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HUBUNGAN PENCAPAIAN  STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

KESEHATAN JIWA DENGAN TINGKAT KEKAMBUHAN PASIEN 

Abstrak 

 

Komitmen pemberdaayan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) diperkuat dengan 

dikeluarkannya Undang-undang Nomer 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, 

ditujukan untuk menjamin setiap orang agar dapat mencapai kualitas hidup yang 

baik,serta memberikan pelayanan kesehatan secara terintegritas, komperehensif, dan 

berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative. 

Tujuan penelitian ini yaitu hubungan pencapain standar pelayanan minimal kesehatan 

jiwa dengan jumlah pasien yang kambuh di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Jenis 

penelitan kuantitatif dengan desain deskriptif korelatif sedangkan rancangan 

penelitian menggunakan cross sectional. Teknis sampling yang akan digunakan 

adalah purposive sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 54 responden. Teknik 

pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara dan dokumentasi. 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa pendapat responden tentang standar 

pelayanan minimal yaitu 11 responden menyatakan Standar Pelayanan Minimal di 

Pusat Pelayanan Kesehatan Sleman berkategori kurang baik sedangkan 43 responden 

menyatakan Standar Pelayanan Minimal di Pusat Pelayanan Kesehatan Sleman 

berkategori baik. Jumlah pasien ODGJ yang mendapatkan pelayanan di Pusat 

Pelayanan Kesehatan Sleman pada tahun 2017 adalah rata-rata sebanyak 250 pasien 

per bulan, pada tahun 2018 rata-rata sebanyak 90 pasien per bulan dan pada tahun 

2019 rata-rata sebanyak 162 pasien per bulan. Pencapain standar pelayanan yang 

diberikan kepada pasien ODGJ di Pusat Pelayanan Kesehatan Sleman pada tahun 

2017 kriterianya belum tercapai, pada tahun 2018 telah tercapai, dan pada tahun 2019 

telah tercapai. Tidak terdapat hubungan dari standar pelayanan minimal kesehatan 

jiwa untuk pasien ODGJ dengan yang mengalami kekambuhan maupun tidak ada 

kekambuhan di Pusat Pelayanan Kesehatan Sleman. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

uji spearman yang mendapatkan nilai signifikansi sebesar 0,475 > 0,05. 

Kata Kunci: SPM, Kekambuhan, ODGJ  

Abstract 

Commitment to empower people with mental disorders (ODGJ) is strengthened by 

the issuance of Law Number 18 of 2014 on Mental Health, aimed at ensuring 

everyone can achieve a good quality of life, as well as providing health services in an 

integrated, comprehensive, and sustainable manner through promotive efforts, 

preventive, curative, and rehabilitative. The purpose of this study is the relationship 

between achieving minimum mental health service standards with the number of 

patients who recur in Sleman Regency, Yogyakarta. The type of quantitative research 

is correlative descriptive design while the research design uses cross sectional 
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design. The sampling technique that will be used is purposive sampling, with a total 

sample of 54 respondents. The techniques of data collection are using questionnaires, 

interviews and documentation. Based on the results of the study found that 

respondents' opinions about minimum service standards namely 11 respondents 

stated the Minimum Service Standards in the Sleman Health Service Center 

categorized as not good while 43 respondents stated the Minimum Service Standards 

at the Service Center Sleman's health is categorized as good. The number of ODGJ 

patients who get services at the Sleman Health Service Center in 2017 is an average 

of 250 patients per month, in 2018 an average of 90 patients per month and in 2019 

an average of 162 patients per month. Achievement of service standards provided to 

ODGJ patients in the Sleman Health Service Center in 2017 the criteria have not 

been reached, in 2018 has been achieved, and in 2019 has been achieved. There is no 

relationship of minimum mental health service standards for ODGJ patients with 

those who experience recurrence or no recurrence at the Sleman Health Service 

Center. This is evidenced by the results of the Spearman test which obtained a 

significance value of 0.475> 0.05. 

