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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Program Terapi Rumatan Metadon 

2.1.1 Pengertian Program Terapi Rumatan Metadon 

Metadon adalah suatu agonis opioid sintetik yang kuat dan diserap 

dengan baik secara oral dengan daya kerja jangka panjang, digunakan 

secara oral dibawah pengawasan dokter dan digunakan untuk terapi 

pengguna heroin (Ismi, 2014). Terapi metadon merupakan terapi substitusi 

pengganti adiksi opioda pengguna narkoba suntik berbentuk cair yang 

pemakaianya dilakukan dengan cara diminum. Metadon dipilih sebagai 

terapi utama substitusi karena memiliki efek menyerupai morfin dan 

kokain dengan masa kerja yang lebih panjang sehingga dapat diberikan 

satu kali sehari dan penggunaannya dengan cara diminum. Efek yang 

ditimbulkan metadon mirip dengan yang ditimbulkan heroin, namun efek 

“fly”-nya tidak senikmat biasanya pada metadon, sifat ketergantungannya 

tidak seburuk heroin dan gejala putus obatnya tidak seberat heroin. (BNN, 

2008) 

Terapi rumatan metadon dengan menggunakan metadon cair (per 

oral). Terapi substitusi dengan metadon dapat diberikan dalam rangka 

detoksifikasi atau dalam rangka terapi rumatan. Detoksifikasi bertujuan 

untuk mengurangi gejala-gejala putus zat selama proses menuju abstinens 

opioid termasuk metadon, dan biasanya diberikan pada jangka waktu yang 

terbatas. Jadi, detoksifikasi metadon dapat diberikan pada pasien-pasien 

yang ingin berobat jangka pendek, merupakan prosedur pra-pengobatan  
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sebelum pengobatan selanjutnya atau merupakan tahap terminasi dari 

terapi rumatan metadon. Terapi rumatan metadon sendiri bertujuan untuk 

mengurangi pemakaian opioid ilegal dan yang tak terkendali (Department 

of Mental Health and Substance dependence, World Health Organization, 

2002).  

2.1.2 Tujuan Terapi Metadon 

 Menurut Keputusan Menteri Kesehatan No. 567 Tahun 2006 

mengenai Pedoman Pelaksanaan Pengurangan Dampak Buruk Narkotika, 

Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) menyatakan bahwa tujuan dari 

Terapi Rumatan Metadon adalah : 

-  Menghentikan penggunaan napza. 

- Meningkatkan kesehatan pengguna Napza dengan menyediakan dan 

memberikan terapi ketergantungan Napza serta perawatan kesehatan 

umum. 

 - Memberi ruang untuk menangani berbagai masalah lain di dalam 

hidupnya dan menciptakan jeda waktu dari siklus harian membeli dan 

menggunakan napza. 

- Meningkatkan kualitas hidup pengguna napza suntik baik secara 

psikologis, medis, maupun sosial. 

-  Menurunkan angka kematian karena overdosis dan menurunkan angka 

kriminalitas 
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2.1.3 Komponen Terapi Metadon 

Menurut Kepmenkes RI 2008 tentang Penetapan Rumah Sakit 

Pengampu dan Satelit Program Terapi Metadon berikut adalah beberapa 

komponen dalam terapi metadon : 

1. Pemberian metadon 

2. Konseling, meliputi : konseling adiksi, metadon, keluarga, 

kepatuhan minum obat, kelompok, dan VCT. Akses ke 

pelayanan konseling harus di rumah sakit penyelenggara 

metadon. Pasien dapat mengikuti konseling tersebut jika 

dianggap perlu oleh tim. Konseling dapat dirancang mencakup:  

a. isu hukum. 

b. keterampilan hidup. 

c. mengatasi stres. 

d. mengidentifikasi dan mengobati gangguan mental lain yang 

terdapat bersama. 

e. isu tentang penyalahgunaan- fisik, seksual, emosional. 

f. menjadi orangtua dan konseling keluarga. 

g. pendidikan tentang pengurangan dampak buruk. 

h. berhenti menyalahgunakan narkoba atau psikotropika dan 

pencegahan kambuh. 

i. perubahan perilaku berisiko dan pemeriksaan HIV/AIDS. 

j. isu tentang perjalanan lanjut penggunaan metadon dan aspek 

yang terkait dengannya. 
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k. pemberi layanan konseling harus seorang konselor 

profesional yang terlatih.  

3. Pertemuan keluarga (PKMRS) : Penyuluhan Kesehatan 

Masyarakat Rumah Sakit. 

