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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Telaah Pustaka 

2. 1. 1 Skizofrenia 

2. 1. 1.1 Definisi Skizofrenia 

Skizofrenia merupakan salah satu gangguan psikiatri yang berefek 

pada apa yang pasien rasakan, cara pikir, dan persepsi pasien terhadap 

lingkungan (Frankenburg, 2014). Efek yang ditimbulkan dari penyakit ini 

biasanya parah dan lama. Pasien dan keluarga pasien biasanya 

mendapatkan perhatian yang kurang dan bahkan dikucilkan oleh 

masyarakat sekitar karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai 

penyakit ini. Skizofrenia merupakan salah satu penyakit mental yang seius 

yang paling banyak ditemukan. Terkadang penyakit ini disebut juga 

sebagai suatu sindrom atau pada Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorder edisi kelima (DSM-5) disebut dengan spektrum 

skizofrenia (Sadock et al., 2015). 

  Ada beberapa pendapat ahli yang mengemukakan pengertian dari 

skizofrenia. Eugene Bleuler (1857- 1939) menyebutkan bahwa penderita 

skizofrenia mengalami perpecahan pikiran, emosi, dan juga perilaku. 

Bleuler juga mengemukakan bahwa skizofrenia tidak akan mengalami 

perburukan gejala. Teori ini dapat disalahartikan sebagai kepribadian 

ganda. Kepribadian ganda merupakan dissociative identity disorder yang 

sangat berbeda dengan skizofrenia. Teori lain dikemukakan oleh Adolf 

Meyer (1866- 1950) yang merupakan penemu dari psikobiologi. Meyer 

mengatakan bahwa skizofrenia merupakan reaksi terhadap stress 

psikologis. Pandangan Meyer ini dijadikan nomenklatur sebagai reaksi 

skizofrenia pada 1950an. Namun, pada DSM edisi terakhir teori ini 

disingkirkan. Teori Karl Jaspers (1883- 1969) memberikan kontribusi 
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terhadap tanda dan gejala skizofrenik, yaitu delusi dan halusinasi (Sadock 

et al., 2015)  

  Simeone et al. (2015) memaparkan insidensi dari skizofrenia 

adalah 15,2 tiap 100.000 penduduk dan prevalensi skizofrenia seumur 

hidup sebesar 0,40%. Sadock et al. (2015) menyebutkan bahwa di 

Amerika Serikat, prevalensi skizofrenia sepanjang hidup adalah satu 

persen. Hal ini menunjukkan bahwa satu orang dalam seratus orang akan 

mengalami skizofrenia sepanjang hidupnya. Studi yang dilakukan oleh The 

Epidemiologic Catchment Area menunjukkan bahwa prevalensi 

skizofrenia sepanjang hidup berkisar antara 0,6- 1,9 % dan hanya sekitar 

0.05% pasien yang mendapatkan terapi setiap tahunnya. Altamuraet al. 

(2014) menjelaskan bahwa berdasarkan data dari WHO, penderita 

skizofrenia yang secara total mengalami disabilitas sebanyak 1,1% dan 

penderita yang mengalami disabilitas selama beberapa tahun sekitar 2,8%. 

Frankenburg (2014) memaparkan review sistematik dari Saha et al. (2003) 

menunjukkan dari 46 negara, risiko kejadian skizofenia 4.0 tiap 1000 

populasi. 

2. 1. 1.2 Etiologi dan Faktor Risiko Skizofrenia 

  Puri et al. (2011) menjelaskan bahwa etiologi dari skizofrenia 

dapat muncul dari beberapa faktor, yaitu faktor predisposisi, faktor 

presipitasi, faktor penyebab berkelanjutan, dan faktor perantara. Faktor 

predisposisi terdiri dari faktor genetika, pranatal, perinatal, dan 

kepribadian. Faktor presipitasi terdiri dari stress psikososial. Faktor 

penyebab berkelanjutan meliputi faktor sosial dan keluarga pasien. Faktor 

neurotransmiter dan neurodegenerasi, serta faktor psikoneuroimunologis 

dan psikoneuroendokrinologis termasuk dalam faktor perantara. 

  Arieti dan Brodie(2015) mengatakan bahwa studi mengenai peran 

genetik terhadap timbulnya skizofrenia banyak difokuskan pada saudara 

kembar dan juga anak adopsi. Studi juga mengungkapkan bahwa 

prevalensi seseorang mengalami skizofrenia adalah 10% bila saudara 
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kandungnya mengalami skizofrenia juga. Hal tersebut tidak berbeda secara 

signifikan pada anggota tingkat pertama lainnya. 

  Berdasarkan studi yang dilakukan Fischer pada 1973, ditemukan 

bahwa saudara kembar monozigot non skizofrenia memiliki risiko yang 

sama besar dengan saudara kembar monozigot skizofrenia terhadap 

munculnya skizofrenia. Apabila dibandingkan dengan saudara kembar 

dizigot, saudara kembar monozigot berisiko lebih besar (Arieti dan Brodie, 

2015)  

  Sadock et al. (2015) memaparkan ada beberapa data yang 

menyebutkan bila usia ayah juga memiliki korelasi terhadap terjadinya 

skizofrenia. Sebuah penelitian telah dilakukan pada pasien skizofrenia 

tanpa ada riwayat skizofrenia baik dari keluarga ayah maupun keluarga 

ibunya. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan apabila seseorang lahir 

di saat ayahnya berusia enam puluh tahun atau lebih, maka orang tersebut 

berkemungkinan besar untuk menderita skizofrenia. Kemungkinan besar 

ada pengaruh dari spermatogenesis pada pria tua yang kerusakan 

epigenesisnya lebih besar dibandingkan pada pria muda. Gen yang 

memiliki kontribusi besar terhadap timbulnya skizofrenia adalah gen yang 

terletak pada 1q, 5q, 6p, 6q, 8p, 10p, 13q, 15q, dan 22q. Letak kromosom 

juga meningkatkan risiko skizofrenias adalah reseptor α-7 nikotinik, DISC 

1, GRM 3, COMT, NRG 1, RGS 4, dan G72. 

  Salah satu penyebab dari faktor pranatal adalah musim saat 

seseorang lahir. Seseorang yang lahir pada akhir musim dingin dan awal 

musim panas kemungkinan lebih besar terkena skizofrenia. Faktor 

perinatal berupa komplikasi obstetrik selama persalinan mampu 

meningkatkan risiko timbulnya skizofrenia pada seseorang. Kepribadian 

seseorang rupanya juga memiliki andil terhadap timbulnya skizofrenia 

(Puri et al., 2011) 

  Faktor presipitasi dapat berupa stress psikososial, tetapi banyak 

literatur yang tidak menjawab peranan dari stress sebagai etiologi dari 

skizofrenia. Meskipun ada keterbatasan studi, besar kemungkinan bahwa 
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episode akut skizofrenia disebabkan meningkatnya stress yang dialami 

pasien (Arieti dan Brodie, 2015) 

  Selain itu, ada pula faktor penyebab berkelanjutan yang termasuk 

di dalamnya adalah faktor sosial dan juga keluarga pasien. Salah satu 

faktor sosial yang dapat memengaruhi timbulnya skizofrenia pada 

seseorang adalah kepadatan lingkungan di sekitar tempat tinggal. 