Keywords : Standard of Minimal Service (SPM), recurrence, Health Service, People 

Having Mental Disorder (ODGJ) 

1. PENDAHULUAN 

Menurut WHO, satu di antara empat orang di seluruh dunia memiliki masalah 

kejiwaan. Di Asia Tenggara hampir sepertiga dari populasi suatu ketika akan 

mengalami gangguan neuropsikiatrik (WHO dalam Marchira, 2011). Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan 

dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap 

warga negera secara minimal (Kemenkes, 2014). 

SPM akan berfungsi untuk memperkuat pelaksanaan Performance Based 

Butgeting. Pada UU No. 23 2014 yang  mengatur Pemda untuk memprioritaskan 

belanja daerah untuk mendanai urusan pemeritah yang terkait pelayanan dasar 

ditetapkan oleh SPM. Dalam rangka penerapan SPM di bidang kesehatan dibutuhkan 

petunjuk Teknis Pelaksanaan SPM yang akan menjelaskan dibidang kesehatan di 

Kabupaten/Kota sebagai acuan terlaksananya SPM bagi Pemerintahan Daerah dengan 

memperhatikan pontesi dan kemampuan daerah (Kemenkes, 2016). Standar 

pelayanan yang sangat dibutuhkan di Indonesia adalah memiliki pelayanan yang 

bermutu secara optimal dan menyeluruh kepada lapisan masyarakat. Adanya system 
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pembiayaan yang berubah seperti jaman sekarang dapat memudahkan pelayanan 

kesehatan, kebijakan pemerintah diberlakukan melalui Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN) sangat mendorong agar rumah sakit memberikan pelayanan yang terbaik 

kepada setiap pasien dengan sangat puas, sehingga dapat memajukan 

keberlangsungan rumah sakit secara terus menerus (Kuzairi, dkk, 2017). 

Sering ditemukan pelayanan kesehatan yang sangat memuaskan tetapi 

terkadang tidak sesuai dengan kode etik dan standar pelayanan minimal 

(Satrianegara,  2014). 

 Penelitian terdahulu dari (Sriadi dan Khoirul, 2015) dalam judul 

manajemen kesehatan jiwa berbasis komunitas melalui pelayanan keperawatan 

kesehatan jiwa komunitas ini dapat berpangaruh pelayanan pasien yang mengalami 

gangguan jiwa pada daerah pedesaan/ terpencil. Penelitian yang terdahulu sudah 

pernah diteliti (Oktarina dan Indiyah, 2012) dengan judul upaya meningkatkan 

pemanfaatan pelayanan kesehatan jiwa dapat mempengaruhi standart pelayanan 

kesehatan jiwa untuk melakukan kunjungan terhadap pasien yang tidak melakukan 

kunjungan pada puskesmas terdekat. Penelitian lain dari (Wulansih dan Widodo, 

2008), mendapatkan hasil bahwa ada hubungan yang signifikan antara sikap keluarga 

dengan kekambuhan pada pasien skizofrenia. 

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi DIY total jumlah ODGJ di DIY 

diperkirakan mencapai 9.862 orang. Jumlah ODGJ terbanyak berada di wilayah 

Kabupaten Bantul yaitu 3875 orang (39,29%), Kulonprogo mencapai 1892 orang 

(19,18%), Gunung Kidul mencapai 1433 orang (14,53%), Sleman mencapai 1769 

orang (17,94%), dan jumlah ODGJ yang paling sedikit berada di wilayah Kota 

Yogyakarta yaitu 857 orang (8,68%), banyaknya pasien dengan gangguan jiwa 

dipengaruhi oleh alam ataupun dari lingkungan masyarakat (Dinas Kesehatan, 2016). 

