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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Sistem Saraf Pusat 

2.1.1  Anatomi Sistem Saraf Pusat 

 Sistem atau susunan saraf (SSP) merupakan salah satu bagian terkecil dari 

sistem organ dalam tubuh, tetapi merupakan bagian yang paling kompleks 

(Bahrudin, 2014). SSP mempunyai fungsi mengkoordinasi segala aktivitas bagian 

tubuh manusia. Dalam menjalankan fungsinya, SSP dibantu oleh sistem saraf 

perifer yang merupakan penghubung impuls dari SSP menuju sel organ efektor 

(Nugroho, 2015). Bagian fungsional pada susunan saraf pusat adalah neuron akson 

sebagai penghubung dan transmisi elektrik antar neuron, serta dikelilingi oleh glia 

yang menunjang secara mekanik dan metabolik. Sistem saraf pusat dilindungi oleh 

tulang (kranium dan vertebrata), selaput otak (meningen) dan ruang subaraknoid 

yang berisi cairan serebrospinalis (Bahrudin, 2014). Sistem saraf dibagi menjadi 

dua bagian utama yaitu sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan medula spinalis 

(Snell, 2015), keduanya merupakan pusat integrasi dan kontrol seluruh aktifitas 

tubuh (Bahrudin, 2014), serta sistem saraf tepi yang terdiri dari saraf-saraf otak dan 

saraf-saraf spinal serta ganglia yang terkait (Snell, 2015).  

 Pada sistem saraf pusat, otak dan medula spinalis merupakan pusat utama 

terjadinya korelasi dan integrasi informasi saraf. Medula spinalis terletak di dalam 

canalis vertebralis columna vertebralis dan dibungkus oleh tiga meningen; dura 

meter, arachnoidea mater dan pia mater. Otak terletak di dalam cavum cranii dan 

bersambung dengan medula spinalis melalui foramen magnum. Secara 

konvensional, otak dibagi menjadi tiga bagian utama. Bagian-bagian tersebut 

adalah rhombencephalon, mesencephalon, dan prosencephalon. Rhombencephalon 

dibagi menjadi medula oblongata, pons, dan cerebellum. Pada medula oblongata, 

terdapat banyak kumpulan neuron-neuron yang disebut nuklei dan berfungsi untuk 

menyalurkan serabut-serabut saraf asendens dan descendens (Snell, 2015). Medula 

oblongata secara fisik menghubungkan otak dengan medula spinalis. Pons terletak 

inferior dari mesencefalon diatas medula oblongata (Baharudin, 2014). Pons juga 

mengandung banyak nuklei dan serabut aseden dan desenden (Snell, 2015). 
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Cerebellum atau otak kecil adalah suatu bagian dari otak yang berlokasi di bagian 

belakang yang berfungsi membantu koordinasi gerakan (keseimbangan dan 

koordinasi otak). Kerusakan pada otak kecil dapat menyebabkan ataksia, yaitu 

suatu gangguan koordinasi otot, yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang 

untuk berjalan, bicara, makan, dan fungsi-fungsi diri yang lain (Ikawati, 2014). 

Mesencephalon merupakan bagian sempit dari otak yang menghubungkan 

proencephalon dengan rhombencephalon (Snell, 2015). Mesencephalon disebut 

juga otak tengah dan berisi nukleus yang mengatur gerakan visual dan mengaudit 

informasi serta membangkitkan respon reflek untuk stimuli (Baharudin, 2014).  

Prosencephalon dapat dibagi menjadi diencephalon yang merupakan bagian sentral 

prosencephalon dan cerebrum. Hampir seluruh diencephalon tertutup dari 

permukaan otak (Snell, 2015). Diencephalon menghubungkan belahan otak ke 

batang otak dan terdiri dari epitalamus, talamus kiri dan kanan, dan hipotalamus 

(Baharudin, 2014). Cerebrum merupakan bagian otak yang terbesar (Snell, 2015), 

terdiri dari dua belahan (hemisfer), kiri dan kanan, serta dihubungkan oleh 

sekumpulan serabut yang besar yang disebut dengan korpus kalosum (Baharudin, 

2014). Hemisfer kiri mengatur fungsi tubuh bagian kanan dan begitu pula 

sebaliknya (Akbar et al, 2015).  

 

 

Gambar 2.1 Lobus Cerebrum (Baehr and Frotschaser, 2012) 

Lobus cerebrum (belahan kiri, lateral). Setiap belahan otak juga 

terbagi menjadi empat lobus, yaitu lobus frontal, parietal, oksipital, 

dan temporal. 
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Pada otak besar terdapat beberapa lobus yaitu, lobus frontalis, lobus 

parietalis, lobus temporalis dan lobus oksipitalis (Baharudin, 2014). Lobus frontalis 

adalah bagian otak yang terletak di bagian depan, berfungsi dalam perencanaan, 

pengaturan, pemecahan masalah, perhatian, kepribadian, dan bermacam-macam 

fungsi kognitif yang lebih tinggi, termasuk tingkah laku dan emosi (Ikawati, 2014), 

sehingga apabila lobus frontalis mengalami penurunan performa, maka akan 

berakibat terhadap emosi dan tingkah laku yang lemah. Hal ini yang diduga 

menyebabkan gangguan proses berfikir dan lemahnya respon emosional pada 

penderita skizofrenia. Penelitian yang dilakukan oleh Yucubian et al terhadap 

pasien skizofrenia menggunakan Magnetic Resonance Spectroscopy (MRS) 

mengungkapkan bahwa terdapat penurunan fungsi lobus frontalis pada penderita 

skizofrenia (Akbar et al, 2015). Lobus parietalis adalah bagian otak yang berlokasi 

di otak bagian atas tengah, di belakang otak depan (Ikawati, 2014).  

Lobus parietalis berfungsi sebagai persepsi sadar dari sentuhan, tekanan, 

getar, nyeri, temperatur, rasa (Baharudin, 2014), fungsi bahasa, kombinasi sensori 

dan pemahaman (Akbar et al, 2015).  Lobus parietalis terbagi dua, yaitu kiri dan 

kanan. Lobus parietalis kanan berfungsi dalam kemampuan pandang ruang. 

Kerusakan di bagian ini dapat menyebabkan orang mengalami kesulitan 

menemukan jalan keluar jika berada di suatu tempat baru, atau bahkan tempat yang 

sudah dikenal. Lobus parietalis kiri berfungsi dalam kemampuan memahami bahasa 

lisan dan atau tulisan. Kerusakan bagian ini dapat menyebabkan orang tidak mampu 

memahami bahasa. Lobus temporalis adalah bagian otak yang berada di samping 

kiri dan kanan, berlokasi setingkat dengan telinga. Bagian ini berfungsi dalam 

membedakan suara dan bau, dan juga menyortir informasi baru, bertanggung jawab 

terhadap memori jangka pendek (Ikawati, 2014), pengucapan beberapa tindakan 

dan emosi (Akbar et al, 2015). Lobus kanan terutama berfungsi untuk memori 

visual (gambar, wajah), sedangkan lobus kiri berfungsi untuk memori verbal (kata-

kata, nama orang). Lobus oksipitalis adalah bagian otak yang terdapat di bagian 

belakang yang memproses informasi visual. Selain itu juga mengandung area 

asosiasi yang membantu pengenalan visual terhadap bentuk dan warna. Kerusakan 

pada daerah ini dapat menyebabkan gangguan penglihatan (Ikawati, 2014). 
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 Sistem limbik meliputi inti dan daerah sepanjang perbatasan antara otak dan 

diencefalon. Sistem ini merupakan pengelompokan fungsional dari satu anatomi, 

meliputi komponen otak, diencefalon dan mesencephalon. Sistem limbik berfungsi 

sebagai pembentukan status emosional dan berhubungan dengan perilaku 

(Baharudin, 2014). Melalui hypothalamus dan hubungan-hubungannya serta aliran 

keluar susunan saraf otonom dan pengendaliannya terhadap sistem endokrin, sistem 

limbik mampu mempengaruhi aspek perilaku emosional. Hal ini termasuk reaksi-

reaksi takut dan marah, serta emosi-emosi yang berhubungan dengan perilaku 

seksual (Snell, 2015). Selain itu sistem limbik dapat menghubungkan kesadaran, 

fungsi intelektual dari korteks serebral dengan bagian bawah sadar dan fungsi 

otonom bagian lain dari otak dan mengatur penyimpanan serta pengambilan 

memori (Baharudin, 2014). Pada skizofrenia terjadi penurunan daerah amigdala, 

hipokampus dan girus parahipokampus. Jika fungsi ini terganggu maka akan 

menimbulkan gejala skizofrenia yaitu terjadi gangguan emosi (Pamanggih dan 

Rahmanisa, 2016). 

 

Gambar 2.2 Sistem Limbik (Baharudin, 2014) 

Daerah korteks di dalamnya terdiri dari archicortex (hippocampus 

dan dentate gyrus), paleocortex (piriform cortex), dan mesocortex 

(cingulate gyrus) Struktur limbik lebih lanjut adalah area entorhinal 

dan septal, graftum indusium, amigdala, dan badan mamillary. 
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2.1.2  Mikroanatomi Sistem Saraf Pusat 

 Otak manusia terdiri atas sekitar 100 miliyar neuron (Akbar et al, 2015).  

Neuron adalah unit struktural dan fungsional sistem saraf yang dikhususkan untuk 

komunikasi cepat atau merupakan unsur penyesuaian sistem saraf (Moore and 

Dalley, 2013). Neuron bertanggung jawab untuk proses informasi pada sistem saraf. 

Pada sistem saraf pusat, neuron menerima informasi dari neuron primer di dendritic 

spines, yang mana ditujukkan 80-90% dari total neuron area permukaan. Neuron 

dan prosesusnya serta sinaps berperan pada proses informasi di sistem saraf. Di 

sinaps, informasi dihantarkan dari satu neuron ke neuron berikutnya melalui zat 

kimia yang disebut neurotransmiter. Neuron menghantarkan informasi hanya ke 

satu arah. Neuron tersebut menerima informasi ke neuron berikutnya pada ujung 

sisi lain. Neuron bervariasi sesuai dengan jumlah dan pola percabangan dendrit 

(Bahrudin, 2014).  

Komponen struktural sel saraf terdiri dari dendrit, badan sel, akson, dan 

ujung saraf presinaptik. Dendrit adalah bagian dari saraf yang menerima pesan dari 

neuron lain. Badan sel (soma) adalah daerah sekitar nukleus dimana organel 

sitoplasma utama berkelompok membentuk proses dasar yang diperlukan untuk 

menjaga kelangsungan hidup sel (Ikawati, 2014). Badan sel dihubungkan dengan 

sel yang lain melalui akson yang ujungnya satu dengan yang lain membentuk 

sinaps. Pada masing-masing sinap terjadi komunikasi neuron dengan sel yang lain. 

Soma mengandung organel-organel yang bertanggung jawab untuk memproduksi 

energi dan biosintesis molekul organik, seperti enzim-enzim (Bahrudin, 2014).  

Akson adalah bagian sel yang berbentuk silinder memanjang seperti kabel di mana 

informasi dihantarkan, sedangkan ujung akson atau ujung sinaptik adalah bagian 

sel saraf dimana informasi disampaikan dengan cara melepaskan neurotransmiter 

dari vesikel sinaptik (Ikawati, 2014). 
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             Gambar 2.3 Komponen Struktural Sel Saraf (Ikawati, 2014) 

Komponen struktural sebuah sel saraf, terdiri dari dendrit, badan sel, 

akson dan ujung saraf presinaptik. 

 

2.1.3  Neurotransmiter Sistem Saraf Pusat 

 Neurotransmiter adalah suatu senyawa yang digunakan sel saraf untuk 

saling berkomunikasi. Umumnya setiap neuron akan mensintesis, menyimpan dan 

melepaskan satu macam neurotransmiter, tetapi neuron tertentu ada yang dapat 

melepas lebih dari satu neurotransmiter, hal ini disebut ko-transmiter (Ikawati, 

2014). Antara ujung sel saraf satu dengan sel saraf yang lain membentuk suatu celah 

yang dinamakan sinaps. Ujung sel saraf yang menghantarkan impuls dinamakan sel 

presinaptik, sedangkan yang menerima impuls dinamakan sel postsinaptik. 

Penghantaran impuls tersebut melibatkan mediator kimia yang dinamakan 

neuroransmiter. Dalam perannya sebagai penghantar impuls, neurotransmiter bisa 

bersifat penghambat (inhibitory neurotransmitter) dan pemacu (excitatory 

neurotransmitter) aksi potensial ketika berinteraksi langsung dengan reseptornya 

(Nugroho, 2015). Neurotransmiter eksitatorik yang paling umum di SSP adalah 

glutamat, sedangkan neurotransmiter inhibitorik tersering GABA. Neurotransmiter 

inhibitorik di medula spinalis adalah glisin. Asetilkolin dan norepinefrin adalah 

neurotransmiter terpenting pada sistem saraf otonom, tetapi juga ditemukan pada 

SSP. Neurotransmiter penting lainnya meliputi dopamin, serotonin, dan berbagai 

jenis neuropeptida (Bahrudin, 2014).   
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     Gambar 2.4 Transmisi Sinaptik (Baharudin, 2014) 

Transmisi sinaptik pada sinaps glutamatergik (eksitatorik) (gambaran 

skematik). Potensial aksi yang diterima menginduksi influks Ca2+ (1) yang 

akibatnya, menyebabkan vesikel sinaptik (2) menyatu dengan membran 

prasinaps, mengakibatkan pelepasan neurotransmiter ke dalam celah sinaps 

(3) molekul neurotransmiter kemudian berdifusi menyeberangi celah ke 

reseptor spesifik pada membran pascasinaps (4) dan berikatan dengannya, 

menyebabkan terbukanya kanal ion (5) kanal Na+, influks Na+ yang terjadi, 

disertasi dengan influks Ca2+, menyebabkan depolarisasi eksitatorik pada 

neuron pascasinaps (excitatory postsynaptic potential, EPSP). Depolarisasi 

ini juga menghilangkan blokade reseptor NMDA oleh ion Mg2+ 

 

Hantaran impuls dapat terjadi jika terjadi perubahan-perubahan muatan di 

sekitar membran sel saraf. Jika ion bermuatan positif (Na+) masuk ke dalam sel 

saraf, maka menimbulkan proses depolarisasi, yang merupakan pemicu terjadinya 

hantaran impuls saraf. Sebaliknya, jika ion K+ keluar dari dalam sel atau ion Cl- 

masuk ke dalam sel, maka muatan di dalam sel makin negatif, menimbulkan proses 

hiperpolarisasi, yang menyebabkan penghambatan transmisi saraf (Ikawati, 2014). 

