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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masalah dengan gangguan jiwa jumlahnya mengalami peningkatan terkait 

dengan berbagai macam permasalahan mulai dari masalah perekonomian yang 

memburuk, kondisi keluarga, pola asuh anak yang tidak baik sampai bencana 

alam yang melanda negara kita. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan masalah-

masalah psikososial maupun ekonomi, maka ada kecenderungan seseorang 

mengalami skizofrenia (Yulia et al., 2013).   

Menurut dr Rines Harlen Theodora, Sp.KJ selaku dokter gangguan jiwa 

beliau mengungkapkan bahwa pasien dengan gangguan jiwa yang menjalani 

perawatan 1 hari mencapai 50-55 pasien dengan rata-rata 1 bulan mencapai 900 

pasien di Poli Psikiatri RSUD RA Kartini Jepara. Dari data tersebut 55% pasien 

mengalami skizofrenia.  

Skizofrenia merupakan suatu sindrom heterogen yang tidak teratur seperti 

gangguan perilaku yang aneh, delusi, halusinasi, emosi tidak wajar, dan gangguan 

fungsi psikososial (Ikawati, 2011). Salah satu penatalaksanaan skizofrenia dengan 

pengobatan antipsikotik. Antipsikotik merupakan pengobatan efektif yang utama 

untuk penderita skizofrenia (Irwan et al., 2008).  

Sementara itu, di Amerika serikat biaya untuk menangani skizofrenia 

diperkirakan 30 milyar dolar AS setiap tahunnya. Penelitian menunjukkan bahwa 

pasien yang mengalami skizofrenia rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Surakarta tahun 2012 yaitu mengeluarkan biaya terapi sebanyak Rp 1.817.466 

(Melatiani, 2013).  

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran perkiraan biaya pada 

pasien skizofrenia Poli Psikiatri di RSUD RA Kartini Jepara karena pasien 

skizofrenia memerlukan terapi jangka panjang sehingga berdampak pada 

perekonomian pasien harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk 

mendapatkan terapi pengobatan. Adapun alasan peneliti memilih RSUD RA 

Kartini Jepara sebagai tempat penelitian karena RSUD RA Kartini Jepara 
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penderita dengan gangguan jiwa mengalami prevalensi yang cukup tinggi. Yaitu 

didapatkan data dari poli psikiatri bahwa pasien dengan gangguan jiwa 1 bulan 

mencapai sekitar 900 pasien. Dan sekitar 400 pasien mengalami skizofrenia. 

Dengan rata-rata 1 hari mecapai 40-50 pasien skizofrenia yang menjalani terapi di 

poli psikiatri RSUD RA Kartini Jepara Tahun 2016.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat 

dirumuskan suatu permasalahan yaitu:  

1. Apakah Antipsikotik yang paling banyak digunakan oleh pasien skizofrenia 

Poli Psikiatri di RSUD RA Kartini Jepara Tahun 2016?  

2. Berapa biaya rata-rata medik langsung pengobatan antipsikotik pada pasien 

skizofrenia Poli Psikiatri di RSUD RA Kartini Jepara Tahun 2016? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Mengetahui gambaran penggunaan antipsikotik pada pasien skizofrenia Poli 

Psikiatri di RSUD RA Kartini Jepara Tahun 2016.  

2. Mengetahui rata-rata biaya medik langsung pada pasien skizofrenia Poli 

Psikiatri di RSUD RA Kartini Jepara Tahun 2016.  

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Skizofrenia 

a. Pengertian  

Skizofrenia merupakan bentuk psikosa yang sering dijumpai sejak 

dahulu kala. Meskipun penyebabnya masih belum jelas. Seseorang yang 

mengalami gangguan skizofrenia berarti kesehatan jiwanya terganggu, 

padahal kesehatan jiwa adalah unsur terpenting dalam kehidupan 

(Maramis, 2004). Gejala biasanya pertama kali terlihat saat remaja atau 

dewasa muda dan sering kronik serta menetap (Patricia et al., 2014). 

Skizofrenia paling sering terjadi pada akhir masa remaja atau dewasa awal 
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dan jarang terjadi sebelum masa remaja atau setelah usia 40 tahun. 

