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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 

dinyatakan bahwa Kesehatan merupakan suatu keadaan yang 

memungkinkan seseorang bisa hidup produktif secara sosial dan ekonomi 

dalam keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial 

(Depkes RI, 2009). 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sehat merupakan keadaan 

dimana seluruh tubuh terasa bugar dan nyaman. Perasaan bugar dan nyaman 

ini bersifat relatif karena berbeda sesuai dengan orang yang merasakan dan 

mengartikan perasaan tersebut (Yusuf, 2015). 

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan 

jiwa, Kesehatan Jiwa merupakan kondisi dimana seseorang dapat 

berkembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial sehingga orang tersebut 

menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi stress, dapat bekerja 

secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk lingkungannya 

(Kemenkes, 2014). 

Clausen mendefinisikan orang yang sehat jiwanya adalah orang yang 

dapat mencegah terjadinya gangguan jiwa akibat berbagai stresor serta 

dipengaruhi oleh besar kecilnya stresor, agama, budaya, kepercayaan, 

makna, dan sebagainya (Clausen dalam Yusuf, 2015). 
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Jiwa tidak berbentuk benda, melainkan system perilaku, perasaan, hasil 

olah pemikiran, persepsi dan berbagai pengaruh lingkungan sekitar. Jiwa 

nampak pada kesadaran, emosi, afek, psikomotor, persepsi, proses pikir, dan 

sifat kepribadian. Kesadaran dalam hal ini lebih diukur dengan 

memperhatikan perbedaan stimulus dan respon (perilaku yang ditampilkan). 

Aspek kesadaran pada masalah kejiwaan dapat ditemukan kesadaran yang 

fluktuatif, terlalu rendah, atau terlalu tinggi (Yusuf, 2015). 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa 

mendefinisikan bahwa Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah orang 

yang mengalami gangguan dalam perilaku, pikiran, dan perasaan yang 

terwujud dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang 

bermakna, serta dapat menimbulkan hambatan dan penderitaan dalam 

menjalankan fungsinya sebagai manusia (Kemenkes, 2014). 

Gangguan jiwa merupakan gejala dengan berbagai macam penyebab. 

Perjalanan penyakit tidak selalu bersifat kronis dan banyak penyebab yang 

belum diketahui dengan pasti. Pada umumnya ditandai adanya 

penyimpangan karakteristik dari persepsi dan pikiran, serta adanya afek 

yang tumpul atau tidak wajar (Maslim dalam Yusuf, 2015). 

Pengelompokan gangguan jiwa berdasarkan hasil Riset Kesehatan 

Dasar tahun 2013 terbagi dalam dua bagian yaitu gangguan jiwa berat 

(kelompok psikosa) dan gangguan jiwa ringan yang di dalamnya termasuk 

semua gangguan mental emosional yang berupa panik, cemas, gangguan 
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alam perasaan, dan sebagainya. Untuk skizofreni masuk dalam kelompok 

gangguan jiwa berat (Riskesdas, 2013 dalam Yusuf, 2015). 

Gangguan jiwa dapat terjadi karena adanya faktor pencetus, yang 

kemudian faktor pencetus tersebut akan di persepsikan atau dipandang 

sebagai ancaman yang nantinya akan menyebabkan tekanan emosional atau 

munculnya stress. Jika tekanan emosional ini dialami oleh seseorang yang 

mempunyai koping rendah, maka hal tersebut akan menyebabkan seseorang 

tersebut mengalami gangguan jiwa (Kanel, 2015). 

Kesehatan jiwa masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang 

tinggi di dunia, termasuk di Indonesia. Menurut data WHO (2016), terdapat 

sekitar 60 juta oranga terkena bipolar, 47,5 juta terkena dimensia, 35 juta 

orang terkena depresi, serta 21 juta terkena skizofrenia di dunia. Data 

Riskesdas 2013 menunjukkan angka kejadian ganggunan mental emosional 

yang ditunjukkan dengan gejala kecemasan dan depresi untuk umur 15 tahun 

ke atas mencapai sekitar 14 juta orang (6%) dari jumlah penduduk 

Indonesia. Sedangkan angka kejadian gangguan jiwa berat seperti 

skizofrenia mencapai sekitar 400.000 orang atau sebanyak 1,7 per 1.000 

penduduk (Kemenkes RI, 2016). 

Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah diketahui jumlah 

pasien gangguan jiwa mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 jumlah 

kunjungan penderita gangguan jiwa sebanyak 317.504 orang dengan 

persentase kunjungan terbesar adalah di rumah sakit yaitu 60,59 persen. 

Sedangkan pada tahun 2016 jumlah kunjungan gangguan jiwa sebanyak 
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413.612 orang dengan persentase kunjungan penderita gangguan jiwa 

terbesar adalah di rumah sakit yaitu 68,33 persen (Profil Kesehatan Provinsi 

Jawa Tengah, 2016). 

Sedangkan berdasarkan data dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif 

Zainudin Surakarta jumlah pasien gangguan jiwa pada tahun 2015 sebanyak 

3.298 orang dan meningkat pada tahun 2016 menjadi 3.394 orang. Dari 

banyaknya jumlah pasien gangguan jiwa tersebut tidak hanya pasien yang 

baru mengalami gangguan jiwa, tetapi terdapat juga pasien gangguan jiwa 

yang mengalami kekambuhan (Rekam Medik RSJD Surakarta, 2017). 

Kekambuhan pada pasien gangguan jiwa terjadi karena timbulnya 

gejala yang sama seperti sebelumnya. Frekuensi kekambuhan merupakan 

masa atau saat-saat dimana gejala sebelumnya yang dialami klien muncul 

kembali dan menyebabkan penderita gangguan jiwa tersebut harus dirawat 

kembali (Kelliat, 2011). Beberapa faktor mempengaruhi kekambuhan 

penderita gangguan jiwa, antara lain dukungan keluarga, ketersediaan 

pelayanan kesehatan, kepatuhan minum obat, dan faktor lingkungan yang 

kurang mendukung. 

Peneliti melakukan studi pendahuluan ke Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Surakart di Ruang Instalasi Gawat Darurat pada bulan Mei 2018 didapatkan 

data yaitu saat pasien datang ke ruang IGD, perawat menanyakan kepada 

pasien atau keluarga pasien tentang beberapa hal yaitu kapan berobat 

terakhir, obat apa saja yang dikonsumsi pasien, kapan kontrol terakhir, dan 

gejala yang dialami pasien sehingga menyebabkan pasien kambuh dan 
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dibawa ke rumah sakit jiwa. Banyak penyebab kekambuhan pasien namun 

tidak dikaji apa penyebab kekambuhan pasien tersebut, yang dikaji hanya 

gejala yang menyebabkan pasien dibawa ke rumah sakit jiwa. 

Dari fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Gambaran Faktor-Faktor Pencetus Kekambuhan Pasien 

Yang Datang Kembali Ke Ruang Gawat Darurat Rumah Sakit Jiwa”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan studi pendahuluan dalam latar belakang di atas, dapat 

disimpulkan bahwa banyak penyebab kekambuhan pasien namun tidak 

dikaji apa penyebab kekambuhan pasien tersebut, yang dikaji hanya gejala 

yang menyebabkan pasien dibawa ke rumah sakit jiwa. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan suatu rumusan 

masalah yaitu “Bagaimanakah gambaran faktor-faktor pencetus kekambuhan 

pasien yang datang kembali ke Ruang Gawat Darurat Rumah Sakit Jiwa?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini dalah untuk “Mengetahui 

gambaran faktor-faktor pencetus kekambuhan pasien yang datang 

kembali ke Ruang Gawat Darurat Rumah Sakit Jiwa”. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dalam penelitian ini yaitu : 

a. Mengidentifikasi karakteristik pasien gangguan jiwa. 
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b. Mengidentifikasi faktor pencetus kekambuhan pasien gangguan 

jiwa. 

c. Mengidentifikasi dan mendiskripsikan frekuensi kekambuhan 

pasien gangguan jiwa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi tentang faktor pencetus 

kekambuhan pasien yang datang kembali ke Ruang Gawat Darurat 

Rumah Sakit Jiwa. 

