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 BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tidur 

2.1.1 Definisi Tidur 

Istirahat dan tidur merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh 

semua orang. Setiap orang memerlukan istirahat dan tidur yang cukup untuk dapat 

berfungsi secara optimal (Haryati, 2013). 

Tidur adalah suatu keadaan berulang, teratur, mudah reversibel yang 

ditandai dengan keadaan relatif tidak bergerak dan tingginya peningkatan ambang 

respons terhadap stimulus eksternal dibandingkan dengan keadaan terjaga. 

Pemantauan tidur yang ketat merupakan bagian penting praktik klinis, gangguan 

tidur sering menjadi gejala awal penyakit jiwa yang akan terjadi. Beberapa 

gangguan jiwa menyebabkan perubahan khas fisiologi tidur (Kaplan&Sadock, 

2010). 

2.1.2 Tahap-tahap Siklus Tidur 

Tidur merupakan aktivitas yang melibatkan sistem saraf pusat, saraf 

perifer, endokrik kardiovaskuler, respirasi dan musculoskeletal. Pengaturan dan 

kontrol tidur tergantungg dari hubungan antara dua mekanisme serebral yang 

secara bergantian mengaktifkan dan menekan pusat otak untuk tidur dan bangun. 

Reticular Activating System (RAS) di batang otak diyakini mempunyai sel khusus 

dalam mempertahankan kewaspadaan dan kesadaran (Harsono, 2011).  

Tidur terdiri atas dua keadaan fisiologis, rapid eye movement (REM) dan 

nonrapid eye movement (NREM): 
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a. Tidur REM (Rapid Eye Movement)  

Tidur REM merupakan tidur dalam kondisi aktif atau tidur 

paradoksial yang ditandai dengan mimpi yang bermacam-macam, otot-otot 

yang meregang, kecepatan jantung dan pernapasan tidak teratur (sering 

lebih cepat), perubahan tekanan darah, gerakan otot tidak teratur, gerakan 

mata cepat. Diperkirakan terjadi proses penyimpanan secara mental yang 

digunakan sebagai pelajaran, adaptasi psikologis dan memori (Faraguna, 

2012). Pada fase ini orang yang tidur agak susah dibangunkan atau 

spontan terbangun. Latensi REM 90 menit ini merupakan temuan yang 

kosnsiten pada orang dewasa normal, pemendekan latensi REM sering 

terjadi pada gangguan seperti gangguan depresif dan narkolepsi. Denyut 

jantung, pernapasan, dan tekanan darah pada manusia semuanya tinggi 

saat tidur REM, lebih tinggi daripada selama tidur NREM dan sering lebih 

tinggi daripada saat bangun. Penggunaan oksigen otak meningkat selama 

tidur REM. Termoregulasi berubah saat tidur REM. Perubahan fisiologis 

lain yang terjadi selama tidur REM adalah paralisis hampir total pada otot 

rangka (postural). Mungkin ciri tidur REM yang paling khas adalah 

mimpi. Mimpi selama tidur REM secara khas abstrak dan aneh. Sifat 

siklik pada tidur adalah regular dan dapat dipercaya, periode REM terjadi 

kira-kira setiap 90 hingga 100 menit sepanjang malam. Sebagian besar 

periode REM terjadi pada dua pertiga akhir malam (Kaplan&Sadock, 

2010). 
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b. Tidur NREM (Non Rapid Eye Movement)  

Tidur NREM merupakan tidur yang nyaman dan dalam tidur 

gelombang pendek karena gelombang otak selama tidur NREM lebih 

lambat dari pada gelombang alpha dan beta pada orang yang sadar atau 

tidak dalam keadaan tidur. Tanda tidur NREM adalah mimpi yang 

berkurang, keadaan istirahat, tekanan darah dan kecepatan pernapasan 

turun, metabolism turun dan gerakan mata lambat (Carskadon, 2011). Pada 

orang normal, tidur NREM merupakan keadaan tentram dibandingkan saat 

terjaga. Biasanya tidur pada malam hari itu adalah tidur NREM. Tidur saat 

ini sangat dalam, tidur penuh dan dapat memulihkan kembali beberapa 

fungsi fisiologis. Pada umumnya, semua proses metabolism mengacu pada 

tanda-tanda vital, metabolisme turun dan aktivitas menurun (Faraguna, 

2012). Mimpi dapat terjadi selama tidur NREM tetapi khasnya jelas dan 

bertujuan (Kaplan&Sadock, 2010).  

Tidur NREM mempunyai empat tahap, yang pertama adalah tahap 

I yang merupakan tahap transisi, berlangsung selama lima menit yang 

mana seseorang beralih dari sadar menjadi tidur. Seseorang merasa rileks, 

mata bergerak, kecepatan jantung dan pernapasan turun secara jelas. 

Gelombang alpha sewaktu seseorang masih sadar diganti dengan 

gelombang beta yang lebih lambat dan dapat dibangunkan dengan mudah. 

Selanjutnya tahap II merupakan tahap tidur ringan dan proses tubuh 

menurun. Mata masih bergerak, kecepatan jantung dan pernapasan turun 

secara jelas, suhu tubuh dan metabolisme menurun. Gelombang otak 

ditandai dengan sleep spindles dan gelombang K komplek yang 
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berlangsung pendek dalam waktu 10-15 menit. Pada tahap III kecepatan 

jantung, pernapasan serta proses tubuh berlanjut mengalami penurunan 

dan sulit dibangunkan. Gelombang otak menjadi lebih teratur dan terdapat 

penambahan gelombang delta yang lambat. Kadang-kadang disertai ciri 

bangkitan yang tidak biasa. Jika orang dibangunkan 30 menit hingga 1 jam 

setelah awitan tidur, biasanya pada tidur gelombang pendek, merka akan 

mengalami disorientasi dan pikiran menjadi kacau. Membangunkan 

dengan cepat dari tidur gelombang pendek juga menyebabkan amnesia 

terhadap peristiwa selama dibangunkan tersebut. Kekacauan saat bangun 

dari tahap 3 dapat menghasilkan masalah spesifik, termasuk enuresis, 

somnambulisme, dan mimpi buruk atau teror malam hari (Yun Li, 2018). 

Terakhir tahap IV, merupakan tahap tidur dalam, yang ditandai dengan 

predominasi gelombang delta yang melambat. Kecepatan jantung dan 

pernapasan turun, rileks, jarang bergerak dan sulit dibangunkan dan 

mengalami 4 sampai 6 kali siklus tidur dalam waktu 7-8 jam (Mental 

Health Foundation, 2011). Sebagian besar tidur tahap 4 terjadi pada 

sepertiga pertama malam (KaplanSadock, 2010). 

