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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Stres adalah jumlah reaksi biologis terhadap stimulus yang merugikan, fisik, 

mental, emosional, internal atau eksternal, yang cenderung mengganggu 

homeostasis organisme.1 Tingkat stres dapat mempengaruhi manusia secara 

kognitif, emosional, fisik, dan kebiasaan. Secara kebiasaan, manusia dapat 

mengisolasi diri dari orang lain, tidur terlalu banyak atau terlalu sedikit, 

kehilangan selera humor, meningkatnya konsumsi alkohol, dan meningkatnya 

penggunaan rokok. Stres telah dikaitkan dengan banyak masalah psikologis 

termasuk depresi dan peningkatan risiko keterlibatan dalam perilaku kesehatan 

yang berisiko.4 

Data Riskesdas 2013 memunjukkan prevalensi ganggunan mental 

emosional yang ditunjukkan berupa depresi dan kecemasan untuk usia 15 tahun 

ke atas mencapai sekitar 14 juta orang atau 6% dari jumlah penduduk 

Indonesia.2 Pada tahun 2008 tercatat sekitar 10 % dari total penduduk Indonesia 

mengalami gangguan mental atau stres.3 Secara keseluruhan, jumlah penderita 

gangguan jiwa nasional sebesar 11,6 persen dari jumlah penduduk. Angka 

tersebut diperoleh dari survei kesehatan daerah tentang gangguan jiwa mental 

dan emosional oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2011. 3 

Salah satu kelompok masyarakat yang berisiko tinggi mengalami stres 

adalah remaja.5 Fase remaja dianggap sebagai fase transisi dari remaja ke 

dewasa dan pada fase ini, individual dianggap menjadi lebih rentan selama 

periode transisi biologis, sosial, dan psikologis.5 Salah satu hal yang dilakukan 

remaja untuk menghilangkan stres adalah dengan merokok. 5 

Pada penelitian sebelumnya oleh Finkelstein et. al ditemukan bahwa tingkat 

stres mempengaruhi merokok. Dengan semakin tinggi tingkat stres, maka risiko 

merokok semakin tinggi.15 
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Pada data The Tobacco Atlas 2015, Indonesia meraih peringkat pertama 

dunia untuk jumlah pria perokok di atas usia 15 tahun. Pada data tersebut 

dikatakan sebanyak 66% pria di Indonesia merokok. Menurut WHO, ada sekitar 

425.000 jiwa perokok di Indonesia per tahun dan merokok bertanggung jawab 

atas hampir seperempat dari semua kematian tahunan, sementara lebih dari 

2.677.000 anak-anak dan lebih dari 53.767.000 orang dewasa terus 

menggunakan tembakau setiap hari dan Indonesia meraih posisi ke 3 untuk 

segala penggunaan rokok. Mengetahui fakta-fakta di atas, penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh tingkat stres dengan kebiasaan merokok 

pada mahasiswa FK UPH dan prevalensi tingkat stres yang mempengaruhi 

kebiasaan merokok pada mahasiswa FK UPH. 

1.2 Perumusan Masalah 

Setiap tahun, lebih dari 217.400 orang meninggal karena merokok di 

Indonesia. Penelitian sebelumnya yang sudah pernah dipublikasikan oleh 

Thomas Ashby Wills, et al (2002) dengan sampel para remaja, menunjukkan 

bahwa stres menyebabkan peningkatan perilaku merokok. Mengingat 

kesibukan yang membuat mahasiswa FK rentan terhadap stress, penelitian ini 

dilakukan untuk mencari hubungan tingkat stress dengan perilaku merokok.  

1.3 Pertanyaan Penelitian 

1. Apakah terdapat hubungan antara tingkat stres terhadap perilaku merokok 

pada mahasiswa FK UPH? 

2. Manakah tingkat stres yang paling mempengaruhi perilaku merokok 

pada mahasiswa FK UPH? 

1.4 Tujuan Umum dan Khusus 

1.4.1 Tujuan Umum 

1. Mengetahui hubungan antara tingkat stres dengan perilaku merokok pada 

mahasiswa FK UPH. 
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1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui perilaku merokok pada mahasiswa FK UPH. 

2. Mengetahui tingkat stres pada mahasiswa FK UPH. 

3. Mengetahui tingkat stres yang mempengaruhi kebiasaan merokok 

mahasiswa FK UPH. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Akademik 

1. Dapat menambah pengetahuan bahwa stres dapat memengaruhi kebiasaan 

merokok. 

2. Dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan 

dengan kebiasaan merokok. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Agar mendapat pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penelitian 

tentang hubungan tingkat stress dengan perilaku merokok pada mahasiswa 

FK UPH. 

2. Agar menambah informasi bagi perokok mengenai hubungan tingkat stress 

dengan perilaku merokok pada mahasiswa FK UPH. 
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