
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Gangguan jiwa adalah gangguan terhadap seseorang baik dalam cara berfikir 

(cognitive), kemauan (volition), emosi (affective) serta tindakan (psychomotor) (Yosep, 2013). 

Penyakit gangguan jiwa (mental disorder) merupakan salah satu dari empat masalah 

kesehatan utama di negara-negara maju, tetapi masih kurang populer di kalangan 

masyarakat awam, dimasa lalu banyak orang menganggap gangguan jiwa merupakan 

penyakit yang tidak dapat diobati (Hawari, 2012). Tanda dan gejala dalam gangguan 

jiwa antara lain gangguan persepsi, gangguan kesadaran, gangguan ingatan, gangguan 

orientasi, gangguan psikomotor, gangguan berpikir, gangguan intelegensi dan 

gangguan penampilan (Maramis, 2008). 

Fenomena gangguan jiwa saat ini mengalami peningkatan yang sangat 

signifikan. Setiap tahunnya penderita gangguan jiwa meningkat diberbagai belahan 

dunia. Berdasarkan data dari WHO (2013) ada sekitar 450 juta orang yang menggalami 

gangguan mental (Yosep, 2013). Penderita gangguan jiwa berat di Indonesia mencapai 

0,46 % dengan usia diatas 15 tahun. Berdasarkan dari data tersebut dapat dilihat bahwa 

11,6 % penduduk di Indonesia mengalami masalah gangguan mental emosional (Riset 

kesehatan dasar, 2007). Data dari Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar, 2013) 

menunjukan 1,7 jiwa dari 1.000 warga di Indonesia. Jumlah ini cukup besar, artinya 50 

juta atau sekitar 25% dari jumlah penduduk Indonesia mengalami gangguan kesehatan 

jiwa. Menurut penelitian Ottay et al (2016) di Indonesia menunjukkan hasil kepatuhan 

minum obat baik dengan dukungan keluarga baik sebanyak 58 responden (93,5%) dan 

dengan dukungan keluarga kurang sebanyak 
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4 responden (6,5%). Responden dengan kepatuhan minum obat rendah 

dengan dukungan keluarga baik sebanyak 7 responden (53,8%) dan dengan dukungan 

keluarga kurang sebanyak 6 responden (46,2%). 

Berdasarkan data jumlah penduduk Jawa Timur tahun 2013 yaitu 38.005.413 

jiwa, maka dapat disimpulkan terdapat 83.612 jiwa yang mengalami gangguan jiwa di 

Jawa Timur. Menurut Riskesdas 2018, dapat disimpulkan bahwa pasien gangguan jiwa 

dari tahun 2013 sebanyak 2,2 sampai 2018 sebanyak 6 % mengalami peningkatan yang 

besar, maka dibutuhkan daya dan upaya lebih untuk dapat mengatasi masalah tersebut. 

Tahun 2018 jumlah pasien gangguan jiwa diperkotaan sebanyak 10,7%, pedesaan 

17,7% dan jumlah keseluruhan pasien gangguan jiwa yang dipasung pada tahun 2018 

di Indonesia sebanyak 14%. Jumlah penduduk di Kabupaten Nganjuk yaitu 1.037.723 

jiwa, untuk kunjungan rawat jalan pada tahun 2013 di puskesmas sekabupaten Nganjuk 

sebesar 115,01% untuk rawat inap 4,77% sedangkan pada pasien gangguan jiwa sebesar 

2,11% dari seluruh kunjungan baik rawat jalan maupun rawat inap (Dinkes kabupaten 

Nganjuk, 2013). Menurut kepala Puskesmas Rejoso Kabupaten Nganjuk jumlah pasien 

dengan gangguan jiwa pada bulan November 2018 sebanyak 58 pasien dengan laki-laki 

berjumlah 43 pasien dan perempuan berjumlah 15 pasien.  Dari hasil studi 

pendahuluan pada bulan Maret 2019 di Puskesmas Rejoso kabupaten Nganjuk, 

menunjukkan bahwa pasien gangguan jiwa yang patuh terhadap pengobatan sebanyak 

23 pasien dan yang tidak patuh dalam pengobatan adalah sebanyak 36 pasien. Hasil 

wawancara dengan keluarga ada beberapa orang mengatakan sudah putus asa untuk 

mengingatkan pasien yang susah minum obat, sering kambuh dan sering berbuat gaduh 

dirumah. Namun ada juga keluarga yang merasa khawatir dengan keadaan pasien, siapa 

yang akan merawat nantinya. Keluarga mengeluhkan bahwa kesabaran ntuk merawat 

sering luntur karena beban hidup yang sangat berat.  
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Berdasarkan studi pendahuluan tersebut, dapat dikatakan keterlambatan 

membawa pasien dengan gangguan jiwa berobat ke fasilitas kesehatan ternyata sangat 

dipengaruhi oleh kurangnya dukungan keluarga pada pasien gangguan jiwa, maka 

keluarga harus membutuhkan informasi dan edukasi yang benar mengenai pentingnya 

berobat ke fasilitas kesehatan (Largr, 2008). Beberapa diagnosis dalam pasien gangguan 

jiwa bersifat kronis dan membutuhkan pengobatan dalam jangka waktu panjang (lebih 

dari 1 tahun) dan harus teratur dalam mengkonsumsi obat tersebut. Namun akibat 

kurangnya kepatuhan pasien gangguan jiwa dalam mengkonsumsi obat dapat 

mengakibatkan angka kekambuhan pada pasien gangguan jiwa (Keliat, B 2009). 