4. Program Pencegahan Kekambuhan (relapse prevention 

program) 

Secara skematis, komponen-komponen tersebut dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

 

 (Kepmenkes RI nomor 350/MENKES/SK/IV/2008) 

Gambar 2.1 Komponen Program Rumatan Terapi Metadon 
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2.1.4 Protokol Terapi Rumatan Metadon 

Terapi metadon diindikasikan bagi mereka yang mengalami 

ketergantungan opioid dan telah menggunakan opioid secara teratur untuk 

periode yang lama. (Kemenkes RI, 2006). Terdapat kriteria inklusi dan 

eksklusi sebagai berikut: 

2.1.4.1 Kriteria Inklusi 

Kriteria Inklusi meliputi: 

a. Memenuhi kriteria ICD-X untuk ketergantungan opioid. 

b. Usia yang direkomendasikan: 18 tahun atau lebih. Klien 

yang berusi kurang dari 18 tahun harus mendapat second 

opinion dari profesional medis lain. 

c. Ketergantungan opioid  (dalam jangka waktu 12 bulan 

terakhir). 

d. Sudah pernah mencoba berhenti menggunakan opioid 

minimal satu kali. 

2.1.4.2 Kriteria Eksklusi  

Kriteria eksklusi meliputi: 

a. Pasien dengan penyakit fisik berat. Hal ini perlu 

pertimbangan khusus yakni meminta pendapat banding 

profesi medik terkait. 

b. Psikosis yang jelas, perlu pertimbangan psikiater untuk 

menentukan langkah terapi. 

c. Retardasi mentral yang jelas, perlu pertimbangan psikiater 

untuk menentukan langkah terapi. 
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Program terapi metadon tidak diberikan pada pasien dalam 

keadaan overdosis atau intoksikasi opiat. Penilaian terhadapa 

pasien tersebut dapat dilakukan sesudah pasien tidak dalam 

keadaan overdosis atau intoksikasi. (Kepmenkes no. 494-2006) 

2.1.4.3 Seleksi Pasien mengikuti Terapi Rumatan Metadon 

Seleksi kesehatan fisik dan psikososial pasien dilakukan oleh 

seorang dokter yang terlatih dalam terapi substitusi metadon. 

Dokter ini harus memiliki sertifikasi dari Depkes, mengikuti 

pelatihan terkait, dan konseling yang berhubungan dengan 

HIV/AIDS. 

2.1.4.4 Pemberian Dosis Awal Metadon 

Dosis awal pemberian metadon dimulai pada dosis 20-30mg. 

Kematian sering terjadi apabila pemberian dosis awal melebihi 

40mg. Pasien harus diobservasi selama 45 menit setelah pemberian 

dosis awal untuk memantau tanda toksisitas atau gejala putus obat. 

Jika terdapat intoksikasi atau gejala putus obat berat maka dosis 

akan dimodifikasi sesuai dengan keadaan. Metadon harus diberikan 

dalam bentuk cair dan diencerkan sampai menjadi 100cc. Pasien 

harus hadir setiap hari di klinik. Metadon akan diberikan oleh 

asisten apoteker atau perawat yang diberi wewenang oleh dokter 

dan langsung diminum oleh pasien di depan petugas yang 

berwenang. Pasien harus menandatangani buku yang tersedia 

sebagai bukti bahwa telah menerima dosis metadon untuk hari itu. 
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2.1.4.5 Fase Stabilisasi Terapi Rumatan Metadon 

Fase ini bertujuan untuk menaikkan perlahan-lahan dosis, dari 

dosis awal sehingga memasuki fase rumatan. Pada fase ini resiko 

intoksikasi dan overdosis cukup tinggi pada 10-14 hari pertama. 

Dosis yang direkomendasikan digunakan dalam fase stabilisasi 

adalah dosis awala dinaikkan 5-10mg tiap 3-5 hari. Hal ini 

bertujuan untuk melihat efek dari dosis yang sedang diberikan. 

Total kenaikan dosis setiap minggu tidak boleh lebih dari 30mg. 

Apabila pasien masih menggunakan heroin maka dosis metadon 

perlu ditingkatkan. Kadar metadon dalam darah akan terus 

meningkat selama 5 hari setelah dosis awal atau penambahan dosis. 

Waktu paruh metadon cukup panjang yaitu 24 jam, sehingga 

bila dilakukan penambahan dosis setiap hari akan berbahaya akibat 

akumulasi dosis. Selama minggu pertama fase stabilisasi, pasien 

harus datang setiap hari di klinik atau dirawat di rumah sakiht 

untuk diamati secara cermat oleh profesional medis terhadap efek 

metadon (untuk memperkecil kemungkinan terjadinya overdosis 

dan penilaian selanjutnya). 

2.1.4.6 Kriteria Penambahan Dosis Metadon 

Beberapa kriteria penambahan dosis adalah sebegai berikut: 

a. Adanya tanda dan gejala putus opiat (obyektif dan 

subyektif). 
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b. Jumlah dan/atau frekuensi penggunaan opiat tidak 

berkurang. 

c. Craving tetap masih ada. 

Prinsip terapi pada PTRM adalah start low to go slow aim 

high, artinya memulai dosis yang rendah adalah aman, peningkatan 

dosis perlahan adalah aman, dan dosis rumatan yang tinggi adalah 

lebih efektif.  

2.1.4.7 Fase Rumatan Terapi Substitusi Metadon 

Dosis rumatan rata-rata adalah 60-120mg per hari. Dosis 

rumatan harus dipantau dan disesuaikan setiap hari secara teratur 

tergantung keadaan pasien. Fase ini dapat berjalan selama 

bertahun-tahun sampai perilaku stabil, baik dalam pekerjaan, emosi 

dan kehidupan sosial. 

