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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Skizofrenia 

2.1.1 Definisi 

 Skizofrenia adalah gangguan jiwa yang parah dan kronis dengan 

prevalensi sekitar 1%. Onset biasanya pada masa remaja sampai awal masa 

dewasa, tapi sangat jarang terjadi. Gejala-gejala skizofrenia dikelompokkan 

menjadi gejala positif, yaitu keyakinan tetap palsu yang tidak dapat dianggap 

beralasan (delusi), persepsi abnormal (halusinasi), ucapan dan perilaku yang tidak 

teratur, dan gejala negatif (Sachdev et al, 2010). gejala negatif termasuk 

kehilangan motivasi (avolition), kehilangan jangkauan emosional (restricted 

influence), dan penurunan ucapan spontan (berbicara minim) (Kelly et al, 2016). 

 Skizofrenia adalah salah satu gangguan kejiwaan yang paling kompleks. 

Aspek lain dari penyakit ini juga menghasilkan rasa sakit yang hebat, seperti tidak 

bisa mengendalikan keadaan dengan pikiran sehat yang mengakibatkan sejumlah 

besar korbannya mencoba untuk bunuh diri (Weinberger et al, 2011). Individu 

dengan diagnosis ini sering mengalami siklus remisi dan kambuh sepanjang hidup 

mereka. Pemulihan dari skizofrenia saat ini biasanya merupakan proses yang 

panjang dengan periode kemajuan dalam mengembalikan partisipasi sosial yang 

bermakna (Shean, 2010). 

2.1.2 Epidemiologi 

 Menurut studi area epidemiologi prevalensi skizofrenia seumur hidup di 

AS berkisar antara 0,6% sampai 1,9%. Prevalensi skizofrenia diseluruh dunia 

sangat mirip diantara kebanyakan budaya. Onset penyakit cenderung lebih awal 

pada laki-laki dengan mulai dari awal usia 20 tahun sedangkan pada wanita 

berawal dari usia 20-30 tahun (Dipiro et al, 2014). Skizofrenia dapat menyerang 

orang-orang dari semua ras dan jenis kelamin, dan juga termasuk semua kelas 

sosial dan ekonomi. Menurut WHO, lebih dari 21 juta orang di seluruh dunia 

menderita skizofrenia. Di Amerika Serikat, penyakit ini menyerang kira-kira 2,4 

juta orang dewasa (Parks, 2011).  
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  Gambar 2.1.DALY Skizofrenia menurut WHO 

 Dari gambar diatas terlihat bahwa Indonesia merupakan Negara terbesar 

dengan indikasi Skizofrenia. Indikator kesehatan jiwa yang dinilai pada Riskesdas 

2013 antara lain gangguan jiwa berat, gangguan mental emosional serta cakupan 

pengobatannya. Gangguan jiwa berat adalah gangguan jiwa yang ditandai oleh 

terganggunya kemampuan menilai realitas atau tilikan (insight) yang buruk. 

Gejala yang menyertai gangguan ini antara lain berupa halusinasi, ilusi, waham, 

gangguan proses pikir, kemampuan berpikir, serta tingkah laku aneh, misalnya 

agresivitas atau katatonik. Gangguan jiwa berat dikenal dengan sebutan psikosis 

dan salah satu contoh psikosis adalah skizofrenia (Kemenkes, 2013). 

 Gangguan jiwa berat menimbulkan beban bagi pemerintah, keluarga serta 

masyarakat oleh karena produktivitas pasien menurun dan akhirnya menimbulkan 

beban biaya yang besar bagi pasien dan keluarga. Dari sudut pandang pemerintah, 

gangguan ini menghabiskan biaya pelayanan kesehatan yang besar. Sampai saat 

ini masih terdapat pemasungan serta perlakuan salah pada pasien gangguan jiwa 

berat di Indonesia. Hal ini akibat pengobatan dan akses ke pelayanan kesehatan 

jiwa belum memadai. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah melalui 

Kementerian Kesehatan adalah menjadikan Indonesia bebas pasung oleh karena 

tindakan pemasungan dan perlakukan salah merupakan tindakan yang melanggar 

hak asasi manusia (Kemenkes, 2013). 
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Tabel II.1. Prevalensi Gangguan Jiwa Berat Menurut Provinsi Indonesia 2013 

Provinsi Gangguan Jiwa Berat (Psikosis/Skizofrenia) 

Aceh 2,7 

Sumatera Utara 0,9 

Sumatera Barat 1,9 

Riau 0,9 

Jambi 0,9 

Sumatera Selatan 1,1 

Bengkulu 1,9 

Lampung 0,8 

Bangka Belitung 2,2 

Kepulauan Riau 1,3 

DKI Jakarta 1,1 

Jawa Barat 1,6 

Jawa Tengah 2,3 

DI Yogyakarta 2,7 

Jawa Timur 2,2 

Banten 1,1 

Bali 2,3 

Nusa Tenggara Barat 2,1 

Nusa Tenggara Timur 1,6 

Kalimantan Barat 0,7 

Kalimantan Tengah 0,9 

Kalimantan Selatan 1,4 

Kalimantan Timur 1,4 

Sulawesi Utara 0,8 

Sulawesi Tengah 1,9 

Sulawesi Selatan 2,6 

Sulawesi Tenggara 1,1 

Gorontalo 1,5 

Sulawesi Barat 1,5 

Maluku 1,7 

Maluku utara 1,8 

Papua Barat 1,6 

Papua 1,2 

Indonesia 1,7 

              (Kemenkes, 2013) 

2.1.3 Etiologi 

 Meskipun etiologi skizofrenia tidak diketahui, penelitian telah 

menunjukkan berbagai kelainan pada struktur dan fungsi otak. Namun, perubahan 

ini tidak konsisten di antara semua individu dengan diagnosis skizofrenia, dan 
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masih banyak yang harus dipelajari tentang patogenesisnya (Dipiro et al, 

2014).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. skizofrenia dan memperkirakan 

heritabilitas genetik menjadi 81% dan memiliki pengaruh lingkungan sebesar 11% 

(Benson, 2012).  

 Penyebab skizofrenia kemungkinan multifaktorial; Artinya, beberapa 

kelainan patofisiologis dapat berperan dalam menghasilkan fenotipe klinis yang 

serupa namun bervariasi yang kita sebut sebagai skizofrenia. Model 

neurodevelopmental telah muncul sebagai satu penjelasan yang mungkin untuk 

etiologi skizofrenia. Model ini mengusulkan bahwa skizofrenia berasal dari 

beberapa gangguan pernapasan in-utero yang belum diketahui, yang mungkin 

terjadi selama trimester kedua kehamilan. Bukti untuk ini diberikan oleh migrasi 

neuron abnormal yang ditunjukkan pada sebagian besar penelitian skizofrenia. 

(Dipiro et al, 2014). . 

2.1.3.1 Faktor Genetik 

 para ahli telah mencapai kesimpulan bahwa faktor genetik (warisan) dan 

prenatal (sebelum kelahiran) dapat menyebabkan kerentanan terhadap skizofrenia 

(Pratt, 2014). Skizofrenia memiliki komponen genetik yang kuat: Adopsi, 

keluarga, dan studi kembar sangat mendokumentasikan heritabilitas skizofrenia. 

Heritabilitas merupakan ekspresi matematis dari jumlah varians dalam fenotipe 

yang dijelaskan oleh variasi genetik. Dalam hal ini tidak mengukur seberapa 

banyak variasi fenotip yang disebabkan oleh gen; melainkan untuk mencerminkan 

kontribusi relatif faktor genetik vs non-genetik dalam menentukan fenotipe 

(Samson and Wong, 2015). Risiko pengembangan skizofrenia pada keluarga 

tingkat pertama dari proband sekitar 10%, dibandingkan dengan 3% pada keluarga 

tingkat dua. Studi keterkaitan genom luas telah mengidentifikasi setidaknya 15 

lokus genetik yang rentan dengan keterkaitan moderat dengan skizofrenia 

termasuk aktivator oksidase DISC1, Neuregulin 1, Dysbindin, pengoksidasi 

oksidase asam amino dan catechol-o-methyl transferase (Multani, 2014). Proses 

selanjutnya, yang mempengaruhi perkembangan neuron di otak, terutama yang 
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terjadi selama masa remaja dan terpapar peristiwa stres, dapat memicu ekspresi 

perilaku dari kerentanan ini (Pratt, 2014). 

2.1.3.2 Faktor Lingkungan 

 Musim kelahiran, variasi geografis, penyalahgunaan zat, lingkungan 

uterus, stres prenatal, paparan pranatal terhadap toksisitas lingkungan, ukuran 

keluarga, dan ketersediaan makanan ibu yang memadai merupakan faktor 

pendukung dalam pengembangan skizofrenia (Pratt, 2014). Faktor lingkungan 

yang mungkin berperan dalam etiologi skizofrenia mencakup komplikasi 

kebidanan (mis., Kelahiran prematur, berat lahir rendah, preeklampsia, dan 

hipoksia) serta paparan prenatal atau gestasional terhadap infeksi. Musiman 

kelahiran, dengan kelahiran musim dingin-musim semi sebagai faktor risiko 

skizofrenia, menunjukkan bahwa infeksi influenza ibu selama kehamilan mungkin 

mengganggu perkembangan otak janin. Paparan infeksi mikroba lainnya (mis., 

Toksoplasmosis dan penyakit genitourinari) selama masa gestasi juga dapat 

membahayakan perkembangan saraf (Benson, 2012). 

2.1.3.3 Perubahan Neuroanatomis 

 Perubahan neuroanatomis pada skizofrenia: PFC skizofrenia dan 

hipokampus mengalami perubahan neuroanatomis yang substansial. Volume otak 

dan materi abu-abu berkurang (Pratt, 2014). Terjadi peningkatan ukuran ventrikel 

(Wells et al, 2015). 

2.1.3.4 Perubahan Sirkuit Fungsional pada Skizofrenia 

 Perubahan pada substrat saraf, seperti reseptor AMPA dan NMDA dan 

sinyal, protein berafiliasi mempengaruhi pembelajaran, memori, dan fungsi 

kognitif lainnya yang mendasari neuroplastisitas (Pratt, 2014).  

2.1.3.5 Gangguan Transmisi Sinaptik Pada Skizofrenia 

 Spektroskopi resonansi magnetik (MRS) penderita skizofrenia 

menunjukkan kelainan glutamatergik akibat penurunan kadar asam amino N-asetil 

aspartat (NAA) di korteks prefrontal, korteks temporal, talamus, ganglia basal, 

dan otak kecil. Otak skizofrenia juga telah mengurangi ekspresi subtipe reseptor 

dopamin atau fungsi sinapsis dopaminergik, sintesis GABA yang berkurang, dan 

hipofungsi reseptor glutamat (Pratt, 2014). Aktivitas GABAergik yang berkurang 

dapat menyebabkan disinhibisi aktivitas glutamatergik hilir, yang dapat 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
 

 
 

menyebabkan hiperstimulasi neuron kortikal melalui reseptor non-NMDA. 

Reseptor NMDA, saluran ion, memerlukan glisin untuk aktivasi penuh (Katzung 

& Trevoret al, 2013).  

2.1.3.6 Sitokin pada Skizofrenia 

 Disregulasi dalam respon imun selular dan humoral dengan mengubah 

respons kekebalan tipe 2 (Th2) terhadap respons tipe 1 (Th1) terlihat pada 

skizofrenia. Tingkat gen interferon (IFN) -γ, sitokin sitokin T1 pro-inflamasi, IL-

1β, TNF-α, IL-6, IL-2, IL-10, dan IL-4, anti-inflamasi yang penting, meningkat 

dalam gangguan skizofrenia (Pratt, 2014). 

2.1.3.7 Hipotesis Serotonin Terhadap Skiofrenia 

 Skizofrenia diduga berhubungan dengan reseptor serotonin (5-HT). 