Impuls eksitatorik (potensial aksi) yang mencapai akson terminal menimbulkan 

depolarisasi pada membran prasinaps, membuka kanal kalsium voltage-dependent. 

Akibatnya, ion kalsium mengalir ke terminal bouton dan kemudian berinteraksi 

dengan berbagai protein untuk menimbulkan fusi vesikel sinaptik dengan membran 

prasinaps. Molekul neurotransmiter di dalam vesikel kemudian dilepaskan ke celah 

sinaps. Molekul neurotransmiter berdifusi menyeberangi celah sinaps dan berikatan 

dengan reseptor spesifik pada membran pascasinaps. Ikatan molekul 

neurotransmiter dengan reseptor menyebabkan kanal ion terbuka, menginduksi 

aliran tegangan ionik yang menyebabkan depolarisasi atau hiperpolarisasi membran 
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pascasinaps (Bahrudin, 2014). Proses ini disebut transmisi sinaptik. Transmisi 

sinaptik terhenti jika konsentrasi neurotransmiter berkurang/habis (Ikawati, 2014). 

 

2.2 Skizofrenia 

2.2.1 Definisi Skizofrenia 

  Skizofrenia adalah gangguan mental yang penderitanya tidak mampu 

menilai realitas (Reality Testing Ability/RTA) dengan baik dan pemahaman diri 

(self insight) yang buruk (Akbar et al, 2015). Skizofrenia berasal dari dua kata 

“Skizo” yang artinya retak atau pecah (split), dan “frenia” yang artinya jiwa. 

Dengan demikian seseorang yang menderita gangguan jiwa skizofrenia adalah yang 

mengalami keretakan jiwa atau keretakan kepribadian (splitting of personality) 

(Hawari, 2012). Skizofrenia adalah salah satu penyakit jiwa yang paling parah yang 

menyebabkan gangguan otak kronis serta dapat mempengaruhi kira-kira 1% 

populasi (Celanire et al, 2015). 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) 

  Skizofrenia paling sering terjadi pada akhir masa remaja atau dewasa awal 

dan jarang terjadi sebelum masa remaja atau setelah usia 40 tahun, dikarenakan 

rentang usia tersebut merupakan usia produktif yang dipenuhi dengan banyak faktor 

pencetus stress dan memiliki beban tanggung jawab yang besar. Faktor pencetus 

stres tersebut di antaranya mencakup masalah dengan keluarga maupun teman 

kerja, pekerjaan yang terlalu berat, hingga masalah ekonomi yang dapat 

mempengaruhi perkembangan emosional. Stres dapat menyebabkan terjadinya 

peningkatan sekresi neurotransmiter glutamat (senyawa prekursor GABA) pada 

sistem limbik sehingga menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan 

neurotransmiter. Ketidakseimbangan neurotransmiter glutamat itu sendiri dapat 

mencetuskan terjadinya skizofrenia (Yulianty et al, 2017). Skizofrenia adalah 

gangguan kejiwaan yang ditandai dengan adanya gejala positif, gejala negatif dan 

gejala kognitif (Celanire et al, 2015). Skizofrenia ditandai dengan gangguan dalam 

berpikir, persepsi, emosi, mempengaruhi komunikasi dan kesadaran diri. Penyakit 
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ini mencakup gejala psikotik seperti halusinasi, delusi serta berprilaku tidak normal 

(WHO, 2016). 

 

2.2.2 Epidemiologi Skizofrenia 

Sekitar 1% penduduk di dunia menderita skizofrenia selama hidup mereka. 

Gejala skizofrenia biasanya muncul pada masa remaja atau awal dewasa (Deanna 

et al, 2016). Skizofrenia mempengaruhi lebih dari 21 juta orang di seluruh dunia 

namun tidak begitu umum seperti banyak gangguan mental lainnya. Hal ini lebih 

sering terjadi pada laki-laki (12 juta), dibandingkan perempuan (9 juta). Skizofrenia 

juga biasanya dimulai lebih awal di antara pria (WHO, 2016). Onset pada pria 

umumnya pada usia 15-24 tahun, sedangkan wanita pada usia 25-35 tahun, dengan 

implikasi lebih banyaknya gangguan kognitif dan outcome yang lebih jelek pada 

pria daripada wanita. Pria lebih banyak mengalami gejala-gejala negatif dan wanita 

lebih banyak mengalami gejala afektif walaupun gejala psikotik akut, baik dalam 

jenis atau tingkat keparahan, tidak berbeda antara kedua jenis kelamin (Ikawati, 

2014). Kaum pria lebih mudah terkena gangguan jiwa karena kaum pria yang 

menjadi penopang utama rumah tangga sehingga lebih besar mengalami tekanan 

hidup, sedangkan perempuan lebih sedikit berisiko menderita gangguan jiwa 

dibandingkan laki-laki karena perempuan lebih bisa menerima situasi kehidupan 

dibandingkan dengan laki-laki (Zahnia dan Sumekar, 2016). 

 Orang dengan skizofrenia 2-2,5 kali dapat meninggal lebih awal daripada 

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

kardiovaskular, metabolik dan infeksi. Lebih dari 50% penderita skizofrenia tidak 

menerima perawatan yang tepat. 90% penderita skizofrenia yang tidak diobati 

tinggal di daerah berpenghasilan rendah dan menengah. Kurangnya akses terhadap 

layanan kesehatan mental juga merupakan masalah utama (WHO, 2016). Resiko 

morbiditas skizofrenia selama hidup 0,85% (pria/wanita) dan kejadian puncak pada 

akhir masa remaja atau awal dewasa (Katona et al, 2012).  

Skizofrenia didiagnosis di setiap negara di dunia. Prevalensi global berada 

pada kisaran 1,4-4,6 per 1000, dan tingkat kejadian berada pada kisaran 0,16-0,42 

per 1000 orang (Seeman, 2016). Di Indonesia angka penderita skizofrenia 25 tahun 

yang lalu diperkirakan 1/1000 penduduk, dan proyeksi 25 tahun mendatang 
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mencapai 3/1000 penduduk. Diantara penderita skizofrenia 20%-50% melakukan 

percobaan bunuh diri (Hawari, 2012). 

Hasil riset WHO dan World Bank menyimpulkan bahwa gangguan jiwa 

dapat mengakibatkan penurunan produktivitas sampai dengan 8,5%. Saat ini jiwa 

menempati urutan kedua sebagai penyakit yang menghambat produktifitas 

seseorang, setelah penyakit infeksi dengan 11,5% (Pamanggih dan Rahmanisa, 

2016). Prevalensi gangguan jiwa berat nasional sebesar 1,7 per mil. Prevalensi 

psikosis tertinggi di DI Yogyakarta dan Aceh (masing-masing 2,7 per mil), 

sedangkan yang terendah di Kalimantan Barat (0,7 per mil). Pada provinsi Jawa 

Timur prevalensi psikosis mencapai 2,2 per mil. Angka prevalensi seumur hidup 

skizofenia di dunia bervariasi berkisar 4 per mil sampai dengan 1,4 persen 

(Riskesdas, 2013).  

 

2.2.3  Etiologi Skizofrenia 

Etiologi skizofrenia dikaitkan dengan beberapa faktor diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

 

1. Faktor Genetik 

Sekitar 80% dari variasi pada skizofrenia dikaitkan dengan faktor genetik. 

Banyak perubahan genetik umum dengan efek kecil yang dapat meningkatkan 

resiko skizofrenia. Antara lain, yang terlibat dalam fungsi kekebalan tubuh pada 

skizofrenia. Selain beberapa perubahan genetik dengan efek kecil, kemungkinan 

ada beberapa perubahan genetik yang jarang terjadi dan masih belum diketahui, 

yang dapat memberikan pengaruh lebih besar (Seeman, 2016). Sesuai dengan 

penelitian hubungan darah, skizofrenia adalah gangguan yang bersifat keluarga. 

Semakin dekat hubungan kekerabatan semakin tinggi resiko (Elvira, 2013). Rata-

rata perkiraan resiko skizofrenia jika kembar monozigot kira-kira 50-70%, 

meskipun secara signifikan lebih tinggi daripada resiko kembar dizigotik (9-18%) 

(Celanire et al, 2015). Pada penelitian adopsi, anak yang yang mempunyai orang 

tua yang skizofrenia diadopsi oleh keluarga normal, peningkatan angka sakitnya 

sama dengan bila anak-anak tersebut diasuh sendiri oleh orang tuanya yang 

skizofrenia (Elvira, 2013). Penelitian lain menyebutkan bahwa gangguan pada 
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perkembangan otak janin juga mempunyai peran bagi timbulnya skizofrenia kelak 

di kemudian hari. Gangguan perkembangan otak janin muncul misalnya karena 

virus, malnutrisi (kekurangan gizi), infeksi, trauma, toksin dan kelainan hormonal, 

yang terjadi selama kehamilan (Hawari, 2012). Perkembangan saraf awal selama 

masa kehamilan ditentukan oleh asupan gizi selama hamil (wanita hamil yang 

kurang gizi mempunyai risiko anaknya berkembang menjadi skizofrenia) dan 

trauma psikologis selama masa kehamilan (Pamanggih dan Rahmanisa, 2016).  

     Tabel II.1 Resiko Terjadinya Skizofrenia Selama Kehidupan (Elvira, 2013) 

Populasi umum 1% 

Kembar monozigot 40-50% 

Kembar dizigot 10% 

Saudara kandung skizofrenia 10% 

Orang tua 5% 

Anak dari salah satu orang tua skizofrenia 10-15% 

Anak dari kedua orang tua skizofrenia 30-40% 

*Catatan bahwa 50% kembar monozigot tidak keduanya menderita skizofrenia; 

sehingga jelaslah bahwa faktor lingkungan juga memegang peranan. Terjadinya 

penyakit merefleksikan adanya faktor bawaan dan pengasuhan.  

 

2. Neurokimia 

Dalam sebuah studi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pelepasan 

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

halusinasi, dan rendahnya atensi yang ditemukan pada skizofrenia dapat disebabkan 

oleh suatu aktivitas berlebihan dari neuron yang saling berkomunikasi satu sama 

lain melalui transmisi dopamin. Hipotesis tersebut muncul dari dua garis bukti yang 

berhubungan. Garis pertama adalah observasi bahwa obat-obatan antipsikotik 

menurunkan frekuensi halusinasi dan delusi dengan cara menghalangi reseptor 

dopamin. Garis kedua adalah bahwa obat-obatan tertentu secara biokimia terkait 

dengan dopamin seperti amfetamina meningkatkan frekuensi gejala psikotik 

(Halgin and Whitbourne, 2011). Selain amfetamin zat zat seperti methylphenidate, 

kokain juga dapat meningkatkan aktivitas dopamin (Elvira, 2013).  
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Selain dopamin, disfungsi neurotransmitter serotonin (5-HT) juga terlibat 

dalam etiologi skizofrenia. Beberapa obat antipsikotik khususnya generasi kedua 

(antipsikotik atipikal) mengikat subtipe reseptor 5-HT tertentu, khususnya 5-HT2A 

(Catharine et al, 2015). Obat-obat tersebut adalah agonis inversus reseptor 5-HT2A 

yaitu memblokade aktivitas konstitutif reseptor ini. Reseptor ini memodulasi 

pelepasan berbagai neurotransmitter antara lain dopamin, norepinefrin, glutamat, 

GABA, dan asetilkolin di korteks, region limbik, dan striatum. Stimulasi reseptor 

5-HT2A menyebabkan depolarisasi neuron-neuron glutamat, tetapi juga 

menstabilkan reseptor N-metil-D-aspartat (NMDA) di neuron pascasinaps 

(Katzung et al, 2012). Saraf serotonergik neuron dilaporkan berujung secara 

langsung pada sel-sel dopaminergik dan memberikan pengaruh penghambatan pada 

aktivitas dopamin di jalur mesolimbik dan nisgrostriatal melalui reseptor 5-HT2A 

(Ikawati, 2014).  

Hipotesis tentang glutamat pada pasien skizofrenia mengalami penurunan 

kadar glutamat dalam cairan serebrospinalnya. Hipotesis glutamat mengusulkan 

bahwa penyebab gejala skizofrenia adalah defisit neurotransmisi glutamat. 

Hipotesis tersebut berasal dari efek perilaku obat yang menghambat subtipe 

reseptor glutamat (Catharine et al, 2015). Glutamat adalah neurotransmiter 

eksitatorik utama di otak (Katzung et al, 2012). Titik awal untuk hipotesis 

menyatakan bahwa hipofungsi reseptor NMDA yang terletak diantarneuron 

GABAnergik menyebabkan berkurangnya pengaruh inhibitorik pada fungsi neuron 

sehingga ikut berperan menyebabkan skizofrenia. Berkurangnya aktivitas 

GABAnergik dapat menyebabkan disinhibisi aktivitas glutaminergik di hilir yang 

dapat menyebabkan hiperstimulasi neuron-neuron korteks melalui reseptor non-

NMDA (Katzung et al, 2012).  

 

3. Faktor Lingkungan dan Sosioekonomi 

Faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi terhadap pengembangan 

penyakit skizofrenia. Lingkungan dihipotesiskan sebagai faktor resiko skizofrenia 

yang beroperasi pada jalur stres biologis (Seeman, 2016). Angka kekambuhan pada 

penderita skizofrenia yang tinggi disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu faktor 

yang berperan sangat penting adalah ekspresi emosi tinggi keluarga yang 
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ditampilkan kepada penderita, seperti critical comment dan emotional over 

involvement atau terlalu protektif (Fadli dan Mitra, 2013). Penderita skizofrenia 

pada lingkungan keluarga dengan ekspresi emosi tinggi (expressed emotion, 

keluarga yang berkomentar kasar dan mengkritik secara berlebihan) memiliki 

peluang lebih besar untuk kambuh (Katona et al, 2012), dibandingkan dengan yang 

tinggal dalam lingkungan keluarga dengan ekspresi emosi yang rendah (low 

expressed emotion) atau gaya afektif yang normal (Fadli dan Mitra, 2013). 