2.1.4.8 Fase Penghentian Metadon 

Metadon dapat dihentikan secara perlahan (tappering off). 

Penghentian metadon dapat dilakukan pada keadaan berikut: 

a. Pasien sudah dalam keadaan stabil. 

b. Minimal 6 bulan pasien dalam keadaan bebas heroin. 

c. Pasien dalam kondisi yang stabil untuk bekerja dalam 

lingkungan rumah (stable working and housing). 
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Penurunan dosis maksimal sebanyak 10%. Penurunan dosis 

yang direkomendasikan adalah setiap 2 minggu. Pemantauan 

perkembangan psikologis pasien harus diperhatikan. Jika ada emosi 

tidak stabil dosis bisa dinaikkan kembali. 

2.1.4.9 Kebijaksanaan Memberikan Dosis Bawa Pulang 

Bila karena suatu sebab pasien tidak dapat hadir di klinik, 

dosis bawa pulang dapat diberikan untuk paling lama 3 hari jika 

memenuhi kriteria yang harus dinilai tim dokter. Bila lebih 3 hari 

maka harus ada alasan yang kuat.  

Kriteria memberikan dosis bawa pulang/take home dose (THD) 

sebagai berikut: 

a. Stabil secara klinis; dosis harus mencapai stabil. 

b. Pasien tampak stabil secara sosial, kognitif maupun 

emosional, hal mana perlu pasien bertanggung jawab atas 

penyimpanan serta penggunaan metadon. 

c. Lamanya pasien berada di program rumatan metadon; dosis 

bawa pulang atau take home dose (THD) tidak diberikan 

selama 2 bulan pertama dalam program terapi metadon. 

Pemberian dosis bawa pulang lebih awal 2 bulan hanya 

dapat dipertimbangkan bila orangtua/keluarga pasien mau 

bertanggung jawab atas penyimpanan dan penggunaan 

dosis bawa pulang tersebut. 
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d.  Pasien menunjukkan sikap yang kooperatif dengan fakotr 

penunjang lain seperti dukungan keluarga, kawan atau 

pendamping. 

e. Alasan bawa pulang diperkuat dengan informasi dari 

keluarga. 

f. Untuk kebijaksanaan memberikan dosis bawa pulang, yang 

perlu diwaspadai adalah agar mewaspadai perilaku 

memperjualbelikan metadon di pasaran oleh pasien itu 

sendiri.  

2.1.4.10 Dosis yang Terlewat 

Hilangnya toleransi terhadap opiat secara klinis jelas dapat 

terjadi apabila pasien tidak mengkonsumsi metadon walau hanya 

dalam 3 hari. Karena alasan tersebut, maka apabila pasien tidak 

datang ke PTRM selama 3 hari berturut-turut atau lebih maka 

perawat atau staf pekerja harus melaporkan kepada dokter yang 

bertuga serta meminta pasien untuk mengunjungi dokter. Dokter 

memberikan dosis kembali ke dosis awal atau 50% dari dosis 

terakhir yang diberikan. Re-evaluasi klinik harus diberikan. Bila 

pasien tidak datang lebih dari 4 hai maka dikembalikan ke dosis 

awal. Bila pasien tidak datang lebih dari 3 bulan maka pasien 

dinilai seperti pasien baru.   
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2.1.4.11 Dosis yang Dimuntahkan  

Pada situasi tertentu, dosis yang baru ditelan mungkin 

dimuntahkan. Bila kejadian muntah itu disaksikan oleh petugas 

PTRM, dosis metadon dapat diganti sebagai berikut: 

a. Muntah terjadi <10 menit sesudah dikonsumsi, ganti dosis 

hari itu sepenuhnya. 

b. Muntah 10-20 menit sesudah konsumsi, ganti dosis 75% 

dosis hari itu. 

c. Muntah 20-30 menit sesudah konsumsi, ganti dosis 50% 

dosis hari itu. 

d. Muntah 30-45 menit sesudah konsumsi, ganti dosis 25% 

dosis hari itu. 

e. Muntah >45 menit sesudah konsumsi, tidak ada 

penggantian dosis. 

2.1.5 Farmakologi dan Farmakokinetik Metadon 

Berdasarkan Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang 

narkotika, metadon adalah obat yang digolongkan dalam narkotika 

golongan 2. Metadon merupakan suatu agonis sintetik opiat yang kuat dan 

diserap secara baik melalui oral dengan daya kerja panjang, digunakan 

secara oral dibawah supervisi dokter dan digunakan untuk terapi bagi 

pengguna opiate. Metadon bekerja pada reseptor mu (µ) secara agonis 
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penuh, dengan efek puncak 1-2 jam setelah diminum, mempunyai efek 

antara lain sebagai suatu analgetik, sedatif dan euforia. 

Metadon sendiri merupakan obat larut dalam lemak (fat soluble 

drug) yang menginduksi perlambatan pengosongan lambung sehingga 

memperlambat waktu untuk mencapai konsentrasi puncak pada pengguna 

kronis metadon. Obat ini sangat berikatan erat dengan protein plasma. 

