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PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Skizofrenia adalah suatu jenis khusus psikotik yang ditandai terutama oleh 

sensorium yang jelas namun cara berpikir yang sangat terganggu. Skizofrenia 

dianggap sebagai suatu gangguan neurodevelopmental (perkembangan saraf). Hal 

ini mengisyaratkan bahwa terdapat perubahan structural dan fungsional di otak 

pada sebagian pasien dan perubahan tersebut terjadi pada masa anak dan remaja 

atau keduanya. Studi-studi pada kembar, anak adopsi, dan keluarga memastikan 

bahwa skizofrenia adalah suatu penyakit genetik dengan daya waris tinggi. 

Percobaan baru-baru ini menunjukkan bahwa pada penderita skizofrenia terdapat 

lebih banyak reseptor D2 yang ditempati. Hal itu menunjukkan stimulasi 

dopaminergik yang lebih hebat (Meltzer, 2012). 

Skizofrenia  merupakan gangguan mental yang sangat berat. Penyakit  ini 

menyerang 4 sampai 7 dari 1000 orang (Saha et al, 2005). Skizofrenia  biasanya 

menyerang pasien dewasa yang berusia 15-35 tahun. Diperkirakan terdapat 50  

juta penderita di dunia, 50% dari penderita tidak menerima pengobatan yang 

sesuai, dan 90% dari penderita yang tidak mendapat pengobatan tepat tersebut  

terjadi di Negara berkembang (WHO,  2011). Di Indonesia, prevalensi gangguan 

jiwa berat (skizofrenia) sebesar  0,46%. Sulawesi Tengah menempati peringkat  

pertama dari provinsi lain yang berada di Sulawesi dengan penderita skizofrenia  

sebesar  0,53% (Fahrul, 2014). 

Etiologi skizofrenia tidak diketahui, namun diperkirakan dihasilkan dari 

kombinasi faktor genetik dan lingkungan yang kompleks. Hal ini mencakup faktor 

fisik, misalnya komplikasi selama kehamilan dan kelahiran, infeksi, dan penyakit 

autoimun serta faktor psikologis yang bisa memicu psikosis, seperti stres dan 

penyalahgunaan narkoba (Dean, 2012). Skizofrenia didiagnosis di setiap negara di 

dunia (Kirkbride et al 2012). Pria menunjukkan kejadian yang agak tinggi 

daripada wanita, usia awal, gejala yang lebih negatif, defisit neurologis, riwayat 

premorbid yang lebih buruk, penyakit yang lebih buruk sampai sekitar usia 50 

tahun, dan respons yang lebih buruk terhadap kebanyakan pengobatan. Di antara 
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imigran generasi pertama dan kedua ke negara-negara barat, perbedaan etnis yang 

penting telah ditemukan pada tingkat kejadian gangguan. Karena tingkat di 

masing-masing negara asal tidak biasa, proses imigrasi dan pemukiman kembali 

tampak sebagai faktor risiko potensial bagi beberapa pendatang baru, namun tidak 

untuk yang lain (Seeman, 2016) 

Tanda-tanda dan gejala dari skizofrenia biasanya terjadi pada masa remaja 

sampai awal masa dewasa, tapi sangat jarang sebelum usia 11 tahun. Gejala 

skizofrenia dikelompokkan menjadi gejala positif, yaitu keyakinan yang tetap 

salah/palsu yang tidak dapat direalisasikan (delusi), persepsi abnormal 

(halusinasi), ucapan dan perilaku yang tidak terorganisir, dan gejala negatif (yaitu 

defisit/kurang dalam motivasi, pengaruh, dan sosialisasi). Pasien mungkin 

cenderung menunjukkan beberapa atau semua gejala ini. Rasa percaya diri pada 

pasien juga bervariasi. Pada banyak pasien, beberapa kesulitan kognitif dan sosial 

dapat ditelusuri kembali ke masa kanak-kanak, jauh sebelum perkembangan 

gejala yang memenuhi kriteria skizofrenia. Terkadang, mood, pemikiran, dan 

perubahan kepribadian diikuti oleh pengembangan gejala psikotik secara bertahap 

(Kashevan, 2010). 

Patofisiologi dan disfungsi neurobiologis yang mendasari skizofrenia 

masih jauh untuk dipahami sepenuhnya, terlepas dari kemajuan besar dalam 

pemahaman tentang peran neurotransmitter dan ketidakseimbangan mereka 

terhadap penyakit ini. Meskipun patofisiologi yang mendasari skizofrenia masih 

belum diketahui,  pengumpulan bukti tetap dilakukan mulai dari hubungan 

psikofarmakologis, postmortem, dan hubungan genetik yang melibatkan 

neurotransmisi glutamatergik dalam etiologi dan patofisiologi skizofrenia. 

(Celanire, 2015). Skizofrenia berhubungan dengan peningkatan aktivitas pada 

jalur mesolimbic dan/atau mesokortikal dopaminergic. Penelitian terbaru 

menggunakan single photon emission computed tomography (SPECT) 

menunjukkan bahwa pada skizofrenia terdapat lebih banyak reseptor D2 yang 

ditempati. Hal itu menunjukkan stimulasi dopaminergic yang lebih hebat (Neal, 

2016). Penemuan halusinogen indol seperti LSD (asam lisergat dietilamida) dan 

meskalin yang mana merupakan agonis serotonin (5-HT) mendorong dicarinya 
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halusinogen endogen dalam urin, darah, dan otak pasien dengan skizofrenia 

(Meltzer, 2012). 