Timbulnya tekanan dalam interaksi pasien dengan keluarga, seperti pola asuh orang 

tua yang terlalu menekan pasien, kurangnya dukungan keluarga terhadap 

pemecahan masalah yang dihadapi pasien, pasien kurang diperhatikan oleh 

keluarga ditambah dengan pasien tidak mampu berinteraksi dengan baik di 

masyarakat menjadikan faktor stressor yang menekan kehidupan pasien. Ketika 

tekanan tersebut berlangsung dalam waktu yang lama sehingga mencapai tingkat 

tertentu, maka akan menimbulkan gangguan keseimbangan mental pasien sehingga 

menimbulkan gejala skizofrenia (Zahnia dan Sumekar, 2016). Selain itu lingkungan 

fisik yang berhubungan dengan keadaan sekeliling individu dapat memicu 

terjadinya stress. Hal tersebut dapat berupa bencana alam (disaster syndrome), 

seperti gempa bumi, topan, badai, dan sebagainya (Nasir dan Muhith, 2011).  

Pada kelompok skizofrenia, jumlah yang tidak bekerja adalah sebesar 

85,3% sehingga orang yang tidak bekerja kemungkinan mempunyai risiko 6,2 kali 

lebih besar menderita skizofrenia dibandingkan yang bekerja. Orang yang tidak 

bekerja akan lebih mudah menjadi stres yang berhubungan dengan tingginya kadar 

hormon stres (kadar katekolamin) dan mengakibatkan ketidakberdayaan, karena 

orang yang bekerja memiliki rasa optimis terhadap masa depan dan lebih memiliki 

semangat hidup yang lebih besar dibandingkan dengan yang tidak bekerja (Zahnia 

dan Sumekar, 2016). Skizofrenia lebih sering terjadi pada populasi urban dan pada 

kelompok sosial ekonomi rendah (Fadli dan Mitra, 2013). Status ekonomi rendah 

mempunyai risiko 6,00 kali untuk mengalami gangguan jiwa skizofrenia 

dibandingkan status ekonomi tinggi. Himpitan ekonomi memicu orang menjadi 

rentan dan terjadi berbagai peristiwa yang menyebabkan gangguan jiwa (Zahnia 

dan Sumekar, 2016). 
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2.2.4 Klasifikasi Skizofrenia 

1. Skizofrenia Hebefrenik 

Seseorang yang menderita skizofrenia tipe hebefrenik, disebut juga 

disorganized type (Hawari,2012) onsetnya dini dan memiliki prognosis yang buruk 

(Katona et al, 2012) yang ditandai dengan gejala-gejala antara lain inkoherensi 

yaitu jalan pikiran yang kacau, alam perasaan (mood, affect) yang datar tanpa 

ekspresi, perilaku kekanak-kanakan, waham (delusion), halusinasi dan berprilaku 

aneh misalnya menyeringai sendiri, menunjukkan gerakan-gerakan aneh, 

berkelakar, pengucapan kalimat yang diulang-ulang dan kecendrungan untuk 

menarik diri secara ekstrem dari hubungan sosial (Hawari, 2012). Tidak ada waham 

sistematis yang jelas, tetapi sering terdapat waham atau halusinasi yang terpecah-

pecah yang isi temanya tidak terorganisir sebagai suatu kesatuan (Ibrahim, 2011).  

 

2. Skizofrenia Katatonik  

Tipe katatonik merupakan tipe yang lebih jarang ditemui. Gangguan 

psikomotor terlihat menonjol, sering kali muncul bergantian antara imobilitasi 

motorik (contohnya stupor) dan aktivitas berlebihan (kegembiraan) (Katona et al, 

2012). Seseorang yang menderita skizofrenia tipe katatonik menunjukkan gejala-

gejala antara lain pengurangan dari pergerakan atau aktivitas spontan sehingga 

nampak seperti “patung”, kekauan dan sikap tubuh yang tidak wajar atau aneh 

(Hawari, 2012). Gejala lain yaitu echolalia (menirukan pembicaraan) dan 

echopraxia (meniru gerakan) (Katona et al, 2012).  

 

3. Skizofrenia Paranoid  

Tipe paranoid merupakan subtipe yang paling umum (Katona et al, 2012) 

diliputi dengan satu atau lebih delusi yang ganjil atau mengalami halusinasi auditori 

yang berkaitan dengan suatu tema bahwa ia disiksa atau dilecehkan, tetapi tidak 

disertai ucapan yang tidak teratur atau perilaku yang terganggu (Halgin and 

Whitbourne, 2011). Tipe paranoid ditandai dengan gejala positif yang lebih 

dominan dengan satu atau lebih waham atau halusinasi auditorik yang sering dan 

gejala negatif namun tidak dominan (Yulianty et al, 2017). Seseorang yang 

menderita skizofrenia tipe paranoid ini menunjukkan gejala-gejala antara lain 
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waham (delusion), halusinasi yang mengandung isi kejaran atau kebesaran, 

gangguan alam perasaan dan perilaku misalnya kecemasan tidak menentu, 

kemarahan. Kadang ditemukan kebingungan dengan identitas jenis kelamin dirinya 

(gender identity) (Hawari, 2012). Orang dengan skizofrenia tipe paranoid memiliki 

masalah interpersonal yang parah karena kecurigaan mereka dan gaya 

argumentatifnya (Halgin and Whitbourne, 2011). 

 

4. Skizofrenia Tidak Terdeferensiasi 

Tipe tidak terdeferensiasi tidak umum dijumpai dan gejala negatif 

berkembang tanpa didahului gejala psikotik yang jelas (Katona et al, 2012). Tipe 

ini digunakan ketika seseorang menunjukkan gejala skizofrenia yang kompleks, 

seperti delusi, halusinasi, ketidakjelasan, dan perilku terganggu, namun tidak sesuai 

dengan kriteria skizofrenia tipe katatonik (abnormalitas gerakan), tipe disorganisasi 

(afek yang terganggu atau datar), atau tipe paranoid (delusi ganjil yang sistematis) 

(Halgin and Whitbourne, 2011). Tipe ini hanya gambaran klinis terhadap waham, 

halusinasi, inkoherensi atau tingkah laku kacau (Hawari, 2012).  

 

5. Skizofrenia Residual 

Skizofrenia residual di diagnosis ketika setidaknya epsiode dari salah satu 

jenis skizofrenia yang lainnya telah terjadi (Pamanggih dan Rahmanisa, 2016). 

Beberapa pasien yang didiagnosis skizofrenia residual tidak lagi memiliki gejala 

psikotik yang menonjol, namun masih menunjukkan beberapa tanda gangguan 

tersebut (Halgin and Whitbourne, 2011). Misalnya alam perasaan yang tumpul dan 

mendatar, penarikan diri dari pergaulan sosial, pikiran tidak logis dan tidak rasional 

(Hawari, 2012).  

 

6. Depresi Pasca Skizofrenia 

Sebuah episode depresi yang timbul setelah penyakit skizofrenia dimana 

beberapa gejala skizofrenia tingkat rendah mungkin masih ada (Ikawati, 2014). 

Istilah depresi pasca-psikotik, depresi postschizophrenic dan depresi sekunder telah 

digunakan untuk menggambarkan terjadinya gejala depresi selama fase kronis 

skizofrenia. Definisi ICD-10 dari depresi pasca-psikotik (F20.4) mensyaratkan 
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bahwa, mengalami kriteria umum untuk skizofrenia selama 12 bulan sebelumnya, 

pasien masih harus menunjukkan halusinasi persisten, gangguan pikiran atau gejala 

negatif bukan karena depresi atau pengobatan neuroleptik. Terutama yang 

mengalami episode psikosis pertama, perlu dipantau untuk depresi 

postpsikotik/keputusasaan/risiko bunuh diri beberapa minggu setelah episode akut. 

Dapat dikatakan bahwa peningkatan depresi selama fase depresi postpsikotik 

mungkin menjadi tanda awal dari episode psikotik lebih lanjut (Avgustin, 2009).  

 

7. Skizofrenia Simpleks 

Skizofrenia simpleks adalah suatu diagnosis yang sulit dibuat secara 

meyakinkan karena bergantung pada pemastian perkembangan yang berlangsung 

perlahan, progresif dari gejala “negatif” yang khas dari skizofrenia residual tanpa 

adanya riwayat halusinasi, waham atau manifestasi lain tentang adanya suatu 

episode psikotik sebelumnya dan disertai dengan perubahan-perubahan yang 

bermakna pada perilaku perorangan yang bermanifestasi sebagai kehilangan minat 

yang mencolok, kemalasan, dan penarikan diri secara sosial (Elvira, 2015). Dengan 

kata lain skizofrenia simpleks yaitu berkembangnya gejala negatif yang menonjol 

tanpa sejarah episode psikotik (Ikawati, 2014).  

 

8. Skizofrenia Lainnya dan Skizofrenia yang Tak Tergolongkan 

Pada skizofrenia lainnya termasuk skizofrenia senestopatik dan gangguan 

skizofreniform. Namun tidak termasuk dalam skizofrenia siklik, skizofrenia laten 

dan gangguan skizofrenia akut (Elvira, 2015).  Pada skizofrenia tak tergolongkan 

tidak terdapat ciri-ciri yang spesifik (WHO, 2004).  

 

2.2.5  Patofisiologi Skizofrenia 

Seperti halnya etiologi, patofisiologi skizofrenia masih belum diketahui dan 

sangat bervariasi (Ellenbroek et al, 2014). Penelitian neuropatologi dan 

pemeriksaan dengan CTscan menunjukan adanya abnormalitas korteks cerebral, 

talamus, dan batang otak pada penderita skizofrenia. Selain faktor yang berkaitan 

dengan biologis, faktor psikososial juga berperan dalam timbulnya skizofrenia 

(Dewi et al, 2013). Gejala positif mungkin lebih terkait dengan hiperaktivitas 
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reseptor dopamin di mesocaudate, sedangkan gejala negatif dan kognitif berkaitan 

dengan hipofungsi reseptor dopamin di korteks prefrontal (Wells et al, 2015). 

Meskipun patofisiologi gangguan jiwa skizofrenia belum sepenuhnya 

dimengerti, namun sudah diketahui bahwa gangguan jiwa skizofrenia terjadi 

sebagai akibat gangguan sinyal penghantar saraf (neurotransmiter) pada sel-sel 

saraf otak, antara lain pelepasan zat pada reseptor dopamin, serotonin dan 

noradrenalin. Pelepasan zat dopamin, serotonin noradrenalin pada reseptor tersebut 

terjadi pada susunan saraf pusat (otak) yaitu di daerah sistem limbik (lymbic system 

areas), khususnya di nucleus accumbens dan hypothalamus. Gangguan sinyal 

penghantar saraf tersebut mengakibatkan gangguan pada fungsi berpikir (kognitif), 

perasaan (afektif) dan perilaku (psikomotor). Hal ini nampak jelas pada penderita 

skizofrenia yang menunjukkan kelainan pada alam pikir, perasaan dan perilaku 

yang tidak wajar, sehingga yang bersangkutan disebut mengalami gangguan jiwa 

(Hawari 2012). Penderita skizofrenia memiliki ventrikel yang membesar (ruang di 

dalam otak yang menyimpan cairan serebrospinal). Pembesaran ventricular sering 

kali disertai dengan atrofi korteks, penipisan lapisan otak. Hilangnya volume otak 

sering kali terjadi pada lobus prefrontal, area pada otak yang bertanggung jawab 

atas perencanaan dan mencegah pikiran dan perilaku tertentu. Penurunan volume 

otak juga ditemukan pada lobus temporal, bagian otak yang diasosiasikan dengan 

pemrosesan informasi auditori (Halgin and Whitbourne, 2011).  

Lokasinya menunjukkan gangguan perilaku yang ditemui pada skizofrenia; 

misalnya, gangguan hipokampus dikaitkan dengan impermen memori dan atropi 

lobus frontalis dihubungkan dengan simptom negatif skizofrenia (Elvira, 2013). 

Cara lain untuk mencari hubungan otak-perilaku yaitu dari neurotransmiter, 

khususnya dopamin (Halgin and Whitbourne, 2011). Jalur dopamin itu sendiri 

terdiri dari  mesolimbik, mesokortikal, nigrostriatal dan tuberoinfundibular yang 

masing-masing memiliki fungsi sendiri (Yulianty et al, 2017).  
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Gambar 2.5 Jalur Mesolimbik Dopamin (Stahl, 2013) 

Hiperaktivitas neuron dopamin di jalur mesolimbik secara teoritis 

menyebabkan gejala positif psikosis seperti delusi dan halusinasi. 

 

Jalur dopamin mesolimbik dari sel-sel tubuh dopaminergik di daerah 

tegmental ventral batang otak ke terminal akson di salah satu area limbik otak, yaitu 

nucleus accumbens pada ventral striatum (Stahl, 2013) Jalur mesolimbik dapat 

berperan dalam gejala positif skizofrenia dengan adanya kelebihan dopamin (Patel 

et al, 2014). Jalur ini dianggap memiliki peran penting dalam beberapa perilaku 

emosional, termasuk gejala positif psikosis, seperti delusi dan halusinasi. Jalur 

dopamin mesolimbik juga penting untuk motivasi, kesenangan, dan penghargaan. 

Selama lebih dari 30 tahun, telah diamati bahwa penyakit atau obat-obatan yang 

meningkatkan dopamin akan meningkatkan atau menghasilkan gejala psikotik 

positif, sedangkan obat yang menurunkan dopamin akan menurun atau 

menghentikan gejala positif. Misalnya, amfetamin dan pelepasan kokain akan 

melepaskan dopamin dan jika diberikan berulang-ulang, dapat menyebabkan 

psikosis paranoid yang hampir tidak dapat dibedakan dari gejala positif skizofrenia 

(Stahl, 2013). 
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Gambar 2.6 Jalur Mesokortis Dopamin (Stahl, 2013) 

Hipoaktivitas neuron dopamin di jalur mesokotis secara teoritis 

menyebabkan gejala kognitif, negatif, dan afektif skizofrenia. 

