
 

 

 

 

 

 

 

                                     

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Penyalahgunaan  narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) sudah 

menjadi masalah di tingkat nasional, regional maupun global. Hasil dari laporan 

perkembangan situasi narkoba dunia tahun 2014, diketahui angka estimasi 

pengguna narkoba di tahun 2012 adalah antara 162 juta hingga 324 juta orang 

atau sekitar 3,5%-7%. Perbandingan estimasi prevalensi tahun 2012 (3,5%-7%) 

dengan estimasi tahun 2010 yang kisarannya 3.5%-5.7% menunjukkan 

kecenderungan prevalensi penyalahgunaan narkoba relatif stabil. Jenis yang 

paling banyak digunakan adalah ganja, opiod, cocain atau type amphetamine dan 

kelompok stimulant. Penggunaan  polydrugs yang merupakan campuran 

penggunaan dari dua zat atau lebih secara bersamaan, menjadi perhatian yang 

serius baik konsekuensi kesehatan masyarakat dan kaitannya dengan program 

pengendalian peredaran narkoba (Laporan BNN, 2014). 

Di Indonesia diperkirakan jumlah penyalahguna narkoba setahun terakhir 

sekitar 3,1 juta sampai 3,6 juta orang atau setara dengan 1,9% dari populasi 

penduduk berusia 10-59 tahun di tahun 2008. Survei Badan Narkotika Nasional 

(BNN) tahun 2011 menyatakan sekitar 3,8 juta penduduk Indonesia adalah 

pengguna NAPZA. Hasil proyeksi angka prevalensi penyalahguna narkoba akan 

meningkat sekitar 2,6% di tahun 2013 (BNN, 2011). Fakta tersebut di dukung 

oleh adanya kecenderungan peningkatan angka sitaan dan pengungkapan kasus 

narkoba. Data pengungkapan kasus di tahun 2006 sekitar 17.326 kasus, lalu 

meningkat menjadi 26.461 kasus di tahun 2010. Demikian pula data sitaan 

narkoba untuk jenis utama yaitu ganja, shabu, ekstasi, dan heroin. Provinsi DKI 

Jakarta (4,73%) memiliki angka prevalensi yang paling tinggi dibandingkan 

provinsi lainnya, diikuti oleh Kalimantan Timur (3,07%), Kepulauan Riau 

(2,94%), Jawa Barat (2,30%) dan Jawa Timur (2,00%) (Laporan BNN, 2014). 

Gangguan penggunaan NAPZA suntik menjadi salah satu media penularan 

utama Human Immunodeficiency Virus atau Acquired Immune Deficiency 

Syndrome (HIV/AIDS) di Indonesia sejak tahun 1999. Berdasarkan Laporan 

1 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

2 
 

Triwulan Situasi Perkembangan HIV/AIDS Nasional Kementerian Kesehatan, 

proporsi kasus AIDS Tahun 2006-2011 dari faktor risiko penggunaan Napza 

suntik adalah sebanyak 34%. Sementara jumlah kasus HIV pada Tahun 2006–

2011 yang disumbangkan oleh populasi pengguna Napza suntik adalah sebanyak 

4,758 kasus. Berdasarkan estimasi nasional Tahun 2009, populasi pengguna 

Napza suntik yang rawan tertular HIV adalah sebesar 105.784. Sementara data 

laporan triwulan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan 

Lingkungan (Ditjen PP dan PL) sampai Juni 2010 menunjukkan bahwa provinsi 

dengan prevalensi pengguna Napza suntik tertinggi adalah DKI Jakarta, Jawa 

Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali (Permenkes 2013). 

Penyalahgunaan  NAPZA adalah pemakaian NAPZA yang bukan untuk 

tujuan  pengobatan atau yang digunakan tanpa mengikuti aturan atau pengawasan 

dokter (Unicef). Penyalahgunaan  NAPZA kebanyakan digunakan dengan cara 

suntik yang tidak aman, baik dari segi peralatannya yang cenderung dipakai 

berulang dan bergantian, maupun lokasi penyuntikan pada tubuh yang umumnya 

tidak dibersihkan terlebih dahulu. Akibatnya, mereka sangat mudah mendapat 

infeksi seperti infeksi tulang, sendi, endokarditis, sepsis, infeksi jaringan lunak 

dan tetanus, maupun virus lain yang menular melalui darah seperti Hepatitis (B, 

C, D) dan HIV (Permenkes, 2013). Penyalahgunaan NAPZA menimbulkan 

perilaku maladaptif yang terjadi dengan penggunaan secara berkali-kali atau terus 

menerus yang seringkali menyebabkan ketagihan atau ketergantungan baik secara 

fisik/jasmani maupun psikologis dan menimbulkan gangguan pada tubuh, pikiran, 

perasaan dan perilaku (Unicef). Pengguna narkoba tidak mampu menangani 

tanggung jawab khusus ditempat kerja, rumah, atau sekolah. Terdapat pola 

berulang yaitu berada dalam situasi fisik yang berbahaya, seperti menyetir saat 

intoksikasi, melakukan kegiatan menyenangkan yang beresiko tinggi, seperti 

panjat tebing. Maka diperlukan obat yang menggantikan zat yang biasanya 

disalahgunakannya, seperti metadon (Kaplan dan Sadock,1997). 

