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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut data Riskesdas tahun 2013, terdapat satu hingga dua pasien dari 1000 

penduduk yang mengalami gangguan jiwa berat, hal ini berarti lebih dari 400.000 

orang menderita gangguan jiwa berat (Direktorat Jenderal Pencegahan dan 

Pengedalian Penyakit, 2019). World Health Organization (WHO) menyebutkan 

sekitar 50 jiwa penduduk di seluruh dunia mengalami gangguan kesehatan jiwa. 

Propinsi Jawa Tengah merupakan propinsi yang menempati urutan kelima yang 

memiliki penderita skizofrenia terbanyak setelah DIY, Aceh, Sulawesi Selatan, dan 

Bali. Prevalensi skizofrenia di Jawa Tengah yaitu 0,23% dari jumlah penduduk 

melebihi angka nasional 0,17% (Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengedalian 

Penyakit, 2019).  

Skizofrenia merupakan salah satu gangguan jiwa yang sering terjadi. 

Skizofrenia merupakan gangguan kesehatan mental kronis yang kompleks ditandai 

dengan serangkaian gejala, termasuk delusi, halusinasi, ucapan atau perilaku yang 

tidak teratur, dan gangguan kemampuan kognitif (Patel et al., 2014). Berdasarkan 

klasifikasinya  terdapat 5 tipe skizofrenia salah satunya adalah residual skizofrenia 

(Kepmenkes, 2015). Residual skizofrenia merupakan kategori yang dianggap telah 

terlepas dari skizofrenia tetapi masih memperlihatkan gejala – gejala atau sisa, 

seperti keyakinan negatif, atau mungkin masih memiliki ide – ide tidak wajar yang 

sepenuhnya delusional, pikiran ganjil, inaktifitas, dan efek datar (Kepmenkes, 

2015).  

Salah satu terapi yang digunakan untuk pengatasan residual skizofrenia adalah 

penggunaan antipsikotik. Penggunaan terapi ini setidaknya dilakukan minimum  

selama 2 minggu sampai 6 minggu (Weng et al., 2019).  Selama beberapa abad 

akhir ini, penggunaan antipsikotik telah menjadi pengobatan andalan untuk 

mengurangi tingkat keparahan gejala psikotik dan kejadian relaps atau kambuh 

(Hafifah et al., 2012). Antipsikotik yang digunakan terdapat dua klasifikasi yang 

terdiri dari antipsikotik generasi pertama dan generasi kedua (Bruijnzeel et al., 

2018). Antipsikotik generasi pertama efektif untuk menangani gejala positif, 
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sedangkan generasi kedua efektif untuk menangani gejala negatif (Hafifah et al., 

2012). Penggunaan antipsikotik untuk golongan pertama mempunyai efek samping 

berupa sindrom ekstrapiramidal lebih tinggi dari pada penggunaan antipsikotik 

generasi kedua (Weng et al., 2019).  

Timbulnya efek samping berupa sindrom ekstrapiramidal (EPS) ini dapat 

terjadi ketika awal pemberian, tergantung dengan besaran dosis yang diberikan 

(Kementrian Kesehatan RI, 2008). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ješić and 

Ješić tahun, 2012 menyatakan bahwa efek samping sindrom ekstrapiramidal (EPS) 

umumnya muncul pada pasien skizofrenia setelah penggunaan terapi selama 4 

minggu. Sindrom ekstrapiramidal menyebabkan penurunan kognitif terutama dalam 

berkonsentrasi dan memproses atau mengolah informasi (Tanaka et al, 2012). 

Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa penggunaan antipsikotik generasi 

pertama yaitu Haloperidol dan Chlorpromazine baik itu dalam bentuk tunggal dan 

kombinasi paling sering terjadi kejadian obat yang merugikan seperti timbulnya 

efek samping sindrom ekstrapiramidal (Chikowe et al., 2019; Handayani et al., 

2017; Rothschild et al., 2007). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Oommen et 

al., tahun 2019 penggunaan antipsikotik generasi kedua seperti pada obat Olanzapin 

dan Risperidon sering muncul efek samping berupa penambahan berat badan, 

sedasi, tremor, parkinson, dan gangguan siklus menstruasi.  