 

Jalur lain juga timbul dari badan sel di daerah tegmental ventral namun 

memproyeksikan ke area korteks prefrontal dikenal sebagai jalur dopamin 

mesokorteks. Cabang jalur ini ke dalam korteks prefrontal dorsolateral 

dihipotesiskan untuk mengatur fungsi kognisi dan eksekutif, sedangkan cabangnya 

ke bagian ventromedial korteks prefrontal dihipotesiskan untuk mengatur emosi 

(Stahl, 2013). Gejala negatif dan defisit kognitif pada skizofrenia diperkirakan 

disebabkan oleh kadar dopamin pada jalur mesokortikal yang rendah (Patel et al, 

2014), sedangkan gejala afektif dan gejala skizofrenia negatif lainnya disebabkan 

oleh defisit aktivitas dopamin dalam proyeksi mesokorteks ke korteks prefrontal 

ventrikelial (Stahl, 2013). 
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            Gambar 2.7 Jalur Nigrostriatal Dopamin (Stahl, 2013) 

Jalur dopamin nigrostriatal secara teoritis tidak berpengaruh pada 

skizofrenia yang tidak diobati. Namun, blokade reseptor D2, seperti 

antipsikotik konvensional, mencegah dopamin berikatan dengan 

reseptornya dan dapat menyebabkan efek samping motorik yang sering 

disebut gejala ekstrapiramidal (EPS). 

 

Jalur dopamin nigrostriatal, yang memproyeksikan dari sel dopaminergik di 

batang otak substantia nigra melalui akson yang berakhir di ganglia basal atau 

striatum. Jalur dopamin nigrostriatal adalah bagian dari sistem saraf 

ekstrapiramidal, dan mengendalikan gerakan motorik (Stahl, 2013). Tingkat 

dopamin rendah dalam jalur nigrogastriatal diperkirakan mempengaruhi sistem 

ekstrapiramidal yang menyebabkan gejala motorik (Patel et al, 2014).  Kekurangan 

dalam dopamin di jalur ini menyebabkan gangguan gerakan, termasuk penyakit 

parkinson, ditandai dengan kekakuan, akinesia/bradykincsia (kurangnya 

pergerakan atau perlambatan gerakan), dan tremor. Kekurangan dopamin pada 

ganglia basalis juga bisa menghasilkan akathisia (sejenis kegelisahan) dan distonia 

(gerakan memutar, terutama pada wajah dan leher) (Stahl, 2013). 
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       Gambar 2.8 Jalur Tuberoinfundibular Dopamin (Stahl, 2013) 

Jalur tuberoinfundibular, yang memproyeksikan dari hipotalamus ke 

kelenjar pituitari, secara teoritis "normal" pada skizofrenia yang tidak 

diobati. Antagonis D2 mengurangi aktivitas di jalur ini dengan mencegah 

dopamin agar tidak mengikat reseptor D2. Hal ini menyebabkan tingkat 

prolaktin meningkat, yang dikaitkan dengan efek samping seperti galaktorea 

(sekresi payudara) dan amenore (menstruasi tidak teratur). 

 

Neuron dopamin yang memproyeksikan hipotalamus ke hipofisis anterior 

dikenal sebagai jalur dopamin tuberoinfundibular. Biasanya, neuron ini aktif dan 

menghambat pelepasan prolaktin. Namun, dalam keadaan pascapersalinan, 

aktivitas neuron dopamin ini menurun. Tingkat prolaktin dapat meningkat selama 

menyusui sehingga laktasi akan terjadi (Stahl, 2013). Penurunan atau blokade 

dopamin pada jalur tuberoinfundibular menghasilkan tingkat prolaktin yang 

meningkat (Patel et al, 2014). Peningkatan tingkat prolaktin dikaitkan dengan 

galaktorea (sekresi payudara), amenore (kehilangan ovulasi dan periode 

menstruasi) dan kemungkinan masalah lain seperti disfungsi seksual. Masalah 

seperti itu bisa terjadi setelah pengobatan dengan banyak obat antipsikotik yang 

menghambat reseptor dopamin 2 (Stahl, 2013). 

Dalam hipotesis dopamin, dinyatakan bahwa skizofrenia dipengaruhi oleh 

aktivitas dopamin pada jalur mesolimbik dan mesokortis saraf dopamin. 

Overaktivitas dari saraf dopamin pada jalur mesolimbik bertanggung jawab 
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menyebabkan gejala positif, sedangkan kurangnya aktivitas dopamin pada jalur 

mesokortis menyebabkan gejala negatif, kognitif, dan afektif (Ikawati, 2014). 

Hipotesis dopamin, delusi, halusinasi, dan rendahnya atensi yang ditemukan pada 

skizofrenia dapat disebabkan oleh suatu aktivitas berlebihan dari neuron yang 

saling berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi dopamin. Hipotesis tersebut 

muncul dari dua garis bukti yang berhubungan. Garis pertama adalah observasi 

bahwa obat-obatan antipsikotik menurunkan frekuensi halusinasi dan delusi dengan 

cara menghalangi reseptor dopamin. Garis kedua adalah bahwa obat-obatan tertentu 

yang secara biokimia terkait dengan dopamin seperti amfetamina meningkatkan 

frekuensi gejala psikotik (Halgin and Whitbourne, 2011). Hal ini didukung oleh 

temuan bahwa amfetamin, yang kerjanya meningkatkan pelepasan dopamin, dapat 

menginduksi psikosis yang mirip skizofrenia; dan obat antipsikotik (terutama 

antipsikotik generasi pertama atau antipsikotik tipikal/klasik) bekerja dengan 

memblok reseptor dopamin, terutama reseptor D2 (Zahnia dan Sumekar, 2016). 

Pelepasan dopamin tidak bisa dilepaskan dari fungsi serotonin yang 

memiliki fungsi regulator. Serotonin terlibat dalam patofisiologi skizofrenia karena 

adanya kesamaan struktural dengan efek halosinogen yang merupakan antagonis 

serotonin di jaringan perifer yaitu diethylamide asam lisergat (LSD) dengan gejala 

positif skizofrenia (Ikawati, 2014). Secara spesifik antagonisme pada reseptor 

serotonin menurunkan gejala psikotik dan dalam menurunkan gangguan skizofrenia 

berhubungan dengan antagonisme D2 (Ibrahim, 2011). 

    

 

Gambar 2.9 Interaksi Serotonin-Dopamin di Jalur Dopamin Nigrostriatal 

(Stahl, 2013). 
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(A) DA dilepaskan karena tidak ada 5HT yang menghentikannya. Secara 

khusus, tidak ada 5HT yang berada pada reseptor 5HT2A di neuron DA 

nigrostriatal. (B) Sekarang pelepasan DA dihambat oleh 5HT di jalur 

dopamin nigrostriatal. Ketika 5HT menempati reseptor 5HT2A pada neuron 

DA (lingkaran merah bawah), ini menghambat pelepasan DA, jadi tidak ada 

DA di sinaps (lingkaran merah atas). 

 

Studi menunjukkan bahwa ada perubahan yang kompleks dalam sistem 5-

HT pada pasien skizofrenia. Perubahan ini menunjukkan bahwa disfungsi 

serotonergik penting dalam patofisiologi skizofrenia (Ikawati, 2014). Serotonin 

menghambat pelepasan dopamin, baik pada tingkat sel dopamin di batang otak 

substantia nigra dan pada tingkat terminal akson di ganglia basal-neostriatum. 

Dalam kedua kasus, pelepasan serotonin berperan sebagai rem pada pelepasan 

dopamin (Stahl, 2013). Penurunan aktivitas serotonin terkait dengan peningkatan 

aktivitas dopamin. Interaksi antara serotonin dengan dopamin, khususnya pada 

reseptor 5-HT2A, dapat menjelaskan mekanisme obat antipsikotik atipikal dan 

rendahnya potensi untuk menyebabkan efek samping ekstrapiramidal (Ikawati, 

2014).  

 

2.2.6 Gejala dan Gambaran Klinis Skizofrenia 

Gejala skizofrenia dapat dibagi dalam 2 kelompok yaitu gejala positif dan 

gejala negatif. Gejala positif yang diperlihatkan penderita skizofrenia meliputi : 

a. Delusi atau waham, merupakan keyakinan yang salah berdasarkan 

pengetahuan yang tidak benar terhadap kenyataan yang tidak sesuai dengan 

latar belakang sosial dan kultural pasien (Zahnia dan Sumekar, 2016). 

Meskipun telah dibuktikan secara objektif bahwa keyakinannya itu tidak 

rasional, penderita tetap meyakini kebenarannya (Hawari, 2012). Dasar 

terbentuknya waham bersebab pada kelainan atau penyimpangan dari 

proses berpikir (Ibrahim, 2011).  

b. Halusinasi, merupakan persepsi sensoris tanpa stimulus eksternal. 

Halusinasi auditorik terutama suara dan sensasi fisik bizar merupakan 

halusinasi yang sering ditemukan (Zahnia dan Sumekar, 2016), misalnya 

penderita mendengar suara-suara/bisikan-bisikan di telinganya padahal 

tidak ada sumber dari suara/bisikan itu (Hawari, 2012).  
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c. Kekacauan alam berfikir, yang dapat dilihat dari isi pembicaraannya, 

misalnya bicaranya kacau sehingga tidak dapat diikuti alur pikirannya 

(Hawari, 2012). 

d. Ilusi yaitu adanya misinterpretasi panca indra terhadap objek (Elvira, 2013), 

misalnya saat melihat bayangan daun yang melambai, seperti tangan 

penjahat yang akan menangkapnya (Ibrahim, 2011).  

e. Gaduh, gelisah, agresif, bicara dengan semangat dan gembira berlebihan 

(Hawari, 2012).  

Gejala negatif pada penderita skizofrenia meliputi :  

a. Alam perasaan tumpul dan datar, merupakan penurunan terhadap intensitas 

ekspresi dan emosi. Pasien tampak tak acuh atau hanya berespon superfisial 

(Ibrahim, 2011), ekspresi emosi pasien sangat sedikit bahkan ketika afek 

tersebut seharusnya diekspresikan, pasien tidak menunjukkannya (Elvira, 

2013). Gejala ini dianggap khas pada skizofrenia kronis. Pasien mengeluh 

bahwa dirinya tak lagi dapat beraksi secara normal dalam intensitas 

emosional, dan tidak mempunyai perasaan (Ibrahim, 2011).  

b. Alogia, yaitu kehilangan kemampuan berpikir atau bicara (Ikawati, 2014). 

c. Anhedonia/asosiality, kurangnya kemampuan untuk merasakan kesenangan 

serta mengisolasi diri dari kehidupan sosial (Ikawati, 2014). Pasien merasa 

tidak berdaya, merasa jauh dari dirinya sendiri atau orang lain (Ibrahim, 

2011). 

d. Avolition, tidak ada/kehilangan dorongan kehendak dan tidak ada inisiatif, 

tidak ada upaya dan usaha, tidak ada spontanitas, monoton, serta tidak ingin 

apa-apa dan serba malas (kehilangan nafsu) (Hawari, 2012).  

Gejala positif skizofrenia terlihat pada episode akut sedangkan pada stadium 

kronis (menahun) gejala negatif skizofrenia lebih menonjol. Tetapi tidak jarang 

baik gejala positif maupun gejala negatif muncul secara bersamaan, tergantung 

pada stadium penyakitnya (Hawari, 2012). Selain itu, dikenal juga gejala kognitif 

yang terjadi pada pasien skizofrenia. Gejala ini menyerupai gejala negatif dan 

kadang sulit dikenali. Gejala kognitif ditandai dengan kurangnya kemampuan untuk 

memahami informasi dan menggunakannya untuk membuat keputusan, kesulitan 
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dalam fokus atau perhatian, bermasalah dengan fungsi memori dan tidak mampu 

menggunakan informasi. Gejala kognitif sering membuat penderita sulit untuk 

menjalani hidup normal dan mencari nafkah (Ikawati, 2014).  

Seseorang dikatakan menderita skizofrenia apabila perjalanan penyakitnya 

sudah berlangsung lewat 6 bulan (Hawari, 2012). Perjalanan penyakit skizofrenia 

dibagi menjadi 3 fase yaitu, fase prodromal, fase aktif, fase residu. Fase prodromal 

adalah suatu periode yang mendahului fase aktif selama individu menunjukkan 

deteriorasi/penurunan progresif dalam fungsi sosial dan interpersonal. Fase tersebut 

dicirikan dengan beberapa perilaku maladaptif, seperti penarikan diri dari 

lingkungan sosial, ketidakmampuan untuk bekerja secara produktif, keeksentrikan, 

tidak terawat, emosi yang tidak tepat, pikiran dan ucapan yang aneh, kepercayaan 

yang tidak biasa, pengalaman persepsi yang aneh, serta energi dan inisiatif yang 

menurun (Halgin and Whitbourne, 2011). Jangka waktu fase prodromal sangat 

bervariasi, sukar ditentukan secara tepat kapan saat di mulai timbulnya fase 

prodromal (Ibrahim, 2011).  

Fase aktif tidak selalu muncul tanpa tandanya peringatan terlebih dahulu. 

Fase aktif merupakan gejala seperti delusi, halusinasi, ucapan yang tidak teratur, 

perilaku terganggu, dan gejala negatif (misalnya ketidakmampuan bicara atau 

kekurangan inisiatif) (Halgin and Whitbourne, 2011). Bagi kebanyakan orang, fase 

aktif diikuti dengan fase residu, ketika terdapat indikasi gangguan berkelanjutan 

yang sama dengan perilaku fase prodromal (Halgin and Whitbourne, 2011). Setelah 

fase aktif paling sedikit terdapat dua gejala yang menetap dan tidak disebabkan oleh 

gangguan afek atau gangguan penggunaan zat (Ibrahim, 2011). Di sepanjang durasi 

gangguan, orang dengan skizofrenia mengalami masalah serius di tempat kerja, 

dalam hubungan, dan perawatan diri (Halgin and Whitbourne, 2011). 