Metadon juga didistribusikan secara luas kedalam jaringan, penggunaan 

yang kronis dapat meningkatkan kadar obat didalam jaringan daripada 

dalam plasma. Ikatan tersebut menyebabkan terjadinya akumulasi metadon 

dalam badan cukup lama bila seseorang berhenti menggunakan metadon 

(Brown et al, 2004). 

Tidak terjadi perubahan bioavaibilitas metadon oral yang berarti 

antara orang yang baru mengonsumsi dan orang yang sudah mengonsumsi 

metadon sejak lama. Bioavaibilitas metadon oral tidak memperlihatkan 

perubahan yang berarti pada orang yang distabilisasi dengan metadon, atau 

yang sudah menggunakan secara kronis. Metadon dipecah di dalam hati 

melalui sistem enzim sitokrom P450. Sekitar 10% metadon yang 

dikonsumsi secara oral akan diekskresi secara utuh. Sisanya akan 

dimetabolisme dan metabolit inaktifnya disekresi melalui urin dan tinja, 

metadon juga dapat disekresikan melalu keringat dan air liur (Huong AG 

W, et al. 2009). 

Awitan efek metadon terjadi sekitar 30 menit setelah obat diminum. 

Konsentrasi puncak dicapai setelah 3-4 jam setelah metadon diminum. 

Rata-rata waktu paruh metadon adalah 24 jam. Metadon mencapai kadar 
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tetap dalam tubuh setelah penggunaan 3-10 hari. Setelah stabilisasi 

dicapai, variasi konsentrasi metadon dalam darah tidak terlalu besar. 

Metadon dapat ditemukan dalam darah, otak, dan jaringan lain seperti 

ginjal, limpa, hati, serta paru-paru (Huong AG W et al, 2009). 

Antara opioid yang satu dan opioid yang lain dapat terjadi toleransi 

silang dan dependensi silang. Hal ini menyebabkan satu jenis opioid dapat 

dipakai untuk mencegah putus zat dan mendetoksifikasi secara bertahap 

orang-orang yang ketergantungan opioid yang lain. Jadi, karena metadon 

merupakan senyawa opioid yang mempunyai toleransi-silang dan 

dependensi-silang dengan opioid yang lain, metadon dipakai untuk 

mencegah putus zat dan mendetoksifikasi orang-orang yang 

ketergantungan opioid lain, misalnya heroin atau morfin. Metadon dipakai 

untuk terapi karena tersedia dalam bentuk oral, sehingga dapat 

menghentikan kebiasaan menyuntik, lama kerja relatif panjang (long 

acting) yang memungkinkan pemberian sekali sehari (lebih terkendali) dan 

mempunyai potensi menimbulkan sindrom putus zat yang lebih ringan 

serta aman dipakai dengan perhatian terhadap dosis yang sesuai tidak 

menyebabkan kerusakan organ (Huang AG W et al, 2009)  

2.1.6 Manfaat Terapi Metadon 

Berbagai macam manfaat dari metadon diantaranya dapat 

mengembalikan kehidupan pengguna sehingga mendekati kehidupan 

normal, pasien yang menggunakan metadon dapat selalu terjangkau oleh 

petuga karena pemakaian metadon yang digunakan secara oral atau 

langsung dihadapan petugas, pasien berhenti/mengurangi penggunaan 
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heroin serta jarum suntik, meningkatkan kesehatan fisik dan status gizi 

karena pola hidup yang teratur, membuat hubungan antara penderita 

dengan keluarga menjadi lebih baik dan stabil. Masa kerja metadon lebih 

panjang dibandingkan heroin, harganya lebih murah serta bersifat legal 

sehingga penderita tidak merasa takut tertangkap polisi dan metadon juga 

dapat disertai dengan konseling, perawatan medis dan pertolongan lain 

(Preston, 2006). 

Upaya mengurangi dampak buruk penggunaan narkoba (Harm 

reduction) terdiri dari beberapa kegiatan yang salah satunya adalah 

program terapi substitusi. Salah satu program terapi substitusi ini adalah 

program terapi metadon.Berdasarkan hasil uji coba program terapi 

metadon di RS Sanglah dan Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO), 

diperoleh hasil yang positif yaitu 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). 

2.2 Kualitas Hidup 

2.2.1 Pengertian Kualitas Hidup 

Kualitas hidup adalah pemahaman kepuasan seseorang terhadap 

kehidupannya yang kompleks, tersembunyi, dan multi dimensi dalam 

berbagai bidang yang dianggap penting. Patrick dan Erickson 

mengemukakan terdapat dua dimensi hidup yang terdiri dari kuantitas 

hidup dan kualitas hidup. Kuantitas hidup berdasar pada data biomedis 

seperti tingkat mortalitas atau harapan hidup. Kualitas hidup merupakan 
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aspek kompleks yang tidak semata-mata dapat digambarkan oleh indikator 

yang terukur, namun perasaan kesejahteraan seseorang, situasi kehidupan 

di lingkungan dan status kesehatan termasuk juga indikator kualitas hidup 

(Assari S. Et al, 2010) 

Menurut Taylor, kualitas hidup menggambarkan kemampuan  

individu  untuk  memaksimalkan  fungsi  fisik,sosial,psikologis,  dan 

pekerjaan  yang  merupakan  indikator  kesembuhan  atau  kemampuan  

beradaptasi dalam penyakit kronis (Vergi, 2013) 

Selanjutnya, Padilla dan Grant (dalam Kwan,2000)   

mendefinisikan   kualitas   hidup   sebagai   pernyataan   pribadi   dari 

kepositifan   atau negatif   atribut   yang   mencirikan   kehidupan   

seseorang   dan menggambarkan   kemampuan   individu   untuk   fungsi   

dan   kepuasan   dalam melakukannya. 

