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Abstrak 

 

 

Konsumsi alkohol di kalangan pemuda adalah masalah kesehatan 

serius, minum alkohol berdampak negatif bagi kesehatan dan sosial di 

masyarakat, dewasa muda merupakan awal dari kehidupan yang baru, setelah 

individu melalui masa remajanya maka individu akan dihadapkan berbagai 

macam tantangan dan perubahan peran. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui gambaran persepsi peminum alkohol tentang dampak kesehatan 

pada peminum alkohol di dukuh Mendungan, Jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian kuantitatif dengan rancangan penelitian noneksperimental, 

metode yang digunakan yaitu metode diskriptif, Populasi dalam penelitian 

adalah semua pria usia 18 - 25 tahun yang mengkonsumsi alkohol di Dukuh 

Mendungan, Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 44 dalam penelitian 

ini menggunakan teknik sampel accidental sampling. Hasil menunjukan 

terdapat 24 orang (55,5%) peminum alkohol yang memiliki persepsi baik, 

persepsi yang memahami bagaimana dampak tentang kesehatannya walaupun 

mereka sendiri tetap mengkonsumsi minuman beralkohol, sedangkan yang 

mempunyai persepsi kurang baik sebanyak 20 orang (45,5%). 

 

Kata kunci: persepsi minum alkohol, kesehatan 
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abstract 

Alcohol consumption among youth is a serious health problem, drink 

alcohol have a negative impact on public health and social care, young adults 

is the beginning of a new life, after the individual through his teenage years 

then the individual will be faced with many challenges and changes in the 

role. This study aims to describe the perception of alcohol use on the health 

effects of alcohol drinkers in the hamlet Mendungan, type of research is a 

quantitative research study design noneksperimental, the method used is 

descriptive method, population in the study were all men aged 18-25 years 

consuming alcohol in Hamlet Mendungan, number of samples in this study 

were 44 in this study using a sample accidental sampling technique. The 

results showed there were 24 people (55.5%) of alcohol drinkers who have a 

good perception, the perception that understand how the impact on their own 

health though still consume alcoholic beverages, while having less good 

perception as much as 20 people (45.5%). 

Keywords: Perception drink alcohol, health 
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PENDAHULUAN 

Orang yang mengkonsumsi dan 

kecanduan minuman keras atau 

alkohol disebut dengan istilah 

alcoholism (ketagihan alkohol), istilah 

ini pertama kali diperkenalkan oleh 

Magnus Huss, seorang pejabat bidang 

kesehatan masyarakat di Swedia 

(Bachtiar, 2004). Kecanduan alkohol 

merupakan gangguan yang kompleks 

dan sering dipandang dari perspektif 

biopsychosocial (Karsono, 2005). 

Data WHO memperkirakan 

saat ini jumlah pecandu alkohol 

diseluruh dunia mencapai 64 juta 

orang , dengan angka ketergangtungan 

yang beragam di setiap negara. Di 

Amerika misalnya, terdapat lebih dari 

15 juta orang yang mengalami 

ketergantungan alcohol dengan 25% 

diantara nya adalah pecandu dari 

kalangan wanita. Di Indonesia, Badan 

Narkotika Nasional (BNN) 

memperkirakan ada 3,2 juta 

orang(1,5% dari total populasi )di 

Indonesia mempunyai riwayat 

menggunakan NAPZA di antaranya 

4,6% adalah perilaku minum alkohol 

(Prmob, 2013). 

Dewasa muda merupakan awal 

dari kehidupan yang baru, setelah 

individu melalui masa remajanya 

maka individu akan dihadapkan 

berbagai macam tantangan dan 

perubahan peran. Begitu banyak 

tuntutan dan tugas yang harus 

dipenuhi, membuat priode ini diwarnai 

dengan ketegangan emosi yang 

membuat individu mencari 

pelampiasan dan kesenangan dengan 

mengkonsumsi minum-minuman keras 

(Hurlock, 2012). 

Ketika dilakukan wawancara 

kepada 8 pria usia 18 – 25 tahun yang 

telah pernah mengkonsumsi alkohol di 

dukuh mendungan, ada yang 

menjawab awalnya mengkonsumsi 

minuman keras karena ingin mencoba, 

ingin menghilangkan stress, dan 

karena ikut-ikut teman bergaul. 