 

Gambar 2.1. Siklus Tidur (Potter&Perry, 2005) 
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2.1.3 Pengaturan Tidur 

 Banyak studi juga menyokong peran serotonin dalam pengaturan tidur. 

Sintesis dan pelepasan serotonin oleh neuron serotonergik dipengaruhi oleh 

ketersediaan prekursor asam amino neurotransmiter ini, seperti L-triptofan. 

Sebaliknya, defisiensi L-triptofan menyebabkan kurangnya waktu yang 

dihabiskan pada tidur REM. Neuron yang mengandung norepinefrin dengan 

badan sel yang terletak di locus ceruleus memainkan peranan penting dalam 

mengendalikan pola tidur normal. Asetilkolin otak juga terlibat di dalam tidur, 

terutama produksi tidur REM. Dibandingkan dengan orang sehat dan kontrol 

psikiatrik tanpa depresi, orang dengan depresi memiliki gangguan nyata pada pola 

tidur REM. Depresi dapat disebabkan supersensitivitas terhadap asetilkolin yang 

mendasari. Sebaliknya, reserpine (Serpasil), salah satu dari sejumlah kecil obat 

yang meningkatkan tidur REM, juga menimbulkan depresi. Nucleus 

suprachiasmaticus hipotalamus dapat bekerja sebagai tempat anatomis pacu 

sirkadian yang mengatur sekresi melatonin serta kinerja otak pada siklus tidur-

bangun 24 jam. Obat-obat yang meningkatkan dopamin otak cenderung 

menyebabkan bangun dan keadaan sadar. Dorongan homeostatik yang didalilkan 

untuk tidur, mungkin dalam bentuk zat endogen, proses S, dapat bertumpuk 

selama keadaan terjaga dan bekerja untuk mencetuskan tidur (Kaplan&Sadock, 

2010). 

2.1.4 Fungsi Tidur 

 Fungsi tidur telah diperiksa melalui berbagai cara. Sebagian besar peneliti 

menyimpulkan bahwa tidur memberikan fungsi homeostastik yang bersifat 
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menyegarkan dan tampak penting utnuk termoregulasi normal dan penyimpanan 

energi. Karena tidur NREM meningkat setelah olah raga dan kelaparan, tahap ini 

mungkin terkait dengan kebutuhan metabolik yang memuaskan. 

2.1.4.1 Kurang Tidur 

 Periode kurang tidur yang berlangsung lama kadang-kadang menyebabkan 

kekacauan ego, halusinasi, dan waham. Membuat orang kurang tidur REM 

dengan membangunkan mereka di awal siklus REM menimbulkan peningkatan 

jumlah periode REM  dan jumlah tidur REM (rebound increase) saat mereka 

dibiarkan tidur tanpa gangguan. Pasien yang kekurangan tidur REM dapat 

menunjukkan iritabilitas dan letargi. Perubahan neuroendokrin mencakup 

peningkatan norepinefrin plasma serta penurunan kadar tiroksin plasma 

(Guyton&Hall, 2009). 

2.1.4.2 Kebutuhan Tidur 

 Beberapa orang normalnya merupakan penidur pendek (short-sleeper) dan 

hanya membutuhkan tidur kurang dari 6 jam setiap malam untuk dapat berfungsi 

dengan adekuat. Penidur panjang (long-sleeper) adalah orang yang tidur lebih dari 

9 jam setiap malam untuk dapat berfungsi dengan adekuat. Penidur panjang 

memiliki periode REM yang lebih banyak serta lebih banyak REM di dalam 

setiap periode (dikenal sebagai densitas REM) daripada penidur pendek. 

Pergerakan ini kadang-kadang diangggap sebagai ukuran intensitas tidur REM 

dan terkait dengan kejelasan mimpi. Penidur pendek umumnya efisien, ambisius, 

beradaptasi sosial, dan menyenangkan. Penidur panjang cenderung mengalami 

depresi ringan, cemas, dan menarik diri secara sosial. Meningkatnya kebutuhan 
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tidur terjadi pada kerja fisik, olah raga, penyakit, kehamilan, tekanan jiwa umum, 

dan meningkatnya aktivitas mental. Periode REM meningkat setelah stimulus 

psikologis yang kuat, seperti situasi belajar yang sulit serta stres, dan setelah 

penggunaan bahan kimia atau obat yang menurunkan kalekolamin otak 

(Kaplan&Sadock, 2010).  

2.1.5 Irama Tidur-Bangun 

 Tanpa sinyal eksternal, jam tubuh alami mengikuti siklus 25 jam. 

Pengaruh faktor eksternal, seperti siklus gelap-terang, rutinitas sehari-hari, 

periode makan, dan pembuat sinkron eksternal lainnya, membawa orang pada 

waktu 24 jam. Tidur juga dipengaruhi irama biologis. Tidur siang yang dilakukan 

pada waktu yang berbeda di siang hari sangat berbeda proporsi tidur REM dan 

NREM-nya. Pada penidur malam yang normal, tidur siang yang dilakukan di pagi 

hari atau siang hari akan mencakup tidur REM yang sangat banyak, sedangkan 

tidur siang yang dilakukan di sore hari atau awal malam memiliki tidur REM yang 

lebih sedikit. Siklus sirkadian tampaknya memengaruhi kecendurungan memiliki 

tidur REM. Pola tidur secara fisiologis tidak sama jika orang tidur di siang hari 

atau saat biasanya mereka terjaga, pengarauh psikologis dan perilaku dari tidur 

juga berbeda. Bahkan pada orang yang bekerja malam hari, gangguan pada 

berbagai irama menimbulkan masalah (Prayitno,2002).  

2.1.6 Hal-hal yang Memanipulasi Tidur (Prayitno, 2002) 

2.1.6.1 Faktor Biologis 

➢ Adanya penyakit fisik yang mendasari. 
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➢ Mengkonsumsi zat stimulan seperti Metilxantin, Nikotin, Kokain, 

Amfetamin, Kafein, dan lain-lain. 

➢ Mengkonsumsi obat-obatan seperti antidepresn, hipnotik, sedatif, 

dan halusinogen. 

➢ Mengkonsumsi zat depresan seperti Opioda, Opium atau Putau, 

Morfin, Heroine, Kodein, dan lain-lain. 

2.1.6.2 Faktor Psikologis 

➢ Menderita penyakit Skizofrenia. 

➢ Menderita gangguan mood atau suasana perasaan. 

➢ Menderita gangguan ansietas. 

