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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Skizofrenia adalah suatu gangguan mental yang ditandai dengan gangguan 

pemikiran yang sangat besar, mempengaruhi bahasa, persepsi, dan perasaan diri. 

Hal ini bahwa terjadinya perubahan struktur serta fungsional di otak bahkan sejak 

in utero atau bahwa perubahan tersebut biasanya terjadi pada masa anak-anak, 

remaja atau keduanya. Studi pada anak kembar, anak adopsi, dan keluarga 

menyatakan skizofrenia merupakan suatu penyakit genetik dengan daya waris 

tinggi. Penyakit ini tidak melibatkan satu gen. Teori-teori yang ada saat ini 

melibatkan banyak gen dengan mutasi umum dan jarang, termasuk delesi dan 

insersi besar (variasi jumlah salinan) yang berkombinasi untuk menghasilkan 

gambaran dan perjalanan klinis yang sangat bervariasi (Katzung et al, 2012). 

World Health Organization tahun 2016 menyatakan bahwa individu yang 

menderita penyakit skizofrenia telah mencapai angka 21 juta orang di seluruh dunia 

dan lebih dari 50 % individu yang menderita penyakit skizofrenia tidak 

mendapatkan pelayanan yang memadai dan tepat sasaran. Menurut data Riset 

Kesehatan Daerah tahun 2016 memunjukkan prevalensi skizofrenia mencapai 

sekitar 400.000 orang atau sebanyak 1,7 per 1.000 penduduk dengan gangguan jiwa 

berat terbanyak di DI Yogyakarta, Aceh, Sulawesi Selatan, Bali, dan Jawa Tengah. 

Menurut Maslim, pada 33 rumah sakit jiwa atau RSJ di seluruh Indonesia 

menyatakan bahwa hingga kini diperkirakan jumlah penderita gangguan jiwa berat 

mencapai kurang lebih 2,5 juta orang.  

Prevalensi skizofrenia pada laki-laki dan perempuan sama. Pada pria muncul 

pada usia 15-25 tahun sedangkan pada wanita muncul pada usia 25-35 tahun. 

Setelah  umur 40 tahun jarang terjadi (Elvira, 2013). Faktor- faktor yang 

mempengaruhi predisposisi pada skizofrenia yang dapat dilihat dari segi hereditas 

meli puti faktor psikologi, biologi, lingkungan dan sosiokultural. Berdasarkan hal 

tersebut, terdapat  beberapa pendapat dari para ahli dalam bidang tersebut yang 

menyatakan bahwa penyakit  skizofrenia  berasal  dari  aktivitas  neurotransmitter
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dopamine  yang berlebihan pada bagian tertentu pada otak manusia, dengan kata 

lain penyakit skizofrenia disebabkan karena sensitivitas yang bersifat abnormal 

pada daerah dopamin. 

Gejala pada skizofrenia terbagi menjadi dua yaitu gejala positif dan gejala 

negatif. Gejala positif  ini termasuk halusinasi, delusi, dan perilaku yang tidak tepat 

atau aneh kekacauan dalam berfikir, paranoid dan mengalami kegelisahan. 

Sebaliknya, gejala negatif adalah "kekurangan" pengalaman yang digunakan 

individu secara rutin dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ini termasuk kurangnya 

motivasi, sosial, dan bahkan pengucapan kata-kata dalam percakapan (Lauriello et 

al, 2012). 

Subtipe skizofrenia berdasarkan ICD-10 DSM-V tidak mencantumkan 

subtipe karena keterbatasan validitasnya dalam memprediksi respon pengobatan. 