Pada pasien yang menggunakan terapi antipsikotik jangka panjang akan sangat 

mempengaruhi kualitas hidup pasien (Fujimaki et al., 2012). Salah satu yang 

menyebabkan penurunan kualitas hidup pada pasien skizofrenia adanya masalah 

yang muncul pada penggunaan antipsikotik seperti reaksi obat yang merugikan atau 

Adverse Drug Reaction (Julio et al., 2007). Kejadian efek samping dari pengobatan 

antipsikotik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap lingkungan dan 

kegiatan keseharinnya (Chawla & Kumar, 2017; Fujimaki et al., 2012; Ritsner et 

al., 2004). Efek samping berupa tardive dyskinesia / Abnormal Involuntary Scale 

memperburuk kualitas hidup pasien skizofrenia (Browne et al., 1996). Beberapa 

penelitian lain juga menyebutkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara efek 

samping yang muncul seperti  kenaikan berat badan, kelainan metabolik, disfungsi 

seksual dengan kualitas hidup pasien baik dari fungsi sosial, kesehatan fisik, dan 
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lingkungan (Allison et al., 2003; Meyer et al., 2005; Olfson et al., 2005; Strassnig et 

al., 2003).   

Peneliti kali ini memilih topik pengaruh ADRs pada pengobatan antipsikotik 

terhadap kualitas hidup pasien residual skizofrenia di instalasi rawat jalan RSUD                

dr. Tjitrowardojo Purworejo karena pada tahun 2018, penyakit skizofrenia termasuk 

10 besar kasus pada pasien rawat jalan dengan jumlah kasus skizofrenia sebanyak 

4.849 kasus. Tingginya jumlah kasus penyakit residual skizofrenia di RSUD Dr. 

Tjitrowardojo Purworejo mendorong peneliti untuk mengetahui kejadian ADRs 

pada pasien yang menerima terapi antipsikotik baik pada lini pertama dan lini 

kedua, dan mengetahui pegaruh timbulnya ADRs terhadap kualitas hidup pasien 

residual skizofrenia pada penggunaan antipsikotik.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan dalam latar belakang maka, 

perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana gambaran kejadian ADRs penggunaan obat antipsikotik pada pasien 

residual skizofrenia di instalasi rawat jalan RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo 

? 

2. Seperti apa kualitas hidup pada pasien residual skizofrenia yang menggunakan 

antipsikotik generasi pertama dan generasi kedua di RSUD Dr. Tjitrowardojo 

Purworejo ?  

3. Apakah ada pengaruh timbulnya ADRs dengan gejala sindrom ekstrapiramidal 

terhadap kualitas hidup pasien residual skizofrenia di RSUD Dr. Tjitrowardojo 

Purworejo?  

4. Apakah ada pengaruh timbulnya ADRs dengan gejala non-sindrom 

ekstrapiramidal terhadap kualitas hidup pasien residual skizofrenia di RSUD 

Dr. Tjitrowardojo Purworejo?  
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka, tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Mengidentifikasi gambaran kejadian ADRs pada penggunaan antipsikotik pada 

pasien residual skizofrenia di instalasi rawat jalan RSUD Dr. Tjitrowardojo 

Purworejo. 

2. Mengidentifikasi tingkat kualitas hidup pasien residual skizofrenia 

menggunakan antipsikotik generasi pertama dan generasi kedua di RSUD Dr. 

Tjitrowardojo Purworejo. 

3. Mengevaluasi pengaruh timbulnya ADRs dengan gejala sindrom ektrapiramidal 

terdapat kualitas hidup pasien residual skizofrenia pada penggunaan 

antipsikotik di instalasi rawat jalan RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo.  

4. Mengevaluasi pengaruh timbulnya ADRs dengan gejala non-sindrom 

ektrapiramidal terdapat kualitas hidup pasien residual skizofrenia pada 

penggunaan antipsikotik di instalasi rawat jalan RSUD Dr. Tjitrowardojo 

Purworejo.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini memberikan informasi mengenai jenis kejadian 

ADRs yang muncul, tingkat kualitias hidup pasien, dan informasi mengenai 

pengaruh kejadian ADRs terhadap kualitas hidup pasien residual skizofrenia pada 

penggunaan antipsikotik sehingga untuk kedepannya dapat meningkatkan 

monitoring terapi penggunaan antipsikotik yang diberikan pada pasien residual 

skizofrenia.  

 


