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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Skizofrenia adalah penyakit jiwa yang memiliki konsekuensi besar yang 

akan berdampak bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Individu yang terkena 

mungkin menunjukkan berbagai gangguan dalam kemampuannya untuk melihat, 

mendengar, dan memproses informasi dari dunia di sekitar mereka. Mereka 

mungkin juga mengalami gangguan dalam proses berpikir normal, serta emosi dan 

perilakunya (Tsuang et al., 2011). Skizofrenia berasal dari bahasa Yunani yang 

terdiri dari 2 kata: “schizein”, yang berarti berpisah, dan “phreno”, yang berarti 

pikiran. Maka dapat didefinisikan bahwa penyakit ini adalah karena koneksi yang 

salah atau perpecahan antara realitas dan pikiran penderita yang mereka percaya. 

Kenyataan yang berubah yang dialami oleh penderita skizofrenia dikenal sebagai 

psikosis, dan seseorang yang mengalaminya dikatakan psikotik (Parks, 2011).   

 Skizofrenia didiagnosis di setiap negara. Sekitar 1% populasi dunia 

menderita skizofrenia (Kelly et al, 2016). Menurut pernyataan WHO, penyakit 

skizofrenia telah menyerang lebih dari 21 juta orang diseluruh dunia dengan 

jumlah perbandingan pada pria sekitar 12 juta dan pada wanita sekitar 9 juta. 

Lebih dari 50% penderita skizofrenia tidak mendapatkan perawatan yang tepat. 

Sembilan puluh persen orang dengan skizofrenia yang tidak diobati tinggal di 

negara berpenghasilan rendah dan menengah. Kurangnya akses terhadap layanan 

kesehatan mental merupakan isu penting. Selanjutnya penderita skizofrenia 

cenderung tidak mencari perawatan daripada populasi umum (WHO, 2016). Data 

Riset Kesehatan Dasar 2013 mencatat jumlah penderita gangguan mental berat 

sebanyak 1,7% per 1000 orang, di Jawa Timur tercatat jumlah prevalensi 

gangguan mental berat sebanyak 2,2% (Kementrian Kesehatan, 2013).    

 Etiologi skizofrenia belum diketahui, faktor risiko yang terkait dengan 

perkembangan penyakit ini meliputi faktor genetik dan lingkungan. Studi 

keluarga, kembar, dan adopsi memberikan bukti kuat bahwa skizofrenia sangat 

diwariskan. Meta-analisis studi kembar telah meneliti dampak gen dan lingkungan 

yang bertanggung jawab terhadap skizofrenia dan memperkirakan heritabilitas
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genetik menjadi 81% dan memiliki pengaruh lingkungan sebesar 11% (Benson, 

2012). Skizofrenia dikaitkan dengan peningkatan aktivitas dopaminergik di jalur 

mesolimbik dan / atau mesokorteks. Percobaan terbaru menggunakan tomografi 

emisi foton tunggal (SPECT) telah menunjukkan bahwa, pada penderita 

skizofrenia, terdapat reseptor D2 yang lebih besar, yang berarti semakin besar 

aktivitas stimulasi dopaminergik (Neal, 2016). 

 Gejala penyakit skzofrenia bervariasi dari orang ke orang dapat berubah 

dari waktu ke waktu bisa semakin membaik dan semakin memburuk. Gejala 

meliputi pikiran dan ucapan yang tidak teratur, kebingungan, perilaku aneh, 

perubahan suasana hati, dan kehilangan minat terhadap kebersihan dan makan. 

Dibutuhkan lebih dari satu tanda atau gejala untuk mendiagnosis skizofrenia pada 

orang dewasa. Saat didiagnosis, gejala skizofrenia biasanya dibagi menjadi tiga 

kategori: positif, negatif, dan kognitif (Iorizzo, 2014). Gagasan terbaru 

menyatakan bahwa gejala positif skizofrenia diakibatkan oleh keadaan 

hiperdopaminergik pada jalur mesolimbik, dan gejala negatif diakibatkan oleh 

keadaan hipodopaminergik pada jalur mesokorteks. Gagasan ini menjelaskan 

mengapa antipsikotik generasi pertama yang hanya memblokir reseptor Dopamin 

D2 yang secara nonselektif efektif untuk mengendalikan gejala positif, namun 

membuat gejala negatif menjadi lebih buruk. (Castle et al, 2015). 

