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ABSTRAK 

 

Analisis Survival digunakan untuk menganalisis waktu kejadian (time to 

event analysis), di mana waktu sampai terjadinya suatu event yang diinginkan 

disebut survival time atau  failure time. Waktu dapat dinyatakan dalam tahun, 

bulan, minggu, atau hari dari awal mula dilakukan studi atau pengamatan pada 

seseorang individu sampai suatu peristiwa terjadi pada individu tersebut. Relapse 

atau kekambuhan berarti individu secara utuh kembali pada pola adiksinya atau 

kembali pada penyimpangan perilakunya pada saat mereka telah sembuh. Relapse 

juga berarti penggunaan atau penyalahgunaan zat setelah individu menjalani proses 

rehabilitasi secara fisik dan psikis. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengidentifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi kejadian kekambuhan kembali 

(relaps). 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik menggunakan desain 

penelitian cross sectional. Sampel penelitian ini menggunakan total populasi sebesar 30 

orang responden yang masih menjalani rehabilitasi. Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah cox regression.  

Hasil penelitian ini menenunjukan besar resiko terhadap kekambuhan kembali 

(relaps) pada variabel tingkat pengetahuan (2) memiliki resiko sebesar 41,26 kali 

lebih besar memiliki resiko relaps dibandingkan dengan tingkat pengetahuan 1 

yakni sebesar 0,621. Variabel sikap (2) memiliki resiko sebesar 0,31 kali lebih 

kecil memiliki resiko relaps dibandingkan dengan sikap (1) yakni sebesar 0,74, 

sedangkan pada variabel lingkungan teman sebaya (2) memiliki resiko sebesar 3,31 

kali lebih besar memiliki resiko relaps dibandingkan dengan lingkungan teman 

sebaya yakni sebsesar 1,45. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah 3 faktor yang mempengaruhi kejadian 

kekambuhan kembali. pengetahuan memiliki resiko paling besar untuk seorang 

pecandu mengalami kekambuhan kembali (relaps) penyalagunaan kembali. 

Sebaiknya perlu di tambah pemahaman terhadap narkotika. Sarannya adanya 

perhatian lebih terhadap pecandu narkoba yang telah selesai menjalani rehabilitasi 

agar tidak terjadi kekambuhan kembali (relaps) 
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