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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

 Depresi merupakan salah satu gangguan mood yang dapat menyebabkan penurunan 

hendaya sehingga terjadi penurunan sumber daya manusia. Depresi menyebabkan seseorang 

kehilangan gairah dalam melakukan aktivitas, gangguan konsentrasi, penurunan prestasi 

akademik, malas merawat diri, hingga akhirnya tindakan bunuh diri
1
. Prevalensi di Amerika 

Serikat, dari kalangan pelajar, 22% siswi sekolah menengah mengalami depresi, sedangkan 

11% terjadi pada siswa
2
. 

 Merokok merupakan perilaku yang sering dijumpai pada masyarakat Indonesia. 

Sekitar 75 juta penduduk Indonesia yang merokok menghabiskan seratus triliyun rupiah 

untuk membeli 225 miliar batang rokok pertahunnya
3
. Global Adults Tobacco Survey (2011) 

menemukan bahwa prevalensi perokok di Indonesia didapatkan 67% pada pria, 2,7% pada 

wanita dari total penduduk. Sehingga penelitian tersebut menyimpulkan bahwa lebih dari 60 

juta penduduk pria adalah perokok aktif
3,4

. Menurut WHO, Indonesia merupakan negara 

dengan jumlah perokok ketiga di dunia setelah RRC dan India
3
. Jumlah perokok Indonesia 

bertambah dalam 9 tahun terakhir. Perokok pada masyarakat Indonesia sebagian besar mulai 

merokok pada usia muda, khususnya masa remaja dan dewasa muda. 

 Beberapa tahun terakhir ini banyak diadakan penelitian mengenai merokok dengan 

depresi, terutama pada remaja muda. Contohnya seperti penelitian mengenai hubungan antara 

merokok dini dengan keparahan depresi (Woo et al, 2012)
5
, penelitian yang membandingkan 

angka keparahan depresi antara perokok pria dan wanita (Pratt & Brody, 2010)
6
, penelitian 

yang mengkorelasikan depresi dengan kecenderungan memakai NAPZA (Rojas et al, 2012)
7
, 

dan sebagainya. Dari penelitian tersebut, peneliti mendapat ide untuk meneliti apakah ada 
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hubungan antara perilaku merokok dengan tingkat keparahan depresi di kalangan mahasiswa, 

khususnya mahasiswa Fakultas Kedokteran Undip.  

 Mahasiswa adalah dewasa muda berusia 18 tahun ke atas yang menempuh pendidikan 

di Universitas. Mahasiswa memiliki beban stresor yang tinggi, terutama di lingkungan 

Fakultas Kedokteran, karena harus beradaptasi dengan sistem pembelajaran baru, bergaul 

dengan orang-orang baru, terkadang sebagian dari mereka merasa tidak puas dengan hasil 

evaluasi yang mereka peroleh hingga akhirnya mengalami depresi. Beberapa mahasiswa 

ternyata memiliki kebiasaan merokok baik kebiasaan lama sejak zaman sekolah, maupun 

didapat pada saat menjadi mahasiswa baru yang mencoba-coba rokok oleh temannya. 

Motivasi  dan alasan merokok pada mahasiswa sangat bervariasi, mulai dari hanya ingin 

coba-coba, merasa tertekan karena peer group pressure agar bisa diterima dalam pergaulan, 

meyakini bahwa merokok dapat meningkatkan rasa percaya diri, untuk memperoleh 

kenikmatan, manifestasi kekecewaan dan ketidakpuasan pada orangtua, hingga pada akhirnya 

untuk menghilangkan cemas atau depresi akibat stresor. Alasan-alasan tersebut secara garis 

besar merupakan perpaduan antara faktor pengaruh lingkungan dengan faktor individu 

(Komalasari & Hemli, 2006)
8
. 

 

1.2  Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut diatas dapat dirumuskan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

 Bagaimanakah perbandingan tingkat depresi pada mahasiswa antara perokok dengan 

yang nonperokok? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Umum 

 Mengetahui serta membandingkan tingkat depresi antara mahasiswa perokok dengan 

yang bukan perokok. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 1) Mengetahui prevalensi mahasiswa yang merokok. 

 2) Mengetahui prevalensi mahasiswa yang tidak merokok. 

 3) Menganalisis angka kejadian depresi pada mahasiswa yang merokok. 

 4) Menganalisis angka kejadian depresi pada mahasiswa yang tidak merokok. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk : 

a. Memberikan sumbangan teoritis dan praktis bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu 

psikiatri mengenai salah satu gangguan afektif yaitu depresi dalam kaitannya dengan 

mahasiswa dan rokok. 

b. Memberikan sumbangan pengetahuan berupa motivasi mahasiswa yang merokok 

secara garis besar. 

c. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai langkah awal untuk penelitian yang lebih 

lanjut. 

d. Sebagai masukan kepada lembaga-lembaga bidang kemahasiswaan seperti Badan 

Konsultasi Mahasiswa, khususnya di FK UNDIP. 
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1.5 Orisinalitas Penelitian 

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian 

Nama Subyek Judul Tujuan Hasil 

Woo JY, Min 

HS, Sun SK, So 

YR, Jung AR 

Tahun 2012 

Orang dewasa 

yang merokok 

dengan usia 

antara umur 

19 s.d. 105 

tahun. 

Association of 

smoking status, 

cumulative 

smoking, duration 

of smoking 

cessation, age of 

starting smoking, 

and depression in 

Korean adults 

Mengkorelasikan 

antara usia awal 

merokok dengan 

tingkat keparahan 

depresi 

Tidak ada 

hubungan yang 

signifikan 

(p > 0,05) 

Rendu F, Peoc'h 

K, Berlin I, 

Thomas D, 

Launay JM 

Tahun 2011 

Perokok 

dengan bukan 

perokok 

Smoking Related 

Diseases: The 

Central Role of 

Monoamine 

Oxidase 

Mengetahui 

hubungan antara 

kadar MAO dan 

Platelet 5-HT 

dengan merokok 

Ada hubungan 

yang signifikan 

(p < 0,01) 

Pratt LA dan 

Brody DJ 

Tahun 2010 

Perokok pria 

dengan 

perokok 

wanita, usia 

20 tahun ke 

atas 

Depression and 

Smoking in the 

U.S. Household 

Population Aged 

20 and Over, 

2005–2008 

Membandingkan 

angka keparahan 

depresi antara 

perokok pria 

dengan perokok 

wanita 

Terdapat 

perbedaan yang 

signifikan 

(p < 0,05) 

Rojas G, Gaete 

J, Guajardo V, 

Martinez V, 

Barroihlet S, 

Meneses J, 

Fritsch R, et al 

Tahun 2012 

Siswa dan 

Siswi Sekolah 

Menengah di 

Brazil 

Substance use and 

depressive 

symptoms among 

schoolchildren in 

Santiago 

municipal schools 

Association 

Between 

Depression and 

drug consumption 

among high 

school students 

Menghubungkan 

antara kejadian 

depresi pada 

siswa/siswi 

dengan 

penyalahgunaan 

NAPZA 

Penyalahgunaan 

NAPZA lebih 

banyak pada 

siswi putri 

(47%) 

(χ
2
 = 11.528, P 

= 0.000) 

 