Berdasarkan dari study pendahuluan yang dilakukan pada Dinas Kesehatan 

Kabupatan Sleman Yogyakarta data tahun 2018 penderita ODGJ pada puskesmas 

seyegan menjadi puskesmas dengan penderita ODGJ yang tertinggi yaitu sebanyak 

986 pasien, tertinggi kedua pada puskesmas sleman dengan jumlah pasien sebanyak 
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507 dan paling sedikit pada puskesmas cangkringan sebanyak 7 pasien. Data tahun 

2018 jumlah pasien total keseluruhan dari Kabupaten Sleman sebanyak  5024 jiwa 

yang terdiri dari segala umur. Dinkes melakukan pendataan pada seluruh wilayah di 

Sleman yang awalnya data lama sekitar 3956 pasien, setelah dilakukan peendataan 

baru mendapatkan 1068 pasien baru ODGJ. 

 

2. METODE 

Jenis penelitan kuantitatif dengan desain deskriptif korelatif. Sedangkan 

rancangan penelitian menggunakan cross sectional. Menurut Sandu Siyoto (2015).  

Pendekatan cross sectional adalah penelitian yang menekankan pada pada waktu 

pengukuran data variable  independen dan dependen hanya dengan satu kali dan satu 

saat. Pendekatan ini dipilih untuk mengetahui apakah ada hubungan pencapaian 

standar pelayanan minimal kesehatan jiwa dengan jumlah pasien ODGJ yang kambuh 

di Kabupaten Sleman Yogyakarta. 

Populasi pada penelitian ini peneliti mengambil sebanyak 116  pasien yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa yang di Puskesmas  Sleman. Pengambilan 

sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin. Teknis sampling yang akan 

digunakan adalah purposive sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 54 

responden. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara dan 

dokumentasi.  

Analisa data dilakukan untuk membedakan variabel dependen dan 

independen.Analisa yang digunakan dalam peneliti dalam penelitian ini adalah 

analisis univariat dan analisis bivariat mengggunakan bantuan software program 

pengelola data yaitu SPSS. 

Analisis univariat merupakan analisis yang dilakukan terhadap setiap variable 

dari penelitian yang akan menghasilkan distribusi dan penelitian dari tiap variable 

(Notoadmojo, 2007).   
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Analisa bivariat menggunakan uji korelasi Spearman untuk mengetahu 

hubungan dari dua variable atau lebih berskala ordinal.Uji spearman sendiri memiliki 

syarat untuk melakukan analisa yaitu, sumber data harus dari sumber yang berbeda.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan pengambilan data yang telah dilakukan melalui kuesioner terhadap 

54 orang responden sebagai informan, didapatkan bahwa hasil karakteristik 

responden pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa 

sebagian besar dari responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 33 responden 

(61,1%) dan laki-laki sebanyak 33 responden (38,9%).  Untuk karakteristik umur 

responden menurut pembagian umur Erik Erikson (dalam Krismawati, 2014) maka 

sebagian besar responden berumur berumur 41 – 65 tahun sebanyak 36 responden 

(66,7%), selanjutnya 20 – 40 tahun sebanyak 12 responden (22,2%) dan yang lebih 

dari 65 tahun sebanyak 6 responden (11,1%).  

Data karakteristik pendidikan responden menunjukkan distribusi tertinggi 

adalah responden memiliki tingkat pendidikan sekolah menengah atas sebanyak 33 

responden (61,1%) dan distribusi terendah adalah perguruan tinggi sebanyak 3 

responden (5,6%). Karakteristik hubungan responden dengan pasien sebagian besar 

adalah sebagai  saudara sebanyak 30 responden (55,6%), orang tua sebanyak 13 

responden (24%), selanjutnya anak sebanyak 7 responden (12,9)  dan distribusi 

terendah adalah pasangan sebanyak 4 responden (7,5%). Karakteristik pekerjaan 

responden sebagian besar adalah bekerja sebagai swasta yaitu sebanyak 23 responden 

(42,6%) dan distribusi terendah adalah bekerja sebagai petani sebanyak 2 responden 

(3,7%). Untuk karakteristik kunjungan yang dilakukan responden di Pusat Pelayanan 

Kesehatan,  responden melakukan kunjungan antara rentang kunjungan ke 2 sampai 

10 kunjungan dengan data distribusi sebesar 52 responden (96,3%) dan yang 

melakukan kunjungan satu kali saat responden berobat sebesar 2 responden (3,7%).  