Dikarenakan rentang usia tersebut merupakan usia produktif yang 

dipenuhi oleh banyak faktor seperti stres dan memiliki beban tanggung 

jawab yang besar. Faktor pencetus stres diantaranya mencakup masalah 

dengan keluarga maupun teman kerja, pekerjaan yang terlalu berat, hingga 

masalah ekonomi yang dapat mempengaruhi perkembangan emosional 

(Mawar et al., 2017).    

b. Etiologi  

Teori tentang etiologi skizofrenia yang saat ini banyak dianut yaitu 

sebagai berikut: (Maramis, 2004).  

1) Keturunan  

Bahwa ada faktor genetik yang turut menentukan timbulnya 

skizofrenia. Hal ini telah dibuktikan dengan penelitian tentang 

keluarga-keluarga penderita skizofrenia dan terutama anak-anak 

kembar satu telur.  

2) Endokrin  

Teori ini dikemukakan karena sering timbulnya skizofrenia pada masa 

pubertas. 

3) Metabolisme 

Skizofrenia disebabkan oleh suatu gangguan metabolisme. Karena 

penderita dengan skizofrenia tampak pucat, tidak sehat, nafsu makan 

bekurang dan berat badan menurun.  

4) Susunan saraf pusat  

Pada pasien gangguan skizofrenia susunan saraf pusat mengalami 

kelainan yaitu pada diensefalon dan kortex otak.    

c. Gejala  

Gejala-gejala skizofrenia dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu 

primer dan sekunder:  

1) Gejala-gejala primer  

a) Gangguan proses berfikir terutama asosiasi.  

b) Gangguan afek dan emosi (penderita menjadi acuh tak acuh).  
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c) Gangguan kemauan.  

d) Gangguan psikomotor.  

2) Gejala-gejala sekunder 

a) Waham yaitu suatu keyakinan tentang suatu isi pikiran yang tidak 

sesuai dengan kenyataan. Mayer Gross membagi waham menjadi 2 

kelompok: 

(1) Waham primer: timbul secara tidak logis dan tanpa penyebab 

apa-apa dari luar.  

(2) Waham sekunder: logis kedengarannya, dapat diikuti dan 

merupakan cara bagi penderita untuk menerangkan gejala-

gejala skizofrenia lain.  

b) Halusinasi yaitu gangguan penerimaan panca indera tanpa ada 

stimulus eksternal (halusinasi pendengaran, halusinasi penciuman, 

halusinasi cita rasa, atau halusinasi singgungan).  

d. Jenis  

Skizofrenia dapat dibagi menjadi beberapa jenis (Maramis, 2004).  

1) Skizofrenia simplex 

Sering timbul pada masa pubertas dengan gejala utama seperti 

kedangkalan emosi dan kemunduran kemampuan berfikir.  

2) Skizofrenia hebefrenik 

Permulaannya perlahan-lahan timbul pada masa remaja antara 15-25 

tahun dengan gejala ganguan proses berfikir, gangguan kemauan dan 

adanya depersonalisasi. 

3) Skizofrenia katatonik  

Timbul pertama antara usia 15-30 tahun dan biasanya akut serta sering 

di dahului stres emosional.  

4) Skizofrenia paranoid  

Gejala yang menyolok seperti waham primer disertai waham sekunder 

dan halusinasi, adanya gangguan proses berfikir, gangguan afek, emosi 

dan kemauan.  
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5) Episode skizofrenia akut  

Gejala timbul mendadak dan pasien seperti dalam keadaan mimpi dan 

kesadaran berkabut.  

6) Skizofrenia residual  

Keadaan skizofrenia dengan gejala primer dan gejala sekunder, 

keadaan ini timbul sesudah beberapa kali terjadi serangan skizofrenia.  

7) Jenis skizo-afektif  

Jenis ini cenderung menjadi sembuh tanpa defek.   

e. Diagnosa 

Kriteria diagnosis skizofrenia menurut DSM-IV-TR (Diagnostic 

and statistical) Manual of Mental Disorders, 4
th

 Edition, Text Revision) 

adalah:  

1) Dua atau lebih dari gejala berikut ini muncul dan signifikan paling 

tidak selama 1 bulan  

a) Delusi  

b) Halusinasi  

c) Kekacauan berbicara 

d) Kebiasaan katatonik 

e) Gejala negatif  

2) Disfungsi sosial: perbandingan yang signifikan pada satu atau lebih 

lingkungan seperti lingkungan kerja, hubungan interpersonal, atau 

perhatian pada diri. 