Penemuan bahwa indole halusinogen seperti LSD (lysergic acid diethylamide) dan 

meskaline adalah agonis serotonin (5-HT) yang menyebabkan pencarian 

halusinogen endogen dalam urin, darah, dan otak pasien dengan skizofrenia. Telah 

ditemukan bahwa blokade reseptor 5-HT2A merupakan faktor kunci dalam 

mekanisme tindakan kelas utama obat antipsikotik atipikal, dimana klozapine 

adalah prototipe, dan termasuk dalam rangka pengenalannya di seluruh dunia, 

melperone, Risperidone, zotepine, blonanserin, olanzapine, quetiapine, 

ziprasidone, aripiprazole, sertindole, paliperidone, iloperidone, asenapine, dan 

lurasidone. Obat-obat ini adalah agonis invers dari reseptor 5-HT2A; Artinya, 

obat-obat ini menghalangi aktivitas konstitutif reseptor ini. Reseptor ini 

memodulasi pelepasan dopamin, norepinephrine, glutamat, GABA, dan 

asetilkolin, di antara neurotransmiter lainnya di korteks, daerah limbik, dan 

striatum. Stimulasi reseptor 5-HT2A menyebabkan depolarisasi neuron glutamat, 

namun juga stabilisasi reseptor N-metil-d-aspartat (NMDA) pada neuron 

postsinaps (Katzung & Trevor et al, 2013). 

2.1.3.8 Hipotesis Dopamin Terhadap Skizofrenia 

 Beberapa bukti menunjukkan bahwa aktivitas dopaminergik limbik 

berlebihan berperan dalam psikosis.  

a. Banyak obat antipsikotik sangat menghambat reseptor D2 postsinaps di 

sistem saraf pusat, terutama pada sistem frontal mesolimbik dan striatal; 

Ini termasuk agonis dopamin parsial, seperti aripiprazole dan bifeprunox.  
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b. Obat yang meningkatkan aktivitas dopaminergik, seperti levodopa, 

amfetamin, dan bromokriptin dan apomorfin, memperparah psikosis 

skizofrenia atau menghasilkan psikosis de novo pada beberapa pasien.  

c. Kepadatan reseptor Dopamin telah ditemukan postmortem untuk 

ditingkatkan pada otak penderita skizofrenia yang belum pernah diobati 

dengan obat antipsikotik.  

d. Beberapa tapi tidak semua penelitian postmortem pada subyek skizofrenia 

telah melaporkan peningkatan kadar dopamin dan kepadatan reseptor D2 

di nukleus akumben, kaudatum, dan putamen.  

e. Penelitian pencitraan telah menunjukkan peningkatan pelepasan dopamin 

striatal yang disebabkan amfetamin, meningkatkan hunian awal reseptor 

D2 striatal oleh dopamin ekstraselular, dan tindakan lain yang konsisten 

dengan sintesis dan pelepasan dopamin striatal yang meningkat.  

 Aktivitas dopaminergik kortikal atau hipokampus yang berkurang telah 

disarankan untuk mendasari gangguan kognitif dan gejala negatif skizofrenia. 

(Katzung & Trevoret al, 2013).  

2.1.4 Klasifikasi Skizofrenia 

2.1.4.1 Skizofrenia Tipe Paranoid 

 Ciri skizofrenia paranoid adalah keasyikan dengan satu atau beberapa 

delusi atau halusinasi pendengaran yang persisten. Delusi paranoid biasanya 

bersifat persekutor, tapi khayalan lainnya bisa terjadi. Sering kali, halusinasi yang 

dialami individu terkait dengan sifat delusinya. Seiring dengan ciri-ciri ini, 

individu mungkin memiliki rasa curiga dan mungkin tampak tegang, dijaga, dan 

dicadangkan ke titik ketidakjelasan atau bahkan mutisme. Sementara delusi dan / 

atau halusinasi hampir terlihat secara universal pada individu dengan subtipe 

skizofrenia ini, gambaran klinis lainnya, seperti permusuhan, agresi, dan bahkan 

kekerasan, mungkin ada dalam derajat yang berbeda-beda. Pasien paranoid 

menunjukkan hanya ringan, jika ada, gangguan pada tes neuropsikologis, dan 

prognosis jangka panjang mereka biasanya lebih baik daripada individu dengan 

subtipe skizofrenia lainnya (Tsuang et al., 2011). Tidak termasuk tingkat 

disorganisasi ucapan / perilaku yang terlihat pada subtipe lainnya. Individu 

mungkin merasa tegang, curiga, dan waspada termasuk kecemasan, kemarahan, 
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sikap acuh tak acuh, dan argumentativeness. Onset sering diakhir dibandingkan 

dengan subtipe skizofrenia lainnya; sedikit atau tidak ada kerusakan dalam fungsi 

neurokognitif (Lindenmayer and Khan, 2012). 

2.1.4.2 Skizofrenia Tipe Tidak Terorganisir (Hebefrenik) 

 Seperti namanya, skizofrenia yang tidak terorganisir ditandai oleh cara 

bicara yang kacau atau bingung, perilaku yang tidak teratur, dan pengaruh yang 

tidak tepat. Pasien dengan skizofrenia yang tidak teratur mungkin menunjukkan 

keluhan hipokondria dan mengungkapkan pikiran aneh. Seringkali pasien ini 

menunjukkan perilaku aneh juga, dan mungkin menderita penarikan sosial yang 

parah. Pasien mungkin juga memiliki delusi fragmentasi atau halusinasi, tapi tidak 

pernah sistematis dan tanpa tema yang koheren. Skizofrenia yang tidak teratur 

bermanifestasi dengan struktur kepribadian premorbid yang buruk, menunjukkan 

onset penyakit yang dini dan mendadak (Tsuang et al., 2011). 

2.1.4.3 Skizofrenia Tipe Katatonik 

 Skizofrenia katatonik dinamai untuk gangguan motorik yang tidak biasa 

yang terlihat pada kelompok pasien ini. Gangguan psikomotorinya yang parah 

berkisar dari negativisme, mutisme, dan kekakuan, ke keadaan yang hiperaktif dan 

gelisah. Gerakan dan tingkah laku menjadi stereotip, dan pasien mungkin 

mengalami masa-masa kelesuan ekstrem di mana keadaan fleksibilitas diamati. 

Beberapa pasien katatonik dapat dengan cepat bergantian antara ekstremitas dan 

kegembiraan, menimbulkan ancaman yang tidak terduga pada diri mereka sendiri 

atau orang lain. Karena keadaan motorik abnormal ini dapat berlangsung untuk 

waktu yang lama, individu katatonik dapat mengalami kekurangan gizi, kelelahan, 

atau demam yang sangat tinggi (Tsuang et al., 2011).  

2.1.4.4 Skizofrenia Tipe Tidak Berdiferensiasi 

 Didiagnosis jika semua kriteria DSM-IV-TR Gejala hadir namun 

gambaran klinis tidak sesuai dengan salah satu dari tiga subtipe yang telah 

dijelaskan (Tsuang et al., 2011). 

2.1.4.5 Skizofrenia Tipe Residual 

 Subtipe skizofrenia residu digunakan untuk mengklasifikasikan individu-

individu dengan riwayat setidaknya satu episode skizofrenia dan beberapa tanda-

tanda sisa dari kelainan ini, namun tidak ada gejala psikotik aktif. Contoh 'tanda 
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sisa' kelainan ini mungkin mencakup fitur yang menyerupai gejala negatif, seperti 

penumpukan emosional dan penarikan diri secara sosial, atau gejala positif, 

termasuk pikiran yang tidak masuk akal, perilaku eksentrik, dan pelonggaran 

asosiasi. Jika delusi dan halusinasi hadir, mereka relatif ringan dan memiliki 

sedikit pengaruh yang terkait dengannya (Tsuang et al., 2011). 

2.1.5 Patofisiologi Skizofrenia 

 Hipotesis dopamin, teori patofisiologis tertua, mengemukakan bahwa 

psikosis disebabkan oleh dopamin berlebihan di otak. Hipotesis ini mengikuti 

penemuan bahwa klorpromazin, obat antipsikotik pertama, adalah antagonis 

dopamin postsinaps (Kelly, 2016). Sebuah meta-analisis terbaru dari tinjauan 

sistematis yang dilakukan sejak tahun 2000 menemukan penurunan materi abu-

abu yang konsisten di beberapa wilayah otak, termasuk lobus frontal, cingulate 

gyri, dan daerah temporal medial. Peningkatan ukuran ventrikel yang sesuai juga 

diamati dan juga penurunan materi putih di korpus callosum. Perubahan volume 

hipokampal mungkin terkait dengan penurunan dalam pengujian neuropsikologis. 

Alih-alih penurunan jumlah neuron di daerah otak yang terkena, penurunan dalam 

komunikasi aksonal dan dendritik antara sel dapat mengakibatkan hilangnya 

konektivitas yang dapat menjadi hubungan penting dengan adaptasi neuron dan 

homeostasis SSP. (Dipiro et al, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2.Jalur dopaminergik pada otak manusia (Crocker, 1994) 
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 Dopamin adalah modulator neurotransmiter yang lama dipahami 

memainkan peran penting dalam skizofrenia. Empat jalur dopamin utama telah 

terlibat dalam neurobiologi skizofrenia dan efek samping obat antipsikotik: (1) 

mesolimbik, (2) mesokorteks, (3) nigrostriatal, dan (4) tuberoinfundibular. 

a Hiperaktif jalur dopamin mesolimbik dapat mendasari beberapa gejala 

positif skizofrenia (Marcsisin, 2017). Proyek jalur dopamin mesolimbik 

memproyeksikan dari sel-sel tubuh dopaminergik di daerah tegmental 

ventral batang otak ke terminal akson di salah satu daerah limbik otak, 

yaitu nucleus accumbens pada striatum ventral. Jalur ini diperkirakan 

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 

(Stahl, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Aktivitas Hiperdopaminergik di Jalur Mesolimbik (Stahl, 2013) 

b Jalur mesokorteks juga muncul dari batang otak namun diproyeksikan ke 

daerah korteks. Gejala negatif dan kognitif skizofrenia mungkin terkait 

dengan penurunan aktivitas di jalur mesokorteks, yang dapat menyebabkan 

penurunan neurotransmisi dopamin di daerah korteks seperti korteks 

prefrontal.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar2.4.Aktivitas Hipodopaminergik di jalur Mesokorteks (Stahl, 2013) 

c Proyek jalur nigrostriatal dari substantia nigra ke ganglia basal (Marcsisin, 

2017).Jalur dopamin nigrostriatal adalah bagian dari sistem saraf 

ekstrapiramidal, dan mengendalikan gerakan motorik. Kekurangan dalam 

dopamin di jalur ini menyebabkan gangguan gerakan termasuk penyakit 

Parkinson, ditandai dengan kekakuan, akinesia / bradikinesia (mis., 

Kurang pergerakan atau perlambatan gerakan), dan tremor. Kekurangan 

Dopamin di ganglia basalis juga bisa menghasilkan akathisia (sejenis 

kegelisahan), dan distonia (gerakan memutar terutama wajah dan leher). 

