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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Gangguan   jiwa   merupakan   suatu   penyakit   yang  disebabkan   

karena   adanya kekacauan pikiran,   persepsi   dan   tingkah   laku   di  mana    

individu   tidak  mampu menyesuaikan diri dengan diri sendiri, orang lain, 

masyarakat, dan lingkungan. Pengertian seseorang tentang penyakit gangguan 

jiwa berasal dari apa yang diyakini sebagai faktor penyebabnya yang 

berhubungan dengan biopsikososial (Stuart & Sundeen, 2003). Gangguan 

jiwa  adalah kumpulan dari  keadaan-keadaan yang tidak normal, baik yang 

berhubungan dengan fisik, maupun dengan mental (Yosep, 2009). 

 Menurut penelitian World Health Organization (WHO)  menyatakan 

paling tidak ada satu dari empat orang di dunia mengalami masalah mental 

dan terdapat 450 juta orang dewasa yang mengalami gangguan jiwa, baik 

gangguan jiwa ringan maupun berat (Yosep, 2009). Selain itu menurut data 

WHO pada tahun 2006 menyebutkan bahwa diperkirakan 26 juta penduduk 

Indonesia mengalami gangguan kejiwaan, dari tingkat   ringan hingga berat.  

Berdasarkan Laporan World Health Organization pada tahun 2007, 

prevalensi penderita tekanan psikologis ringan adalah 20-40%, dan mereka  

tidak membutuhkan pertolongan spesifik. Prevalensi penderita tekanan 

psikologis sedang sampai berat yaitu 30-50%, membutuhkan intervensi sosial 

dan dukungan psikologis dasar, sedangkan gangguan  jiwa ringan sampai 
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sedang (depresi, dan gangguan kecemasan) yaitu 20%, dan gangguan jiwa 

berat (depresi berat, gangguan psikotik) yaitu 3-4% memerlukan penanganan 

kesehata jiwa yang dapat diakses melalui pelayanan kesehatan umum dan 

pelayanan kesehatan jiwa komunitas (Kaplan, 2002). Sedangkan Departemen 

Kesehatan menyebutkan jumlah penderita jiwa berat sebesar 2,5 juta jiwa, 

yang diambil dari  data RSJ se-Indonesia.  

Pendiri Jejaring Komunikasi Kesehatan Jiwa Indonesia (Jejak Jiwa) 

Pandu Setiawan mengungkapkan, diperkirakan 1 dari 4 penduduk Indonesia 

mengidap penyakit jiwa.  Jumlah ini cukup besar artinya, diperkirakan sekitar 

25% penduduk Indonesia mengidap penyakit jiwa dari tingkat paling ringan 

sampai berat (Lampung Post, 2008). Menurut data riskesdas 2007, prevalensi 

nasional gangguan mental emosional (depresi dan kecemasan) pada 

penduduk berusia di atas 15 tahun mencapai 11,6% atau diderita oleh sekitar 

19 juta orang. Daerah yang memiliki angka prevalensi tertinggi yaitu Jawa 

Barat, Gorontalo dan Sulawesi Tengah. (Riskesdas, 2007).  

Berdasarkan data yang disampaikan pada konferensi tahunan “The 

American Psychiatic Association (APA)”. di miami, Florida, Amerika 

Serikat, Mei 1995, disebutkan bahwa angka penderita Skizofrenia cukup 

tinggi (lifetime prevalence rates) mencapai 1/100 penduduk, dari semua 

penderita Skizofrenia yang diobati 20% - 40% belum menunjukkan hasil 

yang memuaskan, setiap tahunnya 35% penderita Skizofrenia mengalami 

kekambuhan (Hawari, 2012). Pada masyarakat umum terdapat 0,2 - 0,8% 

penderita Skizofrenia. Dan dari 120 juta penduduk di negara Indonesia 
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terdapat kira-kira 2.400.000 orang anak mengalami gangguan jiwa (Maramis, 

2009).  

Salah satu jenis gangguan jiwa psikosis fungsional adalah Skizofrenia 

(Hawari, 2012). Skizofrenia di tandai dengan gejala-gejala baik dan buruk, 

gejala baik seperti pembicaraan kacau, delusi, halusinasi, gangguan kognitif 

dan persepsi gejala buruk seperti avolition (menurunnya minat dan 

dorongan), berkurangnya keinginan bicara dan miskinnya isi pembicaan, 

sikap yang datar, serta terganggunya relasi personal (Arif, 2006). 