3) Durasi paling tidak selama 6 bulan terdapat semua tanda pada point 1 

paling tidak selama 1 bulan.  

4) Gangguan mood.  

5) Gangguan yang terjadi tidak disebabkan oleh gangguan obat.  

6) Jika ada riwayat gangguan yang berkembang maka gejala halusinasi 

dan delusi muncul paling tidak selama 1 bulan (Dipiro et al., 2003). 

7) Terapi  

Terapi gangguan psikotik meliputi identifikasi dan penanganan 

gejala problematik dan membantu pasien dan keluarga pasien dalam 
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mengatasi penyakit, gejala, dan penanganannya. Anggota keluarga dan 

individu lain di lingkungan pasien skizofrenia dapat diajarkan cara 

mengidentifikasi gejala, dukungan keluarga sering kali diperlukan untuk 

membantu pasien dalam aktivitas perawatan diri, seperti pemeliharaan 

higiene, aktivitas sosial dengan keluarga dan kepatuhan terhadap regimen 

obat. Pasien dengan skizofrenia rentan kambuh jika obat dihentikan secara 

mendadak atau tanpa pengawasan (Patricia et al., 2014). 

Antiskizofrenia (Neuroleptika) dengan dosis yang efektif rendah 

lebih bermanfaat pada penderita skizofrenia yang menahun, dan dengan 

dosis yang efektif tinggi bagi penderita dengan psikomotorik yang 

meningkat.  

Pasien dengan skizofrenia menahun neuroleptika diberikan dalam 

jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dengan dosis yang naik-turun 

sesuai dengan keadaan pasien. Hasil akan lebih baik apabila neuroleptika 

mulai diberikan dalam dua tahun pertama dari penyakit. Tidak ada dosis 

standar untuk obat ini, tetapi dosis ditetapkan secara individual (Maramis, 

2004).  

Obat antipsikotik dapat meringankan gejala seperti gangguan 

berfikir, halusinasi, delusi serta mencegah kekambuhan. Obat antipsikotik 

bekerja dengan menginterferensi transmisi dopaminergic pada otak dengan 

menghambat reseptor dopamine D2, yang dapat meningkatan efek 

ekstrapiramidal (IONI, 2008). Antipsikotik dibagi menjadi dua golongan 

yaitu golongan generasi pertama (typical) dan golongan generasi kedua 

(atypical). 

a) Antipsikotik tipikal merupakan neuroleptik yang sangat poten seperti 

flufenazin (Prolixin), haloperidol (Haldol), tiotiksen (Navane), dan 

trifluoperazin, neuroleptik yang cukup poten seperti Molindon 

(moban) dan loksapin, dan neuroleptik yang kurang poten seperti 

klorpromazin dan tioridazin. Antipsikotik tipikal efektif memblok 

reaksi dopamin di area reseptor dan dapat menangani gejala positif 

(Patricia et al., 2014). 
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b) Antipsikotik atipikal merupakan antagonis serotonergik-dopamin 

(serotonergic-dopamine antagonist, SDA) agens ini terdiri dari 

risperidone (Risperdal), olanzapine (Zyprexa), kuetiapin (Seroquel) 

dan ziprasidon. Klozapin menunjukkan paling sedikit gejala 

ekstrapiramidal. Olanzapine (Zyprexa) tersedia dalam bentuk sediaan 

oral dan injeksi. Klozapin merupakan antipsikotik atipikal yang paling 

efektif pada pasien yang resisten terhadap terapi dan juga paling 

sedikit menimbulkan efek samping. Antipsikotik atipikal digunakan 

untuk mengatasi gejala positif dan negatif (Patricia, 2014).  

2. Farmakoekonomi  

Secara umum farmakoekonomi menyangkut gambaran dan analisis 

biaya obat bagi sistem pelayanan kesehatan dan masyarakat. Penelitian 

farmakoekonomi mengidentifikasi, mengukur, dan membandingkan biaya dan 

konsekuensi dari suatu produk dan pelayanan kefarmasian. Dengan 

menggunakan pendekatan farmakoekonomi maka dapat ditetapkan jenis obat 

dalam formularium rumah sakit dan asuransi kesehatan, jenis obat yang dapat 

dikembangkan oleh industri farmasi, dan jenis obat untuk pasien dengan 

kondisi tertentu (Martuti and Soewarta, 2008).  