2. Manfaat Praktisi 

a. Bagi peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengalaman dan wawasan peneliti 

dalam melakukan penelitian tentang faktor pencetus kekambuhan 

pasien yang datang kembali ke Ruang Gawat Darurat Rumah Sakit 

Jiwa. 

b. Bagi perawat jiwa 

Hasil penelitian ini dapat digunakan perawat jiwa sebagai tambahan 

referensi dalam mengetahui faktor pencetus kekambuhan pasien 

yang datang kembali ke Ruang Gawat Darurat Rumah Sakit Jiwa. 

c. Bagi institusi pendidikan 

Hasil penelitian ini berguna sebagai tambahan referensi tentang 

gangguan jiwa dan diharapkan dapat dijadikan masukan untuk 

peneliti selanjutnya. 
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d. Bagi masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan 

pengetahuan untuk mengetahui dan mencegah timbulnya faktor 

pencetus kekambuhan pasien gangguan jiwa. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian terkait dengan faktor pencetus kekambuhan pasien yang 

datang kembali ke ruang gawat darurat rumah sakit jiwa memang bukan 

sebuah penelitian baru. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan 

diantaranya : 

1. Madriffa’i, Muhlisin, dan Yuniartika. (2015) dengan penelitian berjudul 

“Hubungan Peran Keluarga Dengan Kekambuhan Pasien Skizofrenia Di 

Wilayah Kerja Puskesmas Cawas I Klaten”. Penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif dengan rancangan penelitian deskriptif  

korelasional, dilakukan pada bulan Maret 2015 di puskesmas Cawas I 

Klaten. Jumlah responden sebanyak  35 responden, menggunakan teknik 

purposive sampling dan analisis data dengan menggunakan Uji Chi 

square. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada hubungan yang 

signifikan antara peran keluarga dengan kekambuhan pada pasien 

skizofrenia di wilayah kerja puskesmas Cawas I Klaten. 

2. Arianti, Novera dan Rosa (2017) dengan penelitian berjudul “Hubungan 

Pola Asuh Keluarga Dengan Kekambuhan Pasien Skizofrenia Di Rumah 

Sakit Jiwa. HB. Sa’anin Padang Tahun 2017”. Penelitian ini adalah 

penelitian analitik menggunakan  desain cross sectional study yang 
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dilakukan pada tanggal 03 – 18 Agustus 2017. Sampel keluarga pasien 

skizofrenia sebanyak 159 orang, dengan teknik accidental sampling. 

Hasil penelitian didapatkan 54.1% pasien mengalami tingkat 

kekambuhan tinggi.  50,8%  pasien mempunyai pola asuh orang tua  

tidak efektif. Ada hubungan antara pola asuh orang tua dengan tingkat 

kekambuhan penderita skizofrenia di RSJ HB Sa’anin Padang (p=0.007). 

3. Gemilang, Lesmana, dan Aryani (2017) dengan penelitian berjudul 

“Karakteristik Pasien Relapse pada Pasien Skizofrenia dan Faktor 

Pencetusnya di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Bali”. Sampel 

sebanyak 41 diambil dari rekam medis RSJ Provinsi Bali. Karakteristik 

pasien diambil dari laporan di UGD. Data dicatat pada form ekstraksi 

data. Setelah itu data diolah dan dianalisis secara deskriptif dan korelatif. 

Pada studi ini didapatkan 41 sampel yang diambil secara acak. Ketaatan 

pengobatan menjadi salah satu factor risiko kekambuhan. Ditemukan 

bahwa semakin sering pasien mengalami relapse, maka semakin pendek 

jarak relapse berikutnya. 

4. Ronald (2016) dengan penelitian berjudul “Kepatuhan Konsumsi Obat, 

Pengetahuan Dan Dukungan Keluarga Terhadap Frekuensi Kekambuhan 

Penderita Skizofrenia Di Desa Sriharjo, Imogiri, Bantul”. Populasi 

penelitian ini sebanyak 67 keluarga pasien dengan jumlah sampel 

sebanyak 40 orang. Data diukur mengunakan daftar periksa  dan 

dianalisis dengan Chi-Square. Data menunjukkan secara simultan 

variabel Kepatuhan konsumsi obat, dukungan dan pengetahuan 
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pengetahuan keluarga berpengaruh dan signifikan terhadap frekuensi 

relaps penderita Skizofrenia di Desa Sriharjo, Imogiri, Bantul. 

Sedangkan secara parsial dukungan dan pengetahuan keluarga 

berpengaruh dan signifikan terhadap frekuensi kekambuhan, dan untuk 

Kepatuhan konsumsi obat tidak berpengaruh dan tidak signifikan 

terhadap frekuensi relaps penderita Skizofrenia pada Desa Sriharjo, 

Imogiri, Bantul Yogyakarta. 
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