Prevalensi seseorang mengalami skizofrenia yang tinggal di kota dengan 

kepadatan penduduk lebih dari satu juta penduduk lebih besar daripada 

mereka yang tinggal dengan kepadatan 100.000 hingga 500.000 penduduk. 

Korelasi bahkan tidak ditemukan pada mereka yang tingga di kota dengan 

kepadatan kurang dari 10.000 penduduk. Efek dari kepadatan penduduk ini 

juga lebih besar pada penduduk yang tinggal di kota dibandingkan dengan 

yang tinggal di desa. Kemungkinan besar penyabab dari hal tersebut 

adalah tingginya stressor sosial di kota yang mampu memberikan efek 

terhadap peningkatan risiko timbulnya skizofrenia (Sadock et al., 2015).  

  Puri et al.(2011)mengatakan bahwa dalam penelitian lain 

mengungkapkan bahwa kurangnya stimulasi dalam lingkungan sosial 

pasien skizofrenia kronis, mampu meningkatkan gejala- gejala “negatif” 

pada pasien tersebut. Gejala “negatif” yang sering timbul adalah penarikan 

diri dari masyarakat yang disebut dengan kemiskinan pergaulan sosial. 

Namun, adanya stimulasi sosial yang berlebihan juga akan menimbulkan 

suatu stressor psikososial dan bahkan mungkin mampu menimbulkan suatu 

rekurensi. 

Faktor lain yang dapat memengaruhi timbulnya skizofrenia pada 

seseorang adalah faktor perantara yang meliputi faktor neurotransmitter 

dan neurodegenerasi, faktor psikoneuroimunologis, dan faktor 

psikoneuroendokrinologis. Suatu hipotesis dopamin skizofrenia 

menjelaskan bahwa gambaran klinis dari skizofrenia disebabkan oleh 

adanya hiperaktivitas dopaminergik sentral di dalam sistem mesolimbik-

mesokorteks. Sistem tersebut merupakan suatu sistem yang berasal dari 

area tegmentum bagian ventral (Puri et al., 2011) 
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  Hipotesis dopamin skizofrenia tersebut juga dijelaskan dalam dua 

teori. Teori pertama menyebutkan bahwa efiktifitas dan potensi dari 

beberapa antipsikotik berhubungan dengan kemampuan bertindak sebagai 

antagonis dari reseptor dopamin tipe dua (D2). Teori kedua menyebutkan 

bahwa obat- obatan yang dapat meningkatkan aktivitas dopaminergik 

adalah psikotomimetik. Dasar dari teori tersebut tidak menyebutkan bahwa 

hiperaktivitas dopaminergik disebabkan oleh pelepasan dopamin yang 

berlebihan, reseptor dopamin yang berlebihan, hipersensitivitas reseptor 

dopamin terhadap dopamin, ataupun kombinasi dari mekanisme- 

mekanisme tersebut (Sadock et al., 2015).  

  Etiologi dari skizofrenia tidak dapat dijelaskan dengan satu saja 

abnormalitas neurotransmitter. Ada campur tangan dari beberapa 

neurotransmitter pada pemunculan gejala psikosis. Teori yang paling 

terkenal dan banyak diterima adalah teori dopamin skizofrenia tersebut. 

Neurotransmitter lain yang dapat menjadi etiologi dari skizofrenia adalah 

glutamat, serotonin, adrenergik, dan GABA (Semple et al., 2005).  

  Mekanisme glutamat dapat menyebabkan skizofrenia adalah 

karena ingesti dari phencyclidine yang merupakan antagonis glutamat yang 

dapat menimbulkan suatu sindrom akut yang mirip dengan skizofrenia 

(Sadock et al., 2015). N- methyl D- aspartate(NMDA) seperti ketamin 

yang merupakan reseptor dari glutamat memiliki pengaruh terhadap gejala 

positif dan negatif dari skizofrenia pada orang sehat. Efek dari ketamin 

dapat dikurangi dengan pemberian antipsikotik seperti clozapin (Semple et 

al., 2005). 

  Neurotransmitter lain yang berperan adalah serotonin. Aktivitas 

yang berlebihan dari serotonin terbukti mampu menimbulkan gejala 

psikotik positif maupun negatif. Pemberian clozapin atau antipsikotik 

generasi dua yang dikombinasikan dengan clozapin terbukti ampuh 

berperan sebagai antagonis serotonin (Sadock et al., 2015). Semple et al. 

(2005) juga memaparkan bahwa besarnya efektivitas dari clozapin adalah 

karena kombinasi antara dopaminergik dan antagonis serotonin.  
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  Aktivitas berlebihan dari agrenergik juga mampu menjadi 

penyebab timbulnya skizofrenia yang ditunjukkan dengan adanya 

beberapa antipsikotik yang mengandung antagonis adrenergik. Sadock et 

al. (2015) menjelaskan mengenai peranan dari GABA dalam timbulnya 

skizofrenia adalah melalui efek regulasi aktivitas dari dopamin. 

Berkurangnya inhibitor neuron GABAergik dapat memicu hiperaktivitas 

neuron dopaminergik. Pada pasien skizofrenia hal tersebut banyak 

ditemukan di bagian hippocampus. 

  Faktor lainnya yang berpengaruh terhadap timbulnya skizofrenia 

pada seseorang dapat dilihat dari neuropatologi, neural circuit, functional 

brain imaging, metabolisme otak, disfungsi pergerakan mata, 

psikoneuroimunologi, dan psikoneuroendokrinologi. Sekitar akhir abad ke- 

20, para ilmuwan menemukan adanya hubungan antara neuropatologi 

dengan timbulnya skizofrenia. Patologi paling banyak ditemukan pada 

bagian sistem limbik dan ganglia basal, neuropatologi atau kelainan 

neurochemical pada korteks serebral, thalamus, dan batang otak(Sadock et 

al., 2015).   

