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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut Whorld Health Organization (WHO), kesehatan jiwa 

merupakan berbagai karakteristik positif yang menggambarkan keselarasan 

dan keseimbangan kejiwaan yang mencerminkan kedewasaan kepribadiannya.  

Menurut  Badan Kesehatan Dunia, memperkirakan tidak kurang dari 

450 juta penderita gangguan jiwa ditemukan di dunia. Berdasarkan data studi 

World Bank menunjukkan 8,1 % dari kesehatan global masyarakat (Global 

Burden Disesae) disebabkan oleh dampak gangguan jiwa yang menunjukkan 

dampaknya lebih besar dari TBC (7,2 %), kanker  (5,8 %),  jantung (4,4 %), 

malaria (2,6 %) Azwar (2005). 

Menurut Ahmad (2005), kesehatan jiwa saat ini telah menjadi masalah 

kesehatan global bagi setiap negara termasuk Indonesia. Proses globalisasi dan 

pesatnya kemajuan teknologi informasi memberikan dampak terhadap nilai-

nilai sosial dan budaya pada masyarakat. Tidak semua orang mempunyai 

kemampuan yang sama untuk menyesuaikan dengan berbagai perubahan, serta 

mengelola konflik dan stres tersebut (Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan 

Dan Pelayanan Medik Departemen Kesehatan, 2007). 

Departemen Kesehatan menyebutkan jumlah penderita gangguan jiwa 

berat sebesar 2,5 Juta jiwa, yang diambil dari data RSJ se-Indonesia. 

Sedangkan dari 32.952.040 penduduk Jawa Tengah terdapat sekitar 98.856 
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orang yang mengalami gangguan jiwa. Sejalan dengan paradigma sehat yang 

dicanangkan departemen kesehatan yang lebih menekankan upaya proaktif 

melakukan pencegahan daripada menunggu di rumah sakit, kini orientas 

upaya kesehatan jiwa lebih pada pencegahan (preventif) dan promotif 

(Wahyuni, 2007). 

Berdasarkan hasil laporan Rekam Medik di Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Surakarta pada bulan april tahun 2013, pasien yang masuk ke RSJD Surakarta 

berjumlah 10.334 pasien, pasien dengan Defisit Perawatan Diri menduduki 

peringkat ketiga dengan jumlah pasien 1219. Sedangakan dari data di ruang 

Srikandi Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta pada bulan april 2013, pasien 

dengan gangguan Defisit Perawatan Diri menduduki peringkat kedua dengan 

jumlah pasien 107 dari 877 pasien yang masuk di ruang Srikandi. 

Banyak pasien yang mengalami gangguan jiwa mengakibatkan 

perubahan proses pikir dan sehingga kemampuan untuk melakukan aktivitas 

perawatan diri menurun sehingga muncul masalah baru yaitu Defisit 

Perawatan Diri, menurut survei yang saya lakukan di RSJD Surakarta hampir 

semua pasien yang mengalami gangguan jiwa di ruang Srikandi mengalami 

gangguan Defisit Perawatan Diri. 

Berdasaran hal tersebut diatas penulis tertarik untuk mengetahui lebih 

rinci tentang Asuhan Keperawatan dengan gangguan Defesit Perawatan Diri di 

Ruang Srikandi Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat 

diambil adalah “ Bagaimana penatalaksanaan asuhan keperawatan  jiwa pada 

Ny. R dengan gangguan defisit parawatan diri di ruang Srikandi Rumah Sakit 

Jiwa Daerah Surakarta” 

C. Tujuan 

Adapun tujuan dari penyajian kasus ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan umum 

Mampu memberikan asuhan keperawatan secara komprehensif pada Ny. R 

dengan gangguan defisit perawatan diri di ruang Srikandi Rumah Sakit 

Jiwa Daerah Surakarta. 

2. Tujuan khusus 

a. Penulis mampu melaksanakan pengkajian dan asuhan keperawatan 

gangguan jiwa, dengan defisit perawatan diri. 

b. Penulis mampu menganalisa data dan menegakkan diagnosa 

keperawatan pada pasien gangguan jiwa dengan defisit perawatan diri. 

c. Penulis mampu menentukan rencana tindakan keperawatan dan 

melaksanakan cara penanganan pada gangguan jiwa dengan defisit 

perawatan diri. 

d. Penulis mampu mengimplementasi asuhan keperawatan pada 

gangguan jiwa dengan defisit perawatan diri. 

e. Penulis mampu mengevaluasi dan mendokumentasikan asuhan 

keperawatan dengan masalah defisit perawatan diri. 
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D. Manfaat 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penulisan pada karya tulis ilmiah ini dapat memberikan 

informasi dan pemecahan masalah dalam keperawatan jiwa khususnya 

tentang asuhan keperawatan gangguan Defisit Perawatan Diri. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Penulis 

Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan serta memperdalam 

penerapan tentang asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan 

defisit perawatan diri. 

b. Bagi Rumah Sakit 

Sebagai masukan dan informasi bagi perawat pelaksana di unit 

pelayanan keperawatan jiwa dalam rangka mengambil kebijakan untuk 

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan khususnya pada klien yang 

mengalami gangguan defisit perawatan diri. 

c. Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai sumber informasi dan bahan acuan dalam kegiatan proses 

belajar mengajar tentang asuhan keperawatan jiwa khususnya defisit 

perawatan diri dalam meningkatkan mutu pendidikan yang akan 

datang di bidang keperawatan. 

d. Bagi Pembaca 

Sebagai saran untuk memperoleh pengetahuan terkait tentang kasus 

defisit perawatan diri. 