Jalur ini merupakan tempat utama tindakan antipsikotik klasik, yang 

dianggap sebagai situs utama antipsikotik pemblokiran dopamin (Stahl, 

2013). 

d Jalur tuberoinfundibular, yang memproyeksikan dari hipotalamus ke 

hipofisis anterior (Marcsisin, 2017). Biasanya, neuron ini aktif dan 

menghambat pelepasan prolaktin. Namun, dalam keadaan pasca 

persalinan, aktivitas neuron dopamin ini menurun. Tingkat prolaktin dapat 

meningkat selama menyusui sehingga laktasi akan terjadi. Jika fungsi 

neuron dopamin tuberoinfundibular terganggu oleh lesi atau obat-obatan, 

tingkat prolaktin juga dapat meningkat. Peningkatan tingkat prolaktin 

dikaitkan dengan galaktorea (sekresi payudara), amenore (kehilangan 

ovulasi dan periode menstruasi), dan kemungkinan masalah lain seperti 

disfungsi seksual (Stahl, 2013). 
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2.1.6 Gejala dan Gambaran Klinis 

 Gejala akut mungkin termasuk: tidak berhubungan dengan kenyataan; 

Halusinasi (terutama mendengar suara); Delusi (keyakinan palsu yang tetap); 

Gagasan pengaruh (tindakan yang dikendalikan oleh pengaruh eksternal); Proses 

berpikir terputus (longgar asosiasi); Ambivalensi (pemikiran kontradiktif); Datar, 

tidak tepat, atau labil; Autisme (ditarik dan berpikir di dalam hati); 

Ketidakberdayaan, permusuhan, dan agresi verbal atau fisik; Gangguan 

keterampilan perawatan diri; dan terganggu tidur dan nafsu makan. Setelah 

episode psikotik akut teratasi, biasanya ada fitur residual (misalnya kecemasan, 

kecurigaan, kurangnya motivasi, wawasan buruk, penilaian terganggu, penarikan 

sosial, kesulitan dalam belajar dari pengalaman, dan keterampilan perawatan diri 

yang buruk). Penyalahgunaan zat komorbid dan ketidakpatuhan dengan obat biasa 

terjadi. (Wells et al, 2015). Gejala skizofrenia umumnya terbagi menjadi tiga 

domain yang berbeda: gejala positif, negatif dan kognitif (Ellenbrock & cesura, 

2014). 

2.1.6.1 Gejala Positif 

 Gejala positif adalah fitur yang biasanya tidak hadir pada subyek kontrol 

yang sehat namun terjadi pada pasien akibat proses penyakit. Pada skizofrenia, 

gejala ini meliputi terutama halusinasi, delusi dan gangguan pikiran. Sehubungan 

dengan halusinasi, mereka yang berada dalam domain pendengaran (terutama 

mendengar suara) adalah hal yang paling menonjol, meskipun halusinasi visual 

dan taktil juga terjadi (Ellenbrock & cesura, 2014). Gejala positif dapat 

diklasifikasikan sebagai persepsi (yaitu, mempengaruhi persepsi, atau kemampuan 

untuk menyadari beberapa stimulus melalui indra), kognitif (yaitu, mempengaruhi 

proses berpikir), emosional, atau motorik, bergantung pada bidang perilaku mana 

yang terlibat (Tsuang et al., 2011). Gejala positif dapat menyebabkan 

disorganisasi lebih lanjut dan penolakan sosial (Swartz, 2010). 

2.1.6.2 Gejala Negatif 

 Gejala negatif meliputi penarikan diri secara sosial, apatis, berbicara 

minim dan anhedonia. Sementara sifat-sifat ini mungkin juga ada sampai batas 

tertentu pada subjek normal, mereka sangat dibesar-besarkan pada pasien 

skizofrenia (Ellenbrock & cesura, 2014). Gejala negatif mempengaruhi aspek 
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kognitif, emosional, dan perilaku kehidupan seseorang, namun melakukannya 

dengan arah penurunan ekspresi dan responsif. Gejala negatif mungkin lebih 

kronis dan dalam beberapa hal, lebih merusak daripada gejala positif (Tsuang et 

al., 2011). Gejala negatif dapat mengurangi minat dan inisiatif (Swartz, 2010). 

2.1.6.3 Gejala Kognitif 

 Gejala kognitif adalah definisi dalam pembelajaran dan ingatan serta aspek 

lain dalam domain kognitif (Ellenbrock & cesura, 2014). Gangguan kognitif ini 

biasanya ada sebelum timbulnya penyakit dan bahkan ada beberapa data yang 

menunjukkan bahwa tingkat kerusakan pada aspek kognisi tertentu memprediksi 

selanjutnya (Goff et al, 2010). 

2.1.7 Diagnosis 

 Dalam mendiagnosis skizofrenia perlu dilakukan beberapa evaluasi 

termasuk evaluasi medis, pemeriksaan fisik, uji status mental pasien, dan tes 

lainnya yang sesuai. Beberapa tes yang dapat menunjang diagnosa skizofrenia 

meliputi: 

a. MRI (magnetic resonance imaging): gambaran otak yang dibuat dengan 

magnet khusus untuk memeriksa tumor atau perubahan struktur otak 

lainnya. 

b. CAT (computed axial tomography) atau CT scan: gambaran otak yang 

menggunakan teknik sinar-X khusus untuk memeriksa beberapa perubahan 

tidak biasa seperti tumor. 

c. EEG (electroencephalogram): digunakan untuk memeriksa gelombang 

otak, memeriksa kejang-kejang. 

d. Skrining obat: Agar memastikan diagnosis skizofrenia bukan berasal dari 

zat kimia obat. 

e. Tes darah: untuk memastikan tidak ada virus yang tidak biasa, bakteri, 

atau penyakit lain yang muncul dalam darah yang mungkin menyebabkan 

gejala (Miller and Mason, 2011). 

 Kriteria diagnostik skizofrenia seperti yang didefinisikan oleh versi terbaru 

DSM (DSM-IV-TR) dikumpulkan ke dalam enam perangkat, diberi label A-F 

(Tsuang et al, 2011). Diagnosis skizofrenia dimulai dengan pengumpulan gejala 

khasnya (Lauriello et al, 2012). 
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2.1.7.1 Kriteria A 

 Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental, ed 5. (DSM-5), 

menentukan kriteria diagnostik berikut ini: Gejala terus-menerus yang bertahan 

paling lama 6 bulan dengan gejala fase aktif minimal satu bulan (Kriteria A) dan 

dapat mencakup gejala prodromal atau residu (Wells et al, 2015). Dalam Kriteria 

A, semua gejala khas dirinci untuk diperiksa oleh klinisi. Setidaknya dua atau 

lebih gejala ini harus hadir selama 1 bulan atau lebih. Seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya, gejalanya mungkin termasuk delusi (keyakinan salah), 

halusinasi (mispersepsi), disorganisasi (ucapan dan perilaku masing-masing 

dikodekan secara terpisah), dan gejala negatif (perataan, alogia, atau 

penghindaran) (Lauriello et al, 2012). Jika individu menunjukkan jenis delusi 

tertentu, halusinasi pendengaran, gangguan pikiran, catatonia, atau gejala negatif, 

kriteria A telah terpenuhi (Tsuang et al, 2011). 

2.1.7.2 Kriteria B 

 Untuk sebagian besar waktu sejak permulaan gangguan, tingkat fungsi di 

satu atau lebih area utama, seperti pekerjaan, hubungan interpersonal, atau 

perawatan diri sendiri, berada jauh di bawah tingkat yang dicapai sebelum onset 

(atau saat onset terjadi masa kanak-kanak atau remaja, ada kegagalan untuk 

mencapai tingkat diharapkan dari fungsi interpersonal, akademik, atau pekerjaan) 

(Kelly et al, 2016). 

2.1.7.3 Kriteria C 

 Tanda-tanda terus menerus dari gangguan tersebut bertahan paling lama 6 

bulan. Periode 6 bulan ini harus mencakup setidaknya 1 bulan gejala (atau kurang 

jika berhasil diobati) yang memenuhi Kriteria A (yaitu gejala fase aktif) dan 

mungkin termasuk periode gejala prodromal atau residual. Selama periode 

prodromal atau residu ini, tanda-tanda gangguan dapat diwujudkan hanya dengan 

gejala negatif atau dua atau lebih gejala yang tercantum dalam Kriteria A hadir 

dalam bentuk yang lemah (misalnya, kepercayaan aneh, pengalaman perseptual 

yang tidak biasa) (Kelly et al, 2016). 

2.1.7.4 Kriteria D 

 Tujuan kriteria D adalah untuk membedakan skizofrenia dari gangguan 

depresi atau manik penuh dengan fitur psikotik untuk memastikan bahwa 
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diagnosis skizofrenia mewakili rangkaian pasien yang relatif sama dengan ciri-ciri 

umum. Jika sindrom depresif atau manik lebih dominan, pasien tidak akan 

menerima diagnosis skizofrenia kecuali jika gangguan mood berkembang setelah 

fase aktif sindrom skizofrenia atau singkat dalam kaitannya dengan itu (Tsuang et 

al, 2011). 

2.1.7.5 Kriteria E 

 Gangguan ini tidak disebabkan oleh efek fisiologis zat (misalnya obat 

penyalahgunaan obat terlarang) atau kondisi medis lainnya (Kelly et al, 2016). 

Pengecualian ini diperlukan karena kondisi lain diketahui meniru tanda dan gejala 

skizofrenia (Tsuang et al, 2011).   

2.1.7.6 Kriteria F 

 Jika ada riwayat kelainan spektrum autisme atau gangguan komunikasi 

pada onset masa kanak-kanak, diagnosis tambahan skizofrenia dilakukan hanya 

jika khayalan atau halusinasi yang menonjol, disamping gejala skizofrenia lain 

yang diperlukan, juga hadir paling sedikit 1 bulan (atau kurang jika berhasil 

diobati) (Kelly et al, 2016). 

2.2 Terapi Skizofrenia 

2.2.1 Tujuan Terapi Skizofrenia 

 Tujuannya adalah untuk mengurangi gejala target, menghindari efek 

samping, memperbaiki fungsi dan produktivitas psikososial, mencapai kepatuhan 

terhadap rejimen yang ditentukan, dan melibatkan pasien dalam perencanaan 

pengobatan. Sebelum melakukan perawatan, lakukan pemeriksaan status mental, 

pemeriksaan fisik dan neurologis, riwayat keluarga dan sosial yang lengkap, 

wawancara diagnostik kejiwaan, dan pemeriksaan laboratorium (hitung darah 

lengkap [CBC], elektrolit, fungsi hati, fungsi ginjal, elektrokardiogram [EKG], 

puasa Glukosa serum, lipid serum, fungsi tiroid, dan layar obat kencing) (Wells et 

al, 2015). 

2.2.2 Prinsip Umum Terapi Skizofrenia 

2.2.2.1 Terapi Awal 

 Tujuan selama 7 hari pertama mengalami penurunan agitasi, permusuhan, 

kecemasan, dan agresi dan normalisasi tidur dan makan. Untuk generasi pertama 

psikosis, kisaran dosis adalah sekitar 50% dari pasien yang sakit kronis. Setelah 1 
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minggu pada dosis yang stabil, peningkatan dosis yang sederhana dapat 

dipertimbangkan (Wells et al, 2015). Obat harus digunakan dengan dosis optimal 

untuk 4-6 minggu sebelum memutuskan apakah obat tersebut efektif. Pasien harus 

selalu dimonitoring terkait efektivitas pengobatan, efek samping, kepatuhan 

pasien, dan kesehatan fisik. Pasien dengan resiko kardiovaskular dapat bermasalah 

dengan pengobatan antipsikotik atipikal, maka pasien harus dipantau secara 

teratur terkait berat badan, profil lipid dan glukosa, serta EKG (Katona et al, 

2015). Jika tidak ada perbaikan dalam waktu 3 sampai 4 minggu pada dosis 

terapeutik, maka antipsikotik alternatif harus dipertimbangkan. Pada responden 

parsial yang menoleransi antipsikotik, memungkinkan untuk melakukan titrasi di 

atas kisaran dosis biasa dengan pemantauan ketat (Wells et al, 2015). 