Pada individu yang ketergantungan zat maka penilaian kualitas 

hidup yang digunakan juga meliputi aspek fungsi, kesejahteraan dan 

kepuasan hidup. Dalam menilai kualitas hidup individu dengan 

ketergantungan zat, maka tidak hanya dinilai berdasarkan ada atau 

tidaknya gejala dan reaksi terhadap terapi, tetapi juga diutamakan 

bagaimana individu dengan ketergantungan zat ini menjalani 

kehidupannya sehari-hari (Huang AG W et al, 2009).  

Upaya penghentian penggunaan pada individu dengan 

ketergantungan opioid memerlukan waktu panjang dan rumit serta 

kepatuhan program terapi yang dijalani. Oleh karena itu, untuk mengatasi 
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permasalahan tersebut digunakan beberapa pendekatan, diantaranya 

medikamentosa seperti terapi rumatan metadon (Assari S. Et al, 2010). 

World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) 

mendefinisikan kualitas hidup sebagai persepsi individu terhadap 

kehidupannya di masyarakat dalam konteks budaya dan sistem nilai yang 

ada, yang terkait dengan tujuan, harapan, standar an perhatian. Kualitas 

hidup diukur dengan menggunakan skala WHOQOL-BREF yang 

didasarkan pada empat domain yaitu domain kesehatan fisik, domain 

psikologis, domain hubungan sosial dan domain lingkungan (Lopez and 

Snyder, 2004).    
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2.2.2 Aspek-Aspek Kualitas Hidup 

Terdapat banyak aspek kualitas hidup menurut para ahli 

diantaranya tabel berikut ini: 

Tabel 2.1 

 
Berdasarkan perbandingan aspek-aspek dari para ahli maka aspek 

kualitas hidup yang digunakan dalam penelitian dibawah ini adalah 

mengacu pada aspek kualitas hidup yang ada pada World Health 

Organization Quality of Life Bref Version (WHOQoL-BREF) karena 

sudah mencakup keseluruhan kualitas hidup.  
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Menurut  WHOQOL  Group  (Power  dalam  Lopers  dan  

Snyder,2004), kualitas  hidup  memiliki  enam  aspek  yaitu  kesehatan  

fisik,  kesejahteraan psikologis,  tingkat  kemandirian,  hubungan  sosial,  

hubungan  dengan  lingkungan, dan  keadaan  spiritual. WHOQOL  ini  

kemudian  dibuat  lagi  menjadi  insturmen WHOQOL–BREF dimana 

enam aspek tersebut dipersempit menjadi empat aspek yaitu  kesehatan  

fisik,  kesejahteraan  psikologis,  hubungan  sosial dan  hubungan dengan 

lingkungan( Power, dalam Lopez dan Snyder, 2004). 

Berikut aspek-aspek kualitas hidup menurut WHOQOL: 

1. Aspek kesehatan fisik 

Kesehatan fisik dapat    mempengaruhi    kemampuan    

individu    untuk melakukan  aktivitas.  Aktivitas  yang  

dilakukan  individu  akan  memberikan pengalaman-

pengalaman  baru  yang  merupakan  modal  perkembangan  

ketahap   selanjutnya. Kesehatan   fisik   mencakup   aktivitas   

sehari-hari,ketergantungan pada obat-obatan dan bantuan 

medis, energi dan kelelahan, mobilitas (keadaan  mudah  

bergerak),  sakit  dan  ketidaknyamanan,  tidur dan istirahat, 

kapasitas kerja. 

2. Aspek psikologis 

Aspek psikologis yaitu terkait dengan keadaan mental individu. 

Keadaan mental  mengarah  pada mampu  atau  tidaknya  

individu  menyesuaikan  diri terhadap  berbagai  tuntutan  

perkembangan  sesuai  dengan  kemampuannya, baik  tuntutan  
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dari  dalam  diri  maupun  dari  luar  dirinya.  Aspek  psikologis 

juga  terkait  dengan  aspek  fisik,  dimana  individu  dapat  

melakukan  suatu aktivitas   dengan   baik   bila   individu   

tersebut   sehat   secara   mental. Kesejahteraan   psikologis   

mencakup bodily   image dan appearance, perasaan  positif,  

perasaan negatif, self esteem, spiritual/ agama/ keyakinan 

pribadi, berpikir, belajar, memori dan konsentrasi.  

