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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Gangguan jiwa (mental disorder) merupakan gangguan pikiran, perasaan, 

dan tingkah laku seseorang sehingga menimbulkan penderitaan dan terganggunya 

fungsi sehari-hari (fungsi pekerjaan dan fungsi sosial) dari orang tersebut 

(Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1993). Skizofrenia termasuk jenis 

gangguan gangguan jiwa berat (psikosis) tertinggi di Indonesia (Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia, 2013). Skizofrenia adalah suatu gangguan 

psikiatrik mayor yang ditandai dengan adanya perubahan pada persepsi, pikiran, 

afek, dan perilaku  seseorang. Kesadaran yang jernih dan kemampuan intelektual 

biasanya tetap  terpelihara, walaupun defisit kognitif tertentu dapat berkembang 

kemudian. Gejala disabilitas yang menonjol pada gangguan skizofrenia adalah 

disabilitas fungsional dan sosial yang seringkali berakibat pada kegagalan 

penderita skizofrenia dalam mencapai berbagai keterampilan yang diperlukan 

dalam hidup sehingga menyebabkan penderita menjadi beban keluarga dan 

masyarakat pada umumnya (Sadock, 2003). 

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia, 2013) diketahui bahwa prevalensi skizofrenia pada penduduk di 

Indonesia sebesar 1,7 per 1000 penduduk. Propinsi D.I Yogyakarta dan Aceh 

menempati prevalensi skizofrenia tertinggi dengan prevalensi masing-masing 

sebesar 2,7 per 1000 penduduk. Propinsi Jawa Timur termasuk dalam jajaran 
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empat besar propinsi secara nasionaldengan prevalensi skizofrenia terbanyak, 

yaitu sebesar 2,2 per 1000 penduduk. Angka yang cukup besar ini menjadi 

tantangan bagi pemerintah dan instansi lokal terkait dalam menangani problema 

skizofrenia. 

Propinsi Jawa Timur memiliki satu unit rumah sakit jiwa tingkat propinsi 

yaitu Rumah Sakit Jiwa Menur. Rumah Sakit Jiwa Menur merupakan rumah sakit 

khusus tipe A yang menjadi unsur penunjang Pemerintah Propinsi setingkat 

Badan yang menyelenggarakan sebagian urusan di bidang pelayanan kesehatan. 

Berdasarkan data Laporan Tahunan RSJiwa Menur 2013, tren penderita gangguan 

kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Menur mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 

yakni sebesar 1,37% dan didominasi oleh penderita skizofrenia dengan persentase 

sebesar 72,26% (Rumah Sakit Jiwa Menur, 2013). 

Penelitian yang dilakukan Soewadi dkk (2010) menggunakan regresi 

logistik biner menghasilkan variabel jenis kelamin, pekerjaan dan status ekonomi 

merupakan faktor yang berperan terhadap timbulnya kejadian skizofrenia pada 

pasien rawat jalan di RSJ Prof H.B Saanin Padang dengan faktor yang paling 

bermakna adalah faktor sosial ekonomi dengan nilai OR sebesar 7,482 dan p 

value sebesar 0.Penelitian Yanayir (2012) menggunakan analisis faktor untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya skizofrenia di 

Puskesmas Paringan Ponorogo menghasilkan bahwa faktor genetik, stress masa 

remaja, tingkat ekonomi dan kehilangan yang menyebabkan kecemasan, depresi, 

rasa malu dan bersalah terbukti mempengaruhi terjadinya skizofrenia dengan 

masing-masing variabel memiliki persentase lebih dari 50%. Dalam skripsi ini, 
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pengusul akan meneliti mengenai pola hubungan antara faktor resiko terhadap 

jenisgangguan skizofrenia. Jenis gangguan skizofrenia bertindak sebagai variabel 

respon yang terdiri dari empat kategori yaitu skizofrenia paranoid, skizofrenia 

hebefrenik, skizofrenia tak terinci, dan skizofreniaresidual. Masing-masing 

kategori jenis skizofrenia ini tidak berstrata dan tidak saling berkaitan. Oleh 

karena itu, model yang cocok terkait dengan kategori variabel respon berskala 

nominal adalah pendekatan regresi logistik nominal(Hosmer, et.al, 2000).  

Regresi logistik nominal merupakan bagian dari regresi logistik 

multinomial dengan variabel respon     yang bersifat polichotomous berskala 

nominaldengan variabel prediktor     bersifat kontinu atau kategorik (Hosmer, 

et.al, 2000). Berdasarkan uraian tersebut pada skripsi ini akan dibahas pemodelan  

klasifikasi jenis gangguan skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Menur menggunakan 

pendekatan regresi logistik nominal. Hasil pembahasan dari skripsi ini dapat 

diketahui faktor-faktor resiko yang berpengaruh secara signifikan terhadap 

masing-masing jenis gangguan skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Menur, sehingga 

pihak rumah sakit dapat mengetahui faktor-faktor resiko yang berpengaruh 

signifikan secara kuantitatif pada pasien skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Menur.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, 

maka dapat dirumuskan masalah antara lain: 

1. Bagaimana analisis deskriptif karakteristik penderita skizofrenia di Rumah 

Sakit Jiwa Menur yang ditampilkan dalam visual grafis? 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PEMODELAN JENIS GANGGUAN SKIZOFRENIA BERDASARKAN... 
GHINA KUNTARANI AFIATA



4 
 

 

 

2. Bagaimana analisis dan interpretasi pemodelan jenis gangguan skizofrenia 

berdasarkan faktor-faktor resiko pada penderita skizofreniadi Rumah Sakit 

Jiwa Menurmenggunakan pendekatan regresi logistik nominal? 

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari skripsi ini antara 

lain: 

1.  Mengetahui analisis deskriptif karakteristik penderita skizofrenia di Rumah 

Sakit Jiwa Menur yang ditampilkan dalam visual grafis. 

2. Menganalisis dan menginterpretasikan model jenis gangguan skizofrenia 

berdasarkan faktor-faktor resiko pada penderita skizofrenia di Rumah Sakit 

Jiwa Menurmenggunakan pendekatan regresi logistik nominal.  

 

1.4 Manfaat 

Manfaat dari skripsi ini adalah : 

1. Menjadi salah satu sumber referensi penting dan bahan perbandingan 

penelitian bagi peneliti lain. 

2. Bagi instansi terkait, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi 

tentang faktor resiko yang berpengaruh terhadap jenis gangguan  skizofrenia, 

sehingga pihak rumah sakit dapat mengetahui faktor resiko yang berpengaruh 

signifikan pada masing-masing jenis skizofrenia secara kuantitatif.  

3. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan dalam 

mengenal jenis-jenis gangguan skizofrenia berikut faktor-faktor resikonya.   
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4. Bagi penulis, penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan sehingga penulis menjadi adaptif 

dalam menyesuaikan teori yang didapat dalam kuliah dengan aplikasi di 

lapangan. 

5. Sebagai bahan masukan bagi kalangan akademis dan peneliti yang tertarik 

membahas masalah gangguan kejiwaan dan dapat digunakan sebagai bahan 

perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam skripsi ini adalah data yang digunakan merupakan 

data penderita skizofrenia yang dirujuk di Rumah Sakit Jiwa Menur melalui sanak 

keluarga. 
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