2.2.2.2 Terapi Stabilisasi 

 Selama minggu 2 dan 3, tujuannya adalah untuk meningkatkan sosialisasi, 

perawatan diri, dan mood. Perbaikan dalam gangguan pemikiran formal mungkin 

memerlukan 6 sampai 8 minggu tambahan. Titrasi dosis dapat berlanjut setiap 1 

sampai 2 minggu selama pasien tidak memiliki efek samping. Jika perbaikan 

gejala tidak memuaskan setelah 8 sampai 12 minggu dengan dosis yang cukup, 

pertimbangkan tahap algoritma berikutnya (Wells et al, 2015). 

2.2.2.3 Terapi Pemeliharaan 

 Lanjutkan pengobatan paling sedikit 12 bulan setelah penggunaan generasi 

psikotik pertama. Farmakoterapi seumur hidup diperlukan pada sebagian besar 

penderita skizofrenia. Antipsikotik (terutama FGA dan klozapine) harus 

diturunkan dosisnya perlahan sebelum penghentian untuk menghindari gejala 

kolinergik rebound. Secara umum, bila beralih dari satu antipsikotik ke yang lain, 

yang pertama harus diturunkan bertahap dosisnya dan dihentikan selama 1 sampai 

2 minggu sementara antipsikotik kedua dimulai dan digunakan secara bertahap 

(Wells et al, 2015). 

2.2.3 Terapi  Non Farmakologi 

 Pendekatan psikologis dalam pengelolaan masalah kesehatan mental telah 

ditetapkan sebagai pendekatan perawatan rutin untuk banyak kelainan di seluruh 

negara maju. Untuk beberapa kelainan, misalnya kecemasan dan gangguan 

depresi, perawatan psikologis bisa menjadi pengobatan lini pertama. Pengobatan 
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psikologis skizofrenia kurang mendapat perhatian dalam literatur, walaupun telah 

diterapkan pada kelainan psikotik selama bertahun-tahun: di awal abad ke-19. 

Selanjutnya, dalam beberapa dekade pertama abad ke-20, penelitian tentang 

perawatan psikologis psikosis cenderung berupa laporan studi kasus atau kasus. 

Namun, baru-baru ini, telah terjadi pertumbuhan yang baik, penelitian terkontrol 

yang menggambarkan dan mengevaluasi perawatan psikologis untuk psikosis 

yang menunjukkan bahwa ini memiliki tempat penting dalam pengelolaan 

gangguan tersebut. 

2.2.3.1 Terapi ECT (Electroconvulsive) 

 ECT, awalnya diperkenalkan untuk pengobatan skizofrenia di 1930-an, 

saat ini paling sering digunakan untuk perawatan depresi (Petrides et al, 2015). 

ECT dikembangkan oleh psikiater Italia Cerletti dan Bini. Pada saat itu, 

diperkirakan bahwa kejang itu sendiri bisa melindungi otak dari gejala psikotik, 

karena pengamatan dilakukan bahwa penderita skizofrenia jarang mengalami 

epilepsi (pengamatan yang ternyata tidak akurat). Seiring waktu, ECT menjadi 

lebih banyak digunakan untuk kondisi lain (gangguan mood dan catatonia pada 

khususnya), namun tampaknya efektif untuk penderita gangguan psikotik. Pasien 

yang paling mungkin merespons ECT adalah mereka yang memiliki tingkat mood 

atau gejala positif yang lebih tinggi, yang memiliki ciri khas katatonik, yang 

memiliki penyakit baru-baru ini, atau yang memerlukan respons cepat (misalnya, 

pasien yang kekurangan gizi atau agresif). Saat ini, peran terbesar ECT mungkin 

untuk responden parsial Klozapine atau pasien resisten dengan klozapine, untuk 

meningkatkan pengobatan (Marcsisin, 2017). 

 Tinjauan Cochrane mengidentifikasikan 26 uji coba terkontrol secara acak 

dengan lebih dari 798 peserta (Tharyan & Adams, 2005). Dalam 10 studi jangka 

pendek (n = 392) ECT lebih efisien daripada CT syam. Namun, dalam 10 

penelitian pendek lainnya (n = 4 43) ECT kurang efektif dibandingkan obat 

antipsikotik. Ada bukti yang sangat terbatas mengenai efek ECT yang 

ditambahkan pada obat antipsikotik, namun satu penelitian kecil (n = 4 0) 

menunjukkan pengurangan gejala yang lebih jelas, dan penelitian kecil lainnya (n 

= 30) menemukan efek positif ketika kelanjutan ECT ditambahkan ke Obat 

antipsikotik dibandingkan obat antipsikotik atau ECT saja (Weinberger, 2011). 
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2.2.3.2 Terapi Perilaku Kognitif untuk Orang dengan Skizofrenia 

 Intervensi psikologis kontemporer dalam psikosis telah dipengaruhi oleh 

berbagai sekolah teoretis. Pengaruh berasal dari teori psikoanalitik, kognitif dan 

perilaku, tetapi juga dari penelitian mengenai proses psikopatologis yang diduga 

terkait dengan skizofrenia. Skizofrenia biasanya ditandai sebagai gangguan 

dengan disfungsi neurokognitif umum. Definisi umum menyatakan bahwa 

neurokognisi dapat dianggap mencakup semua aspek pembelajaran tentang, 

memahami dan mengetahui dunia di sekitar diri sendiri. Hal ini mencakup semua 

kemampuan mental seseorang, seperti perhatian, persepsi, memori, pemrosesan 

bahasa, kemampuan visuospatial, fungsi eksekutif dan lain-lain digunakan untuk 

berinteraksi dengan dan memahami lingkungan (Roder and Medalia, 2010). 

 Pengaruh ini telah membimbing dan berkontribusi pada pengembangan 

pendekatan psikologis selama 100 tahun terakhir. Terapi Perilaku Kognitif untuk 

Orang dengan Skizofrenia diterapkan secara luas secara klinis, bukti untuk 

mendukung keefektifannya sampai saat ini tidak konsisten. Namun, meta-analisis 

misalnya McGurk dkk menunjukkan bahwa pendekatan tersebut memiliki hasil 

yang signifikan dalam memperbaiki hasil di beberapa daerah. terapi perilaku 

kognitif individual (CBT) dan intervensi keluarga kognitif yang berorientasi pada 

manusia (FI) telah dievaluasi dengan baik di berbagai setting dan budaya dan 

telah terbukti berkhasiat dalam skizofrenia, dengan perbaikan tingkat kambuh, 

gejala dan fungsi yang diamati. Perawatan psikologis, khususnya CBT, penting 

dalam pengobatan psikosis dan menawarkan manfaat yang signifikan di berbagai 

area, terutama, dalam mengurangi kekambuhan, masuk ke rumah sakit, tingkat 

keparahan gejala dan kesusahan serta meningkatkan fungsi dan kinerja kognitif. 

Selain itu, manfaat yang lebih luas untuk individu dan layanan dapat diamati, 

seperti pengurangan kekerasan dan agresi, perbaikan kepatuhan pengobatan, 

pengurangan penggunaan zat, berkurangnya bunuh diri dan tunjangan untuk 

keluarga dan perawat (Fleischhacker et a, 2011). 

2.2.3.3 Pendekatan Berbasis Keluarga untuk Pasien Skizofrenia 

 Meskipun kemajuan dalam perawatan farmakoterapi dan psikososial, 

skizofrenia tetap merupakan penyakit seumur hidup yang sangat mengubah 

pengalaman hidup tidak hanya dari mereka yang menderita, tetapi juga 
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pengalaman anggota keluarga yang tinggal bersama mereka, mendukung mereka, 

dan harus bernegosiasi melalui eksaserbasi penyakit seperti serta periode remisi 

dan stabilitas relatif (Stroup and Lieberman, 2010). Dalam 30 tahun terakhir, 

penelitian tentang Change Emotions, penerapan model kerentanan-stres 

skizofrenia, pengembangan konstruksi beban keluarga dan pengakuan bahwa 

kehadiran keluarga memiliki peran penting dalam kambuhan pada skizofrenia 

telah menyebabkan Pengembangan sejumlah intervensi keluarga. Berbagai model 

intervensi keluarga telah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga 

yang berbeda, dan terutama mencakup pendidikan psikososial, pendidikan 

keluarga dan konsultasi keluarga. Meskipun berbagai model intervensi keluarga 

psiko-intervensi menunjukkan efek signifikan pada kondisi pasien, pendekatan 

keluarga tunggal tampaknya terkait dengan kepatuhan terhadap perawatan yang 

lebih tinggi, yang merupakan masalah penting dalam pengelolaan pasien 

skizofrenia. Di sisi lain, pendekatan multi-keluarga telah terbukti lebih hemat 

biaya, dan oleh karena itu diperlukan model kombinasi (Fleischhacker et a, 2011). 

Dukungan psikologis penting untuk semua orang dengan skizofrenia 

dan keluarga mereka. Terapi keluarga dapat membantu mengurangi 

emosi yang diekspresikan penderita skizofrenia secara berlebihan, dan ada 

bukti yang baik bahwa hal tersebut efektif dalam mencegah kambuh (Katona et al, 

2015). 

2.2.3.4 Rehabilitasi dalam skizofrenia 

 Tujuan rehabilitasi psikiatri adalah untuk membantu individu dengan 

penyakit mental yang terus-menerus dan serius untuk membangun keterampilan 

emosional, sosial dan intelektual yang dibutuhkan untuk hidup, belajar dan 

bekerja di masyarakat dengan sedikit dukungan profesional. Meski rehabilitasi 

kejiwaan tidak menyangkal adanya atau dampak penyakit jiwa, praktik 

rehabilitasi telah mengubah persepsi penyakit jiwa. Mengaktifkan orang-orang 

dengan penyakit mental yang gigih dan serius untuk menjalani kehidupan normal 

di masyarakat menyebabkan pergeseran dari fokus pada model penyakit ke model 

kecacatan fungsional. Dengan demikian, ukuran hasil lainnya selain kondisi klinis 

menjadi relevan. Terutama peran sosial yang berfungsi termasuk hubungan sosial, 

kerja dan liburan serta kualitas hidup dan beban keluarga sangat menarik bagi 
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penyandang cacat mental yang tinggal di masyarakat. Sebagian besar orang sakit 

kronis yang ditargetkan oleh rehabilitasi psikiatri memiliki diagnosis gangguan 

skizofrenia. Kelompok inti diambil dari pasien dengan  

 psikopatologi yang terus-menerus  

 ketidakstabilan yang ditandai ditandai dengan seringnya kambuh dan  

 maladaptasi sosial (Fleischhacker et a, 2011). 

2.2.4 Terapi Farmakologi 

2.2.4.1 Algoritma dan Guidline terapi 

 Pilihan antipsikotik harus dipandu dengan mempertimbangkan 

karakteristik klinis pasien dan profil efek samping dan efek obat. 

 Tahapan dapat dilewatkan tergantung pada gambaran klinis atau 

riwayat kegagalan antipsikotik. 

 Episode pertama atau sebelumnya tidak pernah diobati dengan SGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ket: ECT: Electroconvulsive, FGA: First Generation Antipsychotic, SGA: 

 Second Generation Antipychotic. 

Gambar 2.5. Algoritma penggunaan obat Antipsikosis pada Skizofrenia 
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2.2.4.2 Antipsikotik 

 Obat antipsikotik mampu mengurangi gejala psikotik dalam berbagai 

kondisi, termasuk skizofrenia. Obat ini juga mampu memperbaiki mood dan 

mengurangi kecemasan dan gangguan tidur, tapi bukan pengobatan pilihan saat 

gejala ini merupakan gangguan utama pada pasien nonpsikotik. Neuroleptik 

adalah subtipe obat antipsikotik yang menghasilkan insidensi ekstrapiramidal efek 

samping (EPS) yang tinggi pada dosis efektif secara klinis, atau katalepsi pada 

hewan laboratorium (Katzung & Trevor et al, 2013). Dibandingkan dengan FGA, 

SGA dikaitkan dengan risiko efek samping motorik yang lebih rendah (tremor, 

kekakuan, kegelisahan, dan dyskinesia) (Kelly et al, 2016). Obat antipsikotik 

"atipikal" sekarang adalah jenis obat antipsikotik yang paling banyak digunakan 

(Katzung & Trevor et al, 2013). 

