai menggelar pesta miras di kos-kosan mereka dan diserahkan 

pada kepolisian.  

Masalah yang muncul dari minuman keras atau yang lebih dikenal dengan 

sebutan MIRAS tidak hanya terjadi di negara berkembang, di negara maju pun 

masalah yang ditimbulkan dari miras merupakan persoalan serius yang perlu untuk 

segera ditangani. WHO (2014) menyatakan bahwa 61,7% dari warga dunia yang 

berusia lebih dari 15 tahun pernah mengkonsumsi minuman beralkohol dalam satu 

tahun terakhir, dan sekitar 16,0% adalah pecandu alkohol. Hal ini pun diperkuat dari 

hasil penelitian yang dilakukan Center for addiction and mental health di Toronto, 

menemukan bahwa konsumsi minuman beralkohol masyarakat dunia mengalami 

peningkat dari tahun ke tahunnya. Dari hasil temuan yang diungkapkan jumlah volume 

konsumsi minuman beralkohol dari tahun 1990 sampai 2017 mengalami peningkatan 

70% jumlah volume alkohol yang dikonsumsi meningkat dari 20,999 juta liter pertahun 

menjadi 35,676 juta liter pertahunnya (Prasasti, 2019). 

Indonesia sendiri  mengalami peningkatan penggunaan alkohol yang cukup 

besar. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), prevalensi konsumsi 

alkohol di Indonesia dari 258.366 sampel rumah tangga pada 1 tahun terakhir adalah 

8,8% pria dan 0,7% wanita. Jumlah konsumsi alkohol mulai meningkat pada usia 15 

sampai 24 tahun sebesar 5,5% meningkat menjadi 6,7% pada usia 25 sampai 34 

tahun (Riset kesehatan dasar, 2013). Lebih kususnya lagi di Papua juga mengalami 

penigkatan konsumsi minuman beralkoh, dari laporan yang diperoleh jumlah 

https://www.liputan6.com/health/read/3647645/mabuk-tak-langsung-ambruk-cek-6-fase-efek-minuman-beralkohol
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penggunaan minuman beralkohol di papua mengalami peningkatan sebesar 5% 

dalam setahun saja (Ahdiat, 2019). 

Awal mulanya MIRAS masuk ke Papua malalui para pendatang, orang Eropa, 

Melayu, dan lainnya, pada awalnya orang-orang asli Papua tidak mengenal MIRAS. 

Setelah dengan masuknya pendatang ke Papua, masyarakat di Papua mulai 

mengenal MIRAS, daerah pesisir pantai Papua lah yang terlebih dahulu mengetahui 

minuman beralkohol dikarenakan mereka lebih dahulu yang melakukan kontak 

dengan orang-orang yang datang dari luar Papua. Dengan seiringnya waktu banyak 

masyarakat Papua yang mengalami ketagihan dan menyalahgunakan alkohol sampai 

sekarang (Kompasmania.com) 

Salah satu yang menjadi perhatian peneliti adalah mahasiswa dari Indonesia 

Timur, adalah dari Papua yang sering mengkonsumsi miras di kontrakan atau kos 

mereka. Banyak mahasiswa Papua yang sering mengkonsumsi minuman beralkohol 

beberapa anggota masyarakat yang tinggal di sekitar kontrakan mahasiswa Papua 

sering mengeluhkan perilaku mahasiswa saat mabuk. Peneliti melakukan wawancara 

dengan salah satu anggota masyarakat pada tanggal 13 Maret 2019 di Bendan Duwur 

Semarang yaitu Bapak M. Bapak M mengatakan: 

“Mahasiswa Papua sering mabuk, terutama pada malam hari. Mereka minum 
miras, bernyanyi dengan suara keras dan akhirnya mereka saling berkelahi 
diantara mereka sendiri. Hal ini sangat menganggu kami, warga masyarakat 
asli. 
 
Pernyataan bapak M, diakui oleh saudara Y seorang mahasiswa asal Papua 

yang mengatakan:  

“Saat kami sedang minum sambil bermain musik dan mungkin nada suara 
kami yang keras atau mungkin karena waktu yang sudah larut malam (tidak 
ingat jam secara pasti), sehingga warga di sekitar mulai merasa terganggu dan 
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menegur. Saat ini jika mau mengkonsumsi minuman beralkohol, kami mencari 
tempat yang aman dan jauh agar tidak menggangu warga sekitar”.  
 