Metadon adalah Narkotika berupa obat jadi dalam bentuk sediaan tunggal 

yang termasuk jenis Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud dalam 

Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

(Permenkes, 2013). Metadon disebut juga narkotika sintetik atau opioid yang 
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memiliki daya adiktif atau potensi ketergantungan ringan dan dapat dipergunakan 

secara luas untuk terapi atau pengobatan dan penelitian. Obat ini diberikan pada 

pasien ketergantungan untuk menggantikan zat yang biasanya disalahgunakannya, 

dan obat ini menekan gejala putus zat. Pemeliharaan dengan metadon dilanjutkan 

sampai pasien dapat dihentikan dari metadon, yang sendirinya dapat 

menyebabkan ketergantungan (Kaplan dan Sadock,1997). Guna mengurangi 

dampak buruk penggunaan opiat, diperlukan intervensi pengurangan dampak 

buruk (harm reduction) dengan program terapi rumatan yang memberikan 

Metadon dalam sediaan cair, yang dikenal dengan nama Program Terapi Rumatan 

Metadon (PTRM) (Copel, 2002). Program Terapi Rumatan Metadon merupakan 

program rumatan yang artinya program jangka panjang, sehingga tingkat 

kepatuhan merupakan keberhasilan suatu program (Pratiwi dkk, 2013). 

Sackett (1976) mendefinisikan kepatuhan pasien sebagai “sejauh mana 

perilaku pasien sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh profesional 

kesehatan” (Niven, 2002). Kepatuhan didefinisikan sebagai perilaku pasien yang 

mentaati semua nasihat dan petunjuk yang dianjurkan oleh kalangan tenaga 

medis, seperti dokter, apoteker, dan perawat. Segala sesuatu yang harus dilakukan 

untuk  mencapai tujuan pengobatan, salah satunya adalah kepatuhan minum obat. 

Pengetahuan pasien terapi rumatan metadon sangat berpengaruh pada kepatuhan 

berobat karena semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh pasien, maka 

semakin tinggi pula kesadaran untuk patuh berobat terapi metadon. 

Di dalam Teori Lawrence Green terdapat faktor-faktor predisposisi (pre 

disposing factors), yaitu faktor-faktor yang mempermudah atau mempredisposisi 

terjadinya perilaku seseorang, antara lain pengetahuan, sikap, keyakinan, 

kepercayaan, nilai-nilai, tradisi, dan sebagainya. Pengetahuan adalah hasil 

penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera 

yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan sebagainya). Pengetahuan seseorang 

terhadap objek mempunyai intensitas atau tingkat yang berbeda-beda 

(Notoatmodjo, 2010). Pengetahuan merupakan hasil mengingat suatu hal, 

termasuk mengingat kembali kejadian yang pernah dialami, baik secara sengaja 

maupun tidak sengaja. Hal ini terjadi setelah orang melakukan kontak atau 

pengamatan terhadap suatu objek tertentu (Satari dan Wirakusumah, 2011).  
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Berdasarkan bahaya dari penggunaan NAPZA bagi pasien dengan 

ketergantungan, maka akan dilakukan penelitian tentang pengaruh pengetahuan 

terhadap kepatuhan pasien dalam menjalankan program terapi rumatan metadon di 

Puskesmas Kendalsari, Kota Malang. Puskesmas Kendalsari merupakan 

Puskesmas satelit yang memenuhi kriteria pelayanan kesehatan untuk Program 

Terapi Rumatan Metadon, yang khusus melayani narapidana narkotika 

(Kemenkes RI, 2008). Pada penelitian ini diharapkan dapat membantu pasien 

dengan ketergantungan NAPZA untuk patuh dalam melakukan Program Terapi  

Rumatan Metadon. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah apakah terdapat pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan  pasien dalam 

menjalankan Program Terapi Rumatan Metadon? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitan ini adalah untuk  mendapatkan informasi atau data 

tentang pengaruh pengetahun terhadap kepatuhan pasien dalam  menjalankan 

program  Terapi Rumatan Metadon di Pukesmas kendalsari Kota Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan pasien tentang program terapi rumatan 

metadon. 

2. Membuktikan pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan  pasien dalam 

menjalankan Program Terapi Rumatan Metadon. 

1.4 Hipotesis 

Terdapat pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan  pasien dalam 

menjalankan Program Terapi Rumatan Metadon. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1.5.1 Manfaat Bagi Puskesmas 

Memberikan informasi tentang pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan  

pasien dalam menjalankan Program Terapi Rumatan Metadon. 

1.5.2 Manfaat Bagi Dinas Kesehatan 

Memberikan masukan dalam menyusun kebijakan Pelaksanaan Progam 

Terapi Rumatan Metadon dan meningkatkan pelayanan bagi pengguna NAPZA. 

1.5.3 Bagi Program Studi Kesehatan 

Menambah wacana dan memberikan informasi bagi dunia pendidikan 

tentang pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan  pasien dalam menjalankan 

Program Terapi Rumatan Metadon. 

1.5.4 Manfaat Bagi Peneliti 

Mengembangkan pengetahuan dan pengalaman penelitian tentang 

pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan  pasien dalam menjalankan Program 

Terapi Rumatan Metadon. 

 

 


