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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Ansietas merupakan respon fisiologis otak terhadap ancaman dan stimulus 

yang berusaha untuk dihindari oleh setiap orang.1 Ansietas ditandai dengan 

perasaan cemas dan gelisah yang berlebihan akan suatu peristiwa yang akan segera 

terjadi atau suatu hal yang tidak pasti. Perasaan sedih, khawatir, tidak ada harapan, 

keputusasaan, dan perasaan tidak berdaya dapat menjadi respon terhadap suatu 

stresor dalam kehidupan. Namun pada orang-orang dengan depresi, gejala-gejala 

ini cenderung menetap dengan tingkat keparahan yang lebih tinggi.2 

Menurut Anxiety and Depression Association of America, ansietas dan 

depresi merupakan dua dari masalah kesehatan mental yang paling sering terjadi 

pada mahasiswa. Hal ini dapat terjadi karena mahasiswa dapat dengan mudah 

merasa cemas karena pada masa inilah pada umumnya seseorang memikirkan 

tentang masa depan kehidupan mereka dan secara bersamaan harus 

menyeimbangkan antara kuliah, sosial dan pertemanan, dan keluarga. 2 

Prevalensi ansietas dan depresi yang tinggi pada mahasiswa kedokteran 

telah dilaporkan di seluruh dunia.3 Menurut meta-analisis dari 77 studi, 

diperkirakan prevalensi depresi secara global mencapai 28.8%.4 Penelitian-

penelitian terdahulu menyebutkan bahwa fakultas kedokteran menyediakan 

lingkungan yang kurang baik untuk kesehatan mental.5,6 Tekanan akademik, beban 
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kerja, masalah finansial, dan kurang tidur disebutkan sebagai stresor yang umum 

terjadi pada mahasiswa kedokteran.7,8 

Tingkat kecemasan dengan intensitas tinggi ditemukan pada mahasiswa 

kedokteran tahun pertama. Mahasiswa dengan tingkat perubahan adaptif dan stresor 

yang berbeda akan memiliki tingkat kecemasan yang berbeda pula. Penelitian yang 

dilakukan pada tahun 2013 di Universitas Udayana, Indonesia mendapatkan hasil 

prevalensi kecemasan mahasiswa kedokteran semester 1 mencapai 25% dan 

semester 7 11.7%.9 

Pada penelitian terdahulu di Universitas Lampung, dilaporkan tingkat stres 

mahasiswa tahun pertama lebih berat dibandingkan dengan mahasiswa tahun 

kedua. Terdapat 22 dari 92 mahasiswa tahun pertama yang mengalami stres berat 

dan 10 dari 92 mahasiswa tahun kedua dan mengalami stres berat. Mahasiswa tahun 

pertama rentan terhadap stres akibat transisi kehidupan di lingkungan universitas. 

Mahasiswa tahun kedua dianggap berhasil untuk beradaptasi dengan lingkungan 

kamus dan kurikulum baru.10 

Meskipun sudah pernah dilakukan penelitian tentang tingkat stres pada 

mahasiswa kedokteran tahun pertama dan tahun kedua namun, belum ada penelitian 

tentang tingkat ansietas, depresi dan faktor-faktor yang paling berpengaruh pada 

tingkat ansietas dan depresi pada mahasiswa kedokteran di Universitas Pelita 

Harapan. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena gejala-gejala dari ansietas 

dan depresi dapat menimbulkan penurunan performa akademik pada mahasiswa 

kedokteran.3 
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1.2. Perumusan Masalah 

Walaupun sudah pernah dilaporkan atau dipublikasikan pada penelitian 

sebelumnya bahwa tingkat stres mahasiswa kedokteran tahun pertama lebih tinggi 

dibanding tahun kedua, namun belum ada penelitian khusus yang dilakukan di 

Universitas Pelita Harapan tentang tingkat ansietas dan depresi pada mahasiswa 

kedokteran tahun pertama dan tahun kedua, serta faktor-faktor yang berpotensi 

untuk menimbulkan ansietas dan depresi pada mahasiswa kedokteran, sehingga 

penelitian ini penting untuk dilakukan. 

1.3. Pertanyaan Penelitian 

• Bagaimana perbedaan tingkat ansietas dan depresi mahasiswa tahun 

pertama dan tahun kedua di Fakultas Kedokteran Universitas Pelita 

Harapan? 

• Apakah jenis kelamin mempengaruhi tingkat ansietas dan depresi 

mahasiswa kedokteran? 

• Apakah tempat asal sekolah mempengaruhi tingkat ansietas dan depresi 

mahasiswa kedokteran? 

• Apakah penataan tempat tinggal mempengaruhi tingkat ansietas dan depresi 

mahasiswa kedokteran? 
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1.4.  Tujuan Penelitian 

1.4.1. Tujuan Umum 

- Mengetahui perbedaan tingkat ansietas dan depresi mahasiswa tahun 

pertama dan tahun kedua di Fakultas Kedokteran Universitas Pelita 

Harapan 

1.4.2.  Tujuan Khusus 

- Mengetahui apakah ada perbedaan tingkat ansietas dan depresi antara 

mahasiswa kedokteran perempuan dan laki-laki. 

- Mengetahui apakah tempat asal sekolah mempengaruhi tingkat ansietas 

dan depresi mahasiswa kedokteran. 

- Mengetahui apakah penataan tempat tinggal mempengaruhi tingkat 

ansietas dan depresi mahasiswa kedokteran. 

 

1.5.  Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat Akademik 

o Untuk memperdalam pengetahuan tentang penyebab ansietas dan 

depresi pada mahasiswa kedokteran. 

o Melatih kemampuan mahasiswa dalam membuat penelitian dan 

tulisan ilmiah. 
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1.5.2. Manfaat Praktis 

o Memberi informasi untuk pusat konseling UPH tentang tingkat 

ansietas dan depresi mahasiswa kedokteran. 

o Memaparkan data terhadap masyarakat tentang faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi tingkat ansietas dan depresi pada mahasiswa 

kedokteran. 
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