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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang  

Tingkat penyalahgunaan minuman beralkohol dalam masyarakat pada 

umumnya, dan lingkungan remaja atau pelajar pada khususnya sudah sangat 

meresahkan semua pihak termasuk dunia pendidikan di negara kita. Akibat 

dari penyalahgunaan minuman beralkohol tersebut sangat memprihatinkan dan 

berdampak  membahayakan masa depan bangsa Indonesia di masa yang akan 

datang (Karsono, 2004).  

Masalah minuman beralkohol akhir-akhir ini telah menimbulkan masalah 

yang mengganggu kondisi ketertiban dan keamanan masyarakat. Kejahatan 

dengan kekerasan, seperti perampokan, penganiayaan, pembunuhan, 

pelakunya biasanya menggunakan minuman beralkohol sebelum 

melakukannya. Namun, perkembangan industri minuman, termasuk minuman 

beralkohol telah mendunia dalam berbagai jenis merk dan kandungan 

alkoholnya. Bahkan beberapa jenis makanan kecil, roti, permen, gula-gula 

juga tidak lepas dari penggunaan bahan alkohol sebagai campuran penyedap 

rasa. Minuman beralkohol yang dikemas dalam berbagai model, botol kecil, 

plastik, kertas dirancang untuk menarik pembeli. Hasil cipta  budaya manusia 

semakin berkembang dengan cepatnya, namun pada sisi lain selalu membawa 

dampak positif maupun negatif (Mandagi, 1996). 
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Menyadari akan pengaruh bahaya minuman beralkohol bagi tubuh 

manusia, maka tatanan pengaturan pengawasan dan pengendalian memang 

diperlukan. Namun kadang-kadang kepentingan ekonomis lebih menonjol dari 

pada kepentingan kesehatan. Minuman beralkohol secara kronis dalam jumlah 

yang berlebihan dapat menimbulkan kerusakan permanen pada jaringan otak 

sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan daya penilaian, 

kemampuan belajar, dan gangguan jiwa. Penderita alkoholisme menahun 

kerap kali menderita penyakit pencernaan  yaitu, radang lambung dan 

kerusakan usus dua belas jari (duodenitis), yang disebut juga ulkus pepticum. 

Ulkus pepticum dapat menyebabkan kanker. Selain itu dapat mengganggu 

jantung dan pembuluh darah. Pengambilan vitamin dari bahan makanan 

berkurang, sehingga daya tahan tubuh berkurang. Akibatnya penderita 

alkoholisme menahun ini mudah sekali terserang penyakit (Su’dan, 1997).  

Berdasarkan penelitian terbaru, menyatakan bahwa alkohol selain 

memabukkan, juga sebagai penyebab kanker diberbagai tempat di dunia 

(Buffetta P, 2006). Beberapa kanker yang dipicu minuman beralkohol antara 

lain : kanker mulut, larynx, oesophagus, liver, usus besar, dan payudara. 

Selain itu, juga sebagai pemicu kanker, pankreas, dan jantung. Jumlah 

penderita kanker yang merupakan peminum alkohol meningkat disejumlah 

tempat terutama di Asia timur dan Eropa timur. Data dari WHO 2004, 

menyebutkan sedikitnya 185.000 pria dan 142.000 wanita, meninggal akibat 

mengkonsumsi minuman beralkohol (Aliabbas A, 2004).  



 3

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh  Sulawesiyanto (2007) di 

kota Pontianak, menyatakan bahwa minuman beralkohol memberikan 

pengaruh besar terhadap kenakalan remaja. Sebesar 20 sampel remaja yang 

mengkonsumsi minuman beralkohol, 80% sampel mengaku pernah melakukan 

kenakalan remaja. Bentuk kenakalan remaja yang pernah dilakukan 

diantaranya kejahatan terhadap kesusilaan, pencurian, penipuan, bahkan 

penganiayaan. Seseorang yang mengkonsumsi minuman beralkohol, timbul 

keberanian untuk melakukan tindakan negatif. Seperti perkelahian, dimana 

secara normal mereka tidak berani melakukannya. Minuman beralkohol ini 

juga menyebabkan ketergantungan atau ketagihan pada diri mereka, sehingga 

mereka melakukan berbagai upaya untuk mendapatkannya, bahkan dengan 

melakukan tindak kejahatan pencurian. Minuman beralkohol juga 

menyebabkan terganggunya otak sehingga membuat hilang rasa malu, dan 

mereka juga menjadi mudah tersinggung serta cepat marah (Anonim, 2007). 

Desa Bekonang Kabupaten Sukoharjo dikenal sebagai desa penghasil 

Ciu (minuman beralkohol). Di desa tersebut terdapat sekitar 50 orang 

pengrajin industri kecil atau industri rumah tangga yang menghasilkan 

minuman beralkohol yang terbuat dari tetes tebu. Minuman beralkohol yang 

dihasilkan oleh pengrajin tersebut hanya mempunyai kadar alkohol rendah, 

yaitu 37%. Karena dikerjakan dengan kondisi yang apa adanya dan sederhana,  

maka hasil yang diperoleh masih jauh dari harapan kadar alkohol yang dapat 

dimanfaatkan untuk industri kimia. Dampak sosial yang tidak menguntungkan 

dilihat dari aspek kesehatan adalah, bahwa dengan kadar yang masih rendah 
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itu, maka apa yang dihasilkan berupa minuman beralkohol tersebut banyak 

disalahgunakan untuk mabuk-mabukan. Kondisi kesehatan dan penyebaran 

penyakit diwilayah Bekonang, tidak berbeda dangan kebanyakan penyebaran 

penyakit diwilayah Solo dan sekitarnya. Penyakit gangguan pernapasan, 

pencernaan, kordiovaskuler, dan penyakit degeneratif lainnya merupakan 

penyakit yang banyak terjadi dikalangan masyarakat Desa Bekonang. Hasil 

produksi “Ciu Bekonang” ini juga distribusikan ke wilayah Surakarta dan 

sekitarnya (Surakarta, Boyolali, Klaten,Karanganyar, Sragen, dan Sukoharjo) 

(Widodo, 2004).  