3. Aspek hubungan sosial 

Aspek hubungan sosial yaitu hubungan antara dua individu atau 

lebih dimana tingkah laku individu tersebut akan saling 

mempengaruhi, merubah, atau memperbaiki tingkah laku 

individu lainnya. Mengingat manusia adalah makhluk sosial 

maka dalam hubunga sosial ini, manusia dapat merealisasikan 

kehidupan serta dapat berkembang menjadi manusia seutuhnya. 

Hubungan sosial mencakup hubungan pribadi, dukungan sosial, 

aktivitas sosial. 

4. Aspek lingkungan  

Aspek lingkungan yaitu tempat tinggal individu, termasuk 

didalamnya keadaan, ketersediaan tempat tinggal untuk 

melakukan segala aktivitas kehidupan, termasuk didalamnya 

adalah sarana dan prasarana yang dapat menunjang kehidupan. 

Hubungan dengan lingkungan mencakup sumber financial, 

kebebasan, keamanan dan keselamatan fisik, perawatan 

kesehatan dan social care termasuk aksesbilitas dan kualitas; 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

24 

 

   

 

lingkungan rumah, kesempatan untuk mendapatkan berbagai 

informasi baru maupun kemampuan (skill), partisipasi dan 

mendapat kesempatan untuk melakukan rekreasi dan kegiatan 

yang menyenangkan di waktu luang. Lingkungan fisik 

termasuk polusi/ kebisingan/ keadaan air/ iklim, serta 

transportasi. 

2.2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Hidup 

Kualitas hidup secara langsung dipengaruhi oleh pengalaman 

positif pengasuhan, pengalaman pengasuhan negatif dan stres kronis. 

Menurut Ferrans dan Power (dalam Kwan,2000) empat domain yang 

sangat penting untuk kualitas hidup yaitu kesehatan dan fungsi, sosial 

ekonomi, psikologis, spiritual dan keluarga. Domain kesehatan dan fungsi 

meliputi aspek seperti kegunaan kepada orang lain dan kemandirian fisik. 

Domain sosial ekonomi berkaitan dengan standar hidup, kondisi 

lingkungan, teman-teman dan sebagainya. Domain psikologis/spiritual 

meliputi kebahagiaan, ketenangan pikiran, kendali atas kehidupan dan 

faktor lainnya. Domain keluarga meliputi kebahagiaan keluarga, anak-

anak, pasangan, dan kesehatan keluarga. Meski sulit untuk menyingkirkan 

semua elemen kehidupan, keempat domain mencakup sebagian besar 

elemen yang dianggap penting untuk kualitas hidup. 

Berikut beberapa faktor yang mempengruhi kualitas hidup: 

1. Jenis kelamin 

Moons, dkk (2004) dalam (Noftri, 2009) mengatakan bahwa 

gender adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas hidup. 
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Bain, dkk (2003) dalam (Nofitri, 2009) menemukan adanya 

perbedaan antara kualitas hidup antara laki-laki dan perempuan, 

dimana kualitas hidup laki-laki cenderung lebih baik daripada 

kualitas hidup perempuan.  

Bertentangan dengan penemuan Bain, dkk (2004) dalam 

(Nofitri, 2009) menemukan bahwa kualitas hidup perempuan 

cenderung lebih tinggi daripada laki-laki. Ryff dan Singer (1998) 

dalam (Nofitri,2009) mengatakan bahwa secara umum, 

kesejahteraan laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda, namun 

perempuan lebih banyak terkait dengan aspek hubungan yang 

bersifat positif sedangkan kesejahteraan tinggi pada pria lebih 

terkait dengan aspek pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik. 

2. Usia 

Penelitian yang dilakukan oleh Wagner, Abbot, & Lett (2004) 

dalam (Nofitri, 2009) menemukan adanya perbedaan yang terkait 

dengan usia dalam aspek-aspek kehidupan yang penting bagi 

individu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ryff dan 

Singer (1998) dalam (Nofitri, 2009), individu dewasa 

mengekspresikan kesejahteraan yang lebih tinggi pada usia dewasa 

madya. 

Wagner, Abbot, dan Lett (2004) menemukan bahwa terdapat 

perbedaan yang terkait dengan usia dalam aspek-aspek kehidupan 

yang penting bagi individu. 

3. Pendidikan 
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Pendidikan juga merupakan faktor kualitas hidup, senada 

dengan penelitian yang dilakukan Wahl, dkk (2004) dalam (Nofitri, 

2009) menemukan bahwa kualitas hidup akan meningkat dengan 

seiring dengan lebih tingginya tingkat pendidikan yang didapatkan 

oleh individu.  

Penelitian yang dilakukan oleh Noghani, dkk (2007) dalam 

(Nofitri, 2009) menemukan adanya pengaruh positif dari 

pendidikan terhadap kualitas hidup subjektif namun tidak banyak. 

4. Pekerjaan 

Hultman,Hemlin,  dan  Hornquist  (2006) menunjukkan dalam  

hal  kualitas hidup juga diperoleh hasil penelitian yang tidak jauh 

berbeda dimana individu yang  bekerja  memiliki  kualitas  hidup  

yang  lebih  baik  dibandingkan  individu yang tidak bekerja. 