Faktor yang mempengaruhi gangguan jiwa ada berbagai macam, yaitu 

diantaranya karena faktor somatik (keturunan, cacat kongenital, faktor 

jasmaniah, kehilangan fisik, temperamen, patologi otak, penyakit dan cacat 

dari lahir), faktor psikologi (trauma di masa kecil, deprivasi parental, 

hubungan keluarga yang patogenik, struktur keluarga yang kurang harmonis, 

kekecewaan dan pengalaman yang menyakitkan, stress berat), dan sebab 

sosio kultural (Yosep, 2007). Selain itu yang mempengaruhi terjadinya 

skizofrenia belum diketahui secara pasti akan tetapi faktor yang di duga 

sebagai penyebab skizofrenia yaitu faktor somatik, faktor psikososial, dan 

faktor sosio-kultural (Hawari, 2012). 

Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta merupakan rumah sakit 

pemerintah milik provinsi yang memberikan pelayanan selain rawat jalan dan 

rawat inap juga pelayanan promosi kesehatan di masyarakat pasien yang 

berobat di IRJ RSJD Surakarta. Berikut ini dapat diketahui perbandingan dari  
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jumlah kunjungan pasien keseluruhan pada 3 tahun terakhir mengalami 

peningkatan sekitar 2,2%, dengan rincian : 

Tabel 1.1 Data kunjungan pasien 3 tahun terakhir 

 

                  

Tahun  

Kunjungan  

 

2010 

 

2011 

 

2012 

Kunjungan lama 22.629 

kunjungan 

22.370 

kunjungan 

24.234 

kunjungan 

Kunjungan baru   1.650  

kunjungan  

  2.828 

kunjungan 

  1.125 

kunjungan 

Total kunjungan  24.279 

kunjungan 

25.198 

kunjungan 

25.359 

kunjungan 

     Sumber : Rekam Medik IRJ RSJD Surakarta, 2012 

Dari data di atas dapat terlihat jelas terdapat kenaikan kunjungan 

pasien, untuk kunjungan pasien lama maupun kunjungan pasien baru masuk 

dari tahun 2010-2011 yaitu sekitar 919 kunjungan pasien, dan pada tahun 

2011–2012 terdapat kenaikan kunjungan sekitar 161 kunjungan pasien. 

Sehingga dari tahun 2010-2012 terjadi kenaikan kunjungan pasien sekitar 

2,2% yaitu sekitar 1.080 kunjungan pasien. 

Selain itu didapatkan data rekam medis di IRJ RSJD Surakarta pada 

tahun 2012 dari lima besar penggolongan penyakit jiwa berdasarkan 

diagnosa, dengan diagnosa Skizofrenia mendapat peringkat pertama dengan 

rincian : 
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Tabel 1.2 Data lima besar penggolongan penyakit jiwa 

berdasarkan diagnosa  

 

Peringkat  Jenis penyakit jiwa berdasar 

diagnosa 

Jumlah pasien 

1 Skizofrenia residual 8.664 pasien 

2 Skizofrenia lain (Other 

schizophrenia) 

6.507 pasien 

3 Skizofrenia paranoid  

( Paranoid schizophrenia) 

2.318 pasien  

4 Other specified mental disorders due 

to brain damage and dys 

1.846 pasien 

5 Skizofrenia terdiferensiasi 

(Undifferentiated schizophrenia) 

1.674 pasien 

                  Jenis diagnosa penyakit jiwa lain 4.350 pasien 

Total 

pasien  

 25.359 pasien  

Sumber : Data Rekam Medik IRJ RSJD Surakarta, 2012 

 Dari data diatas dapat terlihat bahwa skizofrenia residual dengan 

jumlah 8.664 pasien mendapat peringkat pertama dengan pasien terbanyak, 

Jadi dapat di simpulkan bahwa dari  lima besar peringkat tertinggi 

berdasarkan diagnosa tersebut kejadian Skizofrenia sangat tinggi yaitu sekitar 

76% yaitu sebanyak 19.163 pasien skizofrenia. 

Berdasarkan fenomena tersebut diatas maka penulis ingin mengetahui 

hubungan antara faktor somatik, psikososial, dan sosio-kultur dengan 

kejadian skizofrenia di IRJ RSJD Surakarta.  