 

2.2.7  Diagnosis Skizofrenia 

Berdasarkan DSM-IV pasien didiagnosa skizofrenia jika terdapat dua atau 

lebih gejala karakteristik yang muncul dalam jangka waktu yang signifikan dalam 

periode 1 bulan. Gejala karakteristik tersebut yaitu delusi, halusinasi, cara bicara 

tak teratur, tingkah laku yang tak terkontrol dan gejala negatif. Jika wahamnya 

bersifat aneh/ganjil atau halusinasinya terdiri dari suara-suara yang mengomentari 
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orang itu atau suara-suara yang berbicara satu sama lain, maka satu gejala 

karakteristik saja cukup untuk mendiagnosa skizofrenia. Adanya gangguan 

terhadap fungsi sosial atau pekerjaan untuk jangka waktu yang signifikan. Tanda 

gangguan terjadi secara terus-menerus selama 6 bulan. Gejala psikotik bukan 

disebabkan karena gangguan mood, penggunaan obat atau kondisi medik tertentu 

(Ikawati, 2014). Selama periode 6 bulan tersebut, terdapat fase aktif (active phase) 

dari gejala-gejala yang terjadi seperti delusi, halusinasi, ucapan yang tidak teratur, 

perilaku terganggu, dan simtom negatif (misalnya ketidakmampuan bicara dan 

kurangnya inisiatif) (Halgin and Whitbourne, 2011). Sebelumnya didahului oleh 

gejala-gejala awal disebut sebagai fase prodromal yang sering kali tersamar dan 

tidak disadari oleh anggota keluarga lainnya, dan 6 bulan kemudian gangguan jiwa 

skizofrenia muncul secara klinis, yaitu kekacauan dalam alam pikir, alam perasaan 

dan perilaku (Hawari, 2012).   

 

2.3  Terapi Skizofrenia 

2.3.1  Tujuan Terapi Skizofrenia 

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). Selain itu tujuan 

utama dari terapi pada skizofrenia adalah pemulihan. Pemulihan dapat dicapai baik 

dari segi fungsi mental maupun fisik. Penilaian dalam menentukan pemulihan 

terdapat empat faktor termasuk diantaranya hilangnya gejala, fungsi pekerjaan, 

kehidupan mandiri, dan relasi. Dari penilaian tersebut dapat dilihat bahwa 

hilangnya gejala hanyalah satu dari empat faktor dalam menilai pemulihan, 

sementara tiga faktor lainnya melibatkan peran penyandang skizofrenia sendiri, 

pengasuh, maupun masyarakat (Dewi et al, 2013). 

 

2.3.2    Prinsip Terapi Skizofrenia 

Ada tiga tahap terapi skizofrenia, yaitu fase akut, fase stabilisasi dan fase 

pemeliharaan. Terapi fase akut dilakukan pada saat terjadi epidose akut dari 

skizofrenia yang melibatkan gejala psikotik intens seperti halusinasi, delusi, 

paranoid, dan gangguan berpikir (Ikawati, 2014). Terapi ini dilakukan selama 7 hari 
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pertama (Wells et al, 2015). Tujuan pengobatan pada fase akut adalah untuk 

megendalikan gejala psikotik sehingga tidak membahayakan terhadap diri sendiri 

maupun orang lain. Jika diberikan obat yang benar dengan dosis yang tepat, 

penggunaan obat antipsikotik dapat mengurangi gejala psikotik dalam waktu enam 

minggu (Ikawati, 2014). 

Terapi fase stabilisasi dilakukan setelah gejala psikotik akut telah dapat 

dikendalikan. Tujuan pengobatan dalam fase stabilitasi adalah untuk mencegah 

kekambuhan, mengurangi gejala, dan mengarahkan pasien ke dalam tahap 

pemulihan yang lebih stabil (Ikawati, 2014). Terapi stabilisasi ini dilakukan selama 

6-8 minggu (Wells et al, 2015). Selanjutnya terapi tahap pemeliharaan, yaitu terapi 

pemulihan jangka panjang skizofrenia. Bertujuan untuk mempertahankan 

kesembuhan dan mengontrol gejala, mengurangi resiko kekambuhan dan rawat 

inap, dan mengajarkan keterampilan untuk hidup sehari-hari. Terapi pemeliharaan 

biasanya melibatkan obat-obatan, terapi suportif, pendidikan keluarga dan 

konseling, serta rehabilitas pekerjaan dan sosial (Ikawati, 2014). Terapi 

pemeliharaan dilakukan selama 12 bulan setelah membaiknya episode pertama 

psikotik, sedangkan untuk pasien dengan episode akut yang multipel sebaiknya 

terapi pemeliharaan dilakukan minimal selama 5 tahun (Wells et al, 2015). 

 

2.3.3 Terapi Nonfarmakologi Skizofrenia 

1. ECT (Electro Convulsive Therapy) 

Seperti pada terapi depresi, ECT juga masih banyak digunakan untuk 

pengobatan skizofrenia. Meskipun mekanisme kerjanya masih belum bisa 

dipastikan, beberapa studi telah melakukan kajian mengenai efikasinya pada terapi 

skizofrenia (Ikawati, 2014). ECT dapat bermanfaat untuk mengontrol dengan cepat 

beberapa psikosis akut. Beberapa pasien skizofrenia yang tidak merespon dengan 

obat-obatan dapat membaik dengan pengguunaan ECT (Elvira, 2013). Pasien yang 

menjalani terapi ECT menerima anestesi untuk mengurangi rasa tidak nyaman, 

relaksasi otot, oksigen, dan pengobatan untuk mngendalikan ritme jantung. Aliran 

listrik yang ringan diperlukan untuk menginduksi konvulsi yang dikirimkan melalui 

kepala pasien selama 1 detik. Pada 2 atau 3 detik kemudian akan diikuti dengan 

fase tonic yang bertahan selama 10-12 detik, ketika semua otot pada tubuh yang 
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berada di bawah pengaruh mengalami konstraksi yang berada di luar kendali. 

Terakhir, dinamakan fase clonic yang terdiri atas 30-50 detik konvulsi yang tampak 

seperti getaran ringan pada tubuh karena adanya relaksasi pada otot (Halgin and 

Whitbourne, 2011). 

Salah satu aspek ECT yang menyulitkan beberapa klinisi adalah adanya 

fakta bahwa tidak ada orang yang memahami bagaimana cara kerja ECT. Hipotesis 

yang ada saat ini memusatkan perhatiannya pada fakta bahwa arus induksi ECT 

berubah dalam reseptor neurotransmiter dan berubah secara alami pada tubuh 

sebagai opiate (Halgin and Whitbourne, 2011). Sebelum memulai program ECT, 

perlu dilakukan evaluasi untuk menentukan potensi manfaat dan resiko ECT bagi 

pasien berdasarkan status medis dan psikiatri pasien. Meskipun tidak ada 

kontraindikasi mutlak untuk ECT, infark miokard, aritmia jantung, dan beberapa 

lesi intrakranial dapat meningkatkan resiko, oleh karena itu perlu dipertimbangkan 

dalam menentukan penggunaan ECT (Ikawati, 2014). Sedangkan efek samping dari 

terapi ECT adalah hilangnya memori jangka pendek dan kebingungan yang 

menghilang dalan waktu 2 minggu setelah terapi yang terakhir. Tidak ada 

kerusakan otak yang permanen yang diakibatkan oleh ECT (Halgin and 

Whitbourne, 2011). 

 

2. Rehabilitasi 

Bagi penderita gangguan jiwa skizofrenia yang berulang kali kambuh dan 

berlanjut kronis dan menahun selain program terapi, diperlukan program 

rehabilitasi sebagai persiapan penempatan kembali ke keluarga dan masyarakat. 

Program rehabilitasi tidak hanya diikuti oleh penderita rawat inap, tetapi juga dapat 

diikuti oleh penderita rawat jalan. Program rehabilitasi sebagai persiapan kembali 

kepada pihak keluarga dan masyarakat meliputi berbagai macam kegiatan (Hawari, 

2012), antara lain: 

1. Terapi kelompok 

2. Menjalankan ibadah keagamaan bersama (berjamaah) 

3. Kegiatan kesenian (menyanyi, musik, tari-tarian, seni lukis dan sejenisnya) 

4. Terapi fisik berupa olah raga (pendidikan jasmani) 

5. Keterampilan (membuat kerajinan tangan) 
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6. Berbagai macam kursus (bimbingan belajar/les) 

7. Bercocok tanam (bila tersedia lahan) 

8. Rekreasi (darmawisata) 

Terapi kelompok membantu resosialisasi, mendorong interaksi 

interpersonal, dan memberikan dukungan. Beberapa penelitian memperlihatkan 

bahwa terapi kelompok efektif (kombinasi dengan obat) dalam mencegah 

kekambuhan pada pasien rawat jalan (Elvira, 2013). Terciptanya keakraban antar-

sesama anggota merupakan salah satu harapan dari terapi ini dengan menciptakan 

hubungan-hubungan sosial yang saling mendukung. Terapi kelompok akan 

memberi pengalaman-pengalaman sosial yang bermanfaat, saling mengerti sesama 

anggota, berkomunikasi sampai pada memahami orang lain (Nasir dan Muhith, 

2011). Pada umumnya program rehabilitasi berlangsung 3-6 bulan. Secara berkala 

dilakukan evaluasi paling sedikit 2 kali, yaitu evaluasi sebelum mengikuti program 

rehabilitasi dan evaluasi pada saat pasien akan dikembalikan ke keluarga dan 

masyarakat. Bila program rehabilitasi dapat diikuti dengan baik, diharapkan bila 

pasien kembali ke keluarga dan masyarakat sudah mempunyai keterampilan dan 

penyesuaian diri yang lebih baik sehingga produktivitas kerjanya dapat dipulihkan 

(Hawari, 2012). 

 

3. Edukasi Keluarga 

Suatu program pendidikan kesehatan jiwa masyarakat perlu disusun dan 

diberikan kepada keluarga dan masyarakat. Tujuan program pendidikan ini selain 

untuk menghilangkan stigma juga memberikan pengetahuan kepada keluarga dan 

masyarakat tentang gangguan jiwa skizofrenia itu sendiri. Diharapkan pihak 

keluarga dan masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan, terapi dan 

rehabilitasi, dapat menerima kembali pasien skizofrenia ke keluarga dan 

masyarakat, tidak merasa “fobia” dan tidak bertindak diskriminatif (Hawari, 2012). 

Anggota keluarga umumnya berkontribusi untuk perawatan pasien dan 

memerlukan pendidikan, bimbingan, dan dukungan, serta pelatihan membantu 

keluarga mengoptimalkan perannya (Ikawati, 2014). Interaksi keluarga yang 

berekspresi emosi tinggi dapat dikurangi melalui terapi keluarga (Ibrahim, 2011). 

Keluarga merupakan suatu konteks dimana individu memulai hubungan 
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interpersonal. Keluarga dapat mempengaruhi nilai, kepercayaan, sikap, dan 

perilaku pasien. Selain itu, keluarga juga mempunyai fungsi dasar seperti memberi 

kasih sayang, rasa aman, dan rasa dimiliki. Oleh karena itu, keterlibatan keluarga 

dalam perawatan sangat menguntungkan untuk proses pemulihan pasien (Nasir dan 

Muhith, 2011). 

 

4. Terapi Psikososial 

Salah satu dampak gangguan jiwa skizofrenia adalah terganggunya fungsi 

sosial penderita (Hawari, 2012). Intervensi psikososial merupakan bagian dari 

perawatan yang komprehensif dan dapat meningkatkan kesembuhan skizofrenia 

jika diintegrasikan dengan terapi farmakologis. Jika terapi farmakologis berfokus 

pada penurunan gejala, intervensi psikososial ditujukan untuk memberikan 

dukungan emosional pada pasien (Ikawati, 2014). Terapi psikososial dimaksudkan 

agar penderita mampu kembali beradaptasi dengan lingkungan sosial sekitarnya 

dan mampu merawat diri, mampu mandiri tidak tergantung pada orang lain 

sehingga tidak menjadi beban bagi keluarga dan masyarakat. Pasien yang menjalani 

terapi psikososial hendaknya tetap mengkonsumsi obat psikofarmaka sebagaimana 

juga halnya waktu menjalani psikoterapi. Pasien diupayakan untuk tidak 

menyendiri, tidak melamun, banyak kegiatan, kesibukan dan bergaul (Hawari, 

2012). 

 

5. Terapi Perilaku Kognitif (Cognitive Behavioural Therapy) 

Intervensi psikologis yang paling umum digunakan pada penderita 

skizofrenia berasal dari perspektif perilaku yang mengasumsikan bahwa banyak 

kesulitan yang dihadapi oleh individu dengan skizofrenia terjadi karena mereka 

memiliki pola perilaku yang aneh dan maladaptif. Terapi tersebut berfokus pada 

simtom individual yang berinteraksi dengan pemfungsian dan penyesuaian sosial. 