Manajemen pengobatan yang efektif perlu disertai dengan intervensi 

psikososial untuk mencegah kekambuhan dan meningkatkan kualitas hidup 

penderita. Wawancara motivasi mendorong pasien untuk mengubah perilaku 

berisiko (ketidakpatuhan terhadap perawatan, kebiasaan menetap, penghindaran 

sosial, perilaku seksual atau agresif yang berbahaya, makan tidak sehat, merokok, 

minum bir, dan penggunaan narkoba ilegal). Efeknya paling banyak dipelajari 

sehubungan dengan kepatuhan dengan pengobatan antipsikotik dan pantang dari 

penyalahgunaan zat, namun dapat diterapkan pada perilaku yang perlu diubah 

(Seeman, 2016). 

Semua neuroleptik seperti klorpromazin, klozapin, risperidon, dan 

olanzapin merupakan antagonis pada reseptor dopamin (Neal, 2016). Reserpin dan 

klorpromazin adalah obat-obat pertama yang terbukti berguna untuk mengurangi 

gejala psikotik pada skizofrenia. Klorpromazin adalah suatu obat neuroleptic 

dimana obat ini menimbulkan katalepsi pada hewan pengerat dan Ekstrapiramidal 

(EPS) pada manusia. Penemuan bahwa efek antipsikotiknya berkaitan dengan 

blokade reseptor dopamin mendorong ditemukannya senyawa-senyawa lain 

sebagai antipsikotik antara tahun 1950an dan 1970an. Penemuan klozapin pada 

tahun 1959 menimbulkan pemahaman bahwa obat antipsikotik tidak harus 

menyebabkan Ekstrapiramidal (EPS) pada manusia dalam dosis yang secara klinis 

efektif. Klozapin disebut antipsikotik atipikal karena obat ini jarang menyebabkan 

EPS pada dosis antipsikotik yang ekuivalen pada manusia dan hewan percobaan 

(Meltzer, 2012). 

Klozapin merupakan prototipe obat antipsikotik atipikal dimana faktor 

kunci mekanisme kerja utamanya adalah blockade reseptor 5HT2A. Obat 

antipsikotik atipikal lainnya yang telah diperkenalkan diseluruh dunia yaitu 

melperon, risperidon, zotepin, blonansein, olanzapine, kuetiapin, ziprasidon, 

aripiprazol, sertindol, paliperidon, iloperidon, asenapin, dan lurasidon. Obat-obat 

ini adalah agonis inversus reseptor 5-HT2A yaitu mereka memblokade aktivitas 

konstitutif reseptor ini (Meltzer, 2012). 
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Klozapin merupakan satu-satunya obat antipsikotik generasi kedua yang 

digunakan secara tunggal pada terapi pasien rawat inap skizofrenia. Klozapin 

adalah antipsikotik generasi kedua yang termasuk kelas dibenzodiazepin, 

merupakan neuroleptik atipikal dengan afinitas tinggi untuk reseptor dopamin D4 

dan afinitas rendah untuk subtipe lain, antagonis di alpha-adrenoseptor, reseptor 

5-HT2A, reseptor muscarinik, dan reseptor histamin H1. Klozapin bekerja dengan 

menduduki reseptor D2 hanya sekitar 38-47%. Bahkan dengan dosis setinggi 900 

mg sehari, kurang dari 50% dari reseptor D2 ditempati. Klozapin telah terbukti 

memiliki khasiat yang unggul dalam mengurangi perilaku bunuh diri dan efektif 

dalam mengobati gejala positif dan negatif pada pasien dengan skizofrenia yang 

sulit disembuhkan. Klozapin dapat menyebabkan hipotensi orthostatik dan efek 

samping sindrom metabolik berupa peningkatan enzim Alanine Transaminase 

(ALT) dan Aspartate Transaminase (AST)  pada hati (Cahaya, 2017). 

Menurut Rossell, klozapin adalah obat antipsikotik yang paling efektif 

untuk skizofrenia yang resisten terhadap pengobatan. Karena profil kejadian 

buruk yang signifikan, umumnya hanya diresepkan pada mereka yang belum 

menanggapi antipsikotik lain. Klozapin direkomendasikan di semua algoritma 

pengobatan utama untuk skizofrenia yang resistan terhadap pengobatan. Upaya 

untuk meningkatkan efikasi terapeutik klozapin telah mengalami keberhasilan 

yang beragam (Rossell et al, 2016). Menurut Iqbal (2016), beberapa uji klinis 

menemukan antara lain 10% dan 58% pasien yang diobati dengan klozapin 

mengalami sedasi, kantuk dan kelelahan. Ini adalah efek samping klozapin yang 

paling sering dilaporkan. Biasanya sedasi terjadi pada awal pengobatan, secara 

bertahap berkurang selama 4-6 minggu dan dapat dikelola dengan memberi dosis 

lebih tinggi pada malam hari atau menurunkan dosis (Iqbal, 2016). 

Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  maka  perlu  dilakukan  sebuah  

studi untuk mengetahui pola  penggunaan  klozapin pada  pasien  skizofrenia di 

Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Bagaimanakah pola penggunaan antipsikotik klozapin pada pasien 

skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang?  
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1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Umum 

Mengetahui  pola penggunaan obat klozapin pada pasien skizofrenia di 

Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang. 

 

1.3.2  Tujuan Khusus 

Mengetahui pola penggunaan antipsikotik klozapin yang meliputi dosis, 

frekuensi, rute penggunaan dan lama terapi terkait data laboratorium dan klinik. 

 

1.4  Manfaat Penelitiaan 

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. 
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