  Stefan et al. (2002) mengatakan bahwa studi mengenai struktur inti 

otak pada pasien skizofrenia masih minim, tetapi diketahui bahwa ukuruan 

otak penderita skizofrenia sedikit lebih kecil dengan ukuran ventrikel 

lateral yang lebih besar dibandingkan orang normal. Kelainan lain pada 

bagian otak penderita skizofrenia adalah adanya abnormalitas pada gyrus, 

perubahan letak dari sel kortikal, tumpulnya tanduk temporal pada 

ventrikel lateral, berkurangnya volume dari hippocampus, dan adanya 

abnormalitas pada substantia alba. 

  Studi lain menunjukkan hasil MRI dari pasien skizofrenia, 

ditemukan adanya pembesaran ventrikel lebih dari 10%, pengurangan grey 

matter secara berkala sebanyak 5%, dan pembesaran ganglia basal. Pada 

pengurangan ukuran grey matter, lokasi yang paling banyak menglaami 

pengurangan adalah prefrontal, anterior cingulata, korteks insular dan 

temporal lateral, serta thalamus. Abnormalitas struktur anatomi dari pasien 
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skizofrenia ini berhubungan erat dengan masa pertumbuhan saat remaja 

dan hal tersebut dikontrol oleh genetik (David et al., 2011). Faktor lain 

yang memengaruhi timbulnya skizofrenia adalah neural circuit. Dulunya 

skizofrenia dianggapa sebagai kelainan yang melibatkan area di luar otak, 

padahal skizofrenia merupakan kelainan yang terkait dengan neural 

circuit. Sebagai contohnya adalah abnormalitas pada lobus frontalis 

melalui brain imaging sebagian besar disebabkan oleh adanya kelainan 

pada area lain dibandingkan dengan kelainan yang ada di lobus frontal itu 

sendiri. Hipotesis lain juga menunjukkan bahwa pada awal perkembangan 

lesi pada traktus dopaminrgik menyebabkan gangguan pada fungsi bagian 

prefrontal dan sistem limbik. Hal tersebut menimbulkan gejala positif, 

gejala negatif, dan kelainan kognitif pada pasien skizofrenia (Sadock et al., 

2015). 

  Higgins dan George (2007) pada sebuah studi mengatakan bahwa 

gejala dari skizofrenia dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu gejala 

positif, gejala negatif, dan penurunan fungsi kognitif. Kelompok 

penurunan fungsi kognitif berhubungan dengan korteks frontal yang 

disebut dengan hypofrontality. Penelitian dilakukan untuk melihat adanya 

hubungan antara fungsi lobus frontalis dengan penurunan fungsi kognitif 

menggunakan prosedur XE 133. Prosedur tersebut\ digunakan untuk 

mengukur aliran darah pada regio otak ketika mereka melakukan 

Wisconsin Card Sort Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada 

kelompok kontrol, aktivitas lobus frontalis meningkat selama 

berlangsungnya tes, tetapi hasil tersebut tidak ditemukan pada pasien 

skizofrenia. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa penurunan fungsi kognitif 

pasien skizofrenia disebabkan karena penurunan fungsi dari lobus 

frontalis, seperti atrofi atau tidak terhubungnya sel- sel neuron yang 

menyebabkan disfungsi korteks prefrontal. 

  Stefan et al. (2002) memaparkan bahwa functional brain imaging 

juga dapat dilakukan dengan menggunakan Positron Emission 

Tomography (PET), Single Photon Emission Tomography 
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(SPET),danfunctional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) untuk 

mengetahui regional cerebral blood flow dan metabolisme dari otak pada 

pasien skizofrenia.  

  Sadock et al. (2015) menjelaskan bahwa pasien skizofrenia 

memiliki kadar fosfomonoester dan fosfat anorganik yang rendah serta 

kadar fosfodiester yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang normal. 

Selain itu, ditemukan pula bahwa N- asetil aspartat yang merupakan 

penanda dari neuron memiliki konsentrasi yang rendah pada bagian 

hippocampus dan lobus frontalis pasien skizofrenia. Puri et al. (2011) juga 

mengatakan ada hubungan antara metabolisme dari fosfolipid dengan 

penyebab dari skizofrenia. Hal yang mendukung pernyataan tersebut 

antara lain: 

1. Adanya peningkatan aktivitas fosfolipase A2 fungsional dalam 

darah; 

2. Peningkatan pemecahan fosfolipid pada otak; 

3. Penurunan respon flushing terhadap niasin yang diberikan secara 

topikal; 

4. Perubahan kadar asam orakhidonat dan asam dokosaheksaenoat 

membran; 

5. Pengurangan respon elektroretinogrm maksimal. 

  Disfungsi dari pergerakan mata dapat menjadi salah satu 

karakteristik dari skizofrenia. Ketidakmampuan untuk mengikuti benda 

yang bergerak dapat dikatakan sebagai dasar adanya kelainan pada 

pergerakan mata tipe smooth visual pursuit dan saccadic eye movement 

yang banyak ditemukan pada pasien skizofrenia. Beberapa penelitian 

menyebutkan bahwa sekitar 50- 85% pasien skizofrenia memiliki 

abnormalitas pergerakan mata dan sekitar 25% pada pasien psikiatrik 

tanpa skizofrenia (Sadock et al., 2015). 

  Perubahan- perubahan imunologik yang dapat terjadi pada pasien 

skizofrenia adalah perubahan pada sel darah putih dan imunoglobulin. Hal 

tersebut kemungkinan besar disebabkan karena adanya infeksi virus (Puri 
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et al., 2011). Sel darah putih yang biasanya mengalami penurunan adalah 

interleukin- 2, penurunan jumlah dan kepekaan dari limfosit perifer, 

reaktivitas dari sistem imun seluler dan humoral yang abnormal, dan 

munculnya antibodilangsung pada otak (antibrain).  

  Beberapa data juga menunjukkan adanya penurunan konsentrasi 

dari LH atau FSH yang kemungkinan berhubungan dengan usia dari onset 

dan lama penyakit. Munculnya gejala negatif dapat disebabkan oleh dua 

mekanisme. Mekanisme pertama dikarenakan pelepasan prolaktin dan 

hormon pertumbuhan yang tidak lancar. Mekanisme kedua adalah 

ketidaklancaran dalam pelepasan hormon pertumbuhan karena stimulasi 

apomorphine (Sadock et al., 2015). 

2. 1. 1.3 Manifestasi Klinis Skizofrenia 

  Frankenburg (2014) menjelaskan bahwa ada beberapa informasi 

yang perlu digali dari pasien yang diagnosisnya mengarah ke skizofrenia. 