Wahl, dkk (2004) dalam (Nofitri, 2009) menemukan bahwa 

status pekerjaan berhubungan dengan kualitas hidup baik pada pria 

maupun wanita. 

5. Status pernikahan 

Penelitian yang dilakukan oleh Wahl, dkk (2004) dalam 

(Nofitri, 2009) menemukan bahwa baik pada pria maupun wanita, 

individu dengan status menikah atau kohabitasi memiliki kualitas 

hidup yang lebih tinggi. 

Penelitian empiris di Amerika secara umum menunjukkan 

bahwa individu yang menikah memiliki kualitas hidup yang lebih 

tinggi daripada individu yang tidak menikah, bercerai, ataupun 
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janda/duda akibat pasangan meninggal, Glenn dan Weaver (1981) 

dalam (Nofitri, 2009). 

6. Penghasilan 

Dalam (Nofitri, 2009), Baxter, dkk (1998) dan Dalkey (2002) 

menemukan adanya pengaruh dari faktor demografi berupa 

penghasilan dengan kualitas hidup yang dihayati secara subjektif. 

Penelitian yang dilakukan oleh Noghani, Asgharpour, Safa, dan 

Kermani (2007) dalam (Nofitri, 2009) juga menemukan adanya 

kontribusi yang lumayan dari faktor penghasilan terhadap kualitas 

hidup subjektif namun tidak banyak. 

7. Hubungan dengan orang lain 

Kahneman, Diener, & Schwarz (1999) dalam (Nofitri, 2009) 

mengatakan bahwa pada saat kebutuhan akan hubungan dekat 

dengan orang lain terpenuhi, baik melalui hubungan pertemanan 

yang saling mendukung maupun melalui pernikahan, manusia akan 

memiliki kualitas hidup yang lebih baik-baik secara fisik maupun 

emosional. 

8. Standar referensi  

O’Connor (1993) dalam (Nofitri, 2009) mengatakan bahwa 

kualitas hidup dapat dipengaruhi oleh standard referensi yang 

digunakan seseorang seperti harapan, aspirasi, perasaan mengenai 

persamaan antara diri individu dengan orang lain. Hal ini sesuai 

dengan definisi kualitas hidup yang dikemukakan oleh WHOQoL 

(Power, 2003) dalam (Nofitri, 2009), bahwa kualitas hidup akan 
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dipengaruhi oleh harapan, tujuan, dan standard dari masing-masing 

individu. 

2.3 Pengguna Narkoba Suntik (Penasun) 

2.3.1 Pengertian Pengguna Narkoba Suntik 

Istilah penasun berasal dari pengguna narkoba suntik yang 

umumnya disebut IDU (Injecting Drug User) yang berarti individu yang 

menggunakan obat terlarang (narkotika) dengan cara disuntikkan 

menggunakan alat sunti ke dalam aliran darah. Penyuntikan narkoba telah 

menjadi hal yang umum sejak akhir abad 20, dan melibatkan 5-10 juta 

orang di 125 negara. Di seluruh dunia, narkoba yang umum dipakai 

melalui suntikan adalah heroin, kokain dan amfetamin walaupun banyak 

narkoba lain yang juga disuntikkan, khususnya termasuk obat penenang 

dan obat farmasi lainnya (BNN,2006). 

Secara umum narkoba suntik adalah penyalahgunaan narkotika 

yang cara mengkonsumsinya adalah dengan memasukkan obat-obatan 

berbahaya ke dalam tubuh melalui alat bantu jarum suntik. Narkotika yang 

dipakai adalah termasuk dalam narkotika golongan 1, yaitu heroin. Ini 

adalah jenis yang paling banyak dikonsumsi oleh para pengguna narkoba 

suntik (BNN, 2006).   

Penggunaan narkoba dengan cara disuntik merupakan salah satu 

cara penggunaan narkoba yang paling beresiko dalam penularan penyakit, 

hal tersebut dikarenakan narkoba langsung berhubungan dengan darah 

serta penggunaan jarum suntik yang bergantian dan tidak steril (BNN, 

2006).  
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Cara penyalahgunaan narkoba biasanya disesuaikan dengan bentuk 

dan jenis dari narkoba itu sendiri, sebagaimana diketahui bahwa narkoba 

terdiri dari berbagai jenis dan bentuk, ada yang tablet, serbuk, cair. Salah 

satu narkoba yang digunakan dengan cara disuntik adalah heroin. Heroin 

merupakan suatu opiate semi sintetik yang dibuat dari morfin yang 

terdapat dalam getah tanaman candu melalui serangkaian proses kimia 

sederhana yang bentuknya berupa bubuk. Bahan berbahaya sejenis ini 

dikonsumsi dengan berbagai cara dan alat, antara lain: 

1. Serbuk heroin atau putaw dicampur dengan air. Setelah 

tercampur, larutan tersebut disaring menggunakan kapan, lalu 

air hasil saringannya disedot menggunakan alat suntik untuk 

kemudian cairan tersebut disuntikkan ke dalam urat nadi 

tangan. 

