
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Jatuh didefinisikan sebagai kehilangan keseimbangan mendadak yang 

menyebabkan adanya kontak anggota tubuh selain kaki dengan tanah (Laurentani 

et al., 2003). Kejadian jatuh merupakan salah satu masalah kesehatan utama pada 

kalangan lanjut usia (lansia) dan erat kaitannya dengan peningkatan morbiditas dan 

mortalitas (Tantri et al., 2014). Beberapa pasien lansia membutuhkan perawatan 

setelah kejadian jatuh karena mengalami cedera dan rasa tidak aman. Angka 

kejadian jatuh pada lansia dalam komunitas berkisar hingga 30% dan kejadiannya 

meningkat hingga 40% pada usia yang sangat lanjut (Tantri et al., 2014).  

Komplikasi akibat jatuh dan kejadian jatuh sendiri merupakan penyebab 

kelima kematian di negara maju. Setiap tahunnya, kurang lebih 30% usia lanjut 

pernah mengalami jatuh (Andayani, 2006; Ariawan et al, 2011). Jumlah kejadian 

jatuh di wilayah Asia, yaitu di Negara Taiwan, adalah sebanyak 504.512 pasien 

jatuh dan 19.442 diantaranya mengalami kejadian jatuh berulang setiap tahun 2001 

sampai dengan tahun 2011 (Lam et al., 2016). Di Australia, kejadian jatuh 

menyumbang 55% untuk cedera yang menyebabkan kematian dan 73% untuk 

cedera yang harus dirawat inap pada lansia antara tahun 2001-2002 (Pratt et al., 

2014). Pada tahun 2001, empat orang pasien mengalami instabililitas dan kejadian 

jatuh karena penggunaan obat benzodiazepine, furosemide, dan klonidin di rawat 

di ruang rawat geriatri Departemen llmu Penyakit Dalam RSCM (Depkes RI, 2006). 

Data pasien jatuh di Indonesia tidak banyak dipublikasikan. 

Risiko jatuh pada pasien bisa berasal dari diri pasien (faktor intrinsik) atau 

pun dari lingkungan (faktor ekstrinsik). Faktor intrinsik risiko jatuh yaitu 

penambahan usia, riwayat jatuh sebelumnya, jenis kelamin, kelemahan otot, 

masalah keseimbangan, penurunan penglihatan, hipotensi postural, penyakit kronik 

(penyakit pernafasan, artritis, stroke, diabetes, parkinson, demensia, incontinence), 

obat-obatan (psikotropik, anti aritmia kelas I, digoksin, diuretik, dan sedatif), 

kekurangan nutrisi (defisiensi vitamin D). Faktor ekstrinsik risiko jatuh yaitu 

bahaya di rumah atau lingkungan (kurangnya pegangan tangga, desain tangga yang 

buruk, desain lantai kamar mandi licin, cahaya redup dan silau), alas kaki dan baju 

kurang sesuai, dan penggunaan alat bantu berjalan yang kurang sesuai (CDC, 2017; 
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Skelton dan Todd, 2004). Meskipun begitu, risiko jatuh juga menjadi ancaman yang 

paling mungkin diantisipasi. Oleh karena itu, penelitian tentang jatuh pada lansia 

memiliki potensi baik untuk dikembangkan dalam rangka antisipasi (Smerz, 2003).  

Obat – obatan  psikoaktif menjadi salah satu penyebab atau faktor risiko jatuh. 

Obat – obatan psikoaktif mengandung zat kimia yang bekerja pada sistem saraf 

pusat untuk mengubah suasana hati, persepsi, perilaku, dan / atau kesadaran. 

Contoh sediaan tersebut antara lain sedatif, stimulan, halusinogen, opiat, dan obat-

obatan psikiatri. Sebuah studi menyebutkan bahwa jumlah dan dosis psikoaktif 

memiliki pengaruh terhadap kejadian jatuh berulang pada lansia (Hanlon et al., 

2009).  