Informasi yang perlu digali adalah riwayat psikiatri dan pengobatan pada 

keluarga, riwayat kehamilan dan masa kanak- kanak, riwayat bepergian, 

dan riwayat penyalahgunaan obat- obatan. Informasi- informasi tersebut 

dapat membantu untuk mengetahui penyebab dari skizofrenia yang dialami 

pasien. Gejala dari skizofrenia sendiri dapat dikelompokkan menjadi 

empat macam, yaitu: 

1. Gejala positif, yaitu gejala psikosis seperti halusinasi, delusi, dan 

kemampuan bicara dan kelakuan yang tidak teratur; 

2. Gejala negatif yang terdiri dari penurunan tingkat emosi, sedikit 

bicara, dan menurunnya rasa ketertarikan serta ambisi. Penderita 

skizofrenia yang mengalami gejala negatif akan merasa malas 

untuk melakukan berbagai hal; 

3. Gejala kognitif seperti defisit neurokognitif di mana biasanya 

pasien akan mengalami penurunan memori dan atensi. Pasien juga 

akan kesusahan dalam memahami sesuatu yang detail; 
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4. Gejala mood yang ditunjukkan dengan kegembiraan atau kesedihan 

berlebihan yang sulit untuk dipahami. Hal tersebut sering 

menimbulkan depresi pada pasien. 

Sadock et al. (2015) mengatakan bahwa ada tiga kunci dalam 

mengetahui gejala pada skizofrenia. Kunci pertama adalah tidak ada tanda 

atau gejala yang patognomonik untuk skizofrenia. Setiap tanda atau gejala 

pada skizofrenia muncul dikarenakan kelainan pada psikiatrik maupun 

neurologik. Kunci kedua menjelaskan bahwa gejala yang dialami pasien 

akan berubah seiring berjalannya waktu. Kunci ketiga adalah bagi 

evaluator yang harus dapat mengetahui tingkat pendidikan, tingkat 

kecerdasan, dan budaya yang pasien anut.  

Pada pasien skizofrenia akan muncul beberapa gangguan atau 

kelainan, seperti pada perspektif, pemikiran, tindakan, dan pengetahuan 

mereka. Gangguan pada perspektif pasien dapat dibedakan menjadi 

halusinasi dan ilusi. Stefan et al. (2002) memaparkan bahwa halusinasi 

adalah persepsi yang salah dengan ketidakadaan stimulus eksternal yang 

nyata. Persepsi tersebut memiliki kualitas yang sama dengan persepsi 

nyata. Sadock et al. (2015) menjelaskan bila kelima indra yang dimiliki 

pasien dapat mengalami halusinasi. Indra yang paling banyak mengalami 

halusinasi adalah auditory dengan suara-suara yang mengancam, kasar, 

menuduh, ataupun mengejek. Dua ataupun lebih suara dapat saling 

bercakap-cakap mengenai meraka sendiri atau mengomentari hidup dan 

perilaku pasien.  

Halusinasi visual juga dapat terjadi pada pasien skizofrenia dengan 

persentase yang lebih rendah, yaitu sekitar 10%. Halusinasi olfaktori 

biasanya lebih banyak muncul pada epilepsi lobus temporal dibandingkan 

dengan skizofrenia. Pada halusinasi taktil kemungkinan besar banyak 

dirasakan oleh pasien tetapi masih sedikit pasien yang mengeluhkannya 

(Stefan et al., 2002). 

Ilusi juga kerap kali muncul pada pasien skizofrenia. Berbeda 

dengan halusinasi, ilusi didefinisikan sebagai kesalahan dalam 
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merepresentasi sesuatu yang nyata. Ilusi biasanya sering muncul selama 

masa aktif, tetapi dapat pula muncul pada fase prodormal ataupun fase 

remisi (Sadock et al., 2015) 

Kelainan pemikiran yang muncul pada pasien skizofrenia 

merupakan gejala yang masih sukar dipahami baik oleh psikiater maupun 

mahasiswa kedokteran. Kemungkinan besar kelainan pada pemikiran ini 

merupakan gejala inti dari skizofrenia. Kelainan ini dikelompokkan 

menjadi kelainan pada isi pikiran, bentuk pikiran, dan proses pikir. 

Kelainan pada isi pikiran mencerminkan ide, kepercayaan, dan interpretasi 

pasien terhadap suatu rangsangan. Salah satu contohnya adalah delusi yang 

dapat berbentuk kecemasan, grandiose, religius, atau somatik (Sadock et 

al., 2015). Delusi adalah anggapan atau kepercayaan dari pasien yang 

secara kuat dianutnya meskipun semua bukti menunjukkan sebaliknya. 

Ada dua macam delusi, yaitu delusi primer dan delusi sekunder. Delusi 

primer muncul tanpa ada hubungan dengan peristiwa sebelumnya, 

sedangkan delusi sekunder dapat disebut juga sebagai halusinasi (Stefan et 

al., 2002) 

Pridmore et al. (2015) menjelaskan bahwa kelainan pada bentuk 

pikir pasien dapat dilihat dari bahasa yang pasien ucapkan dan perilaku 

pasien. Perilaku sendiri sebenarnya kurang dapat mencerminkan adanya 

kelainan pada bentuk pikir karena perilaku sendiri bergantung pada 

beberapa faktor seperti kepribadian, motivasi, memori, dan juga orientasi. 

Ada tujuh macam kelainan pada bentuk pikir, yaitu: 

1. Derailment merupakan bentuk yang paling sering ditemukan. 

Pasien yang sudah mengikuti alur pikirannya sendiri secara tiba- 

tiba berbelok ke alur pikiran yang lain. pada pemeriksaan 

neurologis, derailment ini dapat ditunjukkan dengan meminta 

pasien berjalan menyebrangi ruangan lalu pada setengah 

perjalanan, pasien akan berbelok; 
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2. Poverty content of thought merupakan adanya beberapa konten 

pikiran dalam otak pasien yang tidak dapat diungkapkan oleh 

pasien secara urut, sehingga sulit untuk dimengerti; 

3. Inkoherensi; 

4. Neologisme yang merupakan kata- kata baru yang diciptakan oleh 

pasien yang tidak memiliki arti; 

5. Echolalia merupakan pengulangan kata yang cepat dan involunter; 

6. Poverty of thought merupakan salah satu gejala negatif yang 

ditandai dengan pengurangan intensitas bicara pasien yang tidak 

spontan dan pasien akan menjawab pertanyaan yang diberikan 

secara singkat; 

7. Perkataan yang tidak logis. 

Kelainan pemikiran pasien skizofrenia yang terakhir adalah 

kelainan pada proses pikir. Kelainan ini menilai bagaimana cara ide dan 

bahasa dibentuk. Kelainan yang termasuk ke dalam kelainan proses pikir 

adalah flight of ideas, thought blocking, menurunnya perhatian, konten 

pemikiran yang kurang berkualits, kurangnya kemampuan konsentrasi, 

pengulangan yang tidak terkontrol, idiosyncratic association, dan tidak 

relevan (Sadock et al., 2015). 

