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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut WHO, kesehatan jiwa adalah keadaan dimana seseorang terbebas 

dari gangguan jiwa sehingga memiliki sikap yang positif dalam menggambarkan 

kedewasaan serta kepribadiannya. Kematian memang tidak disebabkan secara 

langsung oleh gangguan jiwa, tetapi gangguan jiwa bisa membuat pasien menjadi 

bergantung pada orang lain sehingga menjadi tidak produktif (Jamni, 2016). 

Gangguan jiwa berat memberikan efek negatif bagi pemerintah, keluarga juga 

masyarakat karena beban yang mereka berikan. Seperti produktivitas pasien 

menurun sehingga keluarga harus menanggung beban biaya pasien yang besar. 

Karena mengkabiskan biaya yang besar untuk pelayanan kesehatan, maka juga 

memberikan beban jika dilihat dari sudut pandang pemerintah (Kemenkes RI, 

2013).  

Skizofrenia merupakan salah satu gangguan jiwa yang sangat berat. Penyakit 

ini menyerang 4 hingga 7 dari 1000 orang. Biasanya, skizofrenia  menyerang 

pasien usia dewasa yaitu sekitar 15-35 tahun. Diperkirakan, terdapat 50 juta 

pasien Skizofrenia di dunia. Sekitar 50% pasien Skizofrenia tidak mendapatkan 

pengobatan yang sesuai, sedangkan 90% dari pasien tersebut terdapat di negara 

berkembang (Fahrul, Mukaddas A, dan Faustine I, 2014). Kurang lebih 70% 

pasien di Indonesia yang dirawat pada bagian psikiatri, telah didiagnosis 

skizofrenia (Zahnia S dan Sumekar DW, 2016).  

Salah satu gejala dari skizofrenia adalah adanya siklus kekambuhan dan 

remisi. Kekambuhan skizofrenia membutuhkan perhatian yang besar, karena
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kekambuhan pada skizofrenia akan memperberat beban pasien dan meningkatkan 

risiko terjadi resistensi pengobatan juga memperburuk stigma masyarakat yang akan 

berdampak pada peningkatan beban ekonomi dan stress emosional dari keluarga. 

Jumlah kekambuhan dalam 1-5 tahun setelah terjadi episode gejala akut sebanyak 40-

92% pada Negara maju maupun Negara berkembang (Setiati E, Sumarni DW, dan 

Suryawati S, 2017). 

Kekambuhan skizofrenia disebabkan karena faktor multifaktorial yang terkait satu 

sama lain. Menurut model diatesis stress, integrasi antara faktor biologis, faktor 

psikososial dan faktor lingkungan berpotensi mencetuskan kekambuhan skizofrenia 

(Erlina, Soewadi, dan Pramono D, 2010). Dukungan keluarga  merupakan salah satu 

faktor lingkungan yang sangat berperan penting dalam kesembuhan dan mencegah 

kekambuhan pasien skizofrenia. Jika tanpa ditunjang oleh dukungan keluarga, maka 

kemungkinan keberhasilan terapi akan rendah (Sari FS, 2017).  

RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang merupakan pusat pelayanan kesehatan 

jiwa, juga menjadi salah satu instalasi penelitian dan pendidikan di Jawa Timur 

sehingga banyak pasien skizofrenia. Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai “Hubungan antara Dukungan Keluarga 

Terhadap Frekuensi Kekambuhan Pasien Skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Dr. 

Radjiman Wediodiningrat Lawang.”  

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah terdapat  hubungan antara dukungan keluarga terhadap frekuensi 

kekambuhan pasien skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat 

Lawang ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan dukungan keluarga terhadap frekuensi kekambuhan 

pasien skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui frekuensi kekambuhan pasien skizofrenia di RSJ Dr. 

Radjiman Wediodiningrat Lawang. 

b. Mengidentifikasi jenis dukungan keluarga yang paling berhubungan 

diantara dukungan emosional, penghargaan, informatif dan instrumental 

di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang.  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Akademis 

a. Menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan kedokteran 

mengenai dukungan keluarga terhadap kekambuhan pasien skizofrenia. 

b. Menjadi rujukan penelitian selanjutnya. 

1.4.2 Klinis 

Menjadi informasi tambahan bagi petugas kesehatan dalam  prevensi 

kekambuhan pasien Skizofrenia. 

1.4.3 Masyarakat 

Menyadarkan masyarakat terutama keluarga pasien bahwa faktor dukungan 

keluarga memicu kekambuhan skizofrenia, sehingga keluarga dapat melakukan 

prevensi agar tidak terjadi kekambuhan pada pasien. 