Skizofrenia paranoid yang paling umum di mana khayalan dan halusinasi 

pendengaran sering terjadi. Pada tipe katatonik  terjadi kekakuan postur (misalnya 

mempertahankan postur aneh), echolalia (penyalinan ucapan) dan echopraxia 

(penyalinan perilaku) dapat terjadi (Lauriello et al, 2012). Skizofrenia herbrefrenik 

memiliki perilaku yang tidak bertanggung jawab dan tidak dapat diprediksi, suasana 

hati yang tidak sesuai, dan tingkah laku yang aneh (Tsuang et al, 2011). Skizofrenia 

residual yaitu ada riwayat salah satu jenis skizofrenia namun pada saat ini negatif 

dan seringkali gejala kognitif mendominasi. Skizofrenia simple yaitu jarang terjadi 

Gejalanya negatif tanpa adanya gejala psikotik awal (Katona et al, 2016). Hipotesis 

pada skizofrenia biasanya dikaitkan dengan hipotesis dopamin yang menjelaskan 

adanya gangguan neurotransmiter sentral yaitu terjadi peningkatan aktivitas 

dopamin sentral (Elvira, 2013). Hipotesis lain seperti hipotesis perkembangan saraf 

(Neurodevelopmental hypothesis) menjelaskan mengenai abnormalitas struktur dan 

morfologi otak penderita skizofrenia, antara lain berupa berat otak yang rata-rata 

lebih kecil 6% daripada otak normal dan adanya gangguan metabolisme didaerah 

frontal dan temporal. Selain hipotesis tersebut, faktor genetik juga dicurigai sebagai 

penyebab terjadinya skizofrenia (Katona et al, 2016). Dalam memutuskan terapi 

yang diberikan pada pasien skizofrenia, terlebih dahulu harus mengetahui gejala 

yang lebih dominan pada pasien skizofrenia (Bruijnzeel et al, 2014). 



  3 

 

 

Tujuan utama dalam pengobatan skizofrenia adalah untuk mengurangi 

frekuensi dan tingkat keparahan, memperbaiki berbagai gejala, meningkatkan 

kapasitas fungsional dan kualitas hidup pasien (Bruijnzeel et al, 2014). Pengobatan 

dapat menurunkan gejala akut, menurunkan frekuensi, tingkat keparahan episode 

psikotik dan mengoptimalkan fungsi psikososial pasien. Namun, banyak pasien 

memerlukan perawatan secara menyeluruh dan pengobatan sepanjang hayat (Lacro 

et al, 2013). 

Terapi skizofrenia meliputi terapi nonfarmakologi dan terapi farmakologi. 

Pada terapi non-farmakologi meliputi terapi perilaku kognitif, pendekatan berbasis 

keluarga, rehabilitasi, dan ECT.  Sedangkan terapi farmakologi penderita 

skizofrenia adalah menggunakan obat antipsikotik, antipsikotik efektif mengobati 

gejala posistif pada episode akut (misalnya halusinasi, delusi) dan mencegah 

kekambuhan (Neal, 2012). Saat ini ada tiga puluh lima antipsikotik yang tersedia di 

dunia, diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar yaitu generasi pertama (tipikal) 

dan generasi kedua (atipikal) (Bruijnzeel, 2014). Kedua generasi obat ini dibedakan 

berdasarkan mekanisme kerjanya, yaitu dopamine receptor antagonist (DRA) atau 

antipsikotik generasi I (APG-I) dan serotonin dopamine antagonist (SDA) atau 

antipsikotik generasi II (APG-II) (Elvira, 2013). Antipsikotik generasi I terdiri 

golongan fenotiazin, tioxantin, butirofenol, difenilbutilpiperidine dan golongan 

subtitusi benzamid. Sedangkan antipsikotik generasi II terdiri dari klozapin, 

risperidon, olanzapin, quetiapin, aripripazol dan ziprasidon (Neal, 2012). 