Karakteristik jenis pemanfaatan asuransi kesehatan pada responden adalah jenis 
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asuransi jaminan kesehatan PBI 23 responden (42,6%) dan data berdistribusi terbesar 

adalah jenis Non-PBI sebanyak 31 responden (57,4%). Dan yang terakhir adalah 

karakteristik lama sakit yang di derita pasien sebagian besar mengalami sakit 

gangguan jiwa lebih dari 10 tahun 34 responden (63%) dan yang menderita sakit 

kurang dari 1 satu tahun 1 responden (1,9%). 

Berdasarkan hasil observasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Pusat 

Pelayanan Kesehatan Sleman didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 1 

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Pusat  Pelayanan Kesehatan 

Sleman Tahun 2017-2019 

No Tahun Kriteria Capaian Persentase Capaian 

1 2017 Belum Tercapai 54,62% 

2 2018 Tercapai 100% 

3 2019 Tercapai 97,33% 

Sumber : Data primer  

Berikut adalah hasil Distribusi Frekuensi Pencapaian Standar Pelayanan 

Minimal di Pusat Pelayanan Kesehatan Sleman Tahun 2017-2019. 

Tabel 2 

    Distribusi Frekuensi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Pusat Pelayanan 

Kesehatan Sleman Tahun 2017-2019 

No Kategori Jumlah % 

1 Belum Tercapai 1 33 

2 Tercapai 2 67 

 Jumlah 3 100 

Sumber : Data primer  

Berdasarkan tabel 1 dapat diinterpretasikan bahwa tahun 2017   Pencapaian 

Standar Pelayanan Minimal di Pusat Pelayanan Kesehatan Sleman termasuk dalam 

kategori belum tercapai  dengan persentase capaian SPM 54,62%, sedangkan pada 

tahun 2018 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Pusat Pelayanan Kesehatan 

Sleman termasuk dalam kategori tercapai dengan persentase capaian SPM 100%, 

sedangkan pada tahun 2019 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Pusat 
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Pelayanan Kesehatan Sleman termasuk dalam kategori tercapai dengan persentase 

capaian SPM 97,33%. Hal ini berarti di Pusat Pelayanan Kesehatan Sleman telah 

terjadi peningkatan mutu pelayanan dasar kesehatan yang di berikan kepada 

masyarakat secara baik walaupun terdapat sedikit penurunan pada tahun terakhir 

tetapi penurunan ini tidak terlalu signifikan. Hal ini telah sesuai dengan yang 

ditetapkan oleh Permenkes (2016), bahwa Standar pelayanan minimal adalah suatu 

jenis ketentuan dan mutu pelayanan dasar  kesehatan yang di berikan pemerintah 

yang berhak didapatkan atau diperoleh semua warga Negara secara minimal. 

Berdasarkan hasil dokumentasi Cakupan Kunjungan Pasien ODGJ di Pusat 

Pelayanan Kesehatan Sleman didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 3 

Target Cakupan Kunjungan Pasien ODGJ di Pusat Pelayanan Kesehatan 

Sleman Tahun 2017-2019 

No Tahun Kriteria Cakupan Rata-Rata / bulan Total Kunjungan/ Thn 

1 2017 Tercapai 250 3.000 

2 2018 Belum Tercapai 90 1085 

3 2019 Tercapai 162 1.946 

Sumber : Data primer  

Berikut adalah hasil Distribusi Frekuensi Cakupan Kunjungan Pasien ODGJ di 

Pusat Pelayanan Kesehatan Sleman Tahun 2017-2019. 