Tabel II.2.Obat-obat Antipsikotik berdasar golongan/kelas dan dosisnya 

Nama Generik Merk Dagang 
Dosis Awal 

(mg/hari) 

Range Dosis 

umum 

(mg/hari) 

Antipsikotik Generasi Pertama 

Klorpromazin Thorazine 50-150 300–1000 

Flufenazin Prolixin 5 5–20 

Haloperidol Haldol 2–5 2–20 

Loxapine Loxitane 20 50–150 

Loxapine Inhaled Adasure 10 10 

Perfenazin Trilafon 4–24 16–64 

Tioridazin Mellaril 50–150 100–800 

Thiotiksen Navane 4–10 4–50 

Trifluoperazin Srelazine 2–5 5–40 

Antipsikotik Generasi Kedua 

Aripiprazol Abilify 5–15 15–30 

Asenapin Saphris 5 10–20 

Klozapin Klozaril 25 100–800 

Iloperidon Fanapt 1–2 6–24 

Lurasidon Latuda 20–40 40–120 

Olanzapin Zyprexa 5–10 10–20 

Paliperidon Invega 3–6 3–12 

Quetiapin Seroquel 50 300–800 

Risperidon Risperdal 1–2 2–8 

Ziprasidon Geodon 40 80–160 

                         (Wells et al, 2015) 
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Gambar 2.6. Struktur kimia antipsikosis generasi pertama (Katzung & Trevor,2013) 

Gambar 2.7. Struktur kimia antipsikosis generasi kedua (Katzung & Trevor, 2013) 
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Obat 
Bioavaibilitas 

(%) 

Waktu 

Paruh 
Jalur Metabolisme Metabolit Aktif 

Antipsikotik Generasi Pertama 

klorpromazin 10–30 8–35 jam FMO3. CYP3A4 7-Hidroksi, dll 

Flufenazin 20–50 14–24 jam CYP2D6 
 

Flufenazin 

Dekanoat  

14,2±2,2 

hari 
CYP2D6 

 

Haloperidol 40–70 12–36 jam 
CYP1A2, CYP2D6, 

CYP3A4 

Penurunan 

Haloperiddol 

Haloperidol 

Dekanoat  
21 hari 

CYP1A2, CYP2D6, 

CYP3A4 

Penurunan 

Haloperiddol 

Perfenazin 20–25 
8,1–12,3 

jam 
CYP2D6 7-OH-perfenazin 

Antipsikotik Generasi Kedua 

Aripiprazol 87 48–68jam CYP2D6, CYP3A4 Dehidroaripiprazol 

Asenapin 
<2 Oral, 35 

SL, Nonlinear 
13–39 jam UGT1A4, CYP1A2 

 

Klozapin 12–81 
11–105 

jam 

CYP1A2, CYP3A4, 

CYP2C19 
Desmetilklozapin 

Iloperidon 96 18–33 jam CYP2D6, CYP3A4 P88 

Lurasidon 10–20 18 jam CYP3A4 
ID-14233 dan ID-

14326 

Olanzapin 80 20–70 jam 
CYP1A2, CYP3A4, 

FMO3 

N-Glukuronda, 2-

OH-metil, 4-N-

oksida 

Paliperidon ER 28 23 jam 
CYP3A4  dan jalur 

lainnya  

Paliperidon 

Palmitat  
25–49 hari 

CYP3A4  dan jalur 

lainnya  

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

Risperidon 68 3–24 jam CYP2D6 9-OH-risperidon 

Risperidon Consta 
 

3–6 Hari CYP2D6 9-OH-risperidon 

Ziprasidon 59 4–10 jam 
Aldehid oksidase, 

CYP3A4 
  

              (Wells et al, 2015) 

 

Obat Sedasi EPS Antikolinergik Ortstatik 

Peningkatan 

Berat 

Badan 

Prolaktin 

Aripiprazol + + + + + + 

Asenapin + ++ ± ++ + + 

Klorpromazin ++++ +++ +++ ++++ ++ +++ 

Klozapin ++++ + ++++ ++++ ++++ + 

Flufenazin + ++++ + + + ++++ 

Tabel II.4. Efek samping obat antipsikotik FGA dan SGA 

Tabel II.3. Farmakokinetik obat antipsikotik FGA dan SGA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 
 

 
 

Obat Sedasi EPS Antikolinergik Ortstatik 

Peningkatan 

Berat 

Badan 

Prolaktin 

Haloperidol + ++++ + + + ++++ 

Iloperidon + ± ++ +++ ++ + 

Lurasidon + + + + ± ± 

Olanzapin ++ ++ ++ ++ ++++ + 

Paliperidon + ++ + ++ ++ ++++ 

Perfenazin ++ ++++ ++ + + ++++ 

Quetiapin ++ + + ++ ++ + 

Risperidon + ++ + ++ ++ ++++ 

Tioridazin ++++ +++ ++++ ++++ + +++ 

Tiotiksen + ++++ + + + ++++ 

Ziprasidon ++ ++ + + + + 

EPS: extrapyramidal side effects, Resiko Efek Samping:  ± = Sangat kecil/dapat 

diabaikan, + = kecil, ++ = Sedang, +++ = tinggi, ++++ = sangat tinggi. 

Resiko efek samping relatif tergantung dari dosis dengan range terapi 

Resiko pada setiap pasien bergantung dari faktor spesifik 

            (Wells et al, 2015) 

2.2.4.2.1 Klorpromazin 

 Klorpromazin adalah fenotiazin alifatik dengan potensi rendah. 

Bioavailabilitas oral klorpromazin kurang baik, dan penyerapannya sangat 

dipengaruhi oleh adanya makanan atau terapi bersamaan dengan obat-obatan 

seperti antasida. Klorpromazin menginduksi metabolismenya, yang akan 

menyebabkan penurunan kadar serum 25- 33% setelah satu sampai tiga minggu 

pengobatan. Tingkat plasma injeksi intra muskular akan menjadi 4- 10 kali lebih 

tinggi daripada yang dicapai melalui pemberian dosis oral yang sama (Marcsisin, 

2017). 

2.2.4.2.2 Flufenazin 

 Fluphenazine, fenotiazine piperazine, adalah FGA dengan potensi tinggi 

yang umum digunakan. Obat ini dimetabolisme hati yang dimediasi terutama oleh 

CYP2D6 (Marcsisin, 2017). 

2.2.4.2.3 Haloperidol 

 Haloperidol merupakan antipsikotik untuk pengobatan jangka lama pada 

gangguan psikotik seperti skzofrenia, psikosis karena kerusakan otak organic atau 

defisiensi mental, fase manic dari manic depresif. Pengobatan jangka pendek 

untuk alkoholismus akut untuk meringankan delusi, halusinasi, dan kebingungan, 

dan untuk mengendalikan perilaku agresif yang menyertai (BPOM, 2017). 
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2.2.4.2.4 Perfenazin 

 Perphenazine adalah fenotiazet potensial sedang. Obat ini memiliki waktu 

paruh sekitar 9-12 jam. metabolisme perphenazine dimoderasi melalui CYP2D6 

(Marcsisin, 2017). Obat ini digunakan untuk skzofrenia dan psikosis lain,  mania, 

penggunaan jangka pendek sebagai tambahan untuk ansietas berat, agitasi 

psikomotor, eksitasi, dan perilaku kekerasan atau impulsif berbahaya (BPOM, 

2017). 

2.2.4.2.5 Aripiprazole 

 Aripiprazole, turunan kuinolon, memiliki farmakologi unik yang 

mencakup aktivitas agonis parsial pada reseptor D2 dan 5HT1a selain aktivitas 

antagonis pada reseptor 5HT2a. Agonisme parsial D2 menghasilkan tingkat EPS 

yang lebih rendah dan dapat membantu meredakan hiperprolaktinemia yang 

disebabkan oleh agen lain dengan antagonisme D2 yang lebih manjur, seperti 

risperidone atau haloperidol (Marcsisin, 2017). Aripiprazole digunakan untuk 

terapi akut untuk skizofrenia pada dewasa dan remaja (MIMS, 2017). Terapi 

tambahan pada gangguan depresi mayor, iritabilitas akibat gangguan autism,  

agitasi akibat skizofrenia atau gangguan bipolar (BPOM, 2017). 

2.2.4.2.6 Asenapin 

 Struktur kimia asenapine sangat mirip dengan mirtazapine antidepresan 

tetrasiklin. Kedua agen tersebut memiliki antagonisme alpha2, 5HT2A, 5HT2C 

dan H1. Namun, asenapine memiliki antagonisme D2 tambahan serta aktivitas 

pada subtipe reseptor serotonin lainnya, termasuk agonis parsial 5HT1A dan 

antagonisme 5HT7. Asenapine dimetabolisme dengan glukuronidasi melalui 

UGT1A4 dan CYP1A2. Penghambat CYP1A2 yang kuat, seperti fluvoxamine 

dan ciprofloxacin, dapat meningkatkan kadar serum asenapine, meningkatkan 

risiko efek samping konsentrasi-dependen (Marcsisin, 2017). Asenapin juga 

digunakan untuk pengobatan episode manik pada kelainan bipolar (BPOM, 2017). 

2.2.4.2.7 Klozapin 

 Klozapin, trisiklik dibenzodiazepin, adalah agen prototipikal yang 

mengalihkan fokus pengembangan antipsikotik ke agen dengan afinitas 5HT2A 

lebih tinggi dibandingkan D2. Obat ini memiliki farmakologi unik dan kompleks 

yang terdiri dari aktivitas afinitas dan antagonis yang tinggi pada aktivitas 

5HT2A, 5HT2C, 5HT3, 5HT7, H1, α1A, 2A, m1,3, D1- 5, dan agonis pada 
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m4.Antipsikotik ini digunakan pada skizofrenia yang tidak respon atau intoleran 

dengan obat antipsikotik konvensional (BPOM, 2017).  

2.2.4.2.8 Olanzapin 

 Digunakan untuk skizofrenia, terapi akut dan terapi pemeliharaan serta 

psikosis lain yang menunjukkan gejala positif dan gejala negative (MIMS, 2017). 

kombinasi terapi mania, mencegah kambuhnya kelainan bipolar (BPOM, 2017). 

Olanzapine adalah thienobenzodiazepin yang secara struktural mirip dengan 

clozapine, meskipun dengan antagonisme D2 dan 5HT2a yang lebih manjur. Ini 

juga memiliki afinitas tinggi untuk reseptor 5HT2c, H1, dan α1 dan afinitas 

sedang untuk reseptor m1-5 dan 5HT3 (Marcsisin, 2017). 

2.2.4.2.9 Risperidon 

 Risperidone, turunan benzisoksazol, adalah SGA oral lini pertama awal 

yang tersedia secara umum. Ini memiliki afinitas pengikatan yang tinggi terhadap 

reseptor serotonin 2A (5-HT2A) dan D2 dan berikatan dengan reseptor α1 dan α2, 

dengan blokade reseptor kolinergik yang sangat kecil (Kelly et al, 2016). 

Paliperidone, atau 9 - hydroxyrisperidone, adalah metabolit aktif risperidone, yang 

dibentuk oleh metabolisme oksidatif melalui CYP2D6. Antagonisme D2 

tambahan pada risperidone dosis tinggi menghasilkan profil farmakologis yang 

lebih mirip dengan FGA dan kecenderungan EPS yang lebih tinggi. Risperidone 

dan paliperidone memiliki risiko tertinggi hiperprolaktinemia SGA, karena 

blokade D2 yang luas pada jalur dopamin tuberoinfundibular (Marcsisin, 2017). 

