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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 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).  

Konsumsi alkohol di kalangan pemuda adalah masalah kesehatan serius, 

minum alkohol berdampak negatif bagi kesehatan dan sosial di masyarakat. 

Individu yang sudah sampai pada fase penyalahgunaan dan ketergantungan 

miras dapat berperilaku anti sosial seperti mencuri, suka berkelahi dan marah-

marah, acuh dan apatis terhadap permasalahan dan kondisi sosialnya, hingga 

berdampak bagi kesehatannya yaitu mengalami gangguan perkembangan otak, 

bunuh diri dan depresi, kehilangan memori, risiko tinggi terhadap perilaku 

seksual, kecanduan, pengambilan keputusan terganggu, prestasi akademis 

yang buruk, kekerasan, dan kecelakaan kendaraan bermotor (cedera dan 

kematian), (Dariyo, 2004). 
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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). 

Data yang diperoleh Riset Kesehatan Dasar, prevalensi peminum 

alkohol pada 12  bulan terakhir dan 1 bulan terakhir menurut Kabupaten atau 

Kota di Provinsi Jawa Tengah terutama kota Surakata adalah sebagai  berikut 

presentase di kota Surakarta konsumsi alkohol pada 12 bulan terakhir tercatat 

3,7% dan pada 1 bulan terakhir tercatat 1,7%, pada umur 10-14 tahun 

konsumsi alkohol pada 12 bulan terakhir 0,1% dan pada 1 bulan terkhir 0,1%, 

dan pada umur 15-24 tahun konsumsi alkohol pada 12 bulan terakhir 4,5% dan 

pada 1 bulan terakhir 2,3% (Riskesdas, 2009).   . 

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi  Jawa Tengah di 

perkirakan sekitar 25% remaja telah menggunakan minuman keras. Kebiasaan 

minum-minuman keras ini terjadi pada remaja yang berusia 15-25 tahun, 

dengan berbagai macam factor pendorongnya di mulai dari coba-coba, karena 

solidaritas terhadap teman, sebagai pencari identitas diri, ataupun sebagai 

bentuk pelarian diri dari masalah yang dihadapi (Dinkes Provinsi Jateng, 

2010). 
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Dewasa muda merupakan awal dari kehidupan yang baru, setelah 

individu melalui masa remajanya maka individu akan dihadapkan berbagai 

macam tantangan dan perubahan peran, banyaknya 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). 

Dampak kesehatan yang terjadi dari konsumsi minuman beralkohol 

yang berlebih antara lain, GMO (Gangguan Mental Organik) 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, lalu perubahan psikologi, seperti susah konsentrasi, bicara 

melantur, mudah tersinggung, kemudian takaran dosis yang diminum akan 

semakin besar karena kecanduan, oleh karena itu, sayang sekali jika seseorang 

sudah terbiasa dengan kecanduan minuman keras karena akan menghambat 

perkembangan memori dan sel-sel otak, selanjutnya Oedema otak merupakan 

pembengkakan dan terbendungnya darah pada jaringan-jaringan otak sehingga 

mengakibatkan gangguan koordinasi dalam otak secara normal. 

Mengkonsumsi minuman keras hingga kecanduan bisa menyebabkan 

gangguan pada jantung. Lama kelamaan jantung tidak akan berfungsi secara 

normal (Mubarak, 2009) 
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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. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian masalah di latar belakang, maka rumusan 

permasalahan peneliti adalah bagaimana “Gambaran Persepsi Peminum 

Alkohol Tentang Dampak Kesehatan Pada Peminum Alkohol Di Dukuh 

Mendungan”. 
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C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui gambaran persepsi peminum alkohol tentang 

dampak kesehatan pada peminum alkohol di dukuh Mendungan . 

D. Manfaat penelitian 

1. Bagi peneliti 

Menambah informasi tentang persepsi peminum alkohol di dukuh 

mendungan 

2. Bagi institusi pendidikan 

Bagi program studi keperawatan sebagai bahan bacaan dan wawasan bagi 

mahasiswa, khususnya mahasiswa keperawatan dan  dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut. 

3. Bagi institusi pelayanan kesehatan 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi untuk memahami 

persepsi seorang  peminum alkohol. 

4. Bagi responden 

Agar responden mengerti dan memahami akibat atau dampak dari 

mengkonsumsi alkohol, yang diharapkan responden meninggalkan 

kebiasaan buruknya itu.  
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E. Keaslian penelitian 

1. Dewi(2004). Persepsi Terhadap Overprotectiv Oang Tua Dengan 

Penyalahgunaan Alkohol Pada Remaja Di Kota Semarang. 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 alkohol pada remaja 

Perbedaan peneliti dengan penelitian diatas adalah pada tempat 

penelitian, waktu penelitian dan variabelnya, peneliti diatas juga meneliti 

tentang sikap dan pengetahuannya sedangkan peneliti hanya meneliti 

gambaran persepsi seorang peminum alkohol. 

2. Setiawan(2009). Aspek Persepsi Masyarakat Mengkonsumsi Minuman 

Lokal “SOPI” Di Kabupaten Maluku Tengah Kecamatan Kota Masohi 

Kelurahan Namaelo Maluku Tengah.  Berdasarkan hasil penelitian  

menunjukkan bahwa dari segi faktor komponen kognitif menunjukan 

pengetahuan masyarakat tentang minuman beralkohol adalah minuman 

rakyat yang sering di konsumsi oleh masyarakat setempat sebagai salah 

satu minuman pererat persaudaraan antar masyarakat satu dengan yang 

lain yang sudah menjadi budaya masyarakat setempat sehingga 

pemahaman informan terhadap minuman beralkohol yaitu sebatas 

pengaruh jangka pendek atau efek intoksifikasi (mabuk) yang ditimbulkan 

oleh minuman beralkohol 
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Perbedaan peneliti dengan penelitian diatas adalah pada tempat 

penelitian, waktu penelitian dan variabelnya, peneliti hanya membahas 

tentang gambaran persepsi peminum alkohol tentang dampak kesehatan 

pada peminum alkohol di dukuh Mendungan. 