Menurut peneliti dari hasil pengamatan dan pengetahuan selama berteman 

dengan mahasiswa Papua banyak mahasiswa Papua yang sering mengkonsumsi 

minuman beralkohol. Biasanya jenis minuman yang sering dikonsumsi dan mudah 

dibeli adalah minuman Vodka, bir, anggur OrangTua dan minuman lokal seperti Cap 

Tikus, dan arak. Perilaku mengkonsumsi minuman alkohol akan memiliki dampak 

negatif bagi mahasiswa Papua, mulai dari dampak pada kesehatan hingga dampak 

sosial yang akan terjadi. Peneliti melakukan wawancara dengan empat penjaga kos-

kosan disekitaran Karangrejo. Pengakuan dari responden mengatakan mereka sudah 

tidak lagi menerima mahasiswa asal Papua di kos-kosan, dikarenakan kebanyakan 

mahasiswa Papua sering mengkonsumsi minuman beralkohol dan membuat 

keributan 

Mahasiswa yang berasal dari Papua melihat Pulau Jawa sebagai pusat 

pembangunan di Indonesia dimana terdapat institusi pusat pendidikan yang 

berkualitas terutama di setiap kota-kota besar termasuk kota Semarang. Di kota 

Semarang, sangat mudah untuk menemukan tempat jual minuman beralkohol. 

Minuman beralkohol dapat dibeli dengan mudah di berbagai tempat umum, misalnya 

di supermaket, kafe, bahkan di warung ada yang menyediakan minuman beralkohol. 

Karena mudahnya membeli minuman beralkohol di kota Semarang menyebabkan 

peningkatan permasalahan yang timbul. 

Faktor-faktor yang memengaruhi atau mendorong penggunaan minuman 

beralkohol dapat dikelompokkan dalam dua yakni faktor pribadi dan sosial. Faktor 

sosial antaranya konflik pernikahan, perpisahan dari keluarga, kekerasan dalam 
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rumah tangga, penerapan disiplin yang lemah, tidak menentu atau tidak konsisten, 

kurangnya pengawasan orang tua atau dominasi berlebihan salah satu anggota 

keluarga. Faktor pribadi antara lain kepribadian dan tingkat stres (Becker, 2012). 

Stres merupakan salah satu reaksi atau respon psikologis manusia saat kondisi 

yang disebabkan adanya ketidaksesuaian antara situasi yang diinginkan dengan 

keadaan yang sebenarnya. Setiap orang pernah memiliki pengalaman terhadap stres. 

Stres merupakan hal yang normal dialami individu dan menjadi bagian dalam 

kehidupan. Stres dapat membuat seseorang yang mengalaminya untuk berusaha 

agar dapat menyelesaikan permasalahan atau tantangan dalam hidup, sebagai 

bentuk respon beradaptasi untuk terus bertahan. Tanggung jawab dan tuntutan 

kehidupan akademik pada mahasiswa dapat menjadi bagian stres yang biasa dialami 

oleh mahasiswa (Barseli, Ifdil, dan Nikmarijal, 2017). Penelitian yang dilakukan 

Mphele, Gralewski, dan Balogun (2013) mengatakan terdapat  hubungan yang positif 

antara stres akademik tinggi dan kebiasaan untuk mengkonsumsi minuman 

beralkohol pada mahasiswa. 

Mahasiswa adalah individu yang gampang untuk mengalami stres terutama 

dalam lingkungan akedemik. Tanggung jawab dan tuntutan akademik pada 

mahasiswa menjadikan mahasiswa gampang mengalami stres. Govaerts dan 

Gregoire (2004) mengungkapkan jumlah mahasiswa yang mengalami stres akademik 

meningkat setiap semesternya.  

Menurut Govaerts dan Gregoire (2004) stres akedemik adalah suatu keadaan 

atau kondisi dimana individu mengalami atau mendapat suatu tekanan yang berkaitan 

dengan lingkungan akademi. Alvin (dalam Barseli dkk, 2017) stres akedemik adalah 
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tekanan-tekanan yang terjadi dalam individu yang disebabkan oleh persaingan 

maupun tuntutan akademik. Selanjutnya menurut Thurson (dalam Barseli dkk, 2017) 

stres akademik dapat disebabkan oleh materi pelajaran yang berat dan tidak mampu 

untuk mengikuti pelajaran, sehingga muncul rasa takut terhadap  pelajaran. Tekanan 

dan tuntutan yang bersumber dari kegiatan akademik disebut dengan stres akademik. 