2.1.6.2 Faktor Sosial 

➢ Gaya hidup yang tidak sesuai. 

➢ Hubungan dengan keluarga,teman, hukum, finansial yang tidak 

sesuai. 

➢ Mengalami stres emosional. 

➢ Lingkungan yang tidak sesuai seperti posisi tidur yang tidak sesuai, 

suhu yang tidak nyaman, kebisingan, serangga, dan lain-lain. 

2.1.7 Gangguan Tidur 

DSM-IV mengelompokkan gangguan tidur ke dalam dua kategori, yaitu 

dissomnia (gangguan tidur primer) dan parasomnia. 
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a. Dissomnia 

Merupakan kondisi psikogenik primer di mana gangguan utamanya adalah 

kuantitas, kualitas, atau waktu tidur. Termasuk dalam gangguan ini adalah 

insomnia, hiperinsomnia, narkolepsi, dan gangguan irama tidur sirkadia.  

b. Parasomnia 

Merupakan fenomena yang tidak diinginkan atau yang tidak biasa yang 

terjadi tiba-tiba saat tidur atau terjadi pada ambang antara bangun dan tidur. 

Parasomnia biasanya terjadi pada tahap 3 dan 4 sehingga dikaitkan dengan 

ingatan buruk mengenai gangguan ini (Kaplan&Sadock, 2010). Gejalanya 

meliputi:  

• Gangguan arousal  

• Gangguan tidur berjalan, gangguan tidur teror.  

• Gangguan antara bangun-tidur  

• Gerak tiba-tiba, tidur berbicara, kramkaki, gangguan gerak berirama.  

• Berhubungan dengan fase REM  

• Gangguan mimpi buruk, gangguan tingkah laku, gangguan sinus arrest.  

• Parasomnia lain-lainnya Bruxism (otot rahang mengeram), mengompol, 

sukar menelan, distonia parosismal. 

2.2 Insomnia 

2.2.1 Definisi Insomnia 

Insomnia adalah gejalakelainan dalam tidur berupa kesulitan berulang 

untuk tidur atau mempertahankan tidur walaupun ada kesempatan untuk itu. 

Insomnia adalah kesulitan memulai atau mempertahankan tidur. Gangguan ini 
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merupakan keluhan tidur yang paling lazim ditemui dan dapat bersifat sementara 

atau menetap. Insomnia menetap adalah kelompok keadaan yang cukup lazim 

ditemukan dengan masalah yang paling sering adalah kesulitan untuk jatuh 

tertidur bukannya untuk tetap mempertahankan tidur. Insomnia primer didiagnosis 

jika keluhan utama adalah tidur yang tidak bersifat menyegarkan atau kesulitan 

memulai atau mempertahankan tidur, dan keluhan ini terus berlangsung sedikitnya 

satu bulan. Bangun psikologis atau fisiologis di malam hari yang makin sering 

serta pembelajaran negatif untuk tidur sering tampak. Pasien dengan insomnia 

primer secara umum memiliki preokupasi mengenai tidur cukup. Semakin mereka 

mencoba tidur, semakin besar rasa frustasi dan penderitaan serta makin sulit 

terjadinya tidur (American Academy of Sleep Medicine, 2008). Pasien sering 

tidak memiliki keluhan yang jelas selain insomnia. Gejala tersebut biasanya 

diikuti gangguan fungsional saat bangun dan beraktivitas di siang hari. Sekitar 

sepertiga orang dewasa mengalami kesulitan memulai tidur dan/atau 

mempertahankan tidur dalam setahun, dengan 17% di antaranya mengakibatkan 

gangguan kualitas hidup. 

Insomnia biasanya timbul sebagai gejala suatu gangguan lain yang 

mendasarinya, seperti kecemasan dan depresi atau gangguan emosi lain yang 

terjadi dalam hidup manusia. Untuk insomnia yang ringan tidak perlu diberi obat, 

tetapi cukup dengan penjaminan kembali. Insomnia yang berat biasanya 

merupakan gejala gangguan yang lain atau dapat merupakan faktor penyebab 

(misalnya kelemahan badan, tremor, berkurangnya konsentrasi) atau faktor 

pencetus karena stres yang ditimbulkannya (misalnya gejala-gejala skizofrenia 

mungkin timbul lagi atau kecemasan) (Maramis, 2009).  
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Insomnia pada pagi-pagi sekali (penderita tertidur biasa, tetapi terbangun 

pukul 2 atau 3 pagi lalu tidak dapat tertidur lagi) biasanya merupakan gejala 

depresi endogenik. Kesukaran untuk memulai tidur biasanya terdapat pada nerosa 

(depresi atau cemas). Terdapat juga pasien yang takut tertidur karena takut mimpi-

mimpi buruk (Sateia, 2017). 

Pengobatan ialah menenteramkan penderita dan mengobati gangguan yang 

mendasarinya. Bila tidak terdapat gangguan yang mendasarinya, maka dilakukan 

psikoterapi suportif dibantu dengan obat tidur bila perlu untuk mengembalikan 

ritme tidur penderita. Perlu dikatakan kepada pasien bahwa ia tidak usah berusaha 

untuk tidur. Sering penderita menceritakan bahwa ia sudah berusaha dengan 

menutup mata, menghilangkan pikiran-pikiran, tidak bergerak dan sebagainya, 

tetapi tidak tertidur, karena makin ia berusaha, makin tertuju perhatiannya pada 

keadaannya dan hal ini menghambat ia tertidur (Maramis, 2009). 

2.2.2 Etiologi 

Insomnia sendiri dapat disebabkan oleh beberapa faktor, dan yang 

palingbanyak menjadi penyebab insomnia adalah masalah psikologi. Berikut 

adalah beberapafaktor yang merupakan penyebab insomnia (Susilo&Wulandari, 

2011): 

1. Faktor Biologik dan Fisik 

Pada saat seseorang mengalami sakit fisik, sebenarnya proses metabolisme 

dan kinerja di dalam tubuh tidak berjalan normal atau terjadi gangguan. Banyak 

orang yang sakit, otomatis tidak dapat tidur dengan nyenyak dan sering kurang 

tidur.  
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Disamping ini, terdapat juga kondisi-kondisi fisik yang mengatur tidur, 

antara lain: 

a) Rasa nyeri yang hebat dan terus menerus 

Seperti pada penyakit neuritis post-herpes, tumor pada organ dalam, luka 

atau infeksi postoperatif, dan sebagainya. 

b) Apnoe sewaktu tidur 

Yaitu kondisi dimana sewaktu tidur seseorang mendadak berhenti 

bernapas. Bisa disebabkan karena adanya obstruksi atau sumbatan jalan nafas. 