Terapi perilaku kognitif (cognitive behavioural theraphy, CBT) seringkali 

bermanfaat dalam membantu pasien mengatasi waham dan halusinasi yang 

menetap (Katona et al, 2012).  Terapi kognitif-perilaku dipandang efektif sebagai 

suatu pengganti obat-obatan, khususnya ketika pasien berada pada fase akut suatu 

gangguan (Halgin and Whitbourne, 2011). 
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 Individu akan dilatih agar mampu menyesuaikan dirinya dengan orang lain, 

saling menghargai, dan mengenal cara berpikir orang lain secara positif, serta 

mengontrol amarahnya sehingga individu dapat menciptakan hubungan 

interpersonal yang baik. Terapis membantu pasien skizofrenia dengan cara 

membuang pikiran dan keyakinan buruk pasien, untuk kemudian diganti dengan 

konstruksi pola pikir yang lebih baik. Selain itu, terapi kognitif merupakan salah 

satu pendekatan psikoterapi yang paling banyak diterapkan dan telah terbukti 

efektif dalam mengatasi berbagai gangguan, termasuk kecemasan dan depresi 

(Nasir dan Muhith, 2011). Tujuannya adalah untuk mengurangi penderitaan dan 

ketidakmampuan serta tidak secara langsung menghilangkan gejala (Katona et al, 

2012). Dalam terapi ini dilakukan koreksi atau modifikasi terhadap keyakinan 

(delusi), fokus dalam hal ini terutama bertarget pada halusinasi kronis, dan 

menormalkan pengalaman psikotik pasien, sehingga mereka bisa tampil lebih 

normal. Beberapa studi menunjukkan bahwa terapi perilaku kognitif ini memiliki 

efikasi dalam mengurangi frekuensi dan keparahan gejala positif dan durasi efeknya 

cukup bertahan lama (Ikawati, 2014).   
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2.3.4 Terapi Farmakologi Skizofrenia 

2.3.4.1 Penatalaksanaan Terapi Skizofrenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Algoritma Tatalaksana Terapi Skizofrenia (Ikawati, 2014) 

 

Tahap 1: episode psikosis pertama kali 

Antipsikotik atipikal perlu dipertimbangkan sebagai pilihan pertama. Episode 

yang terjadi, pertama-tama pasien memerlukan dosis antipsikotik lebih rendah 

dan harus dimonitor karena sensitivitasnya lebih besar menimbulkan efek 

samping 

Tahap 2 

Pemberian tunggal antipsikotik generasi kedua atau generasi 

pertama (Selain antipsikotik yang diberikan pada tahap 1) 

Tahap 3 

Klozapin  

Tahap 4 

Berikan klozapin dan antipsikotik generasi pertama, antipsikotik 

generasi kedua, dan terapi elektrokonvulsif 

Tahap 5 

Coba terapi dengan agen tunggal antipsikotik generasi kedua atau 

pertama (selain yang diberikan pada langkah 1 dan 2) 

Tahap 6 

Terapi kombinasi, yaitu antipsikotik generasi kedua + pertama, 

kombinasi antipsikotik generasi kedua, antipsikotik generasi 

pertama atau kedua, terapi elektrokonvulsif + agen lain (contoh: 

penstabil mood)  

Respon sebagian atau tidak ada  

Respon parsial atau tidak ada  

Respon parsial atau tidak ada  

Tidak ada respon   
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Penatalaksanaan klinis pasien skizofrenia meliputi, tatalaksana tertentu 

dan bila perlu tindakan rawat inap serta pemberian obat antipsikotik. Dilakukan 

juga bersamaan dengan pemberian antipsikotik yang disertai dengan terapi 

psikososial, seperti terapi perilaku, terapi keluarga, terapi kelompok dan individual, 

keterampilan sosial serta terapi rehabilitasi (Ibrahim, 2011). Sesuai algoritma 

pengobatan, terapi pilihan pertama pada pengobatan fase akut pasien skizofrenia 

adalah antipsikotik atipikal (klozapin, olanzapin, risperidon). Hal ini dikarenakan 

efek samping yang ditimbulkan oleh obat antipsikotik atipikal minimal, sedangkan 

penggunaan antipsikotik tipikal (haloperidol, klorpromazin, flufenazin) memiliki 

risiko lebih besar terhadap timbulnya gejala ekstrapiramidal. Akan tetapi terapi 

haloperidol juga masih banyak digunakan pada pengobatan skizofrenia. Penelitian 

lain juga menyebutkan bahwa pemilihan terapi skizofrenia tergantung dari gejala 

yang muncul, yaitu pengunaan haloperidol dan klorpromazin sebagai antipsikotik 

tipikal mampu menghilangkan gejala positif pada pasien skizofrenia, tetapi kurang 

efektif dalam menghilangkan gejala negatif. Penelitian lain menyebutkan bahwa 

risperidon dan olanzapin memiliki efektifitas yang baik dalam memperbaiki gejala 

negatif (Ranti et al, 2015). Jika pasien memberikan respon parsial atau bahkan tidak 

berespon terhadap pengobatan, atau menunjukkan keinginan bunuh diri yang 

persisten, maka direkomendasikan pemberian klozapin. Pasien yang bermasalah 

dalam kepatuhan minum obat dapat menggunakan bentuk sediaan depot, yang 

berupa injeksi intramuskular yang dapat diberikan dalam interval 2-4 minggu, 

seperti flufenazin dekanoat atau haloperidol dekanoat. Tetapi formulasi depot 

hanya dapat diberikan jika pasien telah memiliki dosis efektif per oral yang stabil 

(Ikawati, 2014).   

 

2.3.4.2 Antipsikotik 

Salah satu penanganan skizofrenia dengan menggunakan pengobatan 

antipsikotik. Antipsikotik merupakan terapi obat-obatan pertama yang efektif 

mengobati skizofrenia (Jarut et al, 2013). Pemberian obat jenis ini tidak bersifat 

kuratif karena sebenarnya tidak menyembuhkan penyakit namun mengupayakan 

penderita untuk bisa menjalankan aktivitas normal (Nugroho, 2015). Antipsikotik 

efektif mengobati gejala positif pada episode akut misalnya halusinasi, waham, 
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digunakan untuk mencegah kekambuhan (Katona et al, 2012), untuk pengobatan 

darurat gangguan perilaku akut dan untuk mengurangi gejala. Antipsikotik juga bisa 

digunakan dalam kombinasi dengan berbagai kelas obat lainnya, seperti 

antikonvulsan, penstabil mood, antikolinergik, antidepresan dan benzodiazepin 

(Ikawati, 2014). Antipsikotik dibagi menjadi 2 kelompok yaitu antipsikotik tipikal 

(generasi ke-1) dan atipikal (generasi ke-2) (Katona et al, 2012). Antipsikotik 

generasi pertama dapat memperbaiki gejala positif dari skizofrenia, namun 

umumnya tidak memperbaiki gejala negatif. Sedangkan antipsikotik generasi kedua 

dapat memperbaiki gejala positif dan negatif dari skiofrenia dan lebih efektif 

mengobati pada pasien yang resisten. Antipsikotik generasi pertama maupun kedua 

sama-sama berpotensi menyebabkan efek samping berupa sedasi, gangguan 

otonomik, gangguan ekstrapiramidal dan gangguan pada sistem metabolik 

(Yulianty et al, 2017).  

 

2.3.4.2.1 Antipsikotik Generasi 1 

Secara umum, mekanisme kerja antispsikotik generasi 1 adalah 

memblokade dopamin pada reseptor pasca sinaps neuron di otak, khususnya sistem 

limbik, dan sistem ekstrapiramidal (dopamine D2 receptor antagonist) (Surbakti, 

2014). Kebanyakan antipsikotik golongan tipikal mempunyai afinitas tinggi dalam 

menghambat reseptor dopamin 2 (Jarut et al, 2013), dapat bekerja efektif, apabila 

80% reseptor dopamin 2 di otak dapat dihambat (Elvira, 2013), hal inilah yang 

diperkirakan menyebabkan reaksi ekstrapiramidal yang kuat. Obat ini dapat 

menghasilkan efek samping ekstrapiramidal meliputi distonia akut, akatisia, gejala 

parkinsonism, dan tardive dyskinesia (Nugroho, 2015). Golongan antipsikotik 

tipikal umumnya hanya berespon untuk gejala positif. Selain itu antipsikotik tipikal 

juga memiliki tempat dalam manajemen psikosis, antara lain untuk pasien yang 

kurang mampu atau pada keadaan dimana pasien tersebut sudah stabil dengan 

antipsikotik tersebut dengan efek samping yang masih diterima oleh pasien (Jarut 

et al, 2013). 
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2.3.4.2.1.1 Klorpromazin 

Klorpromazin termasuk dalam kelas fenotiazin (Yulianty, 2017), 

klorpromazin merupakan golongan potensi tinggi untuk mengatasi sindrom 

psikosis dengan gejala dominan apatis, hipoaktif, waham, dan halusinasi (Zahnia 

dan Sumekar, 2016). Klorpromazin merupakan antagonis reseptor dopamin dan alfa 

adrenergik bloker yang tidak selektif. Disinyalir mekanisme kerja klorpromazin 

sebagai alfa adrenergik blokerlah yang menimbulkan efek hipotensi orthostatik 

yang menghambat vasokonstriksi refleks ketika naik ke posisi duduk atau berdiri 

(Yulianty et al, 2017). Klorpromazin juga memiliki efek samping sedatif kuat yang 

digunakan terhadap sindrom psikosis dengan gejala gaduh gelisah, hiperaktif, sulit 

tidur, kekacauan pikiran, perasaan dan perilaku (Fahrul et al, 2014). Dosis awal 

klorpromazin adalah 50-150 mg/hari dengan rentang dosis 300-1000 mg/hari 

(Wells et al, 2015). Sediaan di Indonesia meliputi cepezet (klorpromazin 

hidroklorida 100 mg/tab; 25 mg/ml), meprosetil (klorpromazin HCL 100 mg), 

promacetil (klorpromazin hidroklorida 100 mg), largactil (klorpromazin 

hidroklorida 25 mg; 100 mg) (ISO, 2017).   

 

2.3.4.2.1.2 Haloperidol 

Haloperidol merupakan obat antipsikotik yang termasuk dalam kelas 

butirofenon (Yulianty et al, 2017). Haloperidol merupakan antipsikotik yang 

bersifat D2 antagonis yang sangat poten (Fahrul et al, 2014), serta efektif memblok 

reseptor di sistem limbik otak, dopaminergik diblokir pada jalur nigrostriatal 

sehingga memicu terjadinya efek samping berupa sindrom ekstrapiramidal dan 

gangguan gerak yang lebih dominan terjadi (Yulianty et al, 2017). Haloperidol 

merupakan golongan potensi rendah untuk mengatasi penderita dengan gejala 

gaduh, gelisah, hiperaktif, dan sulit tidur. Haloperidol berguna untuk menenangkan 

keadaan mania pasien psikosis (Zahnia dan Sumekar, 2016). Haloperidol 

diperkirakan 50 kali lebih kuat daripada klorpromazin. Masing-masing memiliki 

kekuatan afinitas yang berbeda dalam pengikatan reseptor D2 di striatum yaitu 70% 

pada klorpromazin dan 90% pada haloperidol. Sehingga pengobatan dengan 

antipsikotik generasi pertama sering menimbulkan efek samping berupa sindrom 

ekstrapiramidal yang lebih besar (Yulianty et al, 2017). Reaksi ekstrapiramidal 
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timbul pada 80% pasien yang diobati haloperidol (Zahnia dan Sumekar, 2016). Efek 

terhadap sistem otonom dan efek antikolinergiknya sangat minimal. Efek samping 

sedatifnya lemah digunakan terhadap sindrom positif dengan gejala dominan antara 

lain halusinasi, waham, apatis, menarik diri, hipoaktif kehilangan minat dan inisiatif 

serta perasaan tumpul (Fahrul et al, 2014). Dosis awal haloperidol adalah 2-5 

mg/hari dengan rentang dosis 2-20 mg/hari (Wells et al, 2015). Sediaan di 

Indonesia yaitu haloperidol (haloperidol 0,5 mg; 1,5 mg; 5 mg), dores (haloperidol 

1,5 mg; 5 mg/kapl), govotil (haloperidol 2 mg), Haldol (haloperidol 2 mg, 5 mg), 

Haldol decanoas (haloperidol 50 mg/ml), lodomer (haloperidol 2 mg; 5 mg/tab salut 

selaput; 5mg/ml obat tts; 5 mg/ml inj), seradol (haloperidol 0,5 mg; 1,5 mg; 5 

mg/tab), serenace (haloperidol 0,5 mg; 1,5 mg; 5 mg/tab; 2 mg/ml) (ISO 2017).  

 

2.3.4.2.1.3 Flufenazin 

Penggunaan obat anti psikosis long acting parenteral (fluphenazine 

decanoate 25 mg/cc untuk 2-4 minggu) sangat berguna untuk pasien yang tidak 

mau atau sulit teratur mengkonsumsi obat ataupun yang tidak efektif terhadap 

medikasi oral. Sebaiknya sebelum penggunaan parenteral diberikan per oral dahulu 

beberapa minggu untuk melihat apakah terdapat efek hipersensitivitas. Dosis mulai 

dengan ½ cc setiap minggu pada bulan pertama, kemudian baru ditingkatkan 

menjadi 1 cc setiap bulan. Pemberian antipsikosis long acting hanya untuk terapi 

stabilisasi dan pemeliharaan terhadap kasus skizofrenia (Surbakti, 2014). Dosis 

awal flufenazin adalah 5 mg/hari dengan rentang dosis 5-20 mg/hari (Wells et al, 

2015). Sediaan di Indonesia yaitu anatensol (flufenazin hidroklorida 2,5 mg; 5 mg), 

modecate (flufenazin dekanoat 25 mg/ml) (ISO 2014). 

 

2.3.4.2.1.4 Perfenazin 

Perfenazin adalah suatu turunan piperazin, merupakan obat antipsikotik 

tipikal. Turunan piperazin lebih poten (efektif pada dosis rendah) tetapi tidak selalu 

efektif. Sebuah studi di Amerika Serikat melaporkan bahwa perfenazin sama 

efektifnya seperti obat antipsikotik atipikal, dengan pengecualian olanzapin, dan 

menyimpulkan bahwa obat antipsikotik tipikal merupakan terapi pilihan untuk 

skizofrenia berdasarkan harganya yang murah (Katzung et al, 2012). Dosis awal 
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flufenazin adalah 4-25 mg/hari dengan rentang dosis 16-64 mg/hari (Wells et al, 

2015). Sediaan di Indonesia yaitu trilafon (perfenazin 2 mg; 4 mg, 8 mg) (ISO 

2014). 

 

2.3.4.2.2 Antipsikotik Generasi 2 

Antipsikotik generasi pertama maupun generasi kedua menunjukkan efek 

teraupetik yang jelas pada gejala positif, sementara tidak efektif dalam mengobati 

gejala negatif atau kognitif. Terjadi penurunan 35% gejala positif dengan semua 

obat yang dievaluasi setelah sekitar 12 bulan, sementara penurunan gejala negatif 

dan kognitif kurang dari 15% (Ellenbroek et al, 2014). Obat golongan atipikal pada 

umumnya mempunyai afinitas yang lemah terhadap dopamin 2, selain itu juga 

memiliki afinitas terhadap reseptor dopamin 4, serotonin, histamin, reseptor 

muskarinik dan reseptor alfa adrenergik (Jarut et al, 2013). Antipsikotik generasi 

kedua terdapat efek samping gangguan ekstrapiramidal yang lebih rendah 

dibandingkan dengan antipsikotik generasi pertama. Di sisi lain, antipsikotik 

generasi kedua tampaknya menginduksi efek samping metabolik lebih banyak 

terutama kenaikan berat badan (Ellenbroek et al, 2014).  