Obat ini digunakan untuk skizofrenia akut dan kronik serta psikosis dengan gejala 

halusinasi, menarik diri (MIMS, 2017). 

2.2.4.2.10 Quetiapin 

 Quetiapin adalah turunan dibenzothiazepine yang berhubungan secara 

struktural dengan klozapin. Quetiapine memiliki blokade D2 terendah dari SGA, 

yang memberikan risiko EPS dan hiperprolaktinemia rendah. Resiko EPS yang 

rendah membuat quetiapine sangat berguna pada subset pasien dengan penyakit 

Parkinson atau demensia Lewy yang membutuhkan pengobatan dengan 

antipsikotik (Kelly et al, 2016). Quetiapine mungkin bermanfaat untuk kecemasan 

dan depresi (Marcsisin, 2017). Hasil blokade H1 dan α1 yang tinggi menyebabkan 

tingginya angka sedasi, pusing, dan ortostasis yang diamati dengan quetiapine. 

Metabolit aktif quetiapine, norquetiapine, memiliki beberapa aktivitas 
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farmakologis yang berbeda dari pada senyawa induknya termasuk penghambatan 

pada transporter norepinephrine (NET), reseptor 5HT2c, 5HT7, dan α2A, selain 

agonis 4HT1a parsial (Kelly et al, 2016). 

2.2.4.3 Penstabil Mood (mood stabilizer) 

 Semua obat penstabil mood yang disetujui saat ini telah menunjukkan 

kemanjuran (Kelly et al, 2016). Lithium adalah agen pertama yang terbukti 

berguna dalam pengobatan fase manik dari gangguan bipolar yang juga bukan 

obat antipsikotik. Lithium terus digunakan untuk penyakit fase akut dan juga 

untuk pencegahan episode manik dan depresif berulang. Sekelompok obat 

penstabil mood yang juga agen antikonvulsan telah menjadi lebih banyak 

digunakan daripada lithium. Ini termasuk asam valproatdan karbamazepin untuk 

pengobatan mania akut dan untuk mencegah kekambuhannya. Lamotrigin 

disetujui untuk mencegah kekambuhan (Katzung & Trevor, 2013). 

Tabel II.5. Dosis dan pemakaian klinik mood stabilizer 

Nama Generik Dosis Pemakaian Klinik 
Dosis pada gangguan 

hati atau ginjal 

Garam Lithium 

Lithium 

Karbonat 900-2400 mg/hari sekali 

sehari atau 2-4 kali dalam 

dosis terbagi 

Monoterapi atau 

kombinasi terapi 

akut mania dan 

terapi maintenance 

diturunkan dosis awal 

setidaknya dari 50% 

untuk gangguan ginjal Lithium Sitrat  

Antikonvulsan 

Karbamazepin 

dosis awal 100-200 mg, 

ditingkatkan 200 mg 

setiap 3-4 hari hingga 

200-1800 mg /hari dalam 

2-4 dosis terbagi 

Monoterapi atau 

kombinasi terapi 

akut mania atau 

episode campuran 

untuk bipolar 1 

disorder 

Diturunkan dosis awal 

minimal setengahnya 

untuk gangguan hati 

Natrium 

Divalproex 

750-3000 mg/hari dalam 

2 hingga 3 dosis terbagi 

untuk sediaan lepas 

lambat. Sediaan ER 

divalproex dapat 

diberikan 1x sehari.  

Monoterapi atau 

kombinasi terapi 

akut mania  

Diturunkan dosis awal 

menjadi setengahnya 

untuk gangguan hati 
Asam Valproat 

Lamotrigin 

50-400 mg/hari dalam 

dosis terbagi. Jika 

ditambahkan divalproex 

maka dosis diturunkan 

menjadi setengahnya 

Monoterapi atau 

kombinasi dengan 

obat lain dalam 

terapi maintenance 

  

              (Kelly et al, 2016) 
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2.2.4.3.1 Lithium 

 Obat penstabil mood yang pertama disetujui, tetap merupakan agen lini 

pertama dan menetapkan standar untuk khasiat obat lain yang diukur. Obat ini 

sebagai antimanik, mencegah kambuh, dan memiliki kemanjuran sederhana untuk 

depresi bipolar akut. Pada sebagian besar penelitian, keefektifan lithium setara 

dengan stabilizer suasana hati antikonvulsan dan SGA. Bukti menunjukkan efek 

lithium pada perilaku bunuh diri lebih tinggi daripada obat penstabil mood 

lainnya. Lithium mengurangi risiko bunuh diri sebesar 70% (Kelly et al, 

2016).Lithium digunakan untuk mania dan hipomania. Obat ini mungkin dapat 

menimbulkan efek samping seperti mengantuk, pusing, vertigo, tremor, dsb 

(MIMS, 2017). 

2.2.4.3.2 Karbamazepin 

 Karbamazepine telah dianggap sebagai alternatif yang untuk lithium bila 

kurang efektif. Namun, interaksi farmakokinetik karbamazepin dan 

kecenderungannya untuk menginduksi metabolisme substrat CYP3A4 

membuatnya menjadi obat yang lebih sulit untuk digunakan dengan perawatan 

standar lainnya untuk gangguan bipolar. Cara kerja karbamazepin tidak jelas, dan 

oxcarbazepine tidak efektif. Karbamazepine dapat digunakan untuk mengobati 

mania akut dan juga untuk terapi profilaksis. Efek samping umumnya tidak lebih 

besar dan terkadang kurang dari yang terkait dengan lithium. Karbamazepine 

dapat digunakan sendiri atau, pada pasien refrakter, dikombinasikan dengan 

lithium atau, valproate (jarang). (Katzung & Trevor, 2013). 

2.2.4.3.3 Divalproex Na 

 Divalproex sodium (sodium valproate), yang disetujui untuk episode 

manik atau campuran akut, adalah penstabil mood yang paling diresepkan di 

Amerika Serikat. Obat ini seefektif lithium dan olanzapine untuk mania murni, 

dan bisa lebih efektif daripada lithium. Obat ini mengurangi frekuensi episode 

manik, depresif, dan campuran berulang (Wells et al, 2015). 

2.2.4.3.4 Asam Valproat 

 Asam valproat menunjukkan khasiat setara dengan lithium selama 

minggu-minggu awal pengobatan. Hal ini penting bahwa asam valproat telah 

efektif pada beberapa pasien yang telah gagal untuk merespon lithium. Selain itu, 

profil efek sampingnya sedemikian rupa sehingga seseorang dapat dengan cepat 
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meningkatkan dosis selama beberapa hari untuk menghasilkan kadar darah dalam 

kisaran terapeutik yang nyata, dengan mual menjadi satu-satunya faktor pembatas 

pada beberapa pasien. Dosis awal adalah 750 mg / hari, meningkat dengan cepat 

ke kisaran 1500-2000 mg dengan dosis maksimum yang disarankan 60 mg / kg / 

hari. Asam valproat adalah pengobatan lini pertama yang sesuai untuk mania, 

walaupun tidak jelas bahwa akan sama efektifnya dengan lithium sebagai 

perawatan pemeliharaan di semua subset pasien (Katzung & Trevor, 2013). 

2.2.4.3.5 Lamotrigine 

 Lamotrigin efektif untuk perawatan pemeliharaan gangguan bipolar. Hal 

ini lebih efektif untuk pencegahan kambuh depresi daripada pencegahan 

kambuhan mania. Keterbatasan utamanya sebagai perawatan akut adalah waktu 

yang dibutuhkan untuk titrasi ke dosis yang efektif. Selain monoterapi perawatan, 

kadang-kadang digunakan dalam kombinasi dengan lithium atau divalproex, 

walaupun kombinasi dengan divalproex meningkatkan risiko ruam, dan 

diperlukan penyesuaian dosis lamotrigin (Kellyet al, 2016). 

2.2.4.4 Antidepresan 

 Antidepresan telah menerima persetujuan FDA untuk pengobatan 

gangguan panik, gangguan kecemasan umum, gangguan stres pasca trauma, dan 

gangguan obsesif-kompulsif. Selain itu, antidepresan biasanya digunakan untuk 

mengobati gangguan nyeri seperti nyeri neuropatik dan nyeri yang berhubungan 

dengan fibromyalgia. Beberapa antidepresan digunakan untuk mengobati 

gangguan dysphoric pramenstruasi, mengurangi gejala vasomotor pada 

menopause, dan mengobati stres inkontinensia urin. Dengan demikian, 

antidepresan memiliki spektrum penggunaan yang luas dalam praktik medis. 

Namun, penggunaan utama mereka tetap merupakan pengobatan untuk Major 

depressive disorder (MDD) (Katzung & Trevor, 2013).  

Tabel II.6.Golongan obat Antidepresan dan dosis pemakaiannya 

Obat 

Dosis 

Awal 

(mg/hari) 

Range 

Dosis 

(mg/hari) 

Keterangan 

SSRI (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) 

Citalopram 20 20–40 
Dosis lebih besar dari 40 mg/hari 

tidak direkomendasikan 
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Obat 

Dosis 

Awal 

(mg/hari) 

Range 

Dosis 

(mg/hari) 

Keterangan 

Escitalopram 10 10–20 

Dosis maksimum 20 mg/hari. Dapat 

ditingkatkan ke maksimum dosis 

setelah penggunaan paling sedikit 1 

minggu jika diperlukan. 

Fluoksetine 20 20–60 

Dosis maksimum 80 mg/hari. Dosis 5-

10 mg/hari digunakan sebagai terapi 

awal. 

Fluvoksamine 50 50–300 

Dosis harian >100 mg total dosis 

harus diberikan dalam dosis terbagi 2 

kali seh+D30ari dengan pemberian 

dosis yang lebih besar pada malam 

hari 

Paroksetin 20 20–60 
Dosis maksimum sediaan IR 50 

mg/hari, sediaan CR 62,5 mg/hari 

Sertralin 50 50–200 Dosis Maksimum 200 mg/hari 

SNRI (Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors) 

Desvenlafaksin 50 50 

Peningkatan dosis tidak memberikan 

keuntungan dibanding dengan dosis 

50 mg/hari 

Duloksetin 30 30–90 
Dosis maksimum 120 mg/hari 

diberikan sekali atau dua kali sehari 

Venlafaksin 37,5–75 75–225 

Dosis maksimum sediaan IR 375 

mg/hari, ER 225 mg/hari. Penurunan 

dosis diperlukan jika terjadi hipertensi 

TCA (Tricyclic Antidepressants) 

Amitriptilin 25 100–300 
Dapat diberikan dosis tunggal saat 

mau tidur atau diberikan dosis terbagi 

Desipramin 25 100–300 Dosis maksimum 300 mg/hari 

Doksepin 25 100–300 

Dapat diberikan dosis tunggal saat 

mau tidur (jika ditoleransi) atau 

diberikan dosis terbagi 

Imipramin 25 100–300 

Dapat diberikan dosis tunggal saat 

mau tidur (jika ditoleransi) atau 

diberikan dosis terbagi 

Nortriptilin 25 50–150 

Dapat diberikan dosis tunggal saat 

mau tidur (jika ditoleransi) atau 

diberikan 25 mg 3-4 kali sehari 

NDRI (Norepinephrine and Dopamine Reuptake Inhibitors) 
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Obat 

Dosis 

Awal 

(mg/hari) 

Range 

Dosis 

(mg/hari) 

Keterangan 

Bupropion 150 150–300 
Dosis maksimum sediaan ER & IR 

450 mg/hari, SR 400 mg/hari.  

Mixed 5-HT (Mixed Serotonergic) 

Nefazodon 100 300–600 
Dosis harian harus diberikan dalam 

dosis terbagi dua kali sehari 

Trazodon 50 150–300 

Dosis maksimum 600 mg/hari. 