Selain adanya kelainan pada pemikiran, gejala lainnya dari 

skizofrenia yang mungkin muncul adalah kelainan pada tindakan atau 

perilaku. Tindakan yang masuk dalam kelainan ini misalnya tindakan yang 

dilakukan secara berulang (impulsiveness), tindakan yang dapat 

menimbulkan kerusakan atau kesakitan (violence), tindakan bunuh diri 

(suicide), atau tindakan menghilangkan nyawa orang lain (homicide) 

(Sadock et al., 2015) 

Ahuja (2011) memaparkan bahwa bunuh diri pada pasien 

skizofrenia dapat disebabkan oleh beberapa hal. Penyebab paling sering 

adalah adanya komorbid gejala depresi, halusinasi yang memerintahkan 

pasien untuk bunuh diri, perilalku impulsif, anhedonia, dan ketakutan 

terhadap penyakit skizofrenia itu sendiri. 
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Kelainan lainnya yang dapat muncul adalah kelainan pada fungsi 

kognitif. Kelainan ini kadang dapat dideteksi sebelum episode psikosis 

pertama dan bertahan selama gangguan tersebut ada. Disfungsi kognitif ini 

terjadi pada 60- 78% penderita skizofrenia. Aspek kognisi yang terganggu 

pada pasien skizofrenia adalah IQ, memori, bahasa, fungsi eksekutif,  dan 

atensi (Pridmore et al., 2015). 

Puri et al. (2011) menyatakan bahwa berdasarkan International 

Statistical Classification of Disease and Related Health Problems (ICD-

10), ada sepuluh klasifikasi atau subtipe dari skizofrenia, yaitu paranoid, 

hebefrenik, katatonik, tak terinci (undifferenciated), depresi pasca- 

skizofrenik, residual, simpel, skizofrenia lain- lain, dan skizofrenia tak 

tergolongkan (unspecified). Gejala dari skizofrenia paranoid adalah 

munculnya beberapa waham, yaitu: 

1. Waham kejar (persecution) di mana pasien merasa orang lain 

bersekutu untuk melawannya; 

2. Waham rujukan (reference) yang menyebabkan pasien 

menganggap bahwa orang asing atau media masa mengarah kepada 

pasien; 

3. Waham merasa dirinya tinggi atau istimewa atau memiliki misi 

khusus; 

4. Waham perubahan tubuh; 

5. Waham cemburu; 

6. Suara- suara halusinasi yang sifatnya mengancam atau memberikan 

perintah kepada pasien untuk melakukan sesuatu; 

7. Halusinasi pendengaran non verbal seperti tertawa, bersiul, dan 

bergumam; 

8. Halusinasi bentuk lainnya misalnya penciuman, pengecapan, 

penglihatan, sensasi somatik seksual, atau sensasi somatik lainnya. 

Manifestasi klinis yang muncul pada skizofrenia hebefrenik adalah: 

1. Perilaku tidak bertanggung jawab dan tidak terduga; 

2. Berbicara melantur dan tidak koheren; 
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3. Adanya perubahan afektif, seperti mood atau emosi yang dangkal, 

sering cekikikan, dan tampak tolol; 

4. Waham yang tidak beraturan; 

5. Halusinasi yang mengambang dan terputus- putus. 

Pridmore et al. (2015) memaparkan bahwa gejala dari skizofrenia 

katatonik dapat disertai gejala tambahan lainnya seperti bipolar dan 

depresi. Berdasarkan DSM-5, gejala utama dari skizofrenia ini adalah 

gangguan pada psikomotor berupa menurunnya aktivitas motorik, 

menurunnya konektivitas saat dilakukan anamnesis atau saat pemeriksaan 

fisik, atau aktivitas motorik yang aneh atau peculiar yang meningkat. Pada 

katatonia sedang, gejala yang dapat timbul adalah posisi bagian- bagian 

tubuh yang aneh dan janggal, gerakan tubuh yang kaku, mutism, 

immobilisasi, dan juga stupor. Saat pasien dalam keadaan immobile, 

pasien akan menolak apabila anggota tubuhnya digerakkan oleh orang 

lain. keadaan tersebut disebut dengan waxy flexibility. 

Setelah munculnya episode skizofrenia akut, seorang pasien akan 

merasa depresi. Depresi jenis ini terjadi pada 25% pasien skizofrenia dan 

hal tersebut meningkatkan risiko bunuh diri. Skizofrenia jenis ini disebut 

dengan depresi pasca- skizofrenik (Sadock et al., 2015). Tipe skizofrenia 

selanjutnya adalah skizofrenia residual yang dapat disebabkan oleh 

skizofrenia paranoid, hebefrenik, katatonik, dan simpel. Gejala pada 

skizofrrenia ini adalah gejala- gejala negatif. Sedangkan untuk skizofrenia 

simpel, gejala negatif terjadi tanpa disertai oleh gejala positif sebelumnya 

(Puri et al., 2011). 

2. 1. 1.4 Penegakan Diagnosis Skizofrenia 

  Penegakan diagnosis skizofrenia dapat ditegakkan dengan melihat 

dua kriteria, yaitu kriteria dari International Classification of Disease and 

Related Health Problems (ICD- 10) dan Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorder(DSM- 5).  Sadock et al. (2015) mengungkapkan 

bahwa ada enam poin dalam penegakan diagnosis skizofrenia berdasarkan 

DSM-5 , yaitu: 
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1. Ada dua atau lebih tanda berikut yang muncul secara signifikan 

dalam tempo satu bulan (atau kurang bila sudah diterapi). Minimal 

harus ada (a), (b), atau (c): 

a. Delusi; 

b. Halusinasi; 

c. Berbicara secara tidak teratur, seperti berbicara hal yang tidak 

relevan atau tidak koheren; 

d. Berperilaku seperti anak kecil yang marah dan agresif atau 

berperilaku katatonik; 

e. Gejala negatif skizofrenia. 

2. Adanya penurunan fungsi pada pekerjaan, hubungan interpersonal, 

atau self- care yang sejak munculnya onset menurun secara 

signifikan; 

3. Tanda- tanda dari skizofrenia yang mengganggu pasien yang lebih 

dari enam bulan. Selama enam bulan tersebut, minimal harus ada 

satu bulan (atau kurang apabila terapi berhasil) dari gejala pada 

poin pertama dan termasuk pula periode gejala prodormal dan 

residual. Selama masa prodormal dan residual tersebut, tanda- 

tanda dari gangguan bisa saja hanya bermanifestasi gejala negatif 

saja atau dua/ lebih gejala pada poin pertama dalam porsi yang 

lebih kecil; 

4. Gangguan skizoafektif dan depresi atau gangguan bipolar dengan 

gejala psikosis telah disingkirkan karena: 

a. Tidak ada depresi mayor atau episode manik yang dapat 

muncul secara bersamaan dengan gejala fase aktif; 

b. Apabila episode mood berlangsung selama fase aktif, hal 

tersebut hanya berlangsung dalam waktu yang singkat 

dibandingkan dengan total periode waktu aktif dan residual. 

