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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol, yaitu 

bahan psikoaktif dan mengkonsumsinya akan menimbulkan penurunan kesadaran 

(id.wikipedia.org). 

Salah satu yang melatar belakangi seseorang mengkonsumsi alkohol adalah 

teori alcohol expectancies, yaitu kepercayaan akan sebuah harapan yang didapatkan 

baik itu secara perasaan maupun tingkah laku setelah mengkonsumsi minuman 

beralkohol (Golman, et al., 1987). Penelitian sudah membuktikan bahwa harapan 

remaja terhadap alkohol (AE) merupakan indikator yang signifikan terhadap 

ketergantungan alkohol. AE meliputi keyakinan akan “positive social” contohnya, 

tampil lebih nyaman dan emosional (merasa lebih relaks), sebagai efek dari alkohol 

sebagaimana keyakinan bahwa alkohol tidak begitu berbahaya dan lebih bernorma 

dari pada kenyataan. 

Seseorang yang sudah memiliki pengalaman dengan minuman beralkohol, 

beberapa keputusan dalam mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut didasarkan 

atas harapan-harapan dan kepercayaan-kepercayaan dirinya mengenai minuman 

beralkohol. Harapan yang dimiliki oleh masing-masing individu berbeda, dan 

harapan tersebut ada yang positif dan ada pula yang negatif. Harapan-harapan positif 

yang sering muncul setelah meminum alkohol antara lain, memperoleh ketenangan 

akibat tekanan yang dihadapi, menemukan rasa percaya diri, membuat hasrat seksual 

semakin tinggi, menjadi lebih kreatif dalam melakukan sesuatu, pengurangan 

ketegangan, serta dapat merasakan hubungan sosial yang lebih baik. Sedangkan 

harapan-harapan negatif meliputi gemetar dan berkeringat, merasa akan kehilangan 

teman, kehilangan pekerjaan, serta akan menjadi sangat sakit (Oei, 2004). 

Papua termasuk salah satu daerah pemasok minuman beralkohol. Kebiasaan 

minum alkohol muncul dikalangan orang Papua melalui kontak dengan orang-orang 

kulit putih dari Eropa, Melayu dan dari Tidore Ternate. Masalah alkoholisme juga 

ditemukan diantara masyarakat luar Papua, Bedanya masalah alkoholisme di 

kalangan orang bukan asli Papua tidak begitu terlihat. Menurut Allo Rafra (dalam 
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Okezone, 2011) bahwa minuman keras di Papua sudah menjadi bagian yang tidak 

dapat dipisahkan dari kebiasaan hidup masyarakat. Ditanah Papua, alkohol 

diperdagangkan tanpa dibumi hanguskan, bahkan fenomenanya (Cepos, 2008) kalau 

penjualan miras memberikan kontribusi pendapatan asli daerah sekitar 3-4 milyar. 

Hal ini pun diperkuat oleh pernyataan Kapolda Papua Irjen.Pol.BL Tobing yang 

mengaku pihak kepolisian sulit untuk memberantas atau menghentikan peredaran 

atau pemasokan minuman keras (miras) ke Papua, mengingat ada peraturan daerah 

(Perda) yang mengaturnya, sekaligus sebagai sumber PAD bagi daerah 

(www.cenderawasihpos.com). 

Menurut hasil penelitian, 20-25% dari populasi kaum muda Papua berusia 

16-29 tahun telah mengkonsumsi minuman keras (Butt, et al., 2002). Sehingga  

memungkinkan jika sebagian mahasiswa Papua yang berada di Jawa, khususnya di 

Malang mengkonsumsi alkohol. Padahal sudah sering terungkap bahwa minuman 

beralkohol hanya akan membuat mabuk peminumnya, namun hal tersebut tidak 

berpengaruh. 

Dalam psikologi dikenal dengan konsep self-fulfilling prophecy, yang 

menggambarkan bahwa apa yang kita yakini dan harapkan cenderung menjadi 

kenyataan. Sejauh harapan dan keyakinan kita positif, akan menjadi kenyataan 

(Widyarini, t.t.). 

Menurut Suwardi (dalam Jurnalistik Kompas, 2008), adanya kecenderungan 

mayarakat Papua dekat dengan minuman beralkohol, dalam hal ini mereka merasa 

comfort dengan minuman beralkohol sehingga ini menjadi kebiasaan. 