Dapat diperberat dengan adanya kegemukan yang berlebihan atau kelainan-

kelainan endokrin seperti hipertiroid dan akromegali.  

b) Mioklonus nocturnal 

Ditandai dengan adanya kontraksi-kontraksi otot mendadak, berulang yang 

biasanya terjadi pada kaki atau lengan. Lama kontraksi-kontraksi ini tidak 

melebihi 10 detik dan dapat berulang-ulang beberapa puluh kali selama beberapa 

menit sampai beberapa jam. Kontraksi-kontraksi ini hanya terjadi selama tidur. 

Bila sewaktu jaga terjadi kontraksi sejenis juga, maka perlu dipikirkan adanya 

gangguan lain. Dalam keadaan ini pun penderita tidak dapat mencapai fase tidur 

yang dalam karena sering terbangun. 

2. Faktor diet 

Salah satu penyebab insomnia adalah malnutrisi. Dalam keadaan 

malnutrisi, zat-zat penting dalam tubuh tidak berada dalam keadaan keseimbangan 
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yang optimal, sehingga dapat mempengaruhi metabolism neurotransmiter dalam 

otak. 

3. Faktor psikologik 

Dalam kategori ini dapat dimasukkan problem psikologik yang menjadi 

dasar timbulnya Insomnia. Seperti penderita kecemasan biasanya sukar masuk 

tidur, sedangkan mereka yang menderita depresi seringkali terbangun di tengah 

malam dan tidak dapat tidur lagi, atau bangun terlalu pagi dengan perasaan tidak 

segar. Disamping itu beberapa gangguan jiwa yang serius dapat pula 

menyebabkan terjadinya gangguan tidur, seperti gangguan kepribadian dan 

skizofrenia. 

4. Faktor penyalahgunaan zat/obat adiktif atau intoksikasi 

Beberapa resep obat dapat mempengaruhi proses tidur, termasuk beberapa 

antidepresan, obat jantung dan tekanan darah, obat alergi, stimulan (seperti 

Ritalin) dan kortikosteroid.  

5. Faktor Lingkungan 

Lingkungan memegang peranan besar terhadap terjadinyainsomnia 

seseorang. Lingkungan yang bising, seperti lingkunganlintasan pesawat terbang, 

lintasan kereta api, pabrik dengan mesin-mesinyang terus beroperasi sepanjang 

malam atau suara TV yang keras dapat menjadi faktor penyebab sulit tidur. 
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6. Faktor Pola Hidup 

Gaya hidup yang tidak sehat juga dapat memicu munculnya insomnia. 

Kebiasaan mengonsumsi alkohol, rokok, kopi (kafein), obat penurun berat badan, 

jam kerja yang tidak teratur, juga dapat menjadi faktor penyebab sulit tidur. 

2.2.3 Klasifikasi Insomnia 

2.2.3.1 Berdasarkan Penyebabnya 

a) Insomnia Primer 

Insomnia primer ini mempunyai faktor penyebab yang jelas. Insomnia atau 

susah tidur ini dapat mempengaruhi sekitar3 dari 10 orang yang menderita 

insomnia. Pola tidur, kebiasaan sebelum tidur dan lingkungan tempat tidur 

seringkali menjadi penyebab dari jenis insomnia primer ini. 

Diagnosis insomnia primer ditegakkan bila tidak berhubungan dengan 

gangguan mental organik, gangguan psikiatri dan obat-obatan. 

b) Insomnia Sekunder 

Insomnia sekunder biasanya terjadi akibat efek dari hal lain, misalnya 

kondisi medis. Masalah psikologi seperti perasaan bersedih, depresi dan dementia 

dapat menyebabkan terjadinya insomnia sekunder ini pada 5 dari 10 orang. Selain 

itu masalah fisik seperti penyakit arthritis, diabetes dan rasa nyeri juga dapat 

menyebabkan terjadinya insomnia sekunder ini dan biasanya mempengaruhi 1 

dari 10 orang yang menderita insomnia atau susah tidur. Insomnia sekunder juga 

dapat disebabkan oleh efek samping dari obat-obatan yang diminum untuk suatu 
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penyakit tertentu, penggunaan obat-obatan yang terlarang ataupun 

penyalahgunaan alkohol. Faktor ini dapat mempengaruhi 1-2 dari 10 orang yang 

menderita insomnia. 

2.2.3.2 Berdasarkan Waktu Terjadi dan Manifestasi Klinisnya (American 

Psychiatric Association, 2013) 

a) Initial insomnia 

Atau Sleeponsetinsomnia yaitu gejala kesulitan memulai tidur saat waktu 

tidur. 

b) Middle insomnia 

Atau Sleep maintenance insomnia yaitu gejala sering terbangun ketika 

malam hari yang terus menerus. 

c) Late insomnia (terminal insomnia) 

Yaitu gejala terbangun terlalu pagi dan sulit untuk tidur kembali. 

d) Nonrestorative sleep  

Yaitu kurangnya kualitas tidur dengan gejala merasa tidak bugar ketika 

bangun tidur meskipun waktu untuk tidur cukup. 

2.2.3.3 Berdasarkan Lamanya 

a) Transient Insomnia/Insomnia sekilas 

Yaitu insomnia yang terjadi antara 2 sampai 3 hari dan dapat disebabkan 

oleh faktor eksternal (Jet lag,jam kerja dan kebisingan). 
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b) Short term Insomnia 

Yaitu insomnia yang terjadi selama beberapa minggu, tetapi kurang dari 3 

minggu dan sering dihubungkan dengan stress situasional (duka cita, kehilangan 

orang yang dicintai, menghadapi ujian atau wawancara pekerjaan dan penyakit 

fisik). 

c) Long term Insomnia/Insomnia kronik 

Dapat diartikan sebagai insomnia jangka panjang yang terjadi selama 3 

minggu atau lebih (biasanya disebabkan gangguan psikiatri, penggunaan obat- 

obatan dan alkohol, dan juga penyakit kronis). 