5. Gangguan yang dialami tidak disertai dengan adanya efek fisiologis 

karena substasnsi, misalnya penyalahgunaan obat dan kondisi 

kesehatan lainnya; 
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6. Apabila ada riwayat autism spectrum disorder atau gangguan 

dalam komunikasi semasa kanak- kanak, tambahan diagnosis dari 

skizofrenia hanya ditegakkan bila ada delusi atau halusinasi dalam 

kurun waktu minimal satu bulan (atau kurang bila terapi berhasil). 

2. 1. 1.5 Terapi Skizofrenia 

  Lehman et al. (2010) mengungkapkan bahwa dalam terapi 

skizofrenia ada tiga tujuan yang harus dicapai. Tujuan pertama adalah 

untuk mengurangi atau menghilangkan gejala. Tujuan kedua adalah 

memaksimalkan kualitas hidup dan fungsi adaptasi pasien. Tujuan ketiga 

yang harus dapat dicapai adalah meningkatkan dan menyuport 

kesembuhan pasien dari efek penyakit semaksimal mungkin. Target dari 

terapi yang diberikan meliputi gejala negatif, gejala positif, depresi, 

identifikasi keinginan bunuh diri, gangguan penyalahgunaan substansi, dan 

posttraumatic stress disorder (PTSD). 

  Marwick dan Birell (2013) mengungkapkan bahwa tidak ada satu 

pun terapi yang dapat menyembuhkan skizofrenia. Terapi awal yang 

diberikan kepada pasien didasari oleh gejala dan keparahan dari penyakit 

tersebut. Perawatan di rumah memang dapat dilakukan, tetapi perawatan di 

rumah sakit jauh lebih disarankan terutama pada episode pertama di mana 

ada risiko tinggi yang dapat membahayakan pasien maupun orang- orang 

di sekitar pasien. 

Ada tiga fase pengobatan yang dilakukan, yaitu fase akut, fase 

stabilisasi, dan fase stabil. Tujuan terapi pada fase akut adalah mencegah 

munculnya efek samping buruk, mengontrol perilaku, mengurangi 

keparahan dari psikosis itu sendiri dan gejala yang menyertai, menentukan 

faktor- faktor yang memengaruhi munculnya episode akut, membangun 

kerja sama dengan pasien dan juga keluarganya, menyusun rencana terapi 

jangka pendek dan jangka panjang, dan menghubungkan pasien dengan 

fasilitas aftercare yang tepat. Pasien pada fase ini dianjurkan untuk 

melakukan beberapa pemeriksaan sebelum diterapi, seperti riwayat 
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kesehatan umum dan psikis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan status 

mental (Tabel 2) (Lehman et al., 2010). 

 

Tabel 2. Pemeriksaan dasar yang perlu dilakukan sebelum pemberian terapi 

(Lehman et al., 2010) 

Jenis Asesmen Initital/ Baseline Follow- up 

Vital Signs 
Nadi, tekanan darah, suhu 

tubuh 

Nadi, tekanan darah, suhu 

tubuh (saat diindikasikan 

atau saat dosis obat 

dititrasi) 

Berat Badan dan Tinggi 

Badan 

Berat badan, tinggi 

badan, indeks massa 

tubuh 

Indeks massa tubuh 

setiap enam bulan sekali 

Hematologik 
Pemeriksaan darah 

lengkap 
Saat diindikasikan 

Kimia Darah 

Elektrolit, tes fungsi 

ginjal, tes fungsi liver, 

dan tes fungsi tiroid 

Setiap satu tahun sekali 

atau saat diindikasikan 

Penyakit Infeksius 

Tes untuk sifilis, hepatitis 

C, dan HIV (bila 

diindikasikan) 

 

Kehamilan 
Hanya bagi perempuan 

yang potensial 
 

Toksikologi 

Drug toxicology screen, 

heavy metal screen (bila 

diindikasikan secara 

klinis) 

Drug toxicology screen 

(bila diindikasikan secara 

klinis) 

Imaging/ EEG 

EEG, brain imaging (CT 

scan atau MRI) bila 

diindikasikan secara 

klinis 

 

 

  Kuipers et al. (2014) mengatakan bahwa antipsikotik masih 

menjadi terapi utama yang diberikan kepada pasien skizofrenia. 

Antipsikotik dinilai efektif untuk mengatasi episode akut maupun 

mencegah munculnya relaps. Ada dua generasi dari antipsikotik, yaitu 

antipsikotik generasi satu dan generasi dua (Tabel 3). 
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Tabel 3. Antipsikotik generasi satu dan generasi dua (Lehman et 

al., 2010) 

Antipsikotik 

Recommend 

Dose Range 

(mg/ hari) 

Chlorpromazine 

Equivalent 

Waktu 

Paruh 

(Jam) 

Generasi Pertama 

Phenothiazines  

Chlorpromazine 
300- 100 100 6 

Fluphenazine 
5- 20 2 33 

Mesoridazine 
150- 400 50 36 

Perphenazine 
16- 64 10 10 

Thioridazine 
300- 800 100 24 

Trifluoperazine 
15- 50 5 24 

Butyrophenone  

Haloperidol 
5- 20 2 21 

Lainnya  

Loxapine 
30- 100 10 4 

Molindone 
30- 100 10 24 

Thiothixene 
15- 50 5 34 

Generasi Kedua 

Aripiprazole 
10- 30 

 
75 

Clozapine 
150- 600 

 
12 

Olanzapine 
10- 30 

 
33 

Quentapine 
300- 800 

 
6 

Risperidone 
2- 8 

 
24 

Ziprasidone 
120- 200 

 
7 
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  Tujuan untuk fase selanjutnya atau fase stabilisasi adalah 

mengurangi stress pada pasien dan memberikan dukungan untuk 

meminimalisir relaps, meningkatkan adaptasi pasien, memfasilitasi 

pengurangan gejala, mempercepat proses penyembuhan. Pasien yang telah 

mengalami peningkatan dengan regimen biasa akan dilanjutkan 

penggunaannya dan dimonitoring minimal selama enam bulan (Lehman et 

al., 2010) 

  Sadock et al. (2015) menyatakan pada fase stabil biasanya penyakit 

pasien berada dalam stase remisi. Tujuan terapi pada fase ini adalah 

mencegah relaps dan memandu pasien untuk dapat meningkatkan level 

fungsional mereka. Pasien yang sudah stabil dan diberikan antipsikotik 

menunjukkan penurunan relap dibandingkan pasien yang berhenti 

diberikan antipsikotik sebanyak enam belas hingga 23% pasien dengan 

antipsikotik hanya mengalami satu kali episode relaps dalam satu tahun. 