 Dampak dari stres terhadap mahasiswa bisa sangat beragam bisa 

memunculkan hal positif dan juga negatif. Dampak positif dari stres berupa 

peningkatan kreativitas dan memicu perkembangan diri, selama stres yang dialami 

masih dalam batas kapasitas individu. Stres tetap dibutuhkan untuk pengembangan 

diri mahasiswa Smeltzer (dalam Suwartika, Nurdin dan Ruhmadi, 2014). Sedangkan 

menurut Widianti dalam Suwartika dkk (2014) dampak negatifnya jika mahasiswa 

merasa beban stres yang dirasakan terlalu berat dapat memicu seseorang berperilaku 

negatif seperti merokok, penyalahgunaan narkoba dan konsumsi minuman 

beralkohol. Penelitian yang dilakukan Briony dan Ben (2017) hampir 60% orang 

mengkonsumsi minuman beralkohol untuk mengatasi stres. Dengan mengkonsumsi 

minuman alkohol ketika mengalami stres dapat membuat lebih merasa rileks dan 

melupakan sejenak masalah yang dihadapi. 

Peneliti melihat fenomena minuman beralkohol pada mahasiswa yang berasal 

dari Papua. Mahasiswa yang berasal dari Papua melihat Pulau Jawa sebagai pusat 

pembangunan di Indonesia dimana terdapat institusi pusat pendidikan yang 

berkualitas terutama di setiap kota-kota besar termasuk kota Semarang. Pada 

awalnya kebanyakan mahasiswa Papua yang berkuliah di Semarang mendapatkan 

beasiswa dari berbagai macam lembaga bantuan. Menurut ketua Himpunan Pelajar 
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dan Mahasiswa Papua Semarang (HIPMAPAS) jumlah mahasiswa Papua yang 

berkuliah saat ini adalah 115 mahasiswa yang tersebar di berbagai kampus di kota 

Semarang. 

 Menurut informasi pengurus Yayasan Binterbusih suatu Yayasan yang 

memberikan beasiswa bagi mahasiswa Papua, banyak mahasiswa Papua yang tidak 

berhasil menyelesaikan kuliah. Informasi ini diperkuat pernyataan Wilemus salah satu 

pengurus HIPMAPAS, bahwa mahasiswa Papua banyak yang putus kuliah karena 

berbagai masalah diantaranya kesulitan dalam adaptasi dengan budaya di Semarang, 

tidak siap dengan tuntutan perkuliahan, ketidakmampuan mengelola waktu hingga 

ketidakmampuan beradaptasi dengan tuntutan lingkungan. Baik dari Yayasan 

Binterbusih maupun HIPMAPAS menyebutkan perilaku mengkonsumsi minuman 

keras telah menjadi tradisi bagi mahasiswa Papua untuk melupakan masalah maupun 

untuk merayakan suatu keberhasilan. 

Peneliti melakukan wawancara awal pada dua mahasiswa Papua, seorang 

responden yang sedang kuliah di semester 4 sebuah perguruan tinggi di daerah 

Bendan responden mengatakan bahwa minum minuman keras sudah menjadi 

kebiasaan namun akan lebih sering mengkonsumsi minuman alkohol jika sedang 

mendapat masalah, entah masalah pribadi ataupun masalah akademik. Responden 

kedua mengutarakan sering mengkonsumsi minuman alkohol pada saat dia merasa 

stres, terutama saat dikejar-kejar oleh orang tua serta dosennya untuk menyelesaikan 

pendidikannya. 

Melihat fenomena dan beberapa hasil penelitian, muncul pertanyaan adakah 

hubungan antara stres akedemik terhadap perilaku konsumsi alkohol pada 
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mahasiswa yang berasal dari Papua? Berpijak dari pertanyaan, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Antara Stres Akedemik dengan 

Perilaku Konsumsi Minuman Beralkohol pada Mahasiswa Papua di Semarang. 

1.2. Perumusan masalah 

Apakah terdapat hubungan antara stres akademik dengan kecenderungan 

perilaku konsumsi minuman beralkohol pada mahasiswa Papua di Semarang? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara stres akademik 

dengan perilaku konsumsi minuman beralkohol pada mahasiswa Papua di Semarang. 

1.4. Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang jelas secara 

teoritis maupun praktis, antara lain: 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

1. Hasil penelitian ini dapat berguna untuk pengembangan khususnya dalam 

bidang psikologi pendidikan dan psikologi perkembangan. 

2. Memberikan informasi pada pembaca mengenai ada atau tidaknya hubungan 

antara stres akademik dengan kecenderungan perilaku konsumsi alkohol pada 

mahasiswa. 

3. Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai hubungan stres 

akademik dan perilaku konsumsi minuman beralkohol. 
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1.4.2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan 

masukan bagi pihak yang berkepentingan (mahasiswa pada umumnya) dan 

membutuhkan pengetahuan berkenan dengan penelitian ini. 