Menurut Riskesdas (2018) menjelaskan tentang angka program pengobatan pada 

pasien gangguan jiwa di Indonesia, jumlah pasien jiwa yang berobat sebanyak 84,9% 

yang tidak berobat 15,1% dan minum obat rutin berjumlah 48,9% dan tidak rutin 

dalam mengkonsumsi obat berjumlah 51,1%. Alasan pasien gangguan jiwa tidak 

mengkonsumsi obat yaitu 36,1% merasa sudah sehat, 33,7% tidak rutin berobat, 23,6% 

tidak mampu membeli obat rutin, 7% tidak tahan efek samping obat, 6,1% sering lupa, 

6,1% merasa dosis tidak sesuai, 2,4% obat tidak tersedia dan 32% dengan alasan lain-

lain. Untuk data kepatuhan minum obat pada pasien gangguan jiwa sebanyak 18,88% 

sedangkan untuk data ketidakpatuhan dalam mengkonsumsi obat sebanyak 81,13% 

(Marchira, 2017). 

Saat ini dukungan dan penerimaan terhadap pasien gangguan jiwa pada 

keluarga dan masyarakat masih sangat kurang. Dimana banyak pasien gangguan jiwa 

yang sudah sembuh tetapi kurang bisa diterima oleh keluarganya. Yang menjadi 

masalah saat ini adalah ada pasien gangguan jiwa yang sudah sembuh secara medis 

tetapi tidak sepenuhnya bisa diterima oleh keluarga dan masyarakat sehingga imbasnya 

pasien tersebut akan stres dan kembali sakit, mereka akan kembali lagi ke Rumah Sakit 
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jiwa (BLUD RSJ Pemerintah Aceh, 2014). Apabila terjadi kekambuhan pada pasien 

gangguan jiwa akan sangat merugikan pasien, keluarga dan masyarakat, kekambuhan 

pada pasien gangguan jiwa juga bisa terjadi karena ketidakpatuhan dalam 

mengkonsumsi obat. Jika tanda-tanda kekambuhan muncul pasien jiwa akan 

berperilaku menyimpang serta berstindak anarkis seperti melukai dirinya sendiri serta 

orang lain. Masyarakat menganggap bahwa pasien gangguan jiwa tidak dapat 

disembuhkan lagi padahal gangguan jiwa tidak hanya disebabkan oleh individu sendiri 

melainkan dari lingkungan sosial dimana pasien berada.  

Dampak jika pasien gangguan jiwa tidak patuh dalam mengkonsumsi obat 

adalah dapat mengakibatkan timbul gajala relaps, keluar masuk rumah sakit berulang 

kali, dan meningkatkan beban sosial dan ekonomi bagi keluarga pasien dan Negara 

(Nafi et al, 2016). Ketidakpatuhan dalam pengobatan berfokus pada pengobatan itu 

sendiri (Pound et al, dalam Chambers, 2013). Menurut Stein dalam Niven (2012) faktor 

penyebab ketidakpatuhan pasien gangguan jiwa dalam mengkonsumsi obat yaitu 

pemahaman keluarga tentang instruksi mengkonsumsi obat (untuk intruksi 

mengkonsumsi obat merupakan salah satu bentuk informasi yang disampaikan kepada 

pasien harus benar, jelas, mudah dimengerti, dan akurat.  

Dalam sebuah penelitian yang ditulis dalam The Hongkong Medical Diary 

bahwa studi naturalistik telah menemukan tingkat kekambuhan pada pasien gangguan 

jiwa adalah 70%-82% hingga lima tahun setelah psien masuk rumah sakit pertama kali. 

Penelitian di Hongkong menemukan bahwa dari 93 pasien gangguan jiwa masing-

masing memiliki potensi kekambuhan 21%, 33% dan 40% pada tahun pertama, kedua 

dan ketiga (Amelia, 2013). Ada berberapa hal yang bisa memicu kekambuhan pada 

pasien gangguan jiwa, antara lain penderita tidak minum obat  dan tidak kontrol ke 

dokter secara teratur, menghentikan pengobatan sendiri tanpa sepengetahuan dokter, 
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kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat, serta adanya masalah kehidupan 

yang berat dapat memicu stress, ketidakpatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat 

dikarenakan kurangnya pemahaman keluarga tentang instruksi megkonsumsi obat, 

sehingga penderita kambuh dan perlu dirawat di rumah sakit (Widodo, 2003 dalam 

Purwanto 2010). Perilaku kepatuhan pengobatan tergantung pada situasi klinis spesifik, 

sifat alam penyakit dan program pengobatan. Kepatuhan minum obat sendiri kembali 

pada kesesuaian penderita dengan rekomendasi pemberian pelayanan yang 

berhubungan dengan waktu, dosis dan frekuensi pengobatan selama jangka waktu 

pengobatan yang dianjurkan. Kepatuhan pengobatan akan meningkat jika pasien 

tersebut mendapatkan bantuan dari keluarga (Ramirez dalam Glick et al., 2011).  