 

2. 1. 2 Penurunan Kadar Hb 

2. 1. 2.1 Definisi Penurunan Kadar Hb 

  Sudoyo et al. (2009) mengatakan penurunan kadar hemoglobin, 

hematokrit, dan angka eritrosit dapat dikatakan sebagai definisi dari 

anemia, tetapi memang kadar Hb yang paling sering dilihat dalam 

penentuan apakah seseorang mengalami anemia atau tidak. Anemia dapat 

ditandai dengan adanya penurunan jumlah massa dari eritrosit yang 

akhirnya menyebabkan oksigen yang tersebar ke jaringan tidak dapat 

terpenuhi secara sempurna. Makaaron (2015) memaparkan dengan adanya 

anemia ini menyebabkan menurunnya kemampuan pertukaran udara 

karena menurunnya jumlah pengangkut oksigen dan karbon dioksida. 

Anemia sendiri bersifat mirip dengan demam yang merupakan tanda yang 

membutuhkan pemeriksaan dan pengecekan untuk menentukan apa 

panyebab dasarnya. 

  Darah sendiri diproduksi di sumsum tulang melalui proses 

hematopoiesis. Proses ini diatur melalui beberapa langkah yang diawali 
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dengan sel stem hematopoietik pluripoten. Sel stem tersebut mampu untuk 

memproduksi eritrosit, semua kelas granulosit, monosit, trombosit, dan sel 

pada sistem imun. Pada sumsum tulang, prekursor dari eritroid adalah 

pronormoblast yang nantinya akan mengalami pembelahan sebanyak 

empat hingga lima kali yang menghasilkan 16- 32 sel darah merah matang 

(Fauci et al., 2008).  

  Produksi dari eritrosit normal yang berlangsung di organ eritron 

akan menggantikan 0,8-1% eritrosit yang bersirkulasi di darah. Saat berada 

dalam sirkulasi, EPO memiliki waktu paruh selama enam hingga sembilan 

jam. EPO berperan untuk mengikat reseptor spesifik pada permukaan 

prekursor eritroid sumsum tulang. Dengan adanya stimulasi EPO, produksi 

eritrosit dapat meningkat empat sampai lima kali dalam satu sampai dua 

minggu asalkan tersedia nutrisi yang adekuat. Kapasitas fungsional dari 

eritron membutuhkan produksi EPO dari ginjal yang memadai, sumsum 

tulang yang berfungsi dengan baik, dan suplai substrat yang cukup untuk 

sintesis hemoglobin. Adanya defek pada komponen- komponen tersebut 

dapat menyebabkan terjadinya anemia (Fauci et al., 2008). 

2. 1. 2. 1 Etiologi dan Faktor Risiko Anemia 

  Dari seluruh penduduk di dunia, diperkirakan jumlah penderita 

anemia ada sekitar 30% atau sekitar 1500 juta orang. Sebagian besar 

penderita anemia berada di daerah tropis. Di Indonesia sendiri, penderita 

anemia terbanyak dialami oleh wanita yang sedang hamil, yaitu 50- 70%. 

Kelompok lain yang cukup tinggi angka kejadian anemianya adalah 

mereka yang merupakan anak prasekolah, perempuan dewasa tidak hamil, 

dan pekerja yang berpenghasilan rendah (Sudoyo et al., 2009).  

  Makaaron (2015) mengatakan bahwa ras juga dapat mempengaruhi 

terjadinya anemia. Penyakit- penyakit seperti hemoglobinopati, 

thalassemia,, dan defisiensi G-6-PD memiliki tingkat morbiditas dan 

mortalitas yang berbeda pada populasi yang berbeda dikarenakan 

perbedaan genetik. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, wanita dua kali 

lebih banyak terkena anemia. Perbedaan tersebut juga akan meningkat 
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secara signifikan selama masa subur karena adanya kehamilan dan 

menstruasi. Anemia dapat terjadi pada berbagai usia. Anemia pada usia 

anak biasanya dikarenakan penyakit seperti sickle cell disease, 

thalassemia, dan Fanconi syndrome. 

  Makaaron (2015) mengatakan pada usia muda hingga usia lima 

puluhan, anemia yang sering ditemukan adalah anemia akut karena 

trauma, menstruasi, dan masalah hemolisis akut. Pada usia lima puluh 

hingga enam puluh lima, anemia akut biasanya terjadi karena acute blood 

loss yang dapat berujung pada anemia kronis. Pada kasus ini dapat pula 

terjadi perdarahan pada uterin dan traktus gastrointestinal. Adanya 

neoplasma dapat pula meningkatkan prevalensi anemia dengan adanya 

perdarahan karena invasi tumor terhadap sumsum tulang. Selain itu, 

penggunaan obat- obatan seperti aspirin, obat anti inflamasi non steroid 

lainnya, dan warfarin dapat menyebabkan perdarahan taktus 

gastrointestinal seiring dengan bertambahnya usia. 

 (Sudoyo et al., 2009) Ada beberapa mekanisme yang dapat 

menyebabkan terjadinya anemia, yaitu gangguan pada pembentukan 

eritrosit oleh sumsum tulang, kehilangan darah, dan proses penghancuran 

eritrosit sebelum waktunya atau hemolisis. Adapun beberapa penyakit 

yang disebabkan karena gangguan pembentukan eritrosit oleh sumsum 

tulang yaitu: 

1. Kerusakan sumsum tulang 

a. Anemia aplastik; 

b. Anemia mieloptisik; 

c. Anemia karena keganasan; 

d. Anemia disentropoistik; 

e. Anemia pada sindrom mielodisplastik. 

2. Gangguan penggunaan besi 

a. Anemia akibat penyakit kronik; 

b. Anemia sideroblastik. 

3. Kekurangan bahan esensial pembentukan eritrosit 
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a. Anemia defisiensi besi; 

b. Anemia defisiensi asam folat; 

c. Anemia defisiensi vitamin B12. 

2. 1. 2. 2 Penegakan Diagnosis Anemia 

  Makaaron (2015) menjelaskan bahwa dalam melakukan anamnesis 

terhadap pasien anemia haruslah detail agar dapat menegakkan diagnosis 

secara tepat. Dalam anamnesis perlu ditanyakan riwayat keluarga apakah 

ada yang mengalami anemia, kolelitiasis, splenektomi, gangguan 

perdrahan, atau adanya keabnormalan dari hemoglobin. Hal lain yang 

perlu ditanyakan adalah mengenai kebiasaan pasien, terutama apa yang 

pasien makan dan apa makanan yang pasien hindari. Defisiensi nutrisi bisa 

saja berhubungan dengan gejala yang tidak biasa. Pasien dengan defisiensi 

besi biasanya sering mengunyah es batu. Selain itu, mereka juga 

mengeluhkan sulit menelan, kuku yang tidak rata, mudah lelah, dan kram 

pada betis saat menaiki tangga. 