 

2.3.4.2.2.1 Risperidon 

Risperidon merupakan derivat dari benzisoksazol yang diindikasikan untuk 

terapi skizofrenia baik untuk gejala negatif maupun positif. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Zahnia dan Sumekar sebanyak 21,1 % risperidon merupakan 

antipsikotik yang paling banyak digunakan pada terapi tunggal (Zahnia dan 

Sumekar, 2016). Risperidon memiliki kemampuan menduduki reseptor D2 (63% 

sampai 89%) (Yulianty et al, 2017). Efek samping ekstrapiramidal umumnya lebih 

ringan dibandingkan dengan antipsikosis tipikal (Zahnia dan Sumekar, 2016). 

Diketahui bahwa pengobatan dengan risperidon, yang bekerja pada reseptor 

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

Risperidon dan metabolit aktif 9-OH-resperidone dimetabolisme oleh CYP2D6 

(Wells et al, 2015). Dosis risperidon yang sering digunakan berkisar antara 4-8 

mg/hari (Surbakti, 2014).  
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2.3.4.2.2.2 Klozapin 

Klozapin adalah antipsikotik generasi kedua yang termasuk kelas 

dibenzodiazepin, merupakan neuroleptik atipikal dengan afinitas tinggi untuk 

reseptor dopamin D4 dan afinitas rendah untuk subtipe lain, antagonis di alpha-

adrenoseptor, reseptor 5-HT2A, reseptor muskarinik, dan reseptor histamin H1. 

Klozapin bekerja dengan menduduki reseptor D2 hanya sekitar 38%-47%. Bahkan 

dengan dosis setinggi 900 mg sehari, kurang dari 50% dari reseptor D2 ditempati 

(Yulianty et al, 2017). Klozapin tidak diindikasikan untuk pengobatan lini pertama 

skizofrenia akut. Klozapin diindikasikan pada pasien yang tidak merespon atau 

intoleran dengan obat antipsikotik konvensional. Asosiasi Obat dan Makanan 

Amerika Serikat menyetujui indikasi penggunaan klozapin untuk mengobati pasien 

skizofrenia yang mengalami kegagalan dalam pengobatan menggunakan 

antipsikotik lainnya, untuk mengurangi resiko bunuh diri, gangguan skizoafektif 

(Rusdi et al, 2015), dan efektif dalam mengobati gejala positif dan negatif pada 

pasien dengan skizofrenia yang sulit disembuhkan (Yulianty et al, 2017). Pasien 

dengan tardive dyskinesia yang berat dapat diberikan klozapin karena klozapin 

dapat menekan tardive dyskinesia (Elvira, 2013).  

Klozapin juga merupakan pilihan untuk pengobatan skizofrenia refraktori 

dimana resistensi pengobatan terjadi. Salah satu faktor yang menyebabkan klozapin 

juga tidak dapat diberikan pada pasien skizofrenia episode pertama adalah efek 

samping yang timbul yaitu agranulositosis (Rusdi et al, 2015), serta dapat 

menyebabkan hipotensi orthostatik dan efek samping sindrom metabolik berupa 

peningkatan enzim Alanine Transaminase (ALT) dan Aspartate Transaminase 

(AST) pada hati (Yulianty et al, 2017). Uji coba di Amerika Serikat yang 

membandingkan kira-kira 250 pasien skizofrenia yang telah ditentukan sebagai 

kasus resisten. Satu kelompok penderita diobati dengan klozapin, dan yang lainnya 

dengan klorpromazin. Respon terapi pada kelompok klozapin lebih unggul 

dibandingkan respon terhadap kelompok lain (Ibrahim, 2011). Dosis awal klozapin 

adalah 20 mg/hari dengan rentang dosis 100-800 mg/hari (Wells et al, 2015). 

Sediaan di Indonesia meliputi clorilex (klozapin 25 mg; 100 mg), clozaril (klozapin 

25 mg; 100 mg), nuzip (klozapin 25 mg; 100 mg), sizoril (klozapin 25 mg dan 100 

mg) (ISO, 2017).  
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2.3.4.2.2.3 Olanzapin 

Olanzapin merupakan obat yang aman dan efektif untuk mengobati 

skizofrenia baik simpton positif maupun negatif. Olanzapin memiliki kemampuan 

memblok 5-HT delapan kali lebih kuat dibandingkan dengan kemampuannya 

memblok reseptor dopamin. Kemampuan memblok D2 di mesolimbik lebih besar 

dibandingkan dengan kemampuan memblok D2 di striatum, sehingga efek samping 

hanya terasa pada pasien yang sangat rentan. Olanzapin memblok D2 lebih besar, 

sehingga dosis tinggi dapat meningkatkan kadar prolaktin dan efek samping 

ekstrapiramidal. Olanzapin juga bersifat agonis terhadap 5-HT1A
 , efek ini berkaitan 

dengan efek antiansietas serta antidepresannya (Elvira, 2013). Dosis awal olanzapin 

adalah 5-10 mg/hari dengan rentang dosis 10-20 mg/hari (Wells et al, 2015). 

Sediaan di Indonesia meliputi onzapin (5 mg; 10 mg), olandoz (olanzapin 5 mg; 10 

mg) (ISO, 2017). 

 

2.3.4.2.2.4 Quetiapin  

Quetiapin merupakan dibenzothiazepin dengan potensi memblok 5-HT2 

lebih kuat daripada D2. Waktu untuk konsentrasi maksimum setelah pemberian oral 

sekitar 2 jam. Waktu paruh berkisar antara 3-5 jam. Quetiapin menempati reseptor 

D2, dengan dosis tunggal, sebanyak 42% dan reseptor 5-HT2 sebanyak 72%. 

Setelah 8-12 jam, reseptor masih tetap diduduki, tetapi konsentrasi dalam darah 

sudah turun, sehingga dianjurkan dosis dua kali per hari (Elvira, 2013). Dosis awal 

quetiapin adalah 50 mg/hari dengan rentang dosis 300-800 mg/hari (Wells et al, 

2015). Sediaan di Indonesia meliputi seroquel (quetiapin fumarat 55 mg; 100 mg, 

200 mg/tab) (ISO, 2017).  

 

2.3.4.3 Antidepresan 

Antipsikotik masih merupakan landasan pada pengobatan skizofrenia. 

Banyak pasien skizofrenia yang` memerlukan kombinasi obat-obatan lain seperti 

antidepresan, antiansiolitik, penstabil mood dan berbagai obat lain untuk mengobati 

efek samping dari penggunaan antispikotik (Horowitz et al, 2014). Kombinasi 

antara antipsikotik dan antidepresan merupakan pilihan yang baik untuk menangani 

depresi psikotik (Ibrahim, 2011). Antidepresan bekerja dengan cara menormalkan 
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neurotransmiter di otak yang memengaruhi mood, seperti serotonin, norepinefrin, 

dan dopamin (Irawan, 2013). Antidepresan tidak menyebabkan kecanduan. 

Antidepresan bukan obat penenang, dan juga tidak menyebabkan perasaan 

“melayang” pada pasien. Antidepresan umumnya diresepkan untuk minimal 4 

sampai 6 bulan atau lebih (Ikawati, 2014). Antidepresan trisiklik atau selective 

serotonin reuptake inhibitor (SSRI) sering digunakan bersama dengan obat 

antipsikotik untuk menangani gejala depresi pada pasien skizofrenia (Katzung et al, 

2012).  

 

2.3.4.3.1 Amitriptilin 

Amitriptilin merupakan antidepresan trisiklik (TCA). Antidepresan trisiklik 

adalah golongan antidepressan yang telah digunakan secara luas untuk pengobatan 

depresi. Istilah “trisiklik” mengacu pada struktur kimianya yang terdiri dari tiga 

cincin. Adapun mekanisme kerja obat ini antara lain inhibitor aktivitas pengambilan 

kembali serotonin, inhibitor aktivitas pengambilan kembali norepinefrin, 

antimuskarinik, antagonis alfa-1 adrenergik, serta antihistamin (Surbakti, 2014). 

TCA dikontraindikasikan selama periode pemulihan akut setelah infark miokard 

karena dapat mempengaruhi sistem kardiovaskuler (Ikawati, 2014). Dosis anjuran 

amitriptilin adalah 75-300 mg/hari (Maslim, 2014).  

 

2.3.4.3.2 Fluoksetin  

Fluoksetin merupakan antidepresan selective serotonin reuptake inhibitor 

(SSRI) yang paling sering digunakan (Ibrahim, 2011). Penelitian di Eropa 

menunjukkan bahwa pasien yang tingkat depresinya sampai memerlukan rawat 

inap berespon lebih baik terhadap trisiklik yang klasik daripada monoterapi SSRI. 

Namun SSRI umumnya bebas efek sedasi dan overdosis sehingga dianggap lebih 

aman dibandingkan TCA yang efek sedasinya kuat dan beresiko overdosis (Nisa et 

al, 2014). Obat ini bekerja dengan mengambat reuptake serotonin menuju ke ujung 

saraf, namun tidak mempengaruhi reuptake norefinefrin maupun dopamin 

(Ibrahim, 2011).  Dosis yang dianjurkan adalah 10-40mg/hari (Maslim, 2014). 
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2.3.4.4 Antiansietas 

Pasien psikotik sering mengalami cemas dalam hubungan dengan gejala 

psikotiknya, sehingga penggunaan antipsikotik sering kali dikombinasi dengan 

antiansietas (Ibrahim, 2011). Efek samping obat antiansietas dapat berupa sedasi 

dan relaksasi otot. Penghentian obat secara mendadak, akan menimbulkan gejala 

putus obat seperti pasien mengalami iritable, bingung, gelisah, insomnia, tremor, 

palpitas, keringat dingin, konvulsi dan lain-lain (Maslim, 2014).   

 

2.3.4.4.1 Diazepam 

Diazepam merupakan antiansietas golongan benzodiazepin. Golongan 

benzodiazepin merupakan “drug of choice” dari semua obat yang mempunyai efek 

antiansietas, karena spesifisitas, potensi, dan keamanannya (Maslim, 2014). 

Benzodiazepin dapat digunakan untuk mengobati katatonia serta mengatasi 

kecemasan dan agitasi sampai antipsikotik menunjukkan efeknya (Ikawati, 2014). 

Diazepam memiliki rentang dosis yang lebih luas dibandingkan yang lain. 

Pemberian diazepam dapat dilakukan secara injeksi khususnya intramuskular untuk 

menangani pasien yang tidak kooperatif (Nisa et al, 2014). Dosis yang dianjurkan 

adalah 2,5-40 mg/hari (Maslim, 2014).  

 

2.3.4.4.2 Alprazolam 

Alprazolam merupakan antiansietas golongan benzodiazepin. Untuk 

penanganan kecemasan obat ini hanya digunakan dalam jangka waktu pendek 

(tidak lebih 2-4 minggu) dan penggunaan jangka waktu lama tidak 

direkomendasikan mempertimbangkan resiko ketergantungan (Nugroho, 2015). 

Alprazolam efektif untuk ansietas antisipatorik, aksi obatnya lebih cepat dan 

mempunyai komponen efek antidepresi. Dosis yang dianjurkan adalah 0,25-4 

mg/hari (Maslim, 2014).  

 

2.3.4.5 Penstabil Mood 

Penggunaan penstabil mood dapat dipertimbangkan untuk mengurangi 

tingkat keparahan agresi dan rasa permusuhan (Ikawati, 2014). Tingkat penggunaan 

penstabil mood pada pasien dengan skizofrenia berkisar antara 15% sampai hampir 
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50% (Horowitz et al, 2014). Litium dan asam valproat terkadang dikombinasi 

dengan antipsikotik bagi pasien yang tidak merespon terhadap antipsikotik tunggal 

(Katzung et al, 2012).  

 

2.3.4.5.1 Litium 

Litium adalah penstabil mood yang paling umum dijumpai. Litium terbukti 

dapat mrngurangi resiko bunuh diri. Obat ini juga bisa digunakan pada penyakit 

skizoafektif dan untuk mengontrol agresif (Katona et al, 2012). Litium jarang 

berhasil untuk mengatasi skizofrenia, tetapi menambahkannya ke suatu obat 

antipsikotik dapat mengatasi pasien yang resisten terhadap terapi yang diberikan 

(Katzung et al, 2012). Litium menyeimbangkan aktivitas sinyal yang mengatur 

second messenger, faktor transkripsi dan ekspresi gen. Hasil dari aksi litium ini 

membatasi besarnya fluktuasi aktivitas saraf, yang berkontribusi terhadap efek 

stabilisasi mood oleh litium (Ikawati, 2014). Dosis yang dianjurkan adalah 250-500 

mg/hari (Maslim, 2014). Efek samping penggunaan litium adalah mual, muntah, 

diare, poliurea dan pembesaran tiroid (Nugroho, 2015).  

 

2.3.4.5.2 Asam valproat  

Asam valproat memperlihatkan efikasi yang setara dengan efikasi litium 

selama minggu-minggu pertama pengobatan. Asam valproat efektif pada sebagian 

pasien yang gagal berespon terhadap litium. Dosis awal adalah 750 mg/hari, 

ditingkatkan dengan cepat menjadi 1500-2000 mg dengan dosis maksimal anjuran 

adalah 60 mg/kg/hari (Katzung et al, 2012). Valproat memiliki efek teratogenik 

yang cukup signifikan jika digunakan pada trimester pertama, yaitu menyebabkan 

kecacatan pada neural tube dan abnormalitas kraniofasial (Ikawati, 2014).  

 

2.3.4.5.3 Karbamazepin 

Karbamazepin dalam skizofrenia digunakan untuk menstabilkan mood 

pasien (Natari et al, 2012). Karbamazepin dianggap sebagai alternatif yang cukup 

baik untuk litium jika efikasi litium kurang optimal. Pemakaian karbamazepin 

sebagai penstabil mood serupa dengan pemakaiannya sebagai antikejang. Dosis 

biasanya dimulai dengan 200 mg dua kali sehari, ditingkatkan sesuai kebutuhan. 
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Diskrasia darah merupakan efek samping yang menonjol pada karbamazepin ketika 

digunakan sebagai antikejang, tetapi bukan masalah utama pada pemakaiannya 

sebagai penstabil mood (Katzung et al, 2012). Penggunaan karbamazepin lebih 

terbatas disebabkan oleh kemampuan karbamazepin untuk mempengaruhi 

metabolismenya sendiri pada sistem enzim sitokrom P450 mikrosoma, sehingga 

mengurangi bioavaibilitasnya dalam jangka panjang dan memungkinkan terjadinya 

interaksi obat yang cukup kompleks, sehingga memerlukan pemantauan yang lebih 

ketat (Ikawati, 2014).  