Menurut mereka minuman keras itu 

minuman yang beralkohol, dapat 

menghilangkan stress dan ada yang 

mengatakan harus menghindari 

minuman beralkohol karena merusak 

kesehatan. Ketika ditanya tentang 

pengetahuan dampak negatif minuman 

keras bagi kesehatan mereka 

menjawab, minuman keras merusak 

tubuh tetapi tidak tahu apa bahayanya 

secara pasti, ada yang menjawab 

minuman keras bisa merusak ginjal, 

dan lambung. Walaupun kurang begitu 

memahami terhadap bahaya minuman 

keras, mereka tetap mengkonsumsi. 

 

Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui gambaran 

persepsi peminum alkohol tentang 

dampak kesehatan pada peminum 

alkohol di dukuh Mendungan . 

METODE PENELITIAN 

Penelitian yang digunakan 

adalah penelitian kuantitatif dengan 

rancangan penelitian 

noneksperimental, metode yang 

digunakan yaitu metode diskriptif, 

Populasi dalam penelitian adalah 

semua pria usia 18 - 25 tahun yang 

mengkonsumsi alkohol di Dukuh 

Mendungan, Jumlah sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 44 dalam 

penelitian ini menggunakan teknik 

sampel accidental sampling. 
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HASIL 

Karateristik  Responden 

  Berdasarkan hasil penelitian 

menurut karakteristik responden 

peminum alkohol di Dukuh 

Mendungan dapat dilihat pada tabel 1 

berikut: 

 

Tabel 1. Karakteristik Responden 

Kategori Frekuensi Persentase(%) 

Umur ibu   

≤ 20 tahun 18 40,9 

21-23 tahun 15 34,1 
>23 tahun  11 25,0 

Total 44 100 

Status tinggal   

Kos 31 70,5 

Kontrakan 8 18,2 

Orang tua 5 11,4 

Jumlah 44 100 

Jumlah 

Saudara 

  

≤ 2 orang 24 54,5 
3 – 4 orang 19 43,2 

>4 orang  1 2,3 

Jumlah  44 100 

Status 

pekerjaan 

  

Mahasiswa 32 72,7 

Karyawan  12 27,3 

Jumlah  44 100 

 

  

 Berdasarkan tabel 4.1. diatas 

diketahui bahwa umur responden 

berumur ≤ 20 tahun (40,9%) dan 

jumlah terkecil adalah berumur > 23 

tahun (25,0%). Dilihat dari status 

tinggal kebanyakan responden 

bertempat tinggal sebagai orang kos 

sebanyak 31 orang (70,5%) dan yang 

sedikit yang tinggal bersama orang tua 

yaitu sebanyak 5 orang (11,4%). 

 Dilihat dari jumlah saudara 

responden mempunyai jumlah saudara 

≤ 2 orang (54,5%) dan jumlah terkecil 

adalah lebih dari 4 tahun (2,3%). 

Dilihat dari pekerjaan responden 

umumnya mahasiswa yaitu sebanyak 

32 orang (72,7%) dan jumlah yang 

sedikit adalah sebagai karyawan yang 

hanya 27,3%. 

 

Gambaran Persepsi Peminum 

Alkohol tentang Dampak Kesehatan 

pada peminum alkohol 

 

Adapun hasil  pengumpulan data 

secara keseluruhan berkenaan dengan  

gambaran  persepsi  peminum  alkohol 

tentang dampak kesehatan pada 

peminum  alkohol  di  Dukuh 

Mendungan dapat dilihat pada tabel 

4.2. berikut : 

Tabel 2. Hasil Pengumpulan 

Data gambaran persepsi peminum 

alkohol. 

No Persepsi peminum 

alkohol tentang dampak 

kesehatan pada 

peminum alkohol 

N Persenta

se (%) 

1 Kurang  20 45,5% 

2 Baik 24 54,5% 

 Jumlah 44 100,0% 

 

Berdasarkan tabel 4.2. 

diketahui bahwa gambaran persepsi 

peminum alkohol tentang dampak 

kesehatan pada peminum alkohol di 

Dukuh Mendungan yang mempunyai 

persepsi kurang baik sebanyak 20 

orang (45,5%) dan yang mempunyai 

persepsi baik sebanyak 24 orang 

(54,5%). Hal ini berarti tidak ada 

perbedaan yang terlalu siknifikan 

antara responden yang mempunyai 

persepsi baik dan yang kurang baik. 
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Adapun hasil penelitian 

berkenaan dengan gambaran persepsi 

peminum alkohol tentang dampak 

kesehatan pada peminum alkohol di 

Dukuh Mendungan dapat 

dideskripsikan seperti tampak pada 

tabel 4.3. berikut. 

Tabel 3. Deskripsi tentanng 

gambaran persepsi peminum 

alkohol. 

 

  N Min Max Mean 

Std. 