Tabel 4 

Distribusi Frekuensi Cakupan Kunjungan Pasien ODGJ di Pusat Pelayanan 

Kesehatan Sleman Tahun 2017-2019 

No Kategori Jumlah % 

1 Belum Tercapai 1 33 

2 Tercapai 2 67 

 Jumlah 3 100 

  Sumber : Data primer  

Berdasarkan tabel 4 dapat diinterpretasikan bahwa tahun 2017   Cakupan 

Kunjungan Pasien ODGJ di Pusat Pelayanan Kesehatan Sleman termasuk dalam 

kategori tercapai dengan rata-rata kunjungan per bulan 250 pasien dari jumlah 
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kunjungan per tahun 3.000 pasien, sedangkan pada tahun 2018 Cakupan Kunjungan 

Pasien ODGJ di Pusat Pelayanan Kesehatan Sleman termasuk dalam kategori tidak 

tercapai dengan rata-rata kunjungan per bulan 90 pasien dari jumlah kunjungan per 

tahun 1.085 pasien, sedangkan pada tahun 2019 Cakupan Kunjungan Pasien ODGJ 

di Pusat Pelayanan Kesehatan Sleman termasuk dalam kategori tidak tercapai dengan 

rata-rata kunjungan per bulan 162 pasien dari jumlah kunjungan per tahun 1.946 

pasien. Hal ini berarti Cakupan Kunjungan Pasien ODGJ di Pusat Pelayanan Kesehatan 

Sleman cenderung fluktuatif atau naik turun. Hal ini disebabkan karena kunjungan 

pasien ODGJ tidak hanya disebabkan salah satu faktor saja atau tidak hanya faktor 

tenaga dokter dan tenaga medis saja tetapi juga ada faktor internal pasien dan juga 

faktor keluarga. Jika pengobatan dokter atau tenaga medis yang telah bagus di pusat 

pelayanan kesehatan tetapi setelah pasien pulang ke rumah dan tidak rutin minum 

obat serta keluarga tidak memantau secara intensif maka resiko terjadi kekambuhan 

akan mudah terjadi. Hal inilah yang terjadi pada pasien-pasien ODGJ pusat 

pelayanan kesehatan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta yang melakukan kunjungan 

cenderung fluktuatif. 

Berikut adalah Distribusi Frekuensi Standar Pelayanan Minimal di Pusat 

Pelayanan Kesehatan Sleman berdasarkan hasil kuesioner. 

Tabel 5 

Distribusi Frekuensi Standar Pelayanan Minimal di Pusat Pelayanan Kesehatan 

Kabupaten Sleman 

No Kategori Jumlah % 

1 Kurang Baik 11 20,4 

2 Baik 43 79,6 

 Jumlah 54 100 

Sumber : Data primer  

Hasil distribusi frekuensi Standar Pelayanan Minimal di Pusat Pelayanan 

Kesehatan Sleman ini didapatkan dari hasil jawaban kuesioner dari 54 responden. 

Berdasarkan tabel di atas didapatkan bahwa terdapat 11 responden (20,4%) yang 

menyatakan Standar Pelayanan Minimal di Pusat Pelayanan Kesehatan Sleman 
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berkategori kurang baik sedangkan 43 responden (79,6%) menyatakan Standar 

Pelayanan Minimal di Pusat Pelayanan Kesehatan Sleman berkategori baik. 

Berikut adalah Distribusi Frekuensi Standar Pelayanan Minimal di Pusat 

Pelayanan Kesehatan Sleman berdasarkan hasil karakteristik responden pada 

kuesioner. 

Tabel 6 

Distribusi Frekuensi Kekambuhan Pasien ODGJ di Pusat Pelayanan Kesehatan 

Kabupaten Sleman 

No Kategori Jumlah % 

1 Kambuh 52 96,3 

2 Tidak Kambuh 2 3,7 

 Jumlah 54 100 

Sumber : Data primer  

Hasil Distribusi Frekuensi Kekambuhan Pasien ODGJ di Pusat Pelayanan 

Kesehatan Sleman ini didapatkan dari hasil jawaban kuesioner karakteristik 

responden tentang jumlah kunjungan pasien dari 54 responden. Berdasarkan tabel di 

atas didapatkan bahwa terdapat 52 responden (96,3%) yang menyatakan pernah 

kambuh sedangkan 2 responden (3,7%) menyatakan tidak kambuh. 