2.2.3.4 Berdasarkan Berat-Ringannya 

a) Mild Insomnia 

Yaitu kesulitan dalam memulai dan mempertahankan tidur, tanpa atau 

sedikit mengalami penurunan kualitas hidup. 

b) Moderate Insomnia 

Yaitu kesulitan dalam memulai dan mempertahankan tidur beberapa 

malam. Penderita insomnia jenis ini akan mengalami penurunan kualitas hidup 

yang relatif sedang. 

c) Severe Insomnia/Insomnia Berat 

Yaitu kesulitan memulai dan mempertahankan tidur disepanjang malam 

dan hampir di setiap hari. Biasanya diikuti dengan penurunan berat kualitas hidup. 
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2.2.3.5 Berdasarkan Insomnia Rating Scale 

a) No Insomnia (dengan skala): kurang dari 8 

b) Mild Insomnia (dengan skala): 8-13 

c) Moderate Insomnia (dengan skala): 13-18 

d) Severe Insomnia (dengan skala): lebih dari 18 

2.2.4 Dampak Insomnia 

1. Gangguan fungsi mental 

Insomnia dapat mempengaruhi konsentrasi, memori, dan dapat 

mempengaruhi kemampuan seseorang untuk melakukan tugas-tugas sehari hari. 

Beberapa ahli melaporkan bahwa kurang tidur dapat mengganggu kemampuan 

otak untuk memproses informasi dan pikiran meraka. 

2. Kecelakaan 

Kematian orang yang tidur kurang dari 5 jam semalam memiliki angka 

harapan hidup lebih sedikit dari orang yang tidur 7-8 jam semalam. Selain itu, 

orang yang menderita insomnia memiliki kemungkinan 2 kali lebih besar untuk 

mengalami kecelakaan lalu lintas jika dibandingkan dengan orang yang normal.  

3. Stress dan depresi 

Karena kebanyakan insomnia diakibatkan oleh stress. Orang yang 

insomnia lebih mudah menderita depresi dibandingkan mereka yang biasa tidur 

dengan baik. 
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4. Sakit kepala 

Sakit kepala yang terjadi pada malam atau pagi hari bisa berhubungan 

dengan insomnia. Dapat berupa kelelahan, nyeri otot, hipertensi dan sebagainya. 

5. Resiko penyakit 

Kekurangan tidur akibat insomnia memberi kontribusi pada timbulnya 

suatu penyakit, termasuk penyakit jantung.  

2.3Gangguan Psikotik Akut  

2.3.1Definisi Gangguan Psikotik Akut 

Gangguan psikotik akut dan sementara adalah suatu perubahan dari 

keadaan tanpa gejala psikotik ke keadaan psikosis yang jelas abnormal dalam 

periode 2 minggu atau kurang tanpa diketahui untuk berapa lama gangguan ini 

akan berlangsung. Pembatasan waktu, biasanya dalam waktu 1-3 bulan dapat 

terjadi remisi sempurna dan hanya sebagian kecil yang berkembang menetap 

menjadi gangguan lain (Merrin, 2000). 

Didefinisikan di dalam DSM-IV sebagai kurang dari satu bulan tetapi 

sekurangnya satu hari, gejala mungkin memenuhi atau tidak memenuhi kriteria 

diagnosis untuk skizofrenia. Gangguan mungkin berkembang sebagai respons 

terhadap stresor psikososial yang parah atau kelompok stressor (Sasmanto, 2010). 

Psikotik adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan ketidakmampuan 

individu menilai kenyataan yang terjadi, misalnya terdapat halusinasi, waham atau 

perilaku kacau atau aneh. Psikotik akut adalah sekelompok gangguan jiwa yang 
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berlangsung kurang dari satu bulan dan tidak disertai gangguan mood, gangguan 

berhubungan dengan zat, atau suatu suatu gangguan psikotik karena kondisi medis 

umum. Gangguan psikotik akut dan sementara adalah sekelompok gangguan jiwa 

yang:  

1. Onsetnya akut ( 2 minggu) 

2. Sindrom polimorfik  

3. Ada stresor yang jelas 

4. Tidak memenuhi kriteria episode manik atau depresif  

5. Tidak ada penyebab organik 

2.3.2. Epidemiologi 

a. Frekuensi 

Berdasarkan studi epidemiologi internasional, insidensi nonaffective 

acute remitting psychoses sepuluh kali lebih tinggi terjadi di negara-negara 

berkembang daripada negara-negara industri bila dibandingkan dengan kejadian 

skizofrenia. 

b. Mortality/Morbidity 

Sebagaimana episode psikosis lainnya, risiko pasien menyakiti diri 

sendiri dan/atau orang lain dapat meningkat. 

c. Jenis kelamin 

Menurut studi epidemiologi internasional, insidensi dari gangguan ini 

dua kali lebih tinggi terjadi pada pria dibandingkan wanita. Di Amerika Serikat, 

sebuah penelitian mengindikasikan adanya insidensi yang lebih tinggi pada pria. 
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d. Usia 

Gangguan ini lebih sering terjadi pada pasien dengan usia antara dekade 

ke dua hingga awal dekade ke tiga. Beberapa klinisi meyakini bahwa pasien 

dengan gangguan kepribadian (seperti narcissistic, paranoid, borderline, 

schizotypal) lebih rentan berkembang menjadi gangguan psikosis pada situasi 

yang penuh tekanan. 

2.3.3 Etiologi 

Pasien dengan gangguan psikotik akut yang pernah memiliki gangguan 

kepribadian mungkin memiliki kerentanan biologis atau psikologis kearah 

perkembangan gejala psikotik. Walaupun pasien dengan perkembangan psikotik 

akut sebagai suatu kelompok mungkin tidak memiliki peninggian insidensi 

skizofren didalam keluarganya, beberapa data menyatakan bahwa adanya suatu 

peninggian insidensi gangguan mood. Perumusan psikodinamika telah menyadari 

adanya mekanisme menghadapi (coping mechanism) yang tidak adekuat dan 

kemungkinan adanya tujuan sekunder pada pasien dengan gejala psikotik. Teori 

psikodinamik tambahan menyatakan bahwa gejala psikotik adalah suatu 

pertahanan terhadap fantasi yang dilarang, pemenuhan harapan yang tidak 

tercapai, atau suatu pelepasan dari situasi psikososial tertentu (Kaplan&Sadock, 

2010). 

Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tapi sebagian besar di jumpai 

pada pasien dengan gangguan kepribadian mungkin memiliki kerentanan biologis 

atau psikologis terhadap perkembangan gejala psikotik. Satu atau lebih faktor 

stres berat, seperti peristiwa traumatis, konflik keluarga, masalah pekerjaan, 

kecelakaan, sakit parah, kematian orang yang dicintai, dan status imigrasi tidak 
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pasti, dapat memicu psikosis reaktif singkat. Beberapa studi mendukung 

kerentanan genetik untuk gangguan psikotik akut (Nevid et al, 2005). 

