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BAB 3 

KERANGKA KONSEP 

3.1 Kerangka Konsep 

  

 

   

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Insomnia 

Fase NREM 

terganggu 

Serotonin 

menurun/

meningkat 

Bio: 

- Penyakit fisik 

yang mendasari 

- Mengkonsumsi 

zat stimulan  

- Mendapat terapi 

medikasi 

(antipsikotik, 

antidepresan, 

hipnotik dan 

sedatif, 

halusinogen) 

- Mengkonsumsi 

zat depresan 

Dopamin 

meningkat 

GABA 

menurun 

Melatonin 

menurun 

ARAS (Ascending Reticular 

Activating System) terganggu 

Gangguan Psikotik Akut 

Asetilkolin 

menurun 

Psiko: 

- Gangguan 

mood/suasana 

perasaan 

- Gangguan 

Ansietas  

Sosial: 

- Gaya hidup 

- Hubungan 

dengan 

keluarga, teman, 

hukum, 

finansial 

- Stres emosional  

- Lingkungan: 

posisi tidur, 

suhu, bising, 

serangga 

- Pekerjaan: shift-

worker 
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Pada gangguan psikotik akut terdapat perubahan neurotransmitter sebagai 

berikut, penurunan serotonin, peningkatan norepinefrine, peningkatan dopamin, 

penurunan GABA, penurunan asetilkolin, serta penurunan hormon melatonin. 

Dari perubahan neurotransmitter dan hormon diatas akan menganggu ARAS 

(Ascending Reticular Activating System) yang merupakan pusat pengaturan tidur, 

sehingga akan menyebabkan fase REM (Rapid Eye Movement) terganggu dan 

menyebabkan insomnia. Selain dari terganggunya sistem ARAS, insomnia juga 

dapat disebabkan dari beberapa aspek lain. Yang pertama dari aspek biologi, yaitu 

penyakit fisik yang mendasari (seperti neuritis, carpal tunnel syndrome, distessia, 

miopati distropi, low back pain, gangguan metabolik seperti hipo/hipertiroid, 

gangguan ginjal akut/kronik, asma, ulkus peptikus, gangguan saluran nafas 

obstruksi), penderita yang mengalami GMP (Gangguan Mental dan Perilaku) 

akibat mengkonsumsi zat stimulan (seperti amfetamin, kafein, nikotik), penderita 

yang mendapat terapi medikasi (seperti antihipertensi, antidepresan, 

antiparkinson, antihistamin, antikolinergik, adrenergik, analgesik, 

benzodiazepine), dan mengkonsumsi zat depresan. Yang kedua dari aspek 

psikologi, yaitu penderita yang telah terdiagnosis skizofrenia, gangguan 

mood/suasana perasaan (khususnya gangguan bipolar episode mania), serta 

gangguan ansietas. Yang terakhir adalah aspek sosial, yaitu penderita dengan gaya 

Ket: 

  : Diteliti 

  : Tidak diteliti 
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hidup tertentu (shift-worker, pola makan yang tidak teratur), penderita yang 

mempunyai hubungan (seperti dengan keluarga, teman, hukum, finansial) yang 

tidak sehat, dan lingkungan yang tidak mendukung seperti posisi tidur dan suhu 

yang tidak sesuai, bising, serta serangga (seperti nyamuk).  

3.2 Hipotesis 

 Terdapat hubungan bermakna antara gangguan psikotik akut dengan 

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

Radjiman Wediodiningrat periode Januari – Februari 2019. 

 