Berdasarkan paparan diatas, peneliti berasumsi bahwa dukungan keluarga 

sangat berpengaruh terhadap terjadinya ketidakpatuhan dalam pengobatan pasien 

gangguan jiwa selain itu pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat dapat 

memberikan nilai positif dan dapat memperkecil jumlah populasi pasien gangguan jiwa. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas tersebut maka rumusan masalah 

pada penelitian ini “Apakah ada hubungan antara dukungan keluarga pasien gangguan 

jiwa terhadap kepatuhan dalam mengkonsumsi obat?”. 

 1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga terhadap kepatuhan  pasien 

gangguan  jiwa dalam mengkonsumsi obat. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

a.     Mengidentifikasi gambaran dukungan keluarga pada pasien gangguan jiwa di 

Puskesmas Rejoso Kabupaten Nganjuk. 

b.    Mengidentifikasi kepatuhan pasien gangguan jiwa dalam mengkonsumsi obat 

di Puskesmas Rejoso Kabupaten Nganjuk 

 c.    Analisis hubungan dukungan keluarga terhadap kepatuhan pasien gangguan 

jiwa dalam mengkonsumsi obat. 

 1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Perawat 

Memberikan infomasi kepada perawat tentang pentingnya dukungan keluarga 

terhadap kepatuhan pasien gangguan jiwa dalam mengkonsumsi obat serta 

memberikan konseling kepada keluarga sehingga mengetahui cara merawat keluarga 

mereka yang mengalami gangguan jiwa. 

1.4.2 Bagi Puskesmas 

Sebagai masukan dalam penyusunan program khususnya penderita kambuh 

terkait dengan pengoptimalan peran keluarga dalam merawat keluarga yang mengalami 

gangguan jiwa. 

1.4.3 Bagi Penderita dan Keluarga 

Sebagai saran dan gambaran bagi pasien gangguan jiwa tentang pentingnya 

kepatuhan mengonsumsi obat dalam jangka panjang. Untuk keluarga harus 

memberikan dukungan yang positif, dengan dukungan dari keluarga dapat 

meningkatkan kepatuhan pasien gangguan jiwa sehingga tujuan dari pengobatan dapat 

tercapai. 
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 1.4.4 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat dijadikan sebagai data dasar bagi peneliti lain untuk kepentingan 

pengetahuan ilmu berkaitan dengan kepatuhan mengkonsumsi obat pada pasien 

gangguan jiwa. 

1.5 Keaslian Penelitian 

Penelitian ini terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian 

sebelumya. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Ni Made Irnawati, Iyone E. T. Siagian dan Ronald I. Ottay (2016) dengan judul 

pengaruh dukungan keluarga terhadap kepatuhan minum obat pada penderita 

tuberkulosis  di Puskesmas Motoboi Kecil Kota Mobagu, Variabel bebas yaitu 

dukungan keluarga dan variabel terikat yaitu kepatuhan minum obat.. 

Menggunakan desain cross sectional, .pengambilan data dilakukan dengan 

mengadakan wawancara dengan responden melalui kuesioner dengan 

responden 75 orang. Hasil kepatuhan minum obat baik dengan dukungan 

keluarga baik sebanyak 58 responden (93,5%) dan dengan dukungan keluarga 

kurang sebanyak 4 responden (6,5%). Responden dengan kepatuhan minum 

obat rendah dengan dukungan keluarga baik sebanyak 7 responden (53,8%) 

dan dengan dukungan keluarga kurang sebanyak 6 responden (46,2%). 

Hasilnya semakin baik dukungan keluarga yang diberikan kepada penderita TB, 

maka semakin tinggi kepatuhan minum obat pada penderita tersebut. 

Perbedaan pada penelitian penulis yaitu terletak pada tempat, sampel, dan 

variable penelitian. 

2. Penelitian Meirinhos (2017) dengan judul support needs of families of adolescents with 

mental illness : a systematis mixed studies review. Variabel bebas yaitu dukungan 
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keluarga dan variabel terikat yaitu gangguan mental. Menggunakan desain 

campuran (kuantitatif, kualitatif dan studi metode campuran), pengambilan 

data dengan Mexed Metode Appraisal Tool (MMAT) dengan responden 80 orang. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengasuh keluarga memiliki kebutuhan 

yang luas untuk informasi dan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan diri 

untuk peran pengasuh. Kebutuhan ini terdiri permintaan untuk informasi yang 

dapat dipercaya tentang kondisi kesehatan mental remaja. Perwatan dan 

sumber daya yang bersedia dan layanan untuk remaja dan keluarga. Ulasan ini 

juga dijelaskan pentingnya kebutuhan dukungan sosial untuk pasien gangguan 

mental. Perbedaan pada penelitian penulis yaitu terletak pada tempat dan 

jumplah sampel. 

 


