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PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Internet sudah menjadi sumber informasi, marketing, dan hiburan yang 

terkemuka di dunia1. Dari data yang diperoleh oleh Internet World Stats, dari 

7,5 miliar penduduk dunia yang didata oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, 

sekitar 3,8 miliar penduduk merupakan pengguna internet. Diperkirakan 

sekitar 47% penduduk dunia akan memakai internet setidaknya satu bulan 

sekali di tahun 2017. Data ini menunjukkan adanya kenaikan sebanyak 6,1% 

dari tahun 20162. Di Asia, 49,8% penduduknya merupakan pengguna internet3. 

Di Indonesia sendiri, dari survei yang diadakan oleh Asosiasi Penyelenggara 

Jasa Internet Indonesia (APJII), dari total penduduk Indonesia sebanyak 256,2 

juta orang, 132,7 juta atau 52,5 % penduduknya merupakan pengguna internet4. 

Remaja dan dewasa muda dinyatakan sebagai populasi yang cenderung lebih 

banyak menggunakan jasa online/internet. Di Indonesia, 89,7% dari pengguna 

internet merupakan mahasiswa, diikuti oleh pelajar dan pekerja4. Pengguna 

internet usia dewasa muda rata-rata menggunakan media sosial untuk 

berkomunikasi. Selain itu, mereka juga menggunakan internet membaca buku, 

berbelanja online, maupun mengakses isu-isu mengenai kesehatan5.  

Walaupun internet memberikan banyak manfaat yang menguntungkan 

bagi penggunanya, banyak pula kasus penyalahgunaan yang terjadi1. 

Penyalahgunaan internet ini memunculkan istilah Internet Addiction atau 

kecanduan internet yang pertama kali dikemukakan oleh Kimberly Young, 

Psy. D pada tahun 19986. Problematic internet use atau kecanduan internet 

memiliki karakteristik berupa rasa terlalu asyik, desakan yang berlebihan dan 

tidak terkontrol untuk memakai internet yang berujung kepada perasaan lelah, 

sedih atau menderita (distress) saat tidak menggunakan internet7.  Di Amerika, 

dari 1837 sampel yang diambil dari mahasiswa, walaupun sebagian besar 
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pengguna internet tergolong penggunaan internet ringan, 5,3% dari mereka 

merupakan pengguna internet berat8. Di Vietnam, 21,2% dari 566 populasi 

dengan umur 15-25 tahun mengalami kecanduan internet9. Di Thailand, dari 

705 mahasiswa kedokteran, 24,4% kemungkinan mengalami kecanduan 

internet10. Kecanduan internet menjadi suatu topik yang dipelajari secara luas. 

Di Korea Selatan dan Cina, kecanduan internet sudah menjadi masalah 

kesehatan yang luas dan dianggap sebagai permasalahan serius dan kedua 

negara tersebut telah melakukan beberapa tindakan preventif untuk 

mengurangi angka kematian maupun kecelakaan akibat penggunaan internet 

yang berlebihan11. Penggunaan internet yang berlebihan juga menimbulkan 

masalah di antara mahasiswa.  

Penggunaan internet berlebihan yang memiliki kecenderungan untuk 

mengarah pada kecanduan internet memiliki hubungan yang signifikan dengan 

munculnya gangguan tidur12, penurunan IPK, penurunan aktivitas fisik, gaya 

hidup tidak sehat8, stres, kecemasan, dan depresi13,14,8. Depresi di kalangan 

mahasiswa mulai meningkatkan perhatian di seluruh dunia. Di Lebanon, 10,7% 

dari 600 sampel mahasiswa kedokteran, kedokteran gigi, dan farmasi 

mengalami depresi sedang12. Pada penelitian yang dilakukan oleh Shamsudin 

dan kolega di salah satu universitas negeri di Malaysia, dari 506 responden 

mahasiswa di antara umur 18 sampai 24 tahun, sebanyak 27,5% mahasiswanya 

menderita depresi sedang dan 9,7% mengalami depresi berat hingga sangat 

berat15. Pada populasi yang berpotensi mengalami kecanduan internet, 

persentase mahasiswa yang mengalami kecemasan, depresi, dan stres lebih 

tinggi 12. Semakin meningkatnya keparahan penggunaan internet, nilai depresi 

dan stres juga meningkat secara signifikan8. Pada populasi dewasa muda di 

Vietnam, kecanduan internet cenderung menimbulkan masalah pada kegiatan 

sehari-hari, perasaan tidak nyaman, perasaan cemas, dan depresi9. Peningkatan 

insomnia, depresi, kecemasan, dan stres dan potensi kecanduan internet ini 

dapat berujung kepada penurunan harga diri(self-esteem)12. 

Penelitian ini sebagian besar banyak dilakukan di negara asing. Sementara, 

di Indonesia sendiri sulit ditemukan penelitian yang telah membahas mengenai 
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penggunaan internet dan dampaknya, terutama pada dampak timbulnya 

depresi. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini lebih lanjut 

untuk membuktikan apakah hasil serupa akan di dapatkan pada populasi 

mahasiswa di Indonesia dan apakah prevalensi mahasiswa yang mengalami 

kecanduan internet tinggi pada mahasiswa fakultas kedokteran Universitas 

Pelita Harapan.  