Guna pengujian hipotesis (Ha): “adanya hubungan  dari standar pelayanan 

minimal kesehatan jiwa unntuk pasien ODGJ dengan yang mengalami kekambuhan 

maupun tidak ada kekambuhan”, maka dilakukan uji hipotesis menggunakan uji 

spearman. Berikut hasil uji spearman. 

Tabel 7 

Crosstabulation hubungan pencapaian standar pelayanan minimal dengan 

kekambuhan pasien 

SPM 
Kekambuhan Pasien 

Kambuh Tidak Kambuh 

 N % N % 

Kurang Baik 2 4,7% 41 95,3% 

Baik 0 0% 11 100% 

Total 2 3,7% 52 96,3% 
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Berdasarkan analisa tabel diatas didapatkan hasil bahwa responden yang 

menyatakan standar pelayanan kurang baik dan kambuh adalah 2 responden. Untuk 

pelayanan baik dan kambuh adalah 0 responden, untuk pelayanan kurang baik dan 

tidak kambuh adalah 41. Sedangkan untuk pelayanan baik tidak kambuh adalah 11 

responden  

Tabel 8 

Hasil Uji Spearman 

Variabel  p-value Kesimpulan  

Standar pelayanan minimal 

dan kepuasan keluarga  

0,475 H0 diterima  

 

Berdasarkan hasil analisa dengan mengunakan uji korelasi spearman   didapatkan 

hasil bahwa p-value lebih besar dari nilai alpha=0,005 yang artinya H0 diterima. Jadi 

kesimpulannya dari analisa diatas adalah tidak ada hubungan pencapaian standar 

pelayanan minimal kesehatan jiwa dengan kekambuhan pasien gangguan jiwa.  

Berdasarkan hasil analisa didapatkan hasil bahwa tidak ada hubungan pencapaian 

standar pelayanan minimal kesehatan jiwa dengan kekambuhan pasien gangguan 

jiwa.  

Hal ini berarti faktor kekambuhan tidak hanya meliputi stándar pelayanan 

minimal di pusat pelayanan kesehatan atau tenaga dokter saja tetapi juga ada faktor 

internal pasien dan juga faktor keluarga. Jika pengobatan dokter yang telah bagus di 

pusat pelayanan kesehatan tetapi setelah pasien pulang ke rumah dan tidak rutin 

minum obat serta keluarga tidak memantau secara intensif maka resiko terjadi 

kekambuhan akan mudah terjadi. Hal inilah yang terjadi pada pasien-pasien ODGJ 

pusat pelayanan kesehatan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. 

Hal ini selaras dengan pendapat Astuti, (2017), bahwa Faktor yang 

mempengaruhi kekambuhan, antara lain: Faktor Pasien, dokter dan keluarga. Faktor 

pasien disini berkaitan dengan ketidak teraturan dalam meminum obat cenderung 
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mengakibatkan kekambuhan. Dalam berbagai penelitian menunjukan 25% sampai 

50% pasien yang baru pulang dari rumah sakit jiwa mengalami kekambuhan jika 

tidak memakan obat secara teratur. Banyak kasus dari pasien skizofrenia susah untuk 

mengikuti aturan untuk memakan obat karena adanya gangguan dalam mengambil 

keputusan. Dirumah sakit tugas perawat sangat penting dalam memberikan obat, 

setelah pulang peran pperawat digantikan oleh keluarga. Faktor dokter disini 

berkaitan dengan pemberian obat. Pemberian obat dari dokter diharapkan sesuai 

dengan dosis sehingga tidak menimbulakn efek kekambuhan. Obat yang di berikan 

biasanya memiliki efek samping sendiri seperti gangguan kehidupan sosial sehingga 

susah untuk bergaul. Faktor keluarga disini berarti setelah pasien pulang kerumah 

tanggung jawab keluarga sangat besar bagi pasien, keluarga memantau setiap hal 

yang dilakukan.Pola makan obat yang tidak boleh terlewatkan dan keaadan mental 

harus sering dipantau.Keluarga menjadi aspek penting dalam kekambuhan karena 

memberikan dampak positif dan negatif terhadap pola pikir pasien.Biasanya ekspresi 

emosional dalam keluarga menjadi akibat kekambuhan yang sangat tinggi. 