Obat APG-I mempunyai keterbatasan dalam dosis penggunaannya untuk 

pasien. Jika digunakan dalam dosis yang melampaui batas maka akan menimbulkan 

efek samping berupa sindrom ekstra piramidal yang berupa seperti tardive 

diskinesia, akatisia, parkinsonisme, distonia dimana efek samping ini akan 

mengganggu pasien sehingga tidak ingin melanjutkan pengobatan kembali (Lacro 

et al, 2013). EPS dapat muncul sejak awal pemberian obat antipsikotik tergantung 

dari besarnya dosis dan kondisi pasien. Untuk mengatasi EPS dapat dengan 

mengurangi dosis antipsikosis hingga kecenderungan efek EPS menurun dan dapat 

juga diberikan obat antiparkinson dengan pengaturan rejimen dosis (Lacro et al, 

2013).   
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Salah satu contoh antikolinergik yaitu obat triheksifenidil yang memiliki efek 

langsung menuju sentral yang lebih kuat jika dibandingkan dengen perifer. 

Triheksifenidil bekerja melalui neuron dopaminergik mekanisme kerjanya dengan 

meningkatkan pelepasan dopamin dari vesikel prasinaptik, penghambatan ambilan 

kembali dopamin ke dalam terminal saraf prasinaptik atau menimbulkan suatu efek 

agonis pada reseptor dopamin pascasinaptik. Triheksifenidil sebagai terapi efek 

samping esktrapiramidal yang diinduksi oleh antipsikotik dan obat-obatan sistem 

saraf sentral seperti akathisia, distonia, diskinesia dan pseudoparkinsonism 

(Swayami & Ayu, 2015). 

Menurut Indonesian Journal of Medicine and Health penggunaan 

triheksifenidil sebagai profilaksis yang berarti diberikan sebelum EPS terjadi 

diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan. Namun 

demikian, penggunaannya masih kontroversial karena tidak hanya menekan 

kejadian EPS dan efek samping negatif lainnya namun juga meningkatkan kejadian 

gejala psikotik aktif dan fungsi kognitif yang berubah pada pasien lanjut usia. 

Tingginya penggunaan triheksifenidil sebagai profilaksis dalam penelitian ini 

mungkin disebabkan oleh sejumlah besar penggunaan obat antipsikotik atipikal dan 

rejimen kombinasi yang menjadi prediktor kejadian EPS. 

Triheksifenidil memiliki banyak dampak pada pengobatan antipsikotik 

banyak literatur telah menyebutkan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan 

sebelum menggunakan triheksifenidil termasuk usia pasien, jenis kelamin, jenis 

obat antipsikotik, dan riwayat gejala ekstrapiramidal sebelumnya (Kaplan and 

Sadock’s, 2011). Berdasarkan literatur menyatakan bahwa obat triheksifenidil 

ternyata memiliki dampak buruk bagi pasien, maka menurut peneliti perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan pola penggunaan triheksifenidil 

yang akan digunakan pada pasien skizofrenia yang mendapatkan terapi antipsikotik 

di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang, Malang Jawa Timur.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan Triheksifenidil sebagai Antikolinergik pada 

pasienpskizofreniaodi Rumah SakitoJiwaoDr. Radjiman Wediodiningrat Lawang ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

a. Mengetahuiopolaopenggunaan Triheksifenidil padaopasienoskizofrenia di 

RumahoSakit JiwaoDr. RadjimanoWediodiningratoLawang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahuiopolaopenggunaan Triheksifenidil pada pasien skizofrenia 

meliputi jenis sediaan, dosis, rute pemberian, frekuensi danolama 

pemberian terkaitodata LaboratoriumodanoKlinik. 

1.4 Manfaat Penelitian  

a. Mempelajari pola terapi farmakologi pada pasien skizofrenia sehingga 

farmasis dapat memberi pelayanan kefarmasian bersama dengan petugas 

kesehatan lain. 

b.  Memberikan informasi tentang penggunaan obat triheksifenidil yang sesuai 

pada pasien skizofrenia sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan dan 

kualitas hidup pasien. 

c. Sebagai masukan untuk proses pengambilan keputusan atau rekomendasi 

terapi dalam pelayanan farmasi klinis.  