Deviati

on 

Persepsi 
Peminum 

Alkohol 

tentang 

Dampak 

Kesehata

n 

44 33 83 65.91 12.592 

Valid N 

(listwise) 
44        

 

Berdasarkan tabel 4.3. di atas 

diketahui, dari 44 orang nilai rata-rata 

dari persepsi peminum alkohol tentang 

dampak kesehatan peminum alkohol 

sebesar 65,91%, dengan nilai tertinggi 

sebesar 83 dan nilai terendah sebesar 

33 dan nilai standar deviasi sebesar 

12,592. Hal ini menunjukkan bahwa 

rata-rata dari jawaban responden yang 

berada di bawah rata-rata 

dikategorikan mempunyai persepsi 

yang kurang baik dan apabila nilai 

jawaban di atas atau sama dengan nilai 

rata-rata maka dimasukkan pada 

jawaban baik. 

 

PEMBAHASAN 

 

Gambaran Persepsi Peminum 

Alkohol tentang Dampak Kesehatan 

pada Peminum Alkohol di Dukuh 

Mendungan 

Hasil penelitian diketahui 

bahwa gambaran persepsi peminum 

alkohol tentang dampak kesehatan 

pada peminum alkohol di Dukuh 

Mendungan yang mempunyai persepsi 

kurang baik sebanyak 20 orang 

(45,5%) dan yang mempunyai persepsi 

baik sebanyak 24 orang (54,5%), 

dengan nilai maksimal 83 dan nilai 

minimal 33. 

Dari hasil penelitian tersebut 

didapatkan bahwa yang mempunyai 

persepsi baik ternyata lebih banyak 

dari pada yang memiliki persepsi 

kurang baik, persepsi seseorang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, di 

antaranya yaitu dari segi pekerjaanya, 

didalam penelitian ini sendiri terdapat 

72,7% adalah berprofesi sebagai 

mahasiswa. Proses pengetahuan atau 

pengubahan sikap dan tata laku 

seseorang atau usaha mendewasakan 

manusia melalui upaya pengajaran dan 

pelatihan. 

Hal ini merupakan salah satu 

faktor karena menurut (Baron, 2008), 

masing-masing pendidikan memiliki 

perbedaan pengetahuan dan cara 

pandang dan tingkat pendidikan turut 

pula menentukan mudah tidaknya 

seseorang menyerap dan memahami 

pengetahuan yang mereka peroleh, 

pada umumnya semakin tinggi 

pendidikan seseorang makin semakin 

baik pula pengetahuanya. 

Selain faktor dari segi 

pendidikan, faktor lingkungan atau 

lokasi tempat tinggal, seseorang yang 

bertempat tinggal di kos cendrung 

banyak mendapatkan informasi dan 

pengetahuan, hal ini di sebabkan 

bahwa dikos banyak yang memiliki 

pengetahuan dan saling berinteraksi 

untuk saling bertukar pikiran, dalam 
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penelitian ini terdapat 70,5% yang 

bertempat tinggal di kos-kosan. 

Menurut (Chaplin, 2011), lingkungan 

adalah salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi pengetahuan. 

Lingkungan dapat memberikan 

pengaruh pertama bagi seseorang 

dimana seseorang dapat mempelajari 

hal yang baik dan juga hal buruk 

tergantung pada sifat kelompoknya. 

Informasi orang yang memiliki 

sumber informasi yang lebih banyak 

akan memiliki pengetahuan yang lebih 

luas pula. Salah satu sumber informasi 

yang berperan penting bagi 

pengetahuan adalah media massa. 

Pengetahuan masyarakat khususnya 

tentang kesehatan bias didapat dari 

beberapa sumber antara lain media 

cetak, tulis, elektronik,pendidikan 

sekolah, penyuluhan (Oktarina, 2009). 

Waluya, (2007) mengatakan 

bahwa penyimpangan dengan 

mengkonsumsi alkohol terjadi akibat 

sosialisasi yang tidak sempurna baik 

pergaulan di masyarakat maupun 

kehidupan di dalam keluarga yang di 

anggapnya tidak memuaskan, 

Sehingga anak mencari pelarian di luar 

rumah dengan mencari teman yang 

dapat memberikan perlindungan dan 

pengakuan akan keberadaan dirinya. 

Pada penyimpangan yang dilakukan 

melalui penyalahgunaan narkoba dan 

minuman keras, biasanya seseorang 

tidak akan langsung melakukannya, 

akan tetapi di ajak oleh teman 

sekelompoknya untuk mencoba lebih 

dahulu untuk membuktikan bahwa 

meraka telah menjadi orang dewasa, 

lama kelamaan seseorang akan 

mendapatkan pengakuan dari 

kelompoknya dan menjadi bagian dari 

kelompok tersebut. 

