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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Skizofrenia adalah gangguan kejiwaan yang ditandai dengan 

ketidakmampuan seseorang untuk menilai realitas (Reality Testing Ability/RTA) 

dengan baik dan memiliki pemahaman diri (self insight) yang buruk (Akbar et al, 

2015). Skizofrenia merupakan penyakit gangguan otak parah dimana penderitanya 

menginterpretasikan realitas secara abnormal. Kemampuan orang dengan 

skizofrenia untuk berfungsi normal dan merawat diri mereka sendiri cenderung 

menurun dari waktu ke waktu. Penyakit ini merupakan kondisi kronis, yang 

memerlukan pengobatan seumur hidup (Ikawati, 2014).  

Gangguan skizofrenia terjadi sekitar 1% dari populasi di dunia. Tanda-tanda 

terjadinya skizofrenia biasanya muncul pada masa remaja ataupun pada masa awal 

dewasa (Deanna et al, 2016). Menurut data epidemiologi dari World Health 

Organization lebih dari 21 juta penduduk di seluruh dunia menderita skizofrenia 

meskipun tidak seperti gangguan mental lain yang lebih umum. Laki-laki lebih 

sering terjadi skizofrenia yaitu sekitar 12 juta orang, sedangkan perempuan sekitar 

9 juta orang. Skizofrenia juga biasanya dimulai lebih awal pada pria dibandingkan 

wanita (WHO, 2016). Pada pria onsetnya dapat terjadi pada usia 15-24 tahun, 

sedangkan wanita pada usia 25-35 tahun, pria mengalami outcome yang lebih buruk 

serta lebih banyak mengalami gangguan kognitif dibandingkan dengan wanita 

(Ikawati, 2014).  

Penderita skizofrenia 2-2,5 kali meninggal lebih awal daripada populasi 

umum. Hal ini sering terjadi karena penyakit fisik, seperti penyakit kardiovaskular, 

metabolik dan infeksi (WHO, 2016). Berdasarkan hasil riset menurut WHO dan 

World Bank terjadi penurunan produktivitas hingga 8,5% pada pasien dengan 

gangguan jiwa. Pada saat ini gangguan jiwa berada pada posisi kedua sebagai 

penyakit yang menghambat produktifitas seseorang, setelah penyakit infeksi 

dengan persentase 11,5% (Pamanggih dan Rahmanisa, 2016). Prevalensi gangguan 

jiwa berat nasional adalah 1,7 per mil. Prevalensi psikosis tertinggi terdapat di DI 
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Yogyakarta dan Aceh dengan prevalensi 2,7 per mil sedangkan pada provinsi Jawa 

Timur prevalensi psikosis adalah 2,2 per mil (Riskesdas, 2013).  

Skizofrenia dianggap sebagai suatu gangguan neurodevelopmental 

(perkembangan saraf). Hal ini menandakan bahwa terdapat perubahan struktural 

dan fungsional di otak bahkan sejak di dalam kandungan pada sebagian pasien, atau 

bahwa perubahan tersebut terjadi pada masa anak-anak dan remaja, ataupun 

keduanya (Katzung et al, 2014). Patofisiologi skizofrenia belum diketahui secara 

pasti. Dalam sebuah studi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pelepasan 

dopamin secara signifikan pada pasien skizofrenia (Celanire et al, 2015). Dalam 

hipotesis dopamin, dinyatakan bahwa skizofrenia dipengaruhi oleh aktivitas 

dopamin pada jalur mesolimbik dan mesokortis saraf dopamin. Studi lainnya 

menunjukkan bahwa ada perubahan yang kompleks dalam sistem 5-HT pada pasien 

skizofrenia. Selain itu, disfungsi sistem glutamatergik di koteks prefrontal diduga 

juga terlibat dalam patofisiologi skizofrenia (Ikawati, 2014).  

Seseorang dikatakan menderita skizofrenia apabila perjalanan penyakitnya 

sudah berlangsung lebih dari 6 bulan. Gejala-gejala skizofrenia dapat dibagi dalam 

2 kelompok yaitu gejala positif dan gejala negatif. Gejala-gejala positif yaitu delusi 

atau waham, halusinasi, kekacauan alam berfikir, gaduh, gelisah, agresif, bicara 

dengan semangat dan gembira berlebihan. Sedangkan gejala negatif meliputi 

menarik diri dari pergaulan sosial, sukar diajak berbicara, pasif, dan apatis (Hawari, 

2012). Selain itu, dikenal juga gejala kognitif yang terjadi pada pasien skizofrenia. 