Menurut Gibney et al. (2008) menjelaskan bahwa konsumsi alkohol dengan 

jumlah yang moderat (tidak banyak) ternyata memiliki khasiat anti kecemasan dan 

menimbulkan euforia (euforgenik) pada suasana hati. Sejumlah penelitian 

menemukan efek positif yang ditimbulkan oleh konsumsi alkohol dengan jumlah 

yang moderat. Sebagai contoh, salah satu penelitian terkontrol dengan plasebo dan 

pemberian 8 gram alkohol (lebih kurang setengah gelas besar [+250 cc] bir) 

menemukan bahwa subyek penelitian yang meminum bir menjadi tidak begitu 

tegang dan lebih mantap. Jumlah alkohol tersebut memberikan manfaat yang sama 

dengan manfaat fisiologis konsumsi anggur dengan jumlah yang moderat bagi 

kesehatan. Namun demikian, efek negatif yang ditimbulkan oleh alkohol pada 
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suasana hati meliputi perilaku agresi serta antisosial lainnya. Beberapa penelitian 

lainnya mengemukakan bahwa efek yang merugikan bagi suasana hati adalah  

“miopia alkohol”, yaitu orang yang meminum alkohol cenderung memberikan 

perhatian pada informasi yang jauh. Hal ini mungkin menjelaskan mengapa respons 

sosial menjadi lebih ekstrem, kesehatan terasa lebih baik, dan rasa cemas serta 

depresi terasa berkurang. Efek alkohol yang kompleks ini dapat meliputi pula 

mekanisme yang lebih dasar lainnya yang kemungkinan melibatkan sistem 

dopaminergik, serotonergik, dan oploid. 

Adapun fenomena-fenomena mengenai mahasiswa Papua yang 

mengkonsumsi alkohol, diberitakan dalam surat kabar harian (Komisi Kepolisian 

Indonesia, 2011) lagi, miras bunuh empat mahasiswa Papua di Jawa. Tiga polisi 

dianiaya gara-gara akan mengamankan pesta miras yang dilakukan oleh puluhan 

mahasiswa Papua (Portal kriminal.com, 2011). Bahkan seorang mahasiswa asal 

Papua, yang dibakar api cemburu mengamuk saat dipengaruhi minuman keras 

(manado.tribunnews.com). Ada pula sebuah keributan terjadi di asrama Papua yang 

diduga ketika mengadakan sebuah acara, hampir semua mahasiswa Papua dan Flores 

mengkonsumsi minuman keras, sehingga ketika sedang dalam kondisi mabuk terjadi 

kesalah pahaman yang berujung pada penganiayaan dan pengeroyokan 

(www.antaranews.com). Dua mahasiswa asal Papua akhirnya meninggal sedang 

seorang lainnya masih dirawat di rumah sakit usai menggelar pesta minuman keras di 

asrama mahasiswa di Bandung (www.indosiar.com). Dan puluhan mahasiswa Papua 

mengalami keracunan miras dengan gejala sakit yang hampir sama yaitu muntah-

muntah, pusing dan penglihatan kabur (www.antaramaluku.com).  

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul “alcohol 

expectancies pada mahasiswa Papua yang mengkonsumsi alkohol”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini, 

permasalahan yang diangkat adalah bagaimana alcohol expectancies pada mahasiswa 

Papua yang mengkonsumsi alkohol. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah, 

ingin mengetahui alcohol expextanciens pada mahasiswa Papua yang mengkonsumsi 

alkohol. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, maka manfaat yang di harapkan adalah : 

1. Secara teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan 

penelitian maupun memberikan sumbangan pengetahuan yang berarti 

dalam disiplin ilmu psikologi, khususnya mengenai alcohol expectancies 

b. Dapat menjadi masukan bagi para peneliti lain yang akan melakukan 

penelitian serupa di masa yang akan datang. 

2. Secara praktis 

Dengan adanya informasi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran 

mengenai alcohol expectancies pada mahasiswa Papua yang mengkonsumsi alkohol, 

agar kedepannya dapat memberikan solusi tentang pencegahan dalam mengkonsumsi 

alkohol yang tidak hanya dikhususkan untuk mahasiswa Papua. 

 

 