2. Serbuk heroin atau putaw diletakkan di atas kertas aluminium 

foil, kemudian bagian bawah dari kertas aluminium foil yang 

telah ditaburi serbuk putaw tersebut dibakar. Setelah berasap, 

asap tersebut dihirup. (BNN, 2007) 

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Penasun 

antara lain: 

a. Individu yang kondisi mentalnya mudah terpengaruh. 

b. Ketersediaan dan kemudahan mendapat narkoba serta alat-

alatnya. 

c. Faktor lingkungan, misalnya keluarga: keluarga memiliki 

sejarah menggunakan narkoba, keluarga dengan konflik tinggi, 
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keluarga tidak harmonis. Masyarakat: pergaulan yang semakin 

bebas.  

(Achmadi, 2008).  

2.4 Terapi Konseling  

2.4.1 Pengertian Terapi Konseling 

Menurut Miftachul Huda (2009) dalam ahmad huda (2010), 

konseling adalah salah satu teknik dalam pekerjaan sosial dengan individu 

(social work with individual) yang dikenal dengan nama metode casework 

atau terapi individu. Sebab dalam teknik ini pekerja sosial bekerja secara 

langsung berhadapan dengan klien berdasarkan relasi satu per satu (one-to-

one relation). 

Konseling adalah proses pemberian informasi objektif dan lengkap, 

dengan panduan keterampilan interpersonal, bertujuan untuk membantu 

seseorang mengenali kondisinya saat ini, masalah yang sedang dihadapi 

dan menentukan jalan keluar atau upaya untuk mengatasi masalah tersebut 

(Sulastri, 2009) 

Menurut Robinson, M. Surya, (dalam Yusuf dan Nurihsan 2010:7) 

mengartikan konseling adalah semua bentuk hubungan antara dua orang, 

di mana yang seorang, yaitu klien dibantu untuk lebih mampu 

menyesuaikan diri secara efektif terhadap dirinya sendiri dan 

lingkungannya.  

Dari beberapa rumusan tentang pengertian konseling diatas dapat 

disimpulkan bahwa konseling merupakan proses pemberian bantuan yang 

dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (disebut 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

31 

 

   

 

konselor) kepada individu yang sedang mengalami masalah (disebut klien) 

yang bertujuan teratasinya masalah yang dihadapi klien untuk mencapai 

kesejahteraan hidupnya (Ahmad Huda, 2010) 

2.4.2 Tujuan Terapi Konseling 

Menurut Mohammad Surya (1998) dalam Ahmad Huda (2010), 

Ada beberapa tujuan konseling dari konseling, yaitu: 

1) Perubahan perilaku  

Hampir semua pernyataan mengenai tujuan konseling menyatakan 

bahwa tujuan konseling adalah menghasilkan perubahan pada 

perilaku yang memungkinkan konseling hidup lebih produktif, 

memuaskan kehidupan dalam limitasi masyarakat. Aspek-aspek 

yang diinginkan  adalah hubungan dengan orang lain, situasi 

keluarga, prestasi akademik, pengalaman perkerjaan, dan 

sebagainya. 

2) Kesehatan mental yang positif 

Menurut Trone, menyatakan bahwa tujuan utama konseling adalah 

menjaga kesehatan mental dengan mencegah atau memodifikasi 

faktor-faktor penyebab patogenik yang membawa 

ketidakmampuan menyesuaikan diri atau gangguan mental. 

3) Pemecahan Masalah 

Orang-orang yang mempunyai masalah yang tidak sanggup mereka 

pecahkan sendiri, maka mereka yang datang kepada konselor agar 

membantu masalah yang sedang dihadapinya. Oleh karena itu 
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tujuan dari konseling adalah membantu klien memecahkan 

masalah yang dihadapinya. 

4) Keefektifan Personal 

Hal ini erat hubungannya dengan pemeliharaan kesehatan mental 

yang baik dan perubahan tingkah laku adalah tujuan meningkatkan 

keefektifan personal. 

5) Pengambilan Keputusan 

Tujuan ini memungkinkan individu mengambil keputusan-

keputusan dalam hal-hal yang sangat penting bagi dirinya. Bukan 

pekerjaan konselor untuk menentukan keputusan yang diambil oleh 

konseli atau memilihkan alternatif tindakan baginya. Keputusan 

pada klien sendiri, dan ia harus tahu mengapa dan bagaimana 

melakukannya. 

Konseling pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan bantuan 

sehingga hubungan yang terjadi dalam konseling merupakan hubungan 

yang bersifat membantu. Pada proses ini berlangsung suasana yang 

menunjang pencapaian tujuan melalui pertalian antara kepribadain dan 

keterampilan konselor dan klien (Ahmad Huda, 2010). 

Tanpa adanya intervensi medis atau psikososial, penurunan 

penggunaan opioid dan zat lainnya akan sulit terjadi sehingga efektivitas 

program terapi tidak tercapai (Kemenkes, 2010). Intervensi psikososial 

seperti konseling telah ditambahkan pada terapi rumatan metadon (Gruber, 

et al., 2008). 

 