Faktor pasien seperti tidak patuhan minum obat juga mempengaruhi kekambuhan 

pasien. Ada sebagaian penderita yang belum maksimal memanfaatkan pelayanan 

kuratif tersebut karena mereka beranggapan bahwa sakit yang mereka derita sudah 

sembuh dan baik-baik saja. Alasan lainnya karena bosan mengkonsumsi obat setiap 

harinya. Untuk hal ini dukungan keluarga sangat diperlukan dalam melakukan 

perawatan bagi penderita gangguan jiwa. 

Ketidakpatuhan minum obat pada pasien dapat mengakibatkan timbulnya 

kekambuhan pada pasien. Ketidakpatuhan ini minum obat dapat ditunjukkan pasien 

mengatakan bosan minum obat, obat tidak diminum secara teratur dan kurangnya 

dukungan keluarga dalam kepatuhan minum obat (Wuryaningsih dkk, 2013). 

Standar pelayanan minimal kesehatan jiwa di pusat kesehatan di daerah 

pinggiran tentu saja masih jauh berbeda dengan di perkotaan atau kota besar seperti 

di Kabupaten Sleman Yogyakarta, terutama pada peralatan dan fasilitas. Hal ini juga 

akan mempengaruhi kekambuhan pasien kesehatan jiwa. Berdasarkan hasil 
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wawancara dengan di salah satu kepala pusat kesehatan di Kabupaten Sleman 

Yogyakarta, bahwa kelengkapan peralatan dan fasilitas masih tertinggal dengan 

daerah Yogyakarta Kota dan kota-kota besar lainnya. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pendapat 

responden tentang standar pelayanan minimal yaitu 11 responden menyatakan 

Standar Pelayanan Minimal di Pusat Pelayanan Kesehatan Sleman berkategori kurang 

baik sedangkan 43 responden menyatakan Standar Pelayanan Minimal di Pusat 

Pelayanan Kesehatan Sleman berkategori baik. 

Jumlah pasien ODGJ yang mendapatkan pelayanan di Pusat Pelayanan 

Kesehatan Sleman pada tahun 2017 adalah rata-rata sebanyak 250 pasien per bulan, 

pada tahun 2018 rata-rata sebanyak 90 pasien per bulan dan pada tahun 2019 rata-rata 

sebanyak 162 pasien per bulan. 

Pencapain standar pelayanan yang diberikan kepada pasien ODGJ di Pusat 

Pelayanan Kesehatan Sleman pada tahun 2017 kriterianya belum tercapai, pada tahun 

2018 telah tercapai, dan pada tahun 2019 telah tercapai. 

Tidak terdapat hubungan dari standar pelayanan minimal kesehatan jiwa 

untuk pasien ODGJ dengan yang mengalami kekambuhan maupun tidak ada 

kekambuhan di Pusat Pelayanan Kesehatan Sleman. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

uji spearman yang mendapatkan nilai signifikansi sebesar 0,475 > 0,05. 

Berbagai saran berdasarkan hasil penelitian ini antara lain Bagi institusi 

Perguruan Tinggi, diharapkan dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai wacana 

untuk mengembangkan pengetahuan dan sebagai data dasar untuk penelitian 

selanjutnya. 

Bagi Peneliti Selanjutnya, supaya hasil penelitian yang dilakukan dapat 

dijadikan bahan untuk menambah pengetahuan, wawasan dan kajian bagi peneliti 

selanjutnya dalam penelitian tentang standar pelayanan minimal dan kekambuhan 

pasien ODGJ. 
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Bagi tempat Penelitian, disarankan untuk dapat menerapkan hasil penelitian 

ini dalam pencapaian standar pelayanan minimal dan memperhatikan faktor-faktor 

lain yang dapat mencegah kekambuhan pasien penderita ODGJ. 
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