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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kasus narkoba di indonesia telah mengalami peningkatan dari 

tahun 2005-2011. Kasus narkoba yang diungkap oleh Badan Narkotika 

Nasional (BNN) pada tahun 2010 sebanyak 25.531 kasus dan pada tahun 

2011 sejumlah 26.500 kasus (BNN 2010-2014). 

Setelah maraknya penggunaan amphetamin seperti ecstasy dan 

shabu pada awal tahun 1990-an, maka belakangan berkembang kearah 

penggunaan heroin dalam bentuk putauw. Awalnya zat yang banyak 

digunakan masuk pada kelompok alkohol, psikotropika dan ganja, 

kemudian ke arah jenis zat yang digunakan melalui suntikan (Buletin 

Jendela Datan dan Informasi Kesehatan, Semester I, 2014). 

Di kalangan pengguna narkoba suntik, infeksi HIV berkisar antara 

50% sampai 90%. Dengan demikian dewasa ini masalah infeksi HIV tidak 

hanya berkaitan erat dengan hubungan seks yang tidak aman tapi amat erat 

hubungannya dengan penggunaan narkoba suntik (Buletin Jendela Datan 

dan Informasi Kesehatan, Semester I, 2014). 

Pemerintah beberapa tahun belakangan gencar melakukan program 

pemulihan bagi para korban penyalahgunaan NAPZA dengan program 

rehabilitasi. Program tersebut dimaksudkan untuk memulihkan kondisi 

biopsikososial korban penyalahguna NAPZA agar mampu memperoleh 

keberfungsian sosialnya kembali dan dapat kembali menjalani kehidupan 

dimasyarakat nantinya.  
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Dalam proses rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA 

dilakukan dengan dua tahapan program penanganan yaitu rehabilitasi 

medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis bagi penyalahguna 

narkoba ada beberapa macam, salah satunya adalah terapi metadon atau 

biasa disebut PTRM (Program Terapi Rumatan Metadon) yaitu merupakan 

terapi substitusi pengganti adiksi opioda pengguna narkoba suntik 

berbentuk cair yang pemakaiannya dilakukan dengan cara diminum (BNN, 

2008).  

Di Indonesia, PTRM (Program Terapi Rumatan Metadon) pertama 

kali diterapkan pada tahun 2003-2005 melalui pilot project di Rumah Sakit 

Sanglah Bali dan Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Jakarta. 

Suatu studi yang dilakukan Utami dkk. (2005) untuk mengevaluasi dan 

melihat sejauh mana uji coba PTRM tersebut dapat mempengaruhi 

kualitas hidup dan perilaku berisiko Penasun (Pengguna Narkoba Suntik) 

yang mengikuti program tersebut. Diperoleh hasil yang positif pada 

perbaikan kualitas hidup dari segi fisik, psikologi, hubungan sosial dan 

lingkungan, penurunan angka kriminalitas, penurunan depresi dan 

perbaikan kembali ke aktivitas sebagai anggota masyarakat (Depkes RI, 

2007). 

Retensi atau  lamanya pasien berada pada terapi merupakan salah 

satu indikator untuk Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM). Nilai 

retensi (retention rate) bisa digunakan untuk mengukur keberhasilan 

program. Penelitian yang dilakukan oleh Liu et al (2008) menemukan 

retention rate pasien terapi metadon di Guizhou Province, China sebesar 
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68,8% pada 6 bulan pengobatan dan 57,4% pada 12 bulan pengobatan 

metadon. Retention rate di Malaysia hanya sekitar 54,69% pada 6 bulan 

pengobatan (Mohammad et al, 2010). Sedangkan penelitian dari Sarasvita 

(2009) menunjukkan retention rate pasien terapi metadon di Indonesia 

secara umum adalah 74,2% (3 bulan terapi) dan 61,3% (6 bulan terapi). 

Proses rehabilitasi sosial bagi penyalahguna NAPZA salah satunya 

adalah konseling. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor seperti klien yang 

ditangani banyak dan masing-masing memliki keunikan serta masalah 

yang dialami berbeda walaupun sesama pengguna NAPZA. Di samping 

itu, untuk memudahkan dan memperlancar jalannya program pelayanan 

yang disediakan hingga tujuan akhir pemulihan dapat tercapai. 

Memperhatikan uraian diatas, penulis ingin meneliti “Hubungan 

Lama Terapi Metadon Bersama Terapi Konseling dengan Kualitas Hidup 

Penderita Pengguna Narkoba Suntik di Malang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan lama terapi metadon bersama terapi 

konseling dengan kualitas hidup  penderita pengguna narkoba suntik di 

Malang? 

1.3  Tujuan Penelitian 

          Adapun tujuan dari penulisan ini adalah : 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan lama terapi metadon bersama terapi 

konseling dengan kualitas hidup penderita pengguna narkoba suntik di 

Malang tahun 2016. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi lama terapi metadon di Puskesmas Kendalsari 

dan Puskesmas Gondanglegi, Malang. 

2. Mengidentifikasi kualitas hidup pasien terapi metadon dan 

mendapatkan terapi konseling di klinik Program Terapi Rumatan 

Metadon Puskesmas Kendalsari dan Puskesmas Gondanglegi, Malang. 

3. Mengetahui jumlah pasien penyalahgunaan heroin di klinik 

Program Terapi Rumatan Metadon Puskesmas Kendalsari dan 

Puskesmas Gondanglegi, Malang.  

1.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain : 

1.2.1 Bagi Akademis 

Memperdalam dan mengembangkan pengetahuan di bidang 

kesehatan tentang pentingnya jangka waktu terapi metadon pada 

pasien penyalahgunaan heroin. 

1.2.2 Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya 

lama terapi metadon untuk perbaikan kualitas hidup pasien Program 

Rumatan Terapi Metadon. 

1.2.3 Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan penelitian 

yang selanjutnya. 