Metode-metode evaluasi farmakoekonomi meliputi Cost-Analysis 

(CA), Cost Minimization Analysis (CMA), Cost Effectiveness Analysis (CEA), 

Cost Utility Analysis (CUA), Cost Benefit Analysis (CBA) (Dipiro et al., 2005)  

a. Cost Analysis (CA)  

Analisis biaya adalah metode atau cara untuk menghitung besarnya 

pengorbanan (biaya, cost) dalam unit moneter (rupiah) baik yang langsung 

atau tidak langsung untuk mencapai tujuan. Dalam kajian farmakoekonomi 

biaya selalu menjadi pertimbangan penting karena adanya keterbatasan 

sumber daya, terutama dana. Biaya didefinisikan sebagai nilai dari peluang 

yang hilang sebagai akibat dari penggunaan sumber daya dalam sebuah 

kegiatan. Biaya kesehatan melingkupi lebih dari sekedar biaya pelayanan 

kesehatan, misalnya biaya pelayanan lain dan biaya yang diperlukan oleh 

pasien. Biaya total adalah biaya keseluruhan yang harus dikeluarkan untuk 
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berbagai macam pelayanan kesehatan. Secara umum biaya yang terkait 

dengan pelayanan kesehatan dapat dibedakan sebagai berikut (Kemenkes, 

2013) :  

1) Biaya Langsung  

Biaya langsung adalah biaya yang terkait langsung dengan perawatan 

kesehatan termasuk biaya obat, biaya konsultasi dokter, biaya jasa 

perawat, penggunaan fasilitis rumah sakit (rawat inap dan peralatan 

lain), uji laboratorium, dan biaya kesehatan lainnya. Dalam biaya 

langsung selain biaya medis sering kali diperhitungkan biaya non 

medis seperti biaya ambulan dan biaya transportasi pasien lainnya.  

2) Biaya Tidak Langsung  

Biaya tidak langsung adalah sejumlah biaya terkait dengan hilangnya 

produktivitas akibat menderita suatu penyakit. Termasuk biaya 

transportasi, biaya hilangnya produktifitas, biaya anggota keluarga 

yang menemani pasien.  

3) Biaya Nirwujud (intangibie cost)  

Biaya nirwujud adalah biaya-biaya yang sulit diukur dalam unit 

moneter, namun sering terlibat dalam pengukuran kualitas hidup, 

misalnya rasa sakit dan rasa cemas yang diderita pasien atau keluarga 

pasien  

4) Biaya terhindarkan  

Biaya terhindarkan adalah potensi pengeluaran yang dapat dihindarkan 

karena penggunaan intervensi kesehatan.  

b. Cost Minimization Analysis (CMA)  

Cost Minimization Analysis adalah suatu metode yang digunakan 

untuk menganalisis biaya dan membandingkan antara dua atau lebih 

intervensi yang menunjukkan ekivalen dalam outcome atau 

konsekuansinya (Martuti and Soewarta, 2008).  

c. Cost Effectiveness Analysis (CEA) 

Cost Effectiveness Analysis adalah suatu pendekatan yang 

digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan membandingkan biaya 
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yang mempunyai perbedaan yang signifikan dan akibat dari suatu 

intervensi alternatif. Intervensi alternatif ini berupa pemberian 2 atau 

lebih jenis obat atau kelompok obat. Tujuannya adalah membandingkan 

perlakuan kepada pasien melalui pemberian satu atau lebih non obat 

dalam kondisi umum (Martuti and Soewarta, 2008).  

d. Cost Utility Analysis (CUA)  

Analisis utilitas biaya adalah teknis analisis ekonomi untuk 

menilai utilitas (daya guna) atas kualitas hidup yang diperoleh dari suatu 

intervensi kesehatan. Kegunaan diukur dalam jumlah tahun dalam 

keadaan sehat sempurna, bebas dari kecacatan, yang dapat dinikmati 

umumnya, diekspresikan dalam Quality-Adjust Life Years (QALY) atau 

jumlah tahun berkualitas yang disesuaikan (Kemenkes, 2013).  

e. Cost Benefit Analysis (CBA) 

Cost benefit analysis adalah suatu pendekatan yang digunakan 

sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan dalam proses penyusunan 

alokasi biaya kesehatan atau program lain dan digunakan untuk 

mempertimbangkan dampak produk dalam pelayanan farmasi (Martuti 

and Soewarta, 2008).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