Obat psikoaktif adalah obat yang larut dalam lipid dan diabsorbsi di dalam 

saluran gastrointestinal serta mengalami first pass metabolisme. Jenis obat ini 

sangat larut dalam lemak, sehingga dapat masuk sampai ke sistem sawar otak. 

Pasien lansia secara fisiologi akan mengalami perubahan komposisi cairan tubuh 

yaitu semakin tinggi kadar lemak dalam darah yang berakibat pada meningkatnya 

distribusi obat lipofilik. Jika dihubungkan dengan penggunaan obat psikoaktif pada 

lansia, maka akan banyak obat yang terdistribusi ke dalam sawar otak pada lansia 

sehingga akan meningkatkan efek samping dari obat psikoaktif (Depkes RI, 2006; 

Lieberman dan Tasman, 2006). 

Beberapa obat psikoaktif seperti antidepresan dan antikonvulsan  

penggunaannya sangat diperlukan secara klinis, akan tetapi obat – obatan lain 

seperti benzodiazepin dan obat penenang lainnya sering diresepkan tidak tepat dan 

tidak perlu. Penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit USA penggunaan psikoaktif 

pada pasien yaitu 0,04-0,07 per pasien setiap bulan dengan atau tanpa demensia 

(Cooper et al., 2007). Penelitian yang dilakukan Tantri (2014) menyimpulkan 

bahwa 25,5% kejadian jatuh pada lansia yang mengalami sarkopenia, faktor yang 

berpengaruh pada risiko jatuh antara lain gangguan keseimbangan, lingkungan 

tinggal, polifarmasi terutama penggunaan obat – obat psikoaktif, gangguan 

penglihatan, dan gangguan kardiovaskuler. Penelitian yang dilakukan di ruang 

kelas III Melati I RSUD Dr. Moewardi Surakarta diperoleh 25,9% pasien lansia 

mempunyai risiko jatuh sedang dan 74,1% dengan risiko jatuh tinggi karena 

pengaruh pasien dengan polifarmasi, pasca operasi, dan gangguan mobilitas 

(Triasanti, 2016). Penggunaan polifarmasi psikoaktif sangatlah umum pada 
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kalangan lansia dan beberapa penelitian telah meneliti dampak total dari 

penggunaan obat psikoaktif terhadap risiko jatuh (Pratt et al., 2014). Sejauh ini, 

penelitian terkait pengaruh penggunaan psikoaktif terhadap risiko jatuh pada lansia 

masih sangat terbatas di Indonesia, khususnya di RSUD Dr. Moewardi Surakarta 

belum pernah dilakukan. Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan studi 

terkait penggunaan obat psikoaktif terhadap kejadian risiko jatuh (falls) pada pasien 

lansia di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat dirumuskan masalah pada 

penelitian ini:  

1. Bagaimana pola penggunaan obat psikoaktif pada pasien lansia di Rumah Sakit 

di Surakarta? 

2. Adakah hubungan antara penggunaan Obat Psikoaktif terhadap peningkatan 

risiko kejadian jatuh pada pasien lansia? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan Penelitian ini adalah 

1. Mengidentifikasi pola penggunaan obat psikoaktif pada pasien lansia di Rumah 

Sakit di Surakarta  

2. Mengidentifikasi hubungan antara penggunaan Obat Psikoaktif terhadap 

peningkatan risiko kejadian jatuh pada pasien lansia 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis yaitu  

a. Memberikan masukan bagi perkembangan dan meningkatkan peran 

farmasi klinik dalam hal mengidentifikasi penggunaan obat psikoaktif pada 

pasien lansia di Rumah Sakit, dan  

b. Memberikan masukan kepada Rumah Sakit sebagai dasar pembuatan 

pedoman evaluasi penggunaan dan pemantauan terapi obat psikoaktif pada 

pasien lansia (pedoman klinis) dan sebagai dasar penyusunan formularium. 

 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis : 
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a. Dapat digunakan sebagai pustaka untuk penelitian lain yang terkait dengan 

penggunaan obat psikoaktif. 

b. Memberikan informasi hubungan penggunaan obat psikoaktif dengan 

kejadian risiko jatuh 

 