Sebagian gangguan psikotik akut timbul tanpa stres. Sebagian lain 

disebabkan oleh stres. Stres akut yang terjadi dikaitkan dengan satu kejadian atau 

lebih yang dianggap menekan bagi kebanyakan orang dalam situasi dan 

lingkungan budaya yang sama (Merrin, 2000). 

Kesulitan yang berkepanjangan tidak dimasukkan sebagai sumber stres 

tidak ada penyebab organik seperti trauma kapitis, delirium, demensia, serta 

intoksikasi obat atau alkohol (Warren, 2018). 

2.3.4 Patofisiologi 

Patofisiologi secara secara pasti dari psikosis masih belum diketahui. 

Stressor pencetus yang paling jelas adalah peristiwa kehidupan yang besar yang 

dapat menyebabkan kemarahan emosional yang bermakna pada tiap orang. 

Contoh peristiwa adalah kematian anggota keluarga dekat dan kecelakaan 

kendaraan yang berat. Klinisi lain berpendapat bahwa stressor mungkin 

merupakan urutan peristiwa yang menimbulkan stress sedang, bukannya peristiwa 

tunggal yang menimbulkan stress dengan jelas. 

2.3.5 Gejala Klinis (Merrin, 2000) 

• Gejala polimorfik yaitu gejala yang beraneka ragam dan berubah cepat 

seperti waham, halusinasi, gejala emosi yang bervariasi dan berubah-ubah 

dari hari ke hari atau dari jam ke jam. 

• Gejala skizofrenik yang khas. 



26 
 

 

2.3.6 Stressor Pencetus 

 Contoh yang paling jelas dari stressor pencetus adalah peristiwa kehidupan 

yang besar yang dapat menyebabkan kemarahan emosional yang bermakna pada 

tiap orang. Peristiwa tersebut adalah kematian anggota keluarga terdekat dan 

kecelakaan kendaraan yang berat. Beberapa klinisi berpendapat bahwa keparahan 

peristiwa harus dipertimbangkan di dalam hubungan dengan kehidupan pasien. 

Walaupun pandangan tersebut adalah beralasan, tetapi mungkin memperluas 

definisi stressor pencetus dengan memasukkan peristiwa yang tidak berhubungan 

dengan episode psikotik. Klinisi lain berpendapat bahwa stressor mungkin 

merupakan urutan peristiwa yang menimbullkan stress sedang, bukannya 

peristiwa tunggal yang menimbulkan stress dengan jelas. Tetapi, penjumlahan 

derajat stress yang disebabkan oleh urutan peristiwa memerlukan suatu derajat 

pertimbangan klinis yang hampir tidak mungkin (Kaplan&Sadock, 2010). 

2.3.7 Pedoman Diagnostik 

 Melalui autoanamnesis, heteroanamnesis, pemeriksaan fisik dan mental, 

didapatkan gangguan psikotik bukan berasal dari penyebab organik dengan 

tambahan ciri utama yang menentukan setiap jenis gangguan ini (Merrin, 2000). 

 Diagnosis untuk gangguan psikotik, didasarkan terutama atas lama gejala. 

Untuk gejala psikotik yang berlangsung sekurangnya satu hari tetapi kurang dari 

satu bulan dan yang tidak disertai dengan satu gangguan mood, gangguan yang 

berhubungan dengan zat, atau suatu gangguan psikotik karena kondisi medis 

umum, diagnosis gangguan psikotik akut kemungkinan merupakan diagnosis yang 

tepat. Untuk gejala psikotik yang lebih dari satu hari diagnosis sesuai yang harus 
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dipertimbangkan adalah gangguan delusional (jika waham merupakan gejala 

psikotik utama), gangguan skizofreniform (jika gejala berlangsung kurang dari 6 

bulan) dan skizofrenia (jika gejala telah berlangsung lebih dari 6 bulan) 

(Kaplan&Sadock, 2010). 

 Jadi gangguan psikotik akut diklasifikasikan didalam DSM IV sebagai 

suatu gangguan psikotik dengan durasi singkat (Tabel 2.1). Kriteria diagnostik 

menentukan sekurang-kurangnya satu gejala yang jelas psikotik yang berlangsung 

selama satu hari sampai satu bulan(Warren, 2018). 

Seperti pada pasien psikiatrik akut, riwayat yang diperlukan untuk 

membuat diagnosis mungkin tidak dapat diperoleh hanya dari pasien. Walaupun 

adanya gejala psikotik mungkin jelas, informasi mengenai gejala prodromal, 

episode suatu gangguan mood sebelumnya, dan riwayat ingesti zat 

psikotomimetik yang belum lama mungkin tidak dapat diperoleh dari wawancara 

klinis saja. Disamping itu, klinis mungkin tidak mampu memperoleh informasi 

yang akurat tentang ada atau tidaknya stressor pencetus. Informasi tersebut paling 

baik dan paling akurat didapatkan dari seorang sanak saudara atau seorang teman 

(Kaplan&Sadock, 2010). 

Tabel 2.1 Kriteria Diagnostik Gangguan Psikotik Polimorfik Akut tanpa Gejala 

Skizofrenia Menurut PPDGJ-III, F23.0 

1. Onset harus akut (dari suatu keadaan nonpsikotik sampai keadaan psikotik yang 

jelas dalam kurun waktu 2 minggu atau kurang) 

2. Harus ada beberapa jenis halusinasi atau waham, yang berubah dalam jenis dan 

intensitasnya dari hari ke hari atau dalam hari yang sama 

3. Harus ada keadaan emosional yang sama beraneka ragamnya 

4. Walaupun gejala-gejalanya beraneka ragam, tidak satupun dari gejala-gejala itu 

ada secara cukup konsisten dapat memenuhi kriteria skizofrenia (F20) atau 

episode manik (F30) atau episode depresif (F32) 
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Tabel 2.2 Kriteria Diagnostik Gangguan Psikotik Polimorfik Akut dengan Gejala 

Skizofrenia Menurut PPDGJ-III, F23.1 

1. Memenuhi kriteria (1), (2) dan (3) di atas yang khas untuk gangguan psikotik 

polimorfik akut (F23.0) 

2. Disertai gejala-gejala yang memenuhi kriteria untuk diagnosis skizofrenia (F20) 

yang harus sudah ada untuk sebagian besar waktu sejak munculnya gambaran 

klinis psikotik itu secara jelas 

3. Apabila gejala-gejala skizofrenia menetap untuk lebih dari 1 bulan maka 

diagnosis harus diubah menjadi skizofrenia (F20) 

 

Jenis-jenis dalam gangguan psikotik akut dan sementara adalah (Merrin, 

2000):  