Gejala kognitif ditandai dengan kurangnya kemampuan untuk memahami informasi 

dan menggunakannya untuk membuat keputusan, kesulitan dalam fokus atau 

perhatian, bermasalah dengan fungsi memori dan tidak mampu menggunakan 

informasi (Ikawati, 2014).  

Terapi skizofrenia meliputi terapi non farmakologi dan terapi farmakologi. 

Tujuan utama dalam pengobatan skizofrenia adalah untuk mengurangi frekuensi 

dan tingkat keparahan, memperbaiki berbagai gejala, dan meningkatkan kapasitas 

fungsional dan kualitas hidup pasien (Bruijnzeel, 2014). Terapi non farmakologi 

meliputi rehabilitasi, edukasi keluarga, terapi psikososial, terapi perilaku kognitif 

(Ikawati, 2014). Rehabilitasi diperlukan sebagai persiapan penempatan kembali ke 

keluarga dan masyarakat (Hawari, 2012). Edukasi keluarga bertujuan untuk 
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menghilangkan stigma juga memberikan pengetahuan kepada keluarga dan 

masyarakat tentang gangguan jiwa skizofrenia itu sendiri (Hawari, 2012). Terapi 

keluarga dapat membantu penderita skizofrenia mengurangi ekspresi emosi yang 

berlebihan, dan terbukti efektif mencegah kekambuhan (Katona et al, 2012). Terapi 

psikososial bertujuan untuk membantu penderita agar mampu kembali beradaptasi 

dengan lingkungan sosial sekitarnya, mampu merawat diri serta tidak tergantung 

pada orang lain sehingga tidak menjadi beban bagi keluarga dan masyarakat 

(Hawari, 2012). Sedangkan terapi perilaku kognitif bermanfaat dalam membantu 

pasien mengatasi waham dan halusinasi yang menetap (Katona et al, 2012). Terapi 

lain yang digunakan adalah ECT (Electro Convulsive Therapy) yang bermanfaat 

untuk mengontrol dengan cepat beberapa psikosis akut (Elvira, 2013). 

Terapi farmakologi pada pasien skizofrenia yaitu dengan menggunakan 

antipsikotik. Antipsikotik merupakan terapi obat-obatan pertama yang efektif 

mengobati skizofrenia (Jarut et al, 2013). Antipsikotik dibagi dalam dua golongan 

yaitu golongan generasi pertama (tipikal) dan golongan generasi kedua (atipikal) 

(Katona, 2012). Antipsikotik generasi pertama (tipikal) dapat memperbaiki gejala 

positif dari skizofrenia, namun umumnya tidak memperbaiki gejala negatif 

(Yulianty et al, 2017). Antipsikotik tipikal diantaranya adalah klorpromazin, 

haloperidol, flufenazin, perfenazin, loxapin. Dibandingkan antipsikotik generasi 

pertama, antipsikotik generasi kedua memiliki efek samping motorik yang lebih 

rendah (tremor, kekauan, kegelisahan, dyskinesia). Sehingga penggunaan 

antispikotik generasi pertama pada pasien skizofrenia mengalami penurunan 

kurang dari 10 % (Deanna et al, 2016). Antipsikotik atipikal terdiri dari klozapin, 

risperidon, olanzapin, quetiapin, aripriprazol dan ziprasidon (Katona et al, 2012).  