 

1.2. Perumusan Masalah 

 

Pada penelitian yang dilakukan melalui halaman World Wide Web 

(WWW), dari 259 survei yang diperoleh dari pengguna yang kecanduan 

internet, terdapat level Beck Depression Inventory (BDI) yang menyatakan 

adanya depresi ringan hingga sedang pada pecandu internet (mean : 11,2 

dengan SD : 13,9)13. Di Amerika, dari 2108 responden mahasiswa, skor 

indikasi gejala depresi yang tinggi terkait secara signifikan dengan frekuensi 

penggunaan Internet8. Pada penelitian yang dilakukan terhadap mahasiswa 

kedokteran di Thailand, dari 705 sampel, terdapat hubungan statistik yang 

tinggi antara sampel dengan kemungkinan mengalami kecanduan internet dan 

depresi. Pengguna internet selama lebih dari 5 jam sehari memiliki peluang 

yang lebih tinggi untuk mengalami kecanduan internet dibandingkan dengan 

yang menggunakan internet sebanyak 3 sampai 4 jam sehari10. Dari 600 

responden mahasiswa/i jurusan kedokteran, kedokteran gigi, dan farmasi di 

Lebanon, ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara responden yang 

berpotensi kecanduan internet dengan depresi, stres, dan kecemasan. 

Persentase mahasiswa yang mengalami depresi, kecemasan, dan stres lebih 

tinggi di antara mahasiswa yang berpotensi kecanduan internet. Skor 

Depression, Anxiety, and Stress (DASS) juga lebih tinggi pada responden 

berpotensi kecanduan internet12. Depresi pada kelompok berpotensi kecanduan 

internet memiliki mean 8,02 dengan standard deviation 4,68 dan pada 

kelompok pengguna internet normal memiliki mean 4,91 dengan standard 

deviation 4,19. Pada kuesioner DASS-21, nilai 0-9 dinyatakan normal, 10-13 
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dinyatakan depresi ringan dan nilai 14-20 termasuk dalam depresi sedang. 

Sehingga, terlihat bahwa angka rata-rata depresi lebih tinggi pada kelompok 

berpotensi kecanduan internet dibandingkan dengan pengguna internet 

normal.12 Dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, belum ditemukan 

penelitian antara kecanduan internet dan depresi  Indonesia. Hal ini mendorong 

penulis untuk mengetahui apakah hasil serupa akan didapatkan pada sampel 

berupa mahasiswa/i di Indonesia, khususnya di Universitas Pelita Harapan. 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat mengetahui lebih lanjut antara 

hubungan kecanduan internet dan depresi pada mahasiswa/i di Indonesia.   

 

1.3. Pertanyaan Penelitian 

 
Adakah perbedaan nilai depresi dengan pengukuran DASS-21 pada 

kelompok kecanduan internet dan pengguna internet normal pada mahasiswa/i 

Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan? 

 

1.4. Tujuan 

1.4.1. Umum :  

Untuk mengetahui adanya hubungan antara kecanduan internet 

dengan depresi, perbedaan nilai depresi pada kelompok kecanduan internet 

dan pengguna internet normal pada mahasiswa kedokteran Universitas 

Pelita Harapan dan mengetahui prevalensi jumlah mahasiswa yang 

mengalami kecanduan internet dan depresi. 

 

1.4.2. Khusus :  

1. Mengetahui adanya hubungan antara kecanduan internet dengan depresi 

pada mahasiswa/i kedokteran Universitas Pelita Harapan.  

2. Mengetahui prevalensi depresi pada mahasiswa/i kedokteran Universitas 

Pelita Harapan. 

3. Mengetahui prevalensi kecemasan pada mahasiswa/i kedokteran 

Universitas Pelita Harapan. 
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4. Mengetahui prevalensi stres pada mahasiswa/i kedokteran Universitas 

Pelita Harapan. 

5. Mengetahui prevalensi penderita kecanduan internet pada mahasiswa/i 

kedokteran Universitas Pelita Harapan. 

 

1.5.   Manfaat 

1.5.1.  Akademik :  

 

Memberikan informasi, meningkatkan pengetahuan, dan 

pembelajaran mengenai hubungan kecanduan internet dengan depresi. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan lebih lanjut pada 

penelitian selanjutnya mengenai hal-hal lain terkait kecanduan internet. 

 

1.5.2. Praktis :  

 

Diharapkan dapat membantu pendekatan yang lebih baik terhadap 

penderita depresi yang berhubungan dengan kecanduan internet. Selain itu 

juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran terhadap bahaya dari 

kecanduan internet dan dapat memperkenalkan kuesioner kecanduan 

internet tersebut sebagai cara untuk mengetahui tingkat kecanduan internet. 

  




