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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Psikosis merupakan penyakit neurologi yang mempengaruhi persepsi, 

imajinasi, cara berpikir dan halusinasi sebagai suatu realita (Katona, 2012). Sekitar 

3% dari populasi menderita gangguan psikosis yang spesifik yaitu bipolar dan 

skizofrenia. Kata “skizofrenia” berasal dari bahasa Yunani dan terdiri dari dua kata, 

yaitu schitos (terbelah) dan phren (otak). Dengan demikian skizofrenia berarti otak 

terbelah atau kepribadian terbelah (Semiun, 2006). 

Gangguan skizofrenia pertamakali diidentifikasi sebagai penyakit oleh 

dokter Prancis, Benedict Morel (1809-1873). Istilah yang digunakan adalah 

dementia praecox yaitu degenerasi otak (dementia) yang dimulai di usia muda 

(praecox) dan menyebabkan disintegrasi keseluruhan kepribadian (Halgin dan 

Whitbourne, 2011). Pada kondisi skizofrenia terjadi hiperaktivitas dopamin di otak. 

Penyebab skizofrenia belum diketahui pasti, ada penelitian yang mengindikasikan 

bahwa adanya patofisiologi area otak tertentu termasuk sistim limbik, korteks 

frontal, serebelum dan ganglia basalis (Maramis, 2009). Gejala klinis pada pasien 

skizofrenia terbagi menjadi dua yaitu gejala negatif dan gejala positif. Gejala positif 

meliputi halusinasi, waham, pasien berbicara kacau dan tidak rasional serta 

perasaan yang tidak menentu (terkadang marah dan mengamuk). Sedangkan gejala 

negatif pasien skizofrenia yaitu pasien menarik diri dari lingkungan, suka 

menyendiri, kurang semangat hidup dan pasif. Skizofrenia mulai muncul pada masa 

remaja atau dewasa (sebelum usia 45 tahun), dikatakan positif menderita 

skizofrenia apabila penyakit ini sudah berlangsung lebih dari 6 bulan (Hawari, 

2009). 

Penderita skizofrenia lebih lama berada pada fase residual, yaitu fase 

gambaran penyakit yang ringan, pada periode residual penderita menarik diri dari 

lingkungan. Pada fase prodromal keadaan memburuk terjadi secara bertahap dari 

kondisi penderita selama bertahun-tahun yang dimulai dari periode perilaku dan 

pikiran eksentrik (Tomb, 2004). Serangan psikosis dapat berlangsung beberapa 

minggu atau beberapa bulan bahkan bertahun-tahun. Pasien skizofrenia mengalami 
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kekambuhan secara periodik dengan jarak beberapa bulan atau tahun. Sebelum 

kambuh biasanya sudah ditandai dengan gejala seperti kegelisahan, penurunan 

nafsu makan, depresi ringan dan konsentrasi terganggu  serta gangguan kecemasan 

(Elvira, 2013). Kecemasan pada pasien skizofrenia dapat muncul secara spontan 

dengan gejala psikosis, respon langsung terhadap psikosis atau muncul dan hilang 

selama episode psikosis. Selain itu, gejala kecemasan dapat menjadi efek samping 

dari obat antipsikotik yang diresepkan untuk skizofrenia (Buckley et al, 2009). 

World Health Organization tahun 2011 menyatakan bahwa sekitar 450 juta 

orang di dunia memiliki gangguan mental. Fakta lainnya adalah 25% penduduk 

diperkirakan akan mengalami gangguan jiwa pada usia tertentu selama hidupnya. 

Di Amerika Serikat skizofrenia memiliki prevalensi 1% dari populasi di dunia. Pada 

masyarakat perkotaan lebih sering terjadi dengan prevalensi hingga 2%. Diagnosis 

terbaru skizofrenia terjadi di antara 3 sampai 6 individu per 1000 orang per tahun 

di Amerika Serikat (Fortinash, 2012). WHO tahun 2011 melaporkan bahwa 0,3%-

0,7% penduduk di dunia mengalami skizofrenia. Penderita skizofrenia lebih dari 

50% tidak menerima perawatan yang tepat dan 90% pasien tidak diobati (WHO, 

2014). 

Di Indonesia berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007 rata-rata 

nasional gangguan mental emosional ringan, seperti cemas dan depresi pada 

penduduk berusia 15 tahun ke atas mencapai 11,6%, dengan angka tertinggi terjadi 

di Jawa Barat, sebesar 20%. Sedangkan yang mengalami gangguan mental berat, 

seperti psikosis, skizofrenia, dan gangguan depresi berat, sebesar 0,46% (Depkes, 

2010). Data di rumah sakit jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta tahun 2012 

menunjukkan bahwa pasien rawat inap yang menderita halusinasi memiliki 

presentasi 78% dari jumlah pasien rawat inap seluruhnya di tahun tersebut.  

Berdasarkan Riskesdas tahun 2013 prevalensi gangguan jiwa berat 

(psikosis/skizofrenia) di Indonesia 1,7 permil dan di Jawa Timur 2,2 permil 

(Riskesdas, 2013). 

