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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Setiap manusia memiliki kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi secara 

memuaskan melalui proses homeostasis, baik secara fisiologis maupun psikologis. 

Terdapat banyak kebutuhan fisiologis manusia, salah satunya adalah istirahat dan 

tidur. Tidur adalah suatu proses yang sangat penting bagi kesehatan manusia, 

karena dalam tidur terjadi natural healing mechanism (proses pembentukan sel-

sel tubuh yang rusak) dan proses pemulihan tubuh untuk mengembalikan stamina 

(Nissen dkk, 2013). Proses pemulihan yang terhambat dapat menyebabkan organ 

tubuh tidak bisa bekerja dengan maksimal. Maka dari itu agar tubuh tetap sehat, 

diperlukan kualitas tidur yang baik. Apabila kita mengalami gangguan tidur, maka 

seluruh proses pemulihan tubuh sulit terjadi, tetapi salah satu keluhan yang sering 

didengar dalam praktik kedokteran ialah insomnia atau kesulitan tidur.  

Insomnia merupakan kesukaran dalam memulai dan mempertahankan 

tidur sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan tidur yang adekuat, baik kualitas 

maupun kuantitas (Saputra, 2013). Biasanya seseorang yang mengalami insomnia 

akan lebih sulit memulai tidur, sering terbangun saat tidur hingga terbangun lebih 

dini dan sulit untuk tidur kembali (Atoilah&Kusnadi, 2013). Gangguan tidur ini 

bisa disebabkan berbagai faktor, di antaranya karena hormonal, obat-obatan, dan 

kejiwaan. Menurut data dari WHO (World Health Organization) kurang lebih 20-

40% penduduk dunia pernah mengalami gangguan sulit tidur dan meningkat 

setiap tahunnya dengan keluhan yang sedemikian hebat sehingga menyebabkan 



2 

 

 

tekanan jiwa bagi penderitanya. Pada saat ini diperkirakan 1 dari 3 orang 

mengalami insomnia. Nilai ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan penyakit 

lainnya. Prevalensi insomnia di Indonesia sekitar 11,7%. Artinya kurang lebih 28 

juta dari total 238 juta penduduk Indonesia menderita insomnia. Jumlah ini hanya 

mereka yang terdata dalam data statistik, diluar itu masih banyak jumlah penderita 

insomnia yang belum terdeteksi (Ghaddafi, 2013). 

Gangguan tidur seringkali merupakan gejala utama dari gangguan psikiatri 

seperti gangguan mood, gangguan cemas, dan ganggguan psikotik akut. Kesulitan 

tidur dapat membuat keadaan pasien dengan gangguan psikiatri memburuk 

dengan membuatnya bingung atau frustasi, dan juga lebih sensitif terhadap rasa 

nyeri atau gangguan klinis lainnya. 

Gangguan psikotik akut didefinisikan sebagai suatu gangguan kejiwaan 

yang terjadi selama 1 hari sampai kurang dari 1 bulan, dengan gejala psikosis 

berupa hilang kontak dengan kenyataan (sense of reality) yaitu penderita kesulitan 

membedakan hal nyata dengan yang tidak, umumnya akan dimulai dengan 

kesulitan konsentrasi, berbicara tidak jelas dan kesulitan mengingat 

(Kaplan&Sadock, 2010). Menurut penelitian, kurang lebih 1,4 per 100.000 orang 

menderita gangguan psikotik akut.  

Kelainan neurotransmitter yang paling mononjol yang menyebabkan 

gangguan psikotik akut adalah hiperaktivitas dopaminergik di dalam jalur 

mesokortikal dan mesolimbik. Dopamin di mesolimbik bertempat di ventral 

tegmenta area dan substantia nigra pars compacta, yang keduanya merupakan 

proyeksi dari struktur subkortikal dan kortikal yang mengatur pola tidur, sehingga 

banyak reseptor dopamin dari jalur mesolimbik yang teraktivasi sehingga pasien 
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dengan gangguan psikotik akut mengalami kesulitan tidur khususnya insomnia 

(Finan, 2014).  

Pada tahun 2017 periode Januari – Maret di RSJ Dr. Radjiman 

Wediodiningrat Lawang, dalam catatan rekam medis gangguan psikotik akut 

masuk pada peringkat 10 besar diagnosa medis pada klien. Gangguan psikotik 

akut berada pada nomor 8 dengan jumlah 78 orang, sehingga penulis memilih 

untuk memilih periode Januari – Februari 2019 untuk memenuhi kriteria jumlah 

sampel yang ada. Pemilihan RSJ dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang sebagai 

tempat penelitian, mengacu pada kompetensi rumah sakit jiwa ini sebagai pusat 

rujukan pasien gangguan jiwa di daerah Jawa Timur. Disamping alasan tersebut 

RSJ dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang juga sebagai pusat pelayanan 

kesehatan jiwa serta menjadi salah satu instalasi pendidikan dan penelitian di 

Jawa Timur.  

Dari hal-hal diatas maka penulis ingin menganalisis hubungan antara 

gangguan psikotik akut dengan insomnia pada penderita yang menjalani rawat 

inap dan rawat jalan di RSJ dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang periode Januari 

– Februari 2019.  

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana hubungan antara gangguan psikotik akut dengan insomnia 

pada pasien baru yang menjalani perawatan di poli rawat jalan RSJ dr. Radjiman 

Wediodiningrat periode Januari – Februari 2019. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

gangguan psikotik akut dengan insomnia pada pasien baru di RSJ dr. Radjiman 

Wediodiningrat periode Januari – Februari 2019. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui jumlah pasien gangguan psikotik akut di poli rawat jalan 

RSJ dr. Radjiman Wediodiningrat periode Januari – Februari 2019. 

2. Mengetahui jumlah pasien gangguan psikotik akut dengan insomnia di 

poli rawat jalan RSJ dr. Radjiman Wediodiningrat periode Januari – 

Februari 2019. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Sebagai bahan referensi untuk penelitian berikutnya untuk mencari 

hubungan antara berbagai hal yang dapat berpengaruh terhadap terjadinya 

insomnia maupun gangguan psikotik akut. 

1.4.2 Manfaat Klinis 

  Penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengenali insomnia sebagai 

gejala klinis dari gangguan psikotik akut. 

1.4.3. Manfaat Masyarakat 

Penelitian ini dapat memberi informasi kepada masyarakat 

mengenai Insomnia sebagai salah satu gejala gangguan psikotik akut, agar 

masyarakat bisa lebih waspada dan masyarakat mau melakukan 

pengobatan dini jika gejala gangguan psikotik akut tersebut timbul. 