Sediaan IR harus diberikan dalam 

dosis terbagi 3 kali sehari. Dosis 

sediaan ER dimulai pada 150 mg saat 

mau tidur dan bisa ditingkatkan 75 

mg/hari setiap 3 hari 

Vilazodon 10 40 

Titrasi Dosis: 10 mg/hari untuk 7 hari, 

20 mg/hari untuk 7 hari, dan 

kemudian 40 mg/hari 

Serotonin dan antagonis ɑ2-adrenergik 

Mirtazapin 15 15–45 
Dosis perlu diperhatikan pada 

gangguan ginjal 

MAOI (Monoamine Oxidase Inhibitors) 

Fenelzin 15 30–90 

Dosis rekomendasi: 15 mg diberikan 3 

kali sehari. Dapat ditingkatkan hingga 

90 mg/hari berdasarkanrespon dan 

toleransi obat 

Selegilin 6 6–12 Dosis tidak melebihi 12 mg/24 jam 

Tranilsipromin 10 20–60 

Dosis maksimum 60 mg/hari dengan 

dosis terbagi. Jika tidak ada respon, 

tingkatkan dosis increments 10 mg 

pada interval 1-3 minggu 

CR (Continous Release), IR (Immediate Release), SR (Sustained Release) 

              (Wells et al, 2015) 

Tabel II.7.Profil Farmakokinetik Antidepresan 

Obat 
Bioavaibitas 

(%) 

Plasma 

t1/2 (jam) 
t1/2 (jam) 

Distribusi 

(L/kg) 

Ikatan 

Protein 

(%) 

SSRI 

Citalopram 80  ND 15 80 

Escitalopram 80  ND  80 

Fluoksetin 70 2 180  95 

Fluvoksamin 90   25 80 

Paroksetin 50  ND  94 

Sertralin 45   20 98 
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Obat 
Bioavaibitas 

(%) 

Plasma 

t1/2 (jam) 
t1/2 (jam) 

Distribusi 

(L/kg) 

Ikatan 

Protein 

(%) 

SNRI 

Duloksetin 50  ND  97 

Milnasipran 8590  ND  13 

Venlafaksin 45    27 

Trisiklik 

Amitriptilin 45    90 

Klomipramin 50    97 

Imipramin 40    84 

Modulator 5-HT 

Nefazodon 20  ND  99 

Trazodon 95  ND  96 

Vortioksetin 75 66 ND ND 98 

Tetrasiklik dan unisiklik 

Amoksapin ND    85 

Bupropion 70    85 

Maprotilin 70  ND  88 

Mirtazapin 50    85 

Vilazodon 72 25 ND ND ND 

MAOI 

Fenelzin ND 11 ND ND ND 

Selegilin 4         99 

             (Katzung & Trevor, 2013) 

2.2.4.4.1 Antidepresan SSRI (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) 

 SSRI meningkatkan aktvitas serotonergik, tidak hanya di otak tapi di 

seluruh tubuh. Peningkatan aktivitas serotonergik di usus umumnya terkait dengan 

mual, gangguan saluran cerna, diare, dan gejala gastrointestinal lainnya. 

Penghentian tiba-tiba dari SSRI seperti paroxetine dan sertraline dikaitkan dengan 

sindrom penghentian pada beberapa pasien yang ditandai dengan pusing dan 

gejala lainnya mulai 1 atau 2 hari setelah menghentikan obat dan bertahan selama 

1 minggu atau lebih. Sebagian besar antidepresan adalah agen kategori C oleh 

sistem klasifikasi teratogen FDA (Katzung & Trevor, 2013).  
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2.2.4.4.2 Antidepresan SNRI (Serotonin - Norepinephrine Reuptake 

Inhibitors) 

 SNRI memiliki banyak efek samping serotonergik yang terkait dengan 

SSRI. Selain itu, SNRI juga memiliki efek noradrenergik, termasuk peningkatan 

tekanan darah dan denyut jantung, dan aktivasi SSP, seperti insomnia, 

kegelisahan, dan agitasi. Aada lebih banyak laporan tentang toksisitas jantung 

dengan overdosis venlafaxine dibandingkan dengan SNRI atau SSRI lainnya. 

Duloxetine jarang dikaitkan dengan toksisitas hati pada pasien dengan riwayat 

kerusakan hati. Semua SNRI telah dikaitkan dengan sindrom penghentian yang 

serupa dengan penghentian SSRI (Katzung & Trevor, 2013).  

2.2.4.4.3 Antidepresan 5-HT Receptor Modulators 

 Efek samping yang paling umum terkait dengan antagonis 5-HT2 adalah 

sedasi dan gangguan gastrointestinal. Efek sedatif, terutama dengan trazodone, 

bisa sangat terasa. Dengan demikian, tidak mengherankan bila pengobatan 

insomnia saat ini merupakan aplikasi utama trazodone. Nefazodone dan trazodone 

adalah agen penghambat α dan dapat menyebabkan hipotensi ortostatik terkait 

dosis pada beberapa pasien (Katzung & Trevor, 2013). 

2.2.4.4.4 Antidepresan Trisiklik 

 Efek antikolinergik pada TCA mungkin yang paling umum. Efek ini 

berakibat pada mulut kering, konstipasi, retensi urin, penglihatan kabur, dan 

kebingungan. Mereka lebih sering terjadi pada TCA amina tersier seperti 

amitriptilin dan imipramine dibandingkan dengan amineisine TCA sekunder dan 

nortriptyline. Sifat pengikatan α-blocking yang potensial dari TCA sering 

menyebabkan hipotensi ortostatik. H1 antagonisme oleh TCA dikaitkan dengan 

penambahan berat badan dan sedasi (Katzung & Trevor, 2013). 

2.2.4.4.5 Antidepresan Monoamine Oxidase Inhibitors (MAOi) 

 Efek samping yang paling umum dari MAOI yang menyebabkan 

penghentian obat ini adalah hipotensi ortostatik dan penambahan berat badan. 

fenelzin cenderung lebih menenangkan daripada selegilin atau tranilsipromin. 

Kebingungan juga terkadang dikaitkan dengan dosis MAOI yang lebih tinggi. 

MAOIs telah dikaitkan dengan sindrom penghentian tiba-tiba yang terlihat seperti 

delirium dengan psikosis, kegembiraan, dan kebingungan (Katzung & Trevor, 

2013). 
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2.2.4.5 Antianxietas 

 Benzodiazepin adalah agen antipanik efektif dengan efek signifikan pada 

kecemasan antisipatif dan perilaku fobia. Benzodiazepin direkomendasikan untuk 

pengobatan generalized anxiety disorder (GAD) akut bila diperlukan bantuan 

jangka pendek, sebagai tambahan saat memulai terapi antidepresan, atau untuk 

memperbaiki tidur. Pengobatan Benzodiazepin menghasilkan peningkatan yang 

signifikan pada 65% sampai 75% pasien GAD, dan sebagian besar dari perbaikan 

terjadi pada awal 2 minggu. Obat ini lebih efektif untuk gejala somatik daripada 

gejala psikis (Kelly et al, 2016). 

Tabel II.8.Golongan obat Antiansietas (Benzodiazepin) 

Obat 
Range Dosis 

(mg/hari) 

Dosis maksimum 

pasien geriatri 

Dosis 

Ekivalen 

(mg) 

Alprazolam 0,75-4 2 0,5 

Alprazolam XR 1-10 
  

Klordiazepoksid 25-400 40 10 

Klonazepam 1-4 3 0,25-0,5 

Klorazepat 7,5-60 30 7,5 

Diazepam 2-40 20 5 

Lorazepam 0,5-10 3 1 

Oksazepam 30-120 60 30 

             (Wells et al, 2015) 

Tabel II.9.Farmakokinetik agen Antiansietas Benzodiazepin 

Obat 

Waktu 

Puncak 

Level 

Plasma 

(Jam) 

Eliminasi 

Waktu 

Paruh 

(Jam) 

Jalur 

Metabolisme 
Metabolit signifikan 

Ikatan 

Protein 

(%) 

Alprazolam 1-2 12-15 Oksidasi - 80 

Klordiazepoksida 1-4 5-30 N-Dealkilasi Desmetilklordiazepoksida 96 

   
Oksidasi Demoksepam 

 

    
DMDZ 

 

Klonazepam 1-4 30-40 Nitroreduksi - 85 

Klorazepat 1-2 Prodrug Oksidasi DMDZ 97 

Diazepam 0,5-2 20-80 Oksidasi DMDZ 98 

    
Oksazepam 

 
Lorazepam 2-4 10-20 Konjugasi - 85 
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Obat 

Waktu 

Puncak 

Level 

Plasma 

(Jam) 

Eliminasi 

Waktu 

Paruh 

(Jam) 

Jalur 

Metabolisme 
Metabolit signifikan 

Ikatan 

Protein 

(%) 

Oksazepam 2-4  5-20 Konjugasi - 97 

              (Wells et al, 2015) 

2.2.4.5.1 Alprazolam 

 Penggunaan obat ini untuk terapi jangka pendek gangguan panik, ansietas, 

stress, gangguan cemas yang berhubungan dengan depresi. Efek samping paling 

sering ditemui yaitu mengantuk. Obat ini dapat berinteraksi dengan obat penekan 

SSP, alkohol, barbiturate, simetidin (MIMS, 2017). 

2.2.4.5.2 Diazepam 

 Merupakan obat  yang digunakan terapi jangka pendek untuk gejala 

ansietas (gejala psikoneurotik). Terapi tambahan untuk meredakan spasme otot 

karena peradangan atau trauma, hipertonisitas otot (Psikosomatis). Obat ini juga 

digunakan untuk meredakan gejala putus alkohol akut dan pengobatan pra- 

anestesi. Efek samping yang timbul dari pemakaian obat ini yaitu mengantuk, 

kelemahan otot, ataksia, dan reaksi paradoksikal (MIMS, 2017). 

2.2.4.5.3 Lorazepam 

 Obat ini digunakan untuk mengatasi insomnia, gangguan psikoneurotik, 

ansietas,medikasi sebelum operasi diberikan 1 malam atau 1-2 jam sebelum 

operasi. Efek samping yang timbul dari pemakaian obat ini mengantuk, pusing, 

sedasi, letih, bingung, perubahan nafsu makan, gangguan pada gastrointestinal 

(MIMS, 2017). 

2.2.4.5.4 Nitrazepam 

 Nitrazepam merupakan obat golongan benzodiazepine yang digunakan 

untuk gangguan insomnia berat, kecemasan, ansietas, depresi, kerja yang 

berlebihan. Efek samping dari obat ini dapat mengurangi fokus, vertigo dan 

akatsia (MIMS, 2017). 

2.2.4.5.5 Midazolam 

 Indikasi obat ini untuk premedikasi, induksi, dan pemeliharaan anestesi 

umum. Untuk sedasi pada pemeriksaan diagnostik dan anestesi lokal. Untuk 

sedasi  pada pasien dalam ruang ICU. Efek samping yang mungkin terjadi dari 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 
 

 
 

obat ini meliputi cegukan, laringospasme, dispnea, halusinasi, ataksia, episode 

amnesia (MIMS, 2017). 

2.3 Tinjauan Klorpromazin 

2.3.1 Efek Farmakologis 

 Klorpromazin merupakan antipsikotik generasi pertama golongan derivate 

fenotiazin yang memiliki rantai samping alifatik (Neal, 2016). Obat ini  digunakan 

untuk skiozfrenia dan kondisi yang berhubungan dengan psikosis, trankuilisasi & 

kontrol darurat untuk gangguan perilaku, terapi tambahan untuk gangguan 

perilaku karena retardasi mental (MIMS, 2017).umumnya obat ini juga digunakan 

untuk gangguan system saraf pusat yang memerlukan penenang, psikosis akut dan 

keadaan maniak akut (ISO, 2017). 