Pada pasien skizofrenia terapi tidak bersifat kuratif karena sebenarnya tidak 

menyembuhkan penyakit tetapi mengupayakan penderita untuk menjalankan 

aktivitas normal (Nugroho, 2012). Terapi skizofrenia meliputi terapi non-

farmakologi dan terapi farmakologi. Pada terapi non-farmakologi meliputi 
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psikoterapi individu, rehabilitasi, remediasi kognitif dan edukasi keluarga. Selain 

itu, digunakan terapi Electroconvulsive Therapy (ECT) yaitu menyambungkan arus 

listrik ke otak, biasanya terapi ini dilakukan 2-3 kali dalam seminggu selama 2 

sampai 3 minggu (Anonim, 2014). Sedangkan terapi farmakologi penderita 

skizofrenia adalah menggunakan obat antipsikotik, kelompok obat terbesar untuk 

mengobati penderita dengan gangguan mental. Obat ini memperbaiki proses pikir, 

gejala halusinasi, delusi dan untuk pencegahan kekambuhan. Terapi skizofrenia 

dengan mengunakan obat antipsikotik dibagi dalam 3 episode, yaitu terapi awal 

selama 7 hari pertama, terapi stabilisasi selama 6-8 minggu dan terapi penjagaan 

selama 12 bulan setelah membaiknya episode pertama psikosis (Wells et al, 2009).  

Selain diberikan antipsikotik pasien juga diberikan obat antiansietas sebagai 

terapi tambahan. Ansietas adalah perasaan cemas yang ditandai dengan perubahan 

fisiologis seperti takikardi, berkeringat dan tremor. Golongan obat yang sering 

digunakan adalah benzodiazepin dan barbiturat. Obat golongan ini menghasilkan 

penurunan aktivitas sel syaraf pusat (Nugroho, 2012). Golongan benzodiazepin 

sering diresepkan untuk pasien skizofrenia di banyak negara. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan di negara asia, 54% dari pasien skizofrenia menerima 

benzodiazepin (BDZ) sebagai terapi adjuvan terutama diazepam. Diazepam 

memiliki efek hipnotik, ansietas, antikonvulsan, myorelaxant dan amnestik yang 

dapat digunakan untuk berbagai kondisi (Tor et al, 2011). Diazepam ditambahkan 

untuk mengobati episode akut skizofrenia dan berguna untuk memberikan efek 

sedatif dan ansietas. Diazepam merupakan obat pilihan untuk mengatasi 

kecemasan, pemberian dimulai dari dosis terendah dan ditingkatkan sampai 

mencapai efek terapi (Elvira, 2013). Penggunaannya tidak boleh dihentikan dengan 

mendadak, melainkan harus secara berangsur untuk menghindari rebound 

(kembalinya gejala untuk sementara) (Yulia, 2011). Diazepam paling sering 

diresepkan untuk gangguan kecemasan diikuti oleh klonazepam, amitriptilin dan 

fluoxetin. Benzodiazepin hanya digunakan untuk jangka pendek dan sebagai 

tambahan pada pengobatan tahap awal (Thakkar et al, 2013). 

Penggunaan diazepam jangka panjang (lebih dari 2-4 minggu) 

menyebabkan gangguan kognitif, toleransi, dan ketergantungan. Pada penelitian di 

Korea hampir semua pasien (95%) mendapatkan resep antipsikotik dan diazepam 
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pada periode jangka pendek. Dalam studi tersebut, sepertiga pasien yang diresepkan 

antipsikotik dan benzodiazepin dapat meningkatkan angka kematian pasien 

skizofrenia sehingga penggunaanya harus dimonitoring (Kim et al, 2014). 

Penggunaan diazepam untuk gangguan psikosis diberikan dalam dosis rendah dan 

dalam jangka waktu yang pendek sebagai suatu usaha untuk mengurangi 

penyalahgunaan obat dan ketergantungan pada pasien (Tor et al, 2011). 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perlu dilakukan sebuah studi 

untuk mengetahui pola penggunaan diazepam pada pasien skizofrenia di Instalasi 

Rawat Inap Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan diazepam sebagai antiansietas pada pasien 

skizofrenia di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat 

Lawang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

a. Mengetahui pola penggunaan obat pada pasien skizofrenia di Instalasi 

Rawat Inap Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui pola penggunaan diazepam pada pasien skizofrenia di Instalasi 

Rawat Inap Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang 

b. Mengetahui bentuk sediaan, dosis, rute pemberian, frekuensi dan lama 

pemberian diazepam pada pasien skizofrenia di Instalasi Rawat Inap Rumah 

Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Memperluas pengetahuan penulis akan obat yang digunakan pada pasien 

skizofrenia 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi kepada keluarga 

pasien maupun praktisi kesehatan sehingga berguna untuk meningkatkan 

mutu pelayanan kefarmasian dengan baik. 

c. Menjadi bahan informasi yang berguna bagi penelitian selanjutnya. 