Hal ini juga disampaikan oleh 

(Sunaryo, 2008) Selain dari faktor-

faktor tersebut, seseorang  yang 

mengkonsumsi alkohol juga di 

pengaruhi oleh pergaulan yang negatif 

yang memberikan pengaruh dalam 

penggunaan minuman keras. Karena 

dengan minum-minuman keras mereka 

berharap bisa mendapatkan 

kegembiraan, menghilangkan rasa 

rendah diri, mempertahankan gengsi 

dan menghilangkan stress atau 

masalah yang mereka sedang hadapi. 

Di samping itu, tidak sedikit yang ikut-

ikutan dan hanya sekedar mencari 

perhatiaan dan pengakuan bahwa 

dialah yang paling hebat. Mereka tidak 

menyadari bahwa minuman keras 

berdampak terhadap kesehatan dan 

tingkah laku mereka. 

Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Humaidah (2013) yang meneliti 

tentang persepsi  pada remaja 

penyalahgunaan alkohol. Hasil 

penelitian menjelaskan bahwa 

munculnya perilaku penyalahgunaan 

alkohol dipengaruhi oleh keyakinan 

subjek bahwa perilaku tersebut mampu 

memenuhi harapannya yaitu 

menghilangkan stres dan diterima oleh 

lingkungan. Persepsi  tersebut 

akhirnya juga menyebabkan perilaku 

tersebut diulang pada saat-saat 

tertentu. Subjek yang diteliti meyakini 

bahwa perilaku penyalahgunaan 

alkohol mampu memunculkan 

ketenangan dan menghilangkan stres 

yang sedang dialami. 

Di samping itu, sesuai dengan 

apa yang dikemukakan oleh Dewi, 

(2004). Persepsi Terhadap 

Overprotectiv Oang Tua Dengan 

Penyalahgunaan Alkohol Pada Remaja 

Di Kota Semarang. Yang menjelaskan 
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bahwa berdasarkan hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa terdapat 

bukti empiris yang menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara persepsi terhadap 

overprotective orang tua dengan 

penyalahgunaan alkohol pada remaja. 

Persepsi terhadap overprotective orang 

tua memiliki kontribusi sebesar 12,6% 

terhadap penyalahgunaan alcohol pada 

remaja 

Keterbatasan Penelitian 

Beberapa keterbatasan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Jumlah populasi yang tidak jelas 

dan sampel yang hanya 44 

responden. 

2. Peneliti menunggu responden 

dalam mengisi kuesioner yang 

menyebabkan responden terburu-

buru untuk menjawab kuesioner. 

 

PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian 

maka dapat disimpulkan bahwa dari 44 

orang, terdapat 24 orang (55,5%) 

peminum alkohol yang memiliki 

persepsi baik, persepsi yang 

memahami bagaimana dampak tentang 

kesehatannya walaupun mereka sendiri 

tetap mengkonsumsi minuman 

beralkohol. Mengkonsumsi alkohol ini 

sendiri dipengaruhi oleh beberapa 

faktor diantaranya yaitu faktor 

lingkungan dan faktor pendidikan, 

karena tingkat pendidikan akan 

mempengaruhi cara pandang dan 

pengetahuannya.  

 

 

Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, maka 

dapat disarankan sebagai berikut : 

1. Bagi Remaja 

Diharapkan agar dapat mengubah 

cara berpikir yang salah dan 

mengubah persepsi yang irasional 

menjadi yang rasional dan tidak 

tergantung pada hal-hal yang 

negatif ketika sedang menghadapi 

masalah. 

2. Bagi Institusi Terkait/Perawat  

Diharapkan untuk memberikan 

konseling (pendidikan dan 

pelatihan) mengenai dampak atau 

bahaya menggunakan alkohol bagi 

kesehatan agar pengguna tersebut 

tidak mempunyai persepsi yang 

negatif dan mengetahui akan 

bahasa penggunaakn alkohol bagi 

kesehatan. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya  

Bagi peneliti selanjutnya yang 

tertarik dengan penelitian yang 

mengupas tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan persepsi 

pengguna alkohol terhadap 

kesehatan, diharapkan untuk lebih 

memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi persepsi yang 

negatif terhadap penggunaan 

alkohol agar kesehatannya terjaga, 

di samping itu juga dapat 

mengembangkan penelitian dengan 

mengambil sampel pada jangkauan 

yang lebih luas. 
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