 Antipsikotik ini memiliki efikasi yang lebih rendah dibandingkan 

antipsikotik atipikal serta memiliki banyak efek samping yang tidak diinginkan 

terutama hambatan dopamine pada jalur ekstrak pyramidal. Namun walaupun 

memiliki efikasi yang kecil, obat ini memiliki sifat penenang yang sangat besar 

sehingga sangat berguna dalam  mengobati pasien  yang sangat hiperaktif dan 

kejam (Neal, 2016). 

2.3.2 Mekanisme Kerja 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8. Mekanisme Kerja Klorpromazin 
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 Afinitas obat neuroleptik untuk reseptor D2 berkorelasi erat dengan 

potensi antipsikotiknya, dan blokade reseptor D2 pada otak depan diyakini 

mendasari tindakan terapeutik mereka. Sayangnya, blokade reseptor D2 di ganglia 

basal biasanya menghasilkan EPS (Neal, 2016). Antagonis reseptor D2 afinitas 

tinggi. Selama pengobatan kronis, obat ini memblokir 65% sampai 80% reseptor 

D2 di striatum dan saluran dopamin lainnya di otak. Respon klinis pada umumnya 

dikaitkan dengan blokade reseptor D2 60%, sementara 70% dan 80% 

berhubungan dengan hiperprolaktinemia dan EPS, masing-masing (Kelly, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9.Mekanisme Klorpromazin Pada Jalur Mesolimbik (Stahl, 2013) 

 Jalur mesolimbik terlibat dalam emosi, motivasi, perilaku yang diarahkan 

pada tujuan, sensasi yang menyenangkan, euforia penyalahgunaan narkoba, dan 

delusi serta halusinasi psikosis (Albert and Wood, 2012). Pada skizofrenia yang 

tidak diobati, jalur dopamin mesolimbik dihipotesiskan menjadi hiperaktif, 

ditunjukkan di sini oleh jalur yang muncul berwarna merah serta kelebihan 

dopamin di sinaps. Hal ini menyebabkan gejala positif seperti delusi dan 

halusinasi. Pemberian antagonis D2, seperti antipsikotik konvensional, 

menghambat dopamin untuk mengikat reseptor D2, yang mengurangi hiperaktif 

dalam jalur ini dan dengan demikian mengurangi gejala positif juga (Stahl, 2013). 
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Gambar 2.10Mekanisme Klorpromazin Pada Jalur Mesokorteks (Stahl, 2013) 

 Mesokortikal dopaminergik (DA) subtipe neuron khusus memproyeksikan 

ke korteks prefrontal, yang terkait erat dengan skizofrenia (Dong et al, 2016). 

Pada skizofrenia yang tidak diobati, jalur dopamin mesokorteks ke korteks 

prefrontal dorsolateral (DLPFC) dan korteks prefrontal ventromedial (VMPFC) 

dihipotesiskan secara hipoaktif, ditunjukkan di sini oleh garis besar. Hipoaktivitas 

ini terkait dengan gejala kognitif (dalam DLPFC), gejala negatif (pada DLPFC 

dan VMPFC), dan gejala afektif skizofrenia (dalam VMPFC). Pemberian 

antagonis D2 dapat mengurangi aktivitas di jalur ini dan dengan demikian tidak 

hanya memperbaiki gejala tersebut namun justru memperburuknya (Stahl, 2013). 
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Gambar 2.11.Mekanisme Klorpromazin Pada Jalur Nigrostriatal (Stahl, 2013) 

 Jalur nigrostriatal mengandung lebih dari 80% dari semua persarafan 

dopaminergik (Albert and Wood, 2012). Jalur dopamin nigrostriatal secara teoritis 

tidak terpengaruh pada skizofrenia yang tidak diobati. Namun, blokade reseptor 

D2, seperti antipsikotik konvensional, mencegah dopamin menempel di sana dan 

dapat menyebabkan efek samping motorik yang sering disebut gejala 

ekstrapiramidal (EPS) (Stahl, 2013). Disfungsi ganglia basalis berhubungan 

dengan sejumlah kondisi neurologis dan psikiatri termasuk penyakit Parkinson 

dan skizofrenia (Haleem, 2015). Pasien dengan gejala ekstrapiramidal secara 

signifikan lebih terkait dengan skizofrenia dan semua penyebab rawat inap dan 

kunjungan ke ruang gawat darurat terkait skizofrenia, serta biaya perawatan 

kesehatan total yang secara signifikan lebih tinggi untuk skizofrenia. Gejala 

ekstrapiramidal pada pasien dengan skizofrenia dikaitkan dengan peningkatan 

pemanfaatan sumber daya kesehatan dan biaya medis yang lebih tinggi (Abouzaid 

et al, 2012). 
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Gambar 2.12.Mekanisme Klorpromazin Pada Jalur Nigrostriatal menyebabkan Tardiv 

dyskinesia (Stahl, 2013) 

 Blokade jangka panjang reseptor D2 pada jalur dopamin nigrostriatal dapat 

menyebabkan regulasi dari reseptor tersebut, yang dapat menyebabkan kondisi 

hiperkinetik motorik yang dikenal sebagai tardiv dyskinesia, ditandai dengan 

gerakan wajah dan lidah (misalnya tonjolan lidah, serabut wajah, kunyah) seperti 

terlalu cepat (Stahl, 2013). Gangguan ini bersifat serius, melumpuhkan dan 

berpotensi seumur hidup (Lerner et al, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13.Mekanisme Klorpromazin Pada Jalur Tuberoinfundibular (Stahl, 2013) 

 Jalur dopamin tuberoinfundibular, yang memproyeksikan dari hipotalamus 

ke kelenjar pituitari, secara teoritis "normal" pada skizofrenia yang tidak diobati. 
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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) (Stahl, 2013). Selain itu, peningkatan prolaktin 

juga berhubungan dengan gejala negative dan kemungkinan berhubungan dengan 

keinginan bunuh diri pada pasien skizofrenia (Jose et al, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14.Klorpromazin Pada Berbagai Reseptor (Stahl, 2013) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15.Mekanisme  Klorpromazin Pada Reseptor Kolinergik Muskarinik 

(Stahl, 2013) 

 Sistem muskarinik sentral yang abnormal berkontribusi pada kognitif dan 

gejala positif skizofrenia (Carruthers et al, 2015). Obat antipsikotik konvensional 
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ditunjukkan dengan bagian antikolinergik / antimuskarinik M1 yang dimasukkan 

ke dalam reseptor asetilkolin, yang menyebabkan efek samping konstipasi, 

penglihatan kabur, mulut kering, dan kantuk (Stahl, 2013).  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16.Hubungan timbal balik dopamin dan asetilkolin (Stahl, 2013) 

 Dopamin dan asetilkolin memiliki hubungan timbal balik dalam jalur 

dopamin nigrostriatal. Neuron Dopamin di sini membuat koneksi postsynaptic 

dengan dendrit neuron kolinergik. Biasanya, dopamin menekan aktivitas 

asetilkolin (tidak ada asetilkolin yang dilepaskan dari akson kolinergik di sebelah 

kanan) (Stahl, 2013). Pada 15% pasien yang belum pernah menggunakan obat 

menunjukkan tanda-tanda ekstrapiramidal, menunjukkan bahwa antara dopamin 

dan asetilkolin tidak seimbang menjadi alasan di balik fase awal skizofrenia (Tani 

et al, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.17.Dopamin, asetilkolin, dan antagonis D2 (Stahl, 2013) 

 Angka ini menunjukkan apa yang terjadi pada aktivitas asetilkolin saat 

reseptor dopamin diblokir. Karena dopamin biasanya menekan aktivitas 
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asetilkolin, penghilangan inhibitor dopamin menyebabkan peningkatan aktivitas 

asetilkolin. Jadi jika reseptor dopamin diblokir pada reseptor D2 pada dendrit 

kolinergik di sebelah kiri, maka asetilkolin menjadi terlalu aktif, dengan pelepasan 

asetilkolin yang disempurnakan dari akson kolinergik di sebelah kanan. Hal ini 

terkait dengan produksi gejala ekstrapiramidal (EPS). Mekanisme farmakologis 

EPS oleh karena itu nampaknya merupakan defisiensi dopamin relatif dan 

kelebihan asetilkolin relative (Stahl, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.18Antagonis D2 dan agen antikolinergik (Stahl, 2013) 

 Satu kompensasi untuk overaktivitas yang terjadi ketika reseptor dopamin 

diblokir adalah untuk memblokir reseptor asetilkolin dengan agen antikolinergik 

(reseptor M1 yang diblokir oleh antikolinergik di ujung kanan). Dengan demikian, 

antikolinergik mengatasi aktivitas asetilkolin berlebih yang disebabkan oleh 

penghambatan penghambatan dopamin saat reseptor dopamin diblokir oleh 

antipsikotik konvensional. Ini juga berarti bahwa gejala ekstrapiramidal (EPS) 

berkurang (Stahl, 2013). 

2.3.3 Farmakokinetik 

 Klorpromazin memiliki bioavaibilitas 10-30%. Klorpromazin mempunyai 

waktu paruh yang panjang yaitu sekitar 8-35 jam (Wells et al, 2015).Sebagian 

besar obat antipsikotik hampir sepenuhnya dimetabolisme dengan oksidasi atau 

demethylation, dikatalisis oleh enzim sitokrom P450 hati mikrosom (Katzung & 

Trevoret al, 2013). Obat ini di metabolisme melalui jalur FMO3 dan CYP3A4 

dengan metabolit aktif berupa senyawa 7-hydroxy, dan lainnya (Wells et al, 
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2015). Pada dosis klinis yang khas, obat antipsikotik biasanya tidak mengganggu 

metabolisme obat lain (Katzung & Trevoret al, 2013). 

2.3.4 Dosis 

 Klorpromazin biasanya diberikan melalui rute oral atau melalui injeksi 

intramuskular. Untuk dosis oral, dosis awal 25 mg 3 kali sehari atau 75 mg malam 

hari yang disesuaikan responsnya. Dosis penunjang biasanya 75-300 mg/hari 

(akan tetapi sampai dosis 1g/hari mungkin diperlukan pada kasus psikosis). 

Sedangkan dosis injeksi intramuscular untuk pengobatan gejala akut 25-50 mg 

tiap 6-8 jam (BPOM, 2017). Disebutkan dalam literatur lain bahwa dosis awal 

klorpromazin 50-150mg/hari dengan kisaran dosis antara 300-1000 mg (Wells, 

2015). 

2.3.5 Efek Samping 

 Gejala ekstrapiramidal, tardive dyskinesia, mengantuk, apatis, pucat, 

mimpi buruk, depresi, agitasi, kejang, gejala anti-muskarinik (mulut kering, 

konstipasi, pandangan kabur, takikardia dan aritmia. Terjadi perubahan EKG, 

pengaruh endokrin seperti: gangguan menstruasi, galaktore, ginekomastia, 

impotensi, perubahan berat badan (BPOM, 2017). 

2.3.6 Interaksi 

 Obat ini dapat berinteraksi dengan amfetamin: menurunkan efek stimulasi 

amfetamin, antikolinergik: meningkatkan efek toksik dari antikoinergik, lithium: 

meningkatkan efek neurotoksik dari antipsikotik, asam valproat: meningkatkan 

konsentrasi serum dari asam valproat, agen antiparkinson: menurunkan efek 

terapetik dari agen antiparkinson (Lacy et al, 2008). 

2.3.7 Sediaan Klorpromazin di Indonesia 

Tabel II.11 Sediaan Klorpromazin yang beredar di Indonesia  

Merk Dagang Bentuk Sediaan Kekuatan 

Cepezet Tablet Salut Selaput 100 mg 

Ampul 50 mg/2 ml 

Largactil Tablet 25 mg, 100 mg 

Meprosetil Tablet 100 mg 

                 (ISO volume 51, 2017) 

 


