
 

 

 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Dunia perkuliahan dapat menjadi masa yang penuh dengan tekanan bagi 

para mahasiswanya, tak terkecuali mahasiswa Fakultas Kedokteran. Beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa tingkat stres berada lebih tinggi di kalangan 

mahasiswa kedokteran dibandingkan dengan mahasiswa program studi lainnya.123 

Mereka dituntut untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan dan sosial 

yang baru. Banyaknya materi yang harus dipelajari dan adanya faktor keterbatasan 

waktu membuat mereka sering kesulitan untuk menjaga keseimbangan antara 

kegiatan akademik, kesehatan fisik, kesehatan mental, keluarga, dan keadaan 

finansial. Sehingga bukan sesuatu yang asing lagi apabila mereka sering mengalami 

stres. Akibat tingginya tekanan, mahasiswa sering mencari cara atau aktivitas 

lainnya untuk dapat mengurangi stres. Salah satunya, mereka memilih untuk 

memiliki hewan peliharaan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi 

masalah tersebut.4  

 Memelihara hewan sudah menjadi aktivitas yang digemari oleh berbagai 

kalangan di dunia termasuk di Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh 

World Society for the Protection of Animal (WSPA) pada tahun 2007 tercatat 

jumlah populasi hewan peliharaan sebanyak 23.000.000 ekor di Indonesia yang 

menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi hewan peliharaan 

kelima terbanyak di dunia pada tahun tersebut.5 Sedangkan survei di tahun 2019 
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yang dilakukan oleh Pet Food Manufacturers’ Association (PFMA) menyatakan 

bahwa terdapat sekitar 40% rumah tangga di dunia yang memiliki hewan 

peliharaan.6 

 Sejak dahulu hubungan manusia-hewan telah terjalin. Sejarah menunjukkan 

bahwa manusia telah memelihara hewan sejak tahun 10.000 sebelum Masehi (SM). 

Hubungan ini pertama kali dimulai sebagai teman berburu yang kemudian berubah 

menjadi pendamping di kehidupan manusia serta saling bergantung dengan satu 

sama lain. Di zaman sekarang, ikatan manusia-hewan dan manfaatnya semakin 

populer.7 Berbagai penelitian menunjukkan korelasi antara memelihara hewan 

dengan manfaat yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan Tami Pohnert 

menyatakan bahwa hewan peliharaan secara keseluruhan memiliki dampak positif 

terhadap kesehatan pemiliknya.8 Penelitian lain yang dilakukan oleh E. Marie 

Southerland menunjukkan bahwa interaksi manusia-hewan memberikan efek santai 

dan menenangkan pada populasi lanjut usia.9 Penelitian lainnya yang dilakukan 

oleh Cynthia Sau Ting Wu dkk menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat 

kedekatan dengan hewan peliharaan dikaitkan dengan tingkat stres yang semakin 

rendah.10 Namun, walaupun begitu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Simonne Wright tidak ditemukan asosiasi antara memelihara hewan dengan tingkat 

stres dan kualitas hidup.11 Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Mae Wells 

juga menyatakan tidak adanya hubungan antara memelihara hewan dan tingkat stres 

pada mahasiswa.4  

 

 



 

 

 3 

1.2 Perumusan Masalah 

 Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan adanya hubungan antara 

memelihara hewan dan tingkat stres serta dampak positif lainnya terhadap 

kesehatan pemiliknya. Namun, beberapa penelitian lainnya tidak menunjukkan 

adanya asosiasi antara memelihara hewan dan tingkat stres. Dikarenakan adanya 

hasil penelitian dari publikasi terdahulu yang masih menunjukkan ketidaksesuaian 

hasil, maka peneliti merasa perlu melakukan penelitian mengenai hubungan antara 

memelihara hewan dan tingkat stres. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

- Apakah terdapat hubungan antara memelihara hewan dan tingkat stres pada 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan (UPH)? 

- Apakah terdapat hubungan antara memelihara hewan, jenis kelamin, dan 

tingkat stres pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pelita 

Harapan (UPH)? 

- Apakah terdapat hubungan antara tingkat kedekatan dengan hewan 

peliharaan dan tingkat stres pada mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Pelita Harapan (UPH)? 

- Apakah terdapat hubungan antara memelihara hewan ras atau campuran dan 

tingkat stres pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pelita 

Harapan (UPH)? 

 

 



 

 

 4 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

 Untuk mengetahui gambaran hubungan antara memelihara hewan dan 

tingkat stres. 

 

1.4.2 Tujuan Khusus 

- Untuk memperoleh data mengenai hubungan antara memelihara hewan 

yang diukur dengan menggunakan kuesioner demografik dan tingkat stres 

yang diukur dengan Perceived Stress Scale (PSS) pada mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Pelita Harapan. 

- Untuk memperoleh data mengenai memelihara hewan, jenis kelamin, dan 

tingkat stres pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pelita 

Harapan. 

- Untuk memperoleh data mengenai hubungan antara kedekatan dengan 

hewan peliharaan yang diukur dengan menggunakan Lexington Attachment 

to Pets Scale (LAPS) dan tingkat stres yang diukur dengan Perceived Stress 

Scale (PSS) pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pelita 

Harapan. 

- Untuk memperoleh data mengenai hubungan antara memelihara jenis 

hewan tertentu (ras tau campuran) dan tingkat stres pada mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Akademik 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan mengenai 

hubungan antara memelihara hewan dan tingkat stres. 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

 Penelitian ini dapat menjadi masukan informasi bagi masyarakat mengenai 

hubungan antara memelihara hewan dan tingkat stres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