 

B. Masalah Penelitian  

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diambil suatu rumusan 

masalah penelitian “Apa ada hubungan antara faktor somatik, psikososial, dan 

sosio-kultur  dengan kejadian skizofrenia di  IRJ RSJD Surakarta ? “  
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C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Tujuan Umum  

Tujuan umum penelitian  ini adalah untuk menjelaskan distribusi 

frequensi faktor somatik, psikososial, dan sosio-kultur dengan kejadian 

skizofrenia di IRJ RSJD Surakarta. 

2. Tujuan Khusus  

a. Mendiskripsikan kategori tingkat pendidikan responden. 

b. Menjelaskan hubungan antara faktor somatik dengan kejadian 

Skizofrenia. 

c. Menjelaskan hubungan antara faktor psikososial dengan kejadian 

Skizofrenia. 

d.  Menjelaskan hubungan antara faktor kultur-sosial dengan kejadian 

Skizofrenia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini terbagi dua yaitu 

manfaat teoritis maupun praktis, antara lain : 

1. Manfaat teoritis 

a. Bagi Institusi pendidikan 

Dapat memberikan bukti–bukti penelitian tentang hubungan antara 

faktor somatik, psikososial, dan sosio-kultur dengan kejadian 

Skizofrenia di IRJ RSJD Surakarta. 
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b. Bagi Peneliti 

Dapat digunakan sebagai masukan dan menambah wawasan ilmu 

pengetahuan khususnya serta menambah informasi tentang segala 

yang berhubungan antara faktor somatik, psikososial, dan sosio-kultur 

dengan kejadian Skizofrenia di IRJ RSJD Surakarta. 

c. Bagi Peneliti selanjutnya 

Dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya tentang 

hubungan antara faktor somatik, psikososial, dan sosio-kultur dengan 

kejadian Skizofrenia. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Keluarga  

Sebagai sumber informasi bagi keluarga bagaimana mengenal faktor-

faktor klien terkena gangguan jiwa lebih khususnya klien skizofrenia 

serta memberikan pengetahuan pada keluarga klien agar melakukan 

pencegahan dini sebelum terjadi gangguan jiwa lebih khususnya klien 

Skizofrenia. 

b. Bagi Profesi Perawat 

Sebagai acuan perawat dalam memberikan informasi pada keluarga 

pasien sebagai bentuk dalam fungsi perawat pendidik. 

c. Bagi Rumah Sakit Jiwa 

Hasil penelitian dapat dipergunakan sebagai bahan masukan penentuan 

kebijakan dalam meningkatkan mutu pelayanan keperawatan serta 

mengetahui dan lebih mengkaji faktor-faktor penyebab kejadian 
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gangguan jiwa khususnya Skizofrenia. 

 

E. Keaslian Penelitian 

1. H. Sena (2006) dengan judul “Pengaruh  Pendidikan Kesehatan Jiwa 

Terhadap Kepatuhan Minum Obat Pada Klien Skizofrenia Di RSJD Dr. 

Raden Mas   Soedjarwadi Klaten”. Penelitian ini adalah penelitian pre-

eksperimen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan jiwa 

klien skizofrenia dengan metode ceramah dan tanya jawab tidak dapat 

meningkatkan pengetahuan, sikap  dan kecenderungan berperilaku 

kepatuhan minum obat, perbedaannya terdapat dalam metode 

penelitiannya non-eksperimen, persamaannya  sama-sama meneliti 

pasien skizofrenia. 

2. Wulansih (2008) dengan judul “Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan 

dan Sikap keluarga Dengan Kekambuhan Pada Pasien Skizofrenia di 

RSJD Surakarta”. Penelitian ini adalah penelitian korelasi. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan 

antara tingkat pengetahuan dengan kekambuhan pada pasien 

skizofrenia, sedangkan sikap keluarga mempunyai hubungan yang 

signifikan dengan kekambuhan pada pasien skizofrenia. Persamaan 

penelitian ini adalah sama-sama meneliti pasien skizofrenia dan metode 

sama-sama menggunakan korelasi, terdapat perbedaan dengan 

penelitian ini adalah meneliti pengetahuan, dukungan keluarga dan 

kejadian kekambuhan. 
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3. Akbar (2009) dengan judul “Hubungan Dukungan Sosial Keluarga 

Terhadap Tingkat kekambuhan penderita Skizofrenia Di RSJD 

Surakarta”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan 

signifikan antara dukungan sosial keluarga terhadap tingkat 

kekambuhan penderita skizofrenia. Persamaan penelitian ini adalah 

sama-sama meneliti skizofrenia, akan tetapi terdapat perbedaan dengan 

penelitian ini adalah meneliti kekambuhan klien. 

 