Boyolali adalah salah satu wilayah pemasaran hasil  dari produksi “Ciu 

Bekonang”, sehingga keberadaan “Ciu Bekonang” di Boyolali secara tidak 

langsung menjadi salah satu dari berbagai jenis minuman beralkohol yang 

dikonsumsi oleh masyarakat pengkonsumsi minum-minuman beralkohol di 

wilayah Boyolali. Dampak dari hal tersebut dapat digambarkan tentang 

gangguan kesehatan yang mungkin terkait dengan minum minuman 

beralkohol di Kabupaten Boyolali, antara lain: jumlah kasus penyakit jantung 

koroner sebanyak 1.112 kasus yang meliputi Angina pectoris (nyeri di dada) 

sebanyak 250 kasus, Acute Miocard Infark (berhentinya otot jantung) 

sebanyak 45 kasus dan dekompkordis (lemah jantung) sebanyak 817 kasus 

(Dinkes Boyolali, 2006).  

Data dari kepolisian daerah Jawa Tengah Resor Bayolali, Sektor 

Boyolali Kota dari beberapa kali operasi yang dilakukan dari tahun 2005 
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sampai Desember 2007, menunjukkan daerah penjualan minuman beralkohol, 

antara lain : Sonolayu, Pasar Boyolali, Pasar Sunggingan, Pulisen, Pasar 

Gambiran, dan terminal Boyolali. Tetapi dari pihak kepolisian setempat tidak 

pernah mendokumentasikan tentang para pengkonsumsi minuman beralkohol 

tersebut. Namun hanya mendokumentasikan kasus-kasus yang terjadi dimana 

kasus tersebut disebabkan dari mengkonsumsi minuman beralkohol. Berbagai 

tempat tersebut, yang terbanyak dari penjual minuman beralkohol  adalah di 

terminal Boyolali dan sekitarnya, yaitu berjumlah 6 kios. 

Terminal Boyolali yang terletak di kelurahan Kiringan, dipinggiran 

kota Boyolali terkenal sebagai daerah pegunungan dengan udara yang masih 

segar dan relatif dingin. Remaja di desa tersebut bila ada acara pesta atau 

malam minggu selalu minum minuman beralkohol sebagai acara pesta 

tersebut. Pesta minuman beralkohol yang sering dilakukan oleh pemuda Desa 

Kiringan tersebut dilatar belakangi oleh berbagai hal yang berbeda-beda. 

Kebiasaan tersebut sangat sulit dihilangkan, karena mereka tidak menyadari 

bahwa minuman beralkohol berdampak terhadap perilaku dan kondisi 

kesehatan fisik maupun jiwa. Ketidakpedulian tersebut terbukti dengan 

kebiasaan mengkonsumsi minuman keras dalam berbagai kesempatan yang 

masih menjadi kebiasaan sampai saat ini.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengadakan 

penelitian tentang : “ Bagaimana gambaran perilaku minum-minuman 

beralkohol dan gangguan kondisi kesehatan pada pemuda di Desa Kiringan 

Boyolali?  ”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang dapat dirumuskan 

permasalahnya sebagai berikut “Bagaimana gambaran perilaku minum-

minuman beralkohol dan gangguan kondisi kesehatan pada pemuda di Desa 

Kiringan Boyolali ? ”. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui gambaran perilaku minum minuman beralkohol dan gangguan 

kondisi kesehatan pada pemuda  Di Desa Kiringan Boyolali.  

2. Tujuan khusus 

a) Mengetahui tingkat pengetahuan tentang bahaya minuman beralkohol 

pada pemuda pengkonsumsi minuman beralkohol di Desa Kiringan 

Boyolali. 

b) Mengamati faktor yang ikut berperan dalam  perilaku pemuda 

pengkonsumsi minuman beralkohol di Desa Kiringan Boyolali.  

c) Mengukur kondisi kesehatan pemuda pengkonsumsi minuman 

beralkohol yang meliputi tekanan darah, kadar Hb, berat badan, tinggi 

badan juga masalah lainnya. 
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D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi ilmu pengetahuan 

Menambah khasanah keilmuan terutama kesehatan masyarakat yang 

berhubungan dengan perkembangan perilaku minum minuman beralkohol 

dan dampaknya terhadap kesehatan.   

2.   Bagi Institusi pendidikan 

Bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat sebagai bahan bacaan dan 

wawasan bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa kesehatan masyarakat 

dalam hal perkembangan dan upaya pencegahan penyakit yang 

berhubungan dengan perilaku minum minuman beralkohol.  

3.  Bagi Masyarakat 

a. Bagi masyarakat dapat memberikan gambaran perilaku minum 

minuman beralkohol dikalangan pemuda sehingga dapat melakukan 

pencegahan terhadap dampak kesehatan 

b. Bagi orang tua dapat memberikan gambaran pengaruh internal 

keluarga dan faktor lingkungan terhadap perilaku minuman beralkohol, 

sehingga bisa diupayakan tindakan-tindakan penanggulangan 

  