 Prinsip umum yang mendasari terapi skizofrenia harus mencakup 

pendekatan longitudinal yang komprehensif, relevan dengan tahap penyakit, 

disesuaikan dengan individu, dan mencakup domain biologis, psikologis, dan 

sosial. Hal ini juga harus menyesuaikan konteks di mana individu tinggal, 

termasuk keluarga, pekerjaan, dan akomodasi (Castle et al, 2015). Selain itu dari 

segi terapi  farmakologi, sejumlah struktur kimia dilaporkan berkaitan dengan 

sifat antipsikotik. Obat-obatan antipsikotik (neuroleptik) mengendalikan banyak 

gejala skizofrenia. Mereka paling berpengaruh terhadap gejala positif, seperti 

halusinasi dan khayalan. Gejala negatif, seperti gangguan kognitif, penarikan diri 

dan sikap apatis emosional kurang terpengaruh oleh obat neuroleptik.Neuroleptik 

adalah antagonis pada reseptor D2-dopamin (Neal, 2016). Obat-obat ini dapat 

diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Turunan fenotiazin yang terdiri dari 

turunan alifatik (misal: klorpromazin), dan turunan piperidin (misal: tioridazin). 
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Turunan tioxantin yang diwakili oleh tiotiksen. Turunan butirofenon yang paling 

luas digunakan yaitu haloperidol. Struktur lainnya seperti pimozid dan molindon. 

Obat antipsikosik atipikal seperti klozapin, olanzapin, quetiapin, risperidon, 

ziprasidon, dsb. Obat atipikal memiliki farmakologi kompleks tetapi sama-sama 

memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mengubah aktivitas reseptor 5-HT2A 

daripada mengintervensi efek reseptor D2 (Katzung & Trevoret al., 2013). 

 Klorpromazin adalah fenotiazine pertama yang digunakan dalam 

skizofrenia (Neal, 2016). Penemuan klorpromazin pada tahun 1950 merupakan era 

baru dalam pengobatan gangguan ini. Tapi antipsikotik golongan ini memberikan 

banyak efek samping, terutama melalui pengaruhnya pada sistem saraf 

ekstrapiramidal. Hal inilah yang menjadi dasar penemuan obat generasi kedua. 

Namun Tidak ada bukti kuat bahwa agen atipikal yang lebih baru (yaitu kecuali 

clozapine) lebih efektif dalam mengobati gejala psikotik yang terkait dengan 

skizofrenia. Studi Meta-analitik yang menggabungkan percobaan terkontrol acak 

utama dari atipikal telah menyimpulkan bahwa obat tersebut tidak lebih baik 

daripada agen tipikal dalam hal terapi gejala positif (Castle et al, 2015). Meskipun 

semua antipsikotik yang efektif menghambat reseptor D2, namun derajat blokade 

ini ada hubungannya dengan efek lain pada reseptor sangat bervariasi diantara 

obat-obat. Pengikatan ligan-reseptor oleh obat klorpromazin terdiri dari beberapa 

reseptor dengan perbandingan reseptor ɑ1 = 5-HT2A> D2> D1. Blokade reseptor 

selain D2 pada obat klorpromazin berhubungan dengan efek samping penggunaan 

obat ini (Katzung & Trevoret al., 2013). 

 Dari hasil percobaan meta-analysis yang dilakukan oleh Nur et al pada 

tahun 2016 dengan membandingkan obat klorpromazin dengan reserpin 

menunjukkan bahwa klorpromazin memiliki kinerja yang lebih baik dan masih 

termasuk dalam daftar obat penting bagi WHO. Studi ini menyertakan uji klinis 

acak yang berfokus pada klorpromazin versus reserpin untuk skizofrenia yang 

menyajikan data yang dapat digunakan. Perbaikan global jangka pendek pada 

pasien yang menerima klorpromazin lebih baik dibandingkan reserpin.  

 Jurnal lain menunjukkan hasil penelitian meta-analysis yang dilakukan 

oleh Saha et al pada tahun 2016 dengan membandingkan klorpromazin dengan 

golongan atipikal pada populasi tionghoa dalam jangka pendek menunjukkan 
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bahwa klorpromazin lebih banyak memberikan efek samping ekstrak piramidal 

dibandingkan dengan obat golongan atipikal. 

 Oleh karena meningkatnya prevalensi skizofrenia, dibutuhkannya terapi 

jangka panjang, serta adanya efek samping yang serius dalam pengobatan maka 

perlu adanya perhatiaan khusus dalam hal penggunaan antipsikotik yang terkait 

dengan dosis, frekuensi pemberiaan, rute penggunaan dan lama terapi. Oleh sebab 

itu dilakukan penelitiaan untuk mengetahui pola penggunaan antipsikotik 

Klorpromazin pada pasien skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman 

Wediodiningrat Lawang. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Bagaimanakah pola penggunaan antipsikotik Klorpromazin pada pasien 

skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Mengetahui pola penggunaan obat pada pasien skizofrenia rawat inap di 

Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Mengkaji profil penggunaan antipsikotik Klorpromazin yang meliputi 

dosis, frekuensi pemberian, rute penggunaan dan lama terapi melalui data lab dan 

data klinik pada pasien skizofrenia rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman 

Wediodiningrat Lawang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk keluarga 

pasien skizofrenia maupun para klinisi sehingga berguna untuk 

meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian dengan baik.  

b Menjadi bahan informasi yang berguna bagi penelitian selanjutnya. 

 