 

2.3.4.6 Antikolinergik 

Kejadian ekstrapiramidal dapat muncul sejak awal pemberian obat 

antipsikotik tergantung dari besarnya dosis. Untuk mengatasi ekstrapiramidal dapat 

diberikan obat antikolinergik (Rahaya dan Cahaya, 2016). Pemberian 

antikolinergik harus hati-hati pada pasien hipertermia dan delirium karena dapat 

memperberat penurunan kesadaran. Juga harus hati-hati pada pasien glaukoma, 

ileus, retensi urine, dan hipertropi prostat (Elvira, 2013).  

 

2.3.4.6.1 Triheksifenidil 

Triheksifenidil merupakan obat antikolinergik yang banyak digunakan 

untuk mengatasi ekstrapiramidal. Pemberian triheksifenidil sebagai pencegahan, 

menurut para ahli adalah dengan tujuan untuk mencegah efek samping yang 

ditimbulkan obat-obat antipsikotik konvensional seperti gejala parkinson, 

hipersalivasi serta kekakuan otot-otot alat gerak yang biasa di sebut sindrom 

ekstrapiramidal. Adanya sindrom ekstrapiramidal inilah yang bisa menyebabkan 

ketidakpatuhan pasien minum obat, dan nantinya berakibat pada munculnya 

kekambuhan (Rahaya dan Cahaya, 2016). Triheksifenidil adalah senyawa piperidin, 

daya antikolinergik dan efek sentralnya mirip atropin namun lebih lemah. Obat ini 

spesifik untuk reseptor muskarinik (menghambat reseptor asetilkolin muskarinik). 

Triheksifenidil bekerja melalui neuron dopaminergik. Mekanisme mungkin 

melibatkan peningkatan pelepasan dopamin dari vesikel prasinaptik, penghambatan 

ambilan kembali dopamin ke dalam terminal saraf prasinaptik atau menimbulkan 

suatu efek agonis pada reseptor dopamin pascasinaptik (Swayami, 2014). Dosis 
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harian untuk triheksifenidil 2 mg 2-3 kali sehari dengan rentang 10- 20 mg/hari 

tergantung kepada respon dan penerimaan dari tiap individu (Rahaya dan Cahaya, 

2016).  

 

2.4  Tinjauan Risperidon 

Risperidon adalah benzisoksazol yang pertama diperkenalkan di Amerika 

Serikat untuk terapi skizofrenia (Ibrahim, 2011). Risperidon merupakan 

antipsikotik pertama, setelah klozapin yang mendapatkan persetujuan FDA (Elvira, 

2013).  

            

 Gambar 2.8 Struktur Kimia Risperidon (Katzung et al, 2012) 

 

2.4.1  Efek Farmakologis Risperidon 

Risperidon merupakan derivat dari benzisoksazol yang diindikasikan untuk 

terapi skizofrenia baik untuk gejala negatif maupun positif (Zahnia dan Sumekar, 

2016). Risperidon memiliki kemampuan menduduki reseptor D2 (63% sampai 

89%) (Yulianty et al, 2017). Selain memiliki afinitas terhadap reseptor D2, 

risperidon juga merupakan antagonis untuk reseptor serotonin tipe 2 (5-HT) 

(Ibrahim, 2011).  

 

2.4.2  Mekanisme Kerja Risperidon 

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 merupakan antagonis kuat terhadap serotonin (terutama 5-HT2A). 

Risperidon juga mempunyai afinitas kuat terhadap a1 dan a2 tetapi afinitas terhadap 
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β-reseptor dan muskarinik rendah. Aktifitasnya melawan gejala negatif dikaitkan 

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

tindakan risperidon tidak sepenuhnya dipahami, teori berfokus pada 

kemampuannya untuk memblokir reseptor D2 dan 5-HT2A. Nilai Ki untuk 

risperidon pada setiap reseptor neurotransmiter berbeda-beda. Ki berbanding 

terbalik dengan afinitas. Jumlah Ki yang tinggi menunjukkan afinitas rendah pada 

nilai reseptor tertentu, sementara jumlah Ki rendah dikaitkan dengan afinitas yang 

tinggi. Risperidon memiliki afinitas yang tinggi terhadap reseptor serotonin (5-

HT2A, Ki = 0.2), reseptor dopamin (D2, Ki = 3.2), reseptor alpha 1 Ki = 5, reseptor 

alpha 2 Ki = 16 dan reseptor H1 Ki = 20 (Guzman, 2017). 

 

 

                      Gambar 2.12 Mekanisme Kerja Risperidon (Guzman, 2017) 

Nilai Ki berbanding terbalik dengan afinitas. Jumlah Ki yang tinggi 

menunjukkan afinitas rendah pada nilai reseptor tertentu, sementara jumlah 

Ki rendah dikaitkan dengan afinitas tinggi. Reseptor serotonin (5-HT2A, Ki 

= 0.2), reseptor dopamin (D2, Ki = 3.2), reseptor alpha 1 Ki = 5, reseptor 

alpha 2 Ki = 16 dan reseptor H1 Ki = 20. 

 

2.4.3  Farmakokinetik Risperidon 

Risperidon di metabolisme di hati menjadi 9-hydroxyrisperidone, yang 

profil farmakologinya sama dengan komponen induknya. Puncak plasma level, 

komponen induk, dicapai setelah satu jam pemberian sedangkan untuk hasil 

metabolitnya setelah tiga jam. Bioavaibilitas risperidon adalah 70%. Enzim hepar 

yang memetabolismenya adalah CYP2D6. Enzim ini tidak aktif pada sekitar 7% 

orang kulit putih. Oleh karena metabolitnya mempunyai aktivitas yang hampir sama 

dengan komponen induknya, variasi ini tidak terlalu berpengaruh (Elvira, 2013). 
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Risperidon sebagai antipsikotik atipikal mempunyai kelebihan yaitu diabsorbsi 

cepat setelah pemberian oral, mencapai kadar puncak kira-kira satu jam setelah 

pemberian, dan memiliki waktu paruh plasma kira-kira 24 jam. Kadar dicapai 

setelah kira-kira dua hari pemberian obat (Ibrahim, 2011).  

 

Tabel II.2 Parameter Farmakokinetik dari Antipsikotik 

Obat Bioavailabilitas Waktu 

Paruh 

Jalur 

Metabolisme 

Metabolit Aktif 

Antipsikotik Generasi Pertama 

Klorpromazin 10-30 8-35 jam FMO3, 

CYP3A4 

7-Hydroxy 

Flufenazin 20-50 14-24 jam CYP2D6  

Flufenazin 

Dekanoat 

 14,2±22 

hari 

CYP2D6  

Haloperidol 40-70 12-36 jam CYP1A2, 

CYP2D6, 

CYP3A4 

 

Haloperidol 

Dekanoat 

 21 hari CYP1A2, 

CYP2D6, 

CYP3A4 

 

Antipsikotik Generasi Kedua 

Klozapin 12-81 11-105 

jam 

CYP1A2, 

CYP3A4, 

CYP2C19 

Desmethylclozapine 

Olanzapin 80 20-70 jam CYP1A2, 

CYP3A4, 

FMO3 

N-Glucuronide; 2-

OH-methyl; 4-N-

oxide 

Quetiapin 9 ± 4 6,88 jam CYP3A4 7-OH-quetiapine 

Risperidon  68 3-24 jam CYP2D6 9-OH-risperidone 

Risperidon 

Konsta 

 3-6 hari CYP2D6 9-OH-risperidone 

 

2.4.4 Dosis Risperidon 

Dosis risperidon berkisar antara 4-16 mg tetapi dosis yang biasa digunakan 

berkisar antara 4-8 mg. Selain dalam bentuk tablet, risperidon juga tersedia dalam 

bentuk depo (long acting) yang dapat digunakan setiap dua minggu. Obat ini 

disuntikkan secara IM dan tidak menimbulkan rasa sakit di tempat penyuntikan 

karena merupakan suspensi dengan pelarut air (Elvira, 2013). Pasien yang 

bermasalah dalam kepatuhan minum obat dapat menggunakan bentuk sediaan 

depot, yang berupa injeksi intramuskular yang dapat diberikan dalam interval 2-4 

minggu. Tetapi formulasi depot hanya dapat diberikan jika pasien telah memiliki 

dosis efektif per oral yang stabil. Rentang dosis risperidon berkisar 2-8 mg/hari 
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dengan dosis maksimal 16 mg/hari. Dosis risperidon depot adalah 25-50 mg/hari 

setiap 2 minggu dengan dosis maksimal 50 mg/hari setiap 2 minggu (Ikawati, 

2014).   

 

2.4.5 Efek Samping Risperidon 

Risperidon merupakan antagonis D2 yang kuat, namun kekuantannya jauh 

lebih rendah bila dibandingkan dengan haloperidol. Sehingga efek samping 

ekstrapiramidalnya lebih rendah dibandingkan dengan haloperidol (Elvira, 2013). 

Resiko tardive dyskinesia yang lebih menyebabkan luasnya pemakaian obat ini 

(Katzung et al, 2012). Risperidon menghasilkan lebih sedikit tardive dyskinesia 

daripada antipsikotik klasik pada orang tua (Cookson, 2011). Pada data penelitian 

dinyatakan bahwa risperidon disertai dengan efek samping neurologis yang kurang 

bermakna dan kurang parah dibandingkan obat antagonis dopamin yang tipikal. 

Berbeda dengan antipsikotik lain, risperidon dapat menyebabkan gangguan pada 

hati, sehingga dosis risperidon harus diturunkan untuk pasien lanjut usia (Ibrahim, 

2011).  

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 

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). 

Peningkatan ringan lipid serum dan glukosa juga dapat terjadi (Deanna et 

al, 2016). Hipotensi postural dan sedasi ringan dapat dihindari dengan 

meningkatkan dosis secara bertahap. Terkadang terjadi gangguan ejakulasi atau 

orgasme, dan penglihatan kabur. Risperidon menghambat reseptor D2 di hipofisis 

dan meningkatkan kadar prolaktin ke tingkat yang sedikit lebih tinggi daripada 
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haloperidol. Ada korelasi antara tingkat prolaktin yang meningkat dan penurunan 

libido (Cookson, 2011). 

 

2.4.6  Interaksi Obat Risperidon 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lisni et al, risperidon dapat 

berinteraksi dengan sertralin, kedua obat itu dapat menghambat klirens dari 

risperidon sehingga kadar plasma risperidon dapat meningkat. Kombinasi 

risperidon dengan klozapin dapat meningkatkan kadar serum klozapin diduga 

kedua obat bersaing untuk metabolisme sehingga menghasilkan pengurangan 

metabolisme klozapin. Kemudian terdapat kombinasi risperidon dengan 

haloperidol, penggunaan kedua obat itu dapat menimbulkan terjadinya neuroleptic 

malignant syndrome yang ditandai dengan demam, kekakuan otot ataupun 

perubahan status mental. Interaksi risperidon dengan klorpromazin, kombinasi 

kedua obat tersebut dapat meningkatkan plasma risperidon dan meningkatkan efek 

yang merugikan yaitu insomnia, agitasi, rasa cemas dan sakit kepala. 

Penatalaksanaan dengan mengamati pasien yang menggunakan risperidon bila efek 

merugikan terjadi dan mengatur dosis yang dibutuhkan seperti mengurangi dosis 

risperidon (Lisni et al, 2017). Selain itu risperidon dapat berinteraksi dengan 

fluoksetin dapat meningkatkan kadar risperidon dalam plasma (Natari et al, 2012). 

 

2.4.7  Penggunaan Risperidon untuk Skizofrenia 

Risperidon merupakan pilihan pertama dalam pengobatan skizofrenia 

karena kemungkinan obat ini lebih efektif dan lebih aman daripada reseptor 

dopamin yang tipikal (Ibrahim, 2011). Jenis antipsikotik yang digunakan pada 

penderita skizofrenia yang paling banyak digunakan pada terapi tunggal adalah 

risperidon sebanyak 21,1% (Zahnia dan Sumekar, 2016). Risperidon dapat 

digunakan untuk skizofrenia akut dan kronik (Zelika dan Dermawan, 2015).  

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 memenuhi kriteria perbaikan dibandingkan dengan 

40% pasien yang mendapat antipsikotik konvensional. Pengobatan dengan 

risperidon juga memberikan hasil 25% lebih baik terhadap simtom positif dan 60% 
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lebih baik terhadap simtom negatif dibandingkan dengan antipsikotik 

konvensional. Hasil metaanalisis tersebut menunjukkan bahwa risperidon 

memenuhi kriteria perbaikan simtom positif lebih baik dibandingkan dengan 

antipsikotik konvensional (Ranti et al, 2015). Obat antipsikotik atipikal seperti 

risperidon dan klozapin merupakan pengobatan lini pertama pada pasien 

skizofrenia, karena obat tersebut memiliki efek samping lebih ringan pada 

gangguan ekstrapiramidal, hiperprolaktinemia dan disfungsi seksual. Namun, pada 

pemakaian antipsikotik atipikal yang merupakan antagonis dari reseptor 5-HT2C 

dan histamin H1 akan menginduksi sindroma metabolik seperti kenaikan berat 

badan, obesitas sentral, hipertensi dan hiperglikemia (Chaula et al, 2017). 

 

2.4.8  Sediaan Risperidon di Indonesia 

Tabel II.3 Sediaan Risperidon di Indonesia (PIO DEPKES RI, 2017) 

Merk Dagang Bentuk Sediaan  Kekuatan 

Neripros Tablet salut selaput 1 mg; 2 mg; 3 mg 

Nodiril Tablet salut selaput 1 mg; 2 mg; 3 mg 

Noprenia Tablet salut selaput 1 mg; 2 mg; 3 mg 

Persidal Tablet salut selaput 1 mg; 2 mg; 3 mg 

Risperdal  Tablet salut selaput  

Sirup 

1 mg; 2 mg; 3 mg; 4 mg 

1 mg/ml 

Risperdal Consta Cairan injeksi 

Serbuk injeksi 

25 mg 

37,5 mg; 50 mg 

Risperidon Tablet salut selaput  1 mg; 2 mg; 3 mg 

Rizodal  Tablet  1 mg; 2 mg; 3 mg 

Zofredal Tablet salut selaput 1 mg; 2 mg; 3 mg 

 