Antipsikotik atipikal saat ini direkomendasikan sebagai terapi lini pertama 

pada pasien skizofrenia, tetapi antipsikotik tipikal masih digunakan secara luas 

(Katona et al, 2012). Risperidon adalah antipsikotik atipikal yang terutama 

digunakan dalam pengobatan skizofrenia dan merupakan jenis antipsikotik yang 

paling banyak digunakan oleh penderita skizofrenia pada terapi tunggal yaitu 

sebanyak 21,1% (Zahnia dan Sumekar, 2016). Menurut penelitian yang dilakukan 

oleh Leucht et al, dimana hasil metaanalisis yang telah dilakukan menunjukkan 

bahwa 53% pasien yang mendapat risperidon dengan dosis diatas 6 mg sehari 
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menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan dengan 40% pasien yang 

mendapatkan terapi dengan antipsikotik konvensional. Pengobatan dengan 

risperidon juga memberikan hasil 25% lebih baik terhadap simtom positif dan 60% 

lebih baik terhadap simtom negatif dibandingkan dengan antipsikotik 

konvensional. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa risperidon memenuhi 

kriteria perbaikan simtom positif lebih baik dibandingkan dengan antipsikotik 

konvensional (Ranti et al, 2015). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Saha et al dengan metode 

Randomized Controlled Trial pada 100 pasien dilakukan perbandingan antipsikotik 

tipikal dan atipikal yaitu klorpromazin dengan risperidon, berdasarkan hasil 

penelitian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa risperidon memiliki kualitas 

hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan klorpromazin (Saha et al, 2016). 

Risperidon secara signifikan efektif dalam mengurangi tingkat keparahan gejala 

psikotik secara keseluruhan, serta dapat mengurangi gejala negatif dan efek 

samping ekstrapiramidalnya berkisar 32,87% (Shafti, 2014). Berdasarkan 

mekanisme kerjanya, risperidon diketahui efektif dalam memblok reseptor dopamin 

tipe 2 (D2) yang spesifik di jalur dopamin mesolimbik. Blokade reseptor D2 ini 

mempunyai efek menurunkan hiperaktifitas sehingga gejala positif dari psikotik 

dapat menghilang (Ranti et al, 2015). Selain itu risperidon memiliki spektrum kerja 

yang luas bukan hanya pada reseptor D2 melainkan juga pada reseptor 5-HT2A, 

sehingga risperidon dapat mengatasi gejala positif dan negatif pada penyakit 

skizofrenia (Suminar, 2016). Aktifitasnya melawan gejala negatif dikaitkan dengan 

aktivitasnya terhadap 5HT2 yang juga tinggi (Elvira, 2013). Risperidon juga 

memiliki efek samping yang lebih aman jika dibandingkan dengan antipsikosis 

lainnya (Suminar, 2016).    

Diketahui bahwa pengobatan dengan risperidon, yang bekerja pada reseptor 

serotonin dan histamin bisa memengaruhi berat badan (Dewi et al, 2013). Dalam 

sebuah studi yang dilakukan oleh Domecq et al, dijelaskan bahwa pada orang 

dewasa diperkirakan kenaikan berat badan rata-rata setelah 10 minggu pengobatan 

adalah 2,00 kg, hal tersebut dapat mengganggu kesehatan fisik dan kesejahteraan 

psikologis pasien. Berdasarkan penelitian Hsu et al, risperidon juga dapat 

menyebabkan kerusakan ginjal dibuktikan dengan terganggunya fungsi tubular dan 



5 
 
 

terjadinya beberapa komplikasi ginjal. Studi menunjukkan bahwa risperidon 

menghasilkan kenaikan kreatinin dan BUN secara signifikan yang menunjukkan 

kerusakan integritas ginjal struktural maupun fungsional (Sedat Bilgic et al, 2017). 

Gangguan jiwa skizofrenia cenderung berlanjut menahun dan kronis 

sehingga terapi antipsikotik diberikan dalam jangka waktu yang relatif lama. Oleh 

sebab itu dilakukan penelitian untuk mengetahui pola penggunaan antipsikotik 

risperidon pada pasien skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman 

Wediodiningrat Lawang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan antipsikotik risperidon pada pasien skizofrenia 

di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Umum 

Mengetahui pola penggunaan obat pada pasien skizofrenia di Rumah Sakit 

Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang. 

1.3.2  Tujuan Khusus 

Mengetahui pola penggunaan antipsikotik risperidon terkait dengan dosis, 

frekuensi pemberian, rute pemberian dan lama terapi pada pasien skizofrenia di 

Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang. 

 

1.4   Manfaat penelitian 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi keluarga 

pasien skizofrenia dan juga tenaga kesehatan dalam meningkatkan mutu 

pelayanan kefarmasian dengan baik.   

b. Penelitian ini dapat menjadi bahan informasi bagi penelitian selanjutnya. 

 

 

 