• Gangguan psikotik polimorfik akut tanpa gejala skizofrenia 

• Gangguan psikotik polimorfik akut dengan gejala skizofrenia 

• Gangguan psikotik lir-skizofrenia akut 

• Gangguan psikotik lainnya dengan predominan waham 

• Gangguan psikotik akut dan sementara lainnya 

• Gangguan psikotik akut dan sementara yang tak ditentukan 

2.3.8 Diagnosis Banding (Freudenreich, 2012) 

 Klinisi tidak boleh menganggap bahwa diagnosis yang tepat untuk pasien 

yang psikotik akut adalah gangguan psikotik akut, bahkan jika faktor psikososial 

pencetus yang jelas ditemukan. Faktor tersebut dapat semata-mata terjadi 

bersama-sama. Diagnosis lain yang dipertimbangkan di dalam diagnosis banding 

adalah gangguan buatan (factitious disorder) dengan tanda dan gejala psikologis 

yang menonjol, berpura-pura (malingering), gangguan psikotik karena kondisi 

medis umum, dan gangguan psikotik akibat zat. Seorang pasien mungkin tidak 

mau mengakui penggunaan zat gelap, dengan demikian membuat pemeriksaan 

intoksikasi zat atau putus zat sulit tanpa menggunakan tes laboratorium. Pasien 
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dengan epilepsi atau delirium dapat juga datang dengan gejalapsikotik yang 

dengan ditemukan pada gangguan psikotik akut. Gangguan psikiatrik tambahan 

yang harus dipertimbangkan di dalam diagnosis banding adalah gangguan 

identitas disosiatif dan episode psikotik yang disertai dengan gangguan 

kepribadian ambang dan skizotipal (Kaplan&Sadock, 2010).  

❖ F20.0 Skizofrenia Paranoid  

a. Memenuhi kriteria skizofrenia, dan halusinasi dan atau waham 

yang menonjol, waktu yang dialami pasien belum mencapai 1 

bulan. 

❖ Gangguan Psikotik Akibat Obat 

a. Penggunaan zat psikoaktif disangkal 

b. Gejala psikosis atau katatonia dapat disebabkan oleh berbagai 

macam zat. Anamnesis lengkap dan pemeriksaan penunjang 

diperlukan untuk menyingkirkan diagnosis banding ini. 

❖ Berpura-pura dan Gangguan Buatan 

 Diagnosis berpura- pura atau gangguan buatan diberikan kepada orang 

yang meniru gejala skizofrenia tetapi sebenarnya tidak menderita skizofrenia. 

Berpura-pura skizofrenia (malingering) biasanya dilakukan seseorang yang 

memiliki masalah hukum atau finansial.  

❖ Gangguan Psikotik Lain 

  Gangguan psikotik yang mirip dengan skizofrenia adalah skizofreniform, 

gangguan psikotik singkat & gangguan skizoafektif. Perbedaan skizofrenia 

dengan skizofreniform dilihat dari durasi gejalanya. Pada skizofreniform 

gejalanya lebih dari satu bulan tapi kurang dari enam bulan. Gangguan psikotik 
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singkat bila gejala hanya berlangsung sekurangnya satu hari tetapi tidak lebih dari 

satu bulan. 

2.3.9 Penyulit (Merrin, 2000) 

 Gangguan psikotik akut dan sementara sebagian berkembang menjadi 

menetap, sebagian sembuh sempurna. 

 

 

 

 

 

 

• Gangguan psikotik polimorfik akut dengan gejala skizofrenia menetap >1 

bulan → skizofrenia. 

• Gangguan psikotik polimorfik akut tanpa gejala skizofrenia dengan gejala 

menetap >3 bulan → gangguan waham menetap atau gangguan psikotik 

non organik lain. 

• Gangguan psikotik lir skizofrenia akut dengan gejala skizofrenia menetap 

>1 bulan → skizofrenia. 

• Gangguan psikotik lainnya dengan predominan waham 

o Gangguan waham menetap >3 bulan → gangguan waham menetap. 

o Gangguan halusinasi menetap >3 bulan → psikotik non organik 

lainnya. 

Gangguan psikotik 

akut dan 

sementara 

Menetap Sembuh sempurna 

beberapa 

hari/minggu/2-3 bulan 
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2.3.10 Terapi dan Penatalaksanaan 

a. Perawatan di Rumah Sakit   

Jika seorang pasien psikotik secara akut, perawatan singkat di rumah sakit 

mungkin diperlukan untuk pemeriksaan dan perlindungan pasien. Pemeriksaan 

pasien membutuhkan monitoring ketat terhadap gejala dan pemeriksaan tingkat 

bahaya pasien terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Disamping itu, lingkungan 

rumah sakit yang tenang dan terstruktur dapat membantu pasien memperoleh 

kembali rasa realitasnya. Sambil klinisi menunggu lingkungan dan obat 

menunjukkan efeknya, pengurunan, pengikatan fisik, atau monitoring berhadap-

hadapan dengan pasien mungkin diperlukan (Kaplan&Sadock, 2010). 

a. Farmakoterapi (Merrin, 2000)  

Dua golongan utama obat yang dipertimbangkan diberikan dalam 

pengobatan gangguan psikotik singkat adalah obat-obat antipsikotik dan 

ansiolitik. Klinisi harus menghindari penggunaan jangka panjang setiap obat pada 

pengobatan gangguan tersebut. Jika diperlukan obat rumatan, seorang klinisi 

dapat memikirkan ulang diagnosis (Kaplan&Sadock, 2010). 

• Pengobatan dengan neuroleptika sama halnya dengan skizofrenia. 

Dipertimbangkan apakah memang diperlukan terapi lanjutan (maintenance 

therapy) atau tidak. Pengobatan dihentikan apabila pasien sembuh kembali 

premorbid. 

• Tambahan benzodiazepine seperti lorazepam dapat mengurangi jumlah 

dosis neuroleptik dan mengurangi risiko efek samping obat neuroleptika 
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seperti parkinsonisme dan diskinesia tarda. Pemakaian benzodiazepine 

dianjurkan selama 2-3 minggu. Tidak dianjurkan pemakaian jangka lama. 

b. Psikoterapi 

Walaupun perawatan dirumah sakit dan farmakoterapi merupakan 

kemungkinan untuk mengendalikan situasi jangka pendek, bagian yang sulit dari 

terapi adalah integrasi psikologis dari pengalaman kedalam kehidupan pasien dan 

keluarganya. Psikoterapi individual, keluarga dan keompok mungkin diperlukan. 

Diskusi tentang stressor, episode psikotik, dan perkembangan strategi untuk 

mengatasinya adalah topik utama bagi terapi tersebut. Eksplorasi dan 

perkembangan strategi koping adalah topik utama psikoterapi. Setiap strategi 

pengobatan didasarkan pada peningkatakn keterampilan menyelesaikan masalah, 

sementara memperkuat struktur ego melalui psikoterapi tampaknya merupakan 

cara yang paling efektif. Keterlibatan keluarga dalam proses pengobatan mungkin 

penting untuk mendapatkan keberhasilan (Wenzel, 2017). 

Masalah yang berhubungan adalah membantu pasien mengatasi 

kehilangan harga diri, kepercayaan dan krisis/konfliknya (Merrin, 2000).  

2.3.11 Perjalanan Penyakit dan Prognosis 

Menurut definisinya, perjalanan penyakit gangguan psikotik akut adalah 

kurang dari satu bulan. Namun demikian, perkembangan gangguan psikiatrik 

bermakna tertentu dapat menyatakan suatu kerentanan mental pada pasien. 

Sejumlah pasien dengan persentase yang tidak diketahui pertama kali 

diklasifikasikan menderita gangguan psikotik akut selanjutnya menunjukkan 

sindroma psikiatrik kronis seperti skizofrenia dan gangguan mood. Tetapi, pada 
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umumnya pasien dengan gangguan psikotik akut memiiliki prognosis yang baik, 

dan penelitian di Eropa telah menyatakan bahwa 50 sampai 80 persen dari semua 

pasien tidak memiliki masalah psikiatrik berat lebih lanjut. 

Lamanya gejala akut dan residual sering kali hanya beberapa hari. 

Kadang-kadang, gejala depresif mengikuti resolusi gejala psikotik. Bunuh diri 

adalah suatu keprihatinan pada fase psikotik maupun fase depresig pascapsikotik. 

Sejumlah indikator telah dihubugnkan dengan prognosis yang baik. Pasien dengan 

ciri-ciri tersebut kecil kemungkinannya untuk menderita episode selanjutnya dan 

kecil kemungkinannya kemudian akan menderita skizofrenia atau suatu gangguan 

mood. 

Ciri prognosis yang baik untuk gangguan psikotik akut: 

- Penyesuain pramorbid yang baik 

- Sedikit trait schizoid pramorbid 

- Stressor pencetus yang berat 

- Onset gejala mendadak 

- Gejala afektif 

- Konfusi selama psikosis 

- Sedikit penumpulan afektif 

- Gejala singkat 

- Tidak ada saudara yang skizofrenik 

Pada umumnya pasien dengan gangguan psikotik singkat memiliki 

prognosis yang baik dan penelitian di Eropa telah menyatakan bahwa 50 sampai 

80 persen dari semua pasien tidak memiliki masalah psikiatrik berat lebih lanjut. 
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Lamanya gejala akut dan residual seringkali hanya beberapa hari. Kadang-kadang 

gejala depresif mengikuti resolusi gejala psikotik. Bunuh diri adalah suatu 

keprihatinan pada fase psikotik maupun fase depresif pascapsikotik. 

2.4. Hubungan Antara Gangguan Psikotik Akut dengan Insomnia 

 Insomnia dibagi menjadi insomnia primer dan insomnia sekunder. 

Insomnia primer adalah insomnia yang tidak berhubungan dengan kondisi 

psikiatri maupun penyalahgunaan obat dan penggunaan medikamentosa tertentu. 

Sedangkan, insomnia sekunder adalah insomnia yang terjadi karena adanya faktor 

komorbid seperti penyakit medis, kondisi psikiatri, maupun penyalahgunaan obat 

(American Academy of Sleep Medicine, 2013). Pada psikotik akut, terjadi 

gangguan perfikir, halusinasi dan delusi. Sebagian besar pasien mengalami gejala 

fisik awal yaitu insomnia, mudah lelah dan sakit kepala berulang (University of 

British Columbia, 2013). Dimana pada gangguan psikotik akut terjadi perubahan 

neurotransmitter sebagai berikut: 

1. Menurunnya serotonin pada fase akut dan kemudian meningkat seiring 

dengan bertambahnya gejala psikosis. Kelainan Serotonin (5 HT) 

berimplikasi terhadap beberapa jenisgangguan jiwa yang mencakup 

ansietas, depresi, psikosis, migren, gangguan fungsi seksual, tidur, 

kognitif, dan gangguan makan. Kelainan tersebut dapat berupa meningkat 

atau menurunnya kadar serotonin, tergantung dari perjalanan penyakit 

tersebut (Sofa, 2016). 

2. Meningkatnya dopamin. Gangguan psikotik akut disebabkan oleh terlalu 

banyaknya aktivitas dopaminergik (Rahmadinata, 2015). 
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3. Menurunnya melatonin. Penurunan melatonin dapat dilihat dari penanda 

biologis di gangguan psikotik akut (Armando, 2013). 

4. Menurunnya GABA. Aktivitas GABA menurun pada beberapa regio otak 

pada gangguan psikotik akut, dimana penurunan ini menyebabkkan 

penurunan plastisitas kortikal (Wang, 2016). 

5. Menurunnya asetilkolin. Penurunan asetilkolin berhubungan dengan 

defisit behavioral yang merupakan salah satu manifestasi klinis gangguan 

psikotik akut (Koukouli, 2017). 

Dari uraian perubahan neurotransmitter diatas menyebabkan beberapa sistem 

di tubuh terganggu dan terjadinya peningkatan arousal yang akan memicu 

kesiagaan di sistem ARAS (Ascending Reticular Activating System) (Levenson, 

2015). Kesiagaan di sistem ini mempengaruhi pengaturan pola tidur manusia yang 

gimana sistem ARAS dipengaruhi oleh neurotransmitter kolinergik, 

monoaminergik, dan GABA (Sihanto, 2017). Perubahan kesadaran yang 

dipengaruhi oleh neurotransmitter ini akan menuju ARAS yang akan 

diproyeksikan kembali ke korteks cerebriyang akan meningkatkan aktivitas 

korteks dan kesadaran (Edlow, 2013). Ditambah dengan menurunnya hormon 

melatonin yang sangat berpengaruh dalam kenyamanan tidur seseorang, kedua 

perubahan tersebut menyebabkan gangguan pada fase tidur manusia, terutama di 

fase NREM yang terbukti dengan peningkatan frekuensi gelombang bet pada EEG 

selama tidur NREM (Merchut, 2012). Gangguan di fase NREM ini yang nantinya 

akan menimbulkan insomnia (Feige, 2018). 