  Sudoyo et al. (2009) memaparkan bahwa ada tiga macam gejala 

dalam anemia, yaitu gejala umum, gejala khas masing- masing anemia, 

dan gejala penyakit dasar. Gejala- gejala ini timbul karena adanyaa 

anoksia organ dan mekanisme kompensasi tubuh terhadap berkurangnya 

daya angkut oksigen. Gejala- gejala anemia juga dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, seperti derajat penurunan hemoglobin, kecepatan 

penurunan hemoglobin, usia, dan kelainan pada jantung dan paru 

sebelumnya. Gejala umum dari anemia atau sindrom anemia adalah rasa 

lemah. Lesu, fatigue, telinga berdenging, kaki terasa dingin, berkunang- 

kunang, sesak nafas, dan dispepsia. Apabila dilakukan pemeriksaan fisik, 

pasien akan terlihat pucat. Pucat dapat ditemukan di beberapa bagian 

tubuh, seperti konjungtiva, mukosa mulut, telapak tangan, dan di jaringan 

di bawah kuku. 

Gejala- gejala khas pada masing- masing anemia adalah: 

1. Anemia defisiensi besi: disfagia, stomatitis, atrofi papil lidah, dan 

kuku sendok; 
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2. Anemia megaloblastik: glositis dan gangguan neurologik; 

3. Anemia hemolitik: splenomegali, ikterik, dan hepatomegali; 

4. Anemia aplastik: perdarahan dan tanda- tanda infeksi. 

Sedangkan gejala anemia penyakit dasar dapat bervariasi, bergantung pada 

penyakit penyebabnya. 

  Selain melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, dapat pula 

dilakukan pemeriksaan penunjang agar diagnosis dapat ditegakkan secara 

pasti (Tabel 4). Namun, pemeriksaan penunjang yang paling utama adalah 

pemeriksaan Hb. Pemeriksaan penunjang lainnya yang dapat dilakukan 

adalah peripheral blood smear atau apusan sel darah tepi yang mampu 

memperlihatkan defek pada produksi sel darah merah. Pemeriksaan hitung 

retikulosit juga dapat dilakukan dengan pengecatan menggunakan 

pewarnaan supravital yang mempresipitasi RNA ribosomal. Normalnya, 

retikulosit merupakan eritrosit yang baru saja dilepaskan dari sumsum 

tulang. Pemeriksaan lainnya adalah pemeriksaan sumsum tulang yang 

dapat dilakukan dengan aspirasi dan pengecatan atau dengan biopsi. Pasien 

dengan anemia hipoproliferatif dengan status besi yang baik kemungkinan 

besar penyebabnya berasal dari sumsum tulang. Pemeriksaan ini dapat 

megnidentifikasi gangguan primer pada sumsum tulang seperti 

myelofibrosis, defek maturasi eritrosit, atau penyakit infiltratif (Fauci et 

al., 2008). 

 

Tabel 4. Pemeriksaan laboratorium untuk diagnosis anemia (Fauci 

et al., 2008) 

Pemeriksaan Darah 

Lengkap 
Sel Darah Merah 

Hemoglobin 

Hematokrit 

Hitung Retikulosit 

Mean Cell Volume 

(MCV) 

Mean Cell 

Hemoglobin 

Concentration 

(MCHC) 

Mean Cell 

Hemoglobin (MCH) 
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Red Cell 

Distribution Width 

(RDW) 

Sel Darah Putih 

Cell Differential 
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2. 1. 3 Clozapin Menyebabkan Penurunan Kadar Hb 

  Antipsikotik jenis clozapin pertama kali diperkenalkan pada tahun 

1970an. Obat ini memiliki afinitas terhadap reseptor D₂ yang rendah dan 

memiliki afinitas yang tinggi terhadap reseptor dopamin D₄ dan juga 

reseptor subtipe dari serotonin (Kuipers et al., 2014). Selain itu, clozapin 

juga memiliki efek yang kuat pada reseptor 5HT₂muskarinik, α₁ dan α₂ 

adrenergik, dan reseptor histamin. Sistem noradrenergik diperkirakan juga 

memiliki peran dalam mekanisme aksi dari clozapin. Clozapin juga 

menyebabkan meningkatnya norepinefrin plasma sebanyak lima kali lipat. 

Hal tersebut menunjukkan adanya korelasi dengan respon klinis (Kay dan 

Tasman, 2006). 

  Pridmore et al. (2015) mengatakan bahwa clozapin ini biasanya 

efektif untuk mengobati pasien skizofrenia yang tidak responsif terhadap 

antipsikotik jenis lainnya. Stefan et al.(2002) juga mengungkapan bahwa 

clozapin menunjukkan peningkatan lebih dari 15% dari rating dasar dalam 

30- 70% setelah terapi selama 2-6 bulan. Clozapin juga menunjukkan 
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respon 30- 100% dibandingkan komparator lainnya (klorpromazin, 

haloperidol, dan flupenazin) yang hanya 4- 17% pada pasien yang resisten 

terhadap antipsikotik sebelumnya. Clozapin juga mampu menurunkan 

risiko bunuh diri pada pasien skizofrenia yang sudah lama mencoba 

melakukan bunuh diri. 

  Clozapin merupakan debenzothiazepin yang dengan cepat dapat 

diserap oleh tubuh dan mencapai puncak pada plasma dalam dua jam. 

Terapi dengan clozapin akan mencapai steady state pada pemberian 

kurang dari seminggu apabila diberikan dua kali sehari. Clozapin memiliki 

dua metabolit utama, yaitu N-dimetilclozapin yang memiliki aktivitas 

farmakologik. Dosis awal yang diberikan biasanya adalah 25 mg satu 

hingga dua kali dalam sehari, meskipun peraturannya diberikan 12,5 mg 

dua kali sehari sebagai dosis awal. Dosis tersebut dapat ditingkatkan 

secara bertahap menjadi 300 mg per hari yang dibagi ke dalam dua hingga 

tiga kali pemberian. Mungkin dapat dilakukan tes konsentrasi darah 

apabila pasien tidak memberikan respon karena konsentrasi plasma 

>350µg/mL akan memberikan respon yang lebih baik. Clozapin tidak 

boleh dikonsumsi bersamaan dengan obat yang dapat memicu timbulnya 

agranulositosi atau menyupresi sumsum tulang seperti carbamazepin, 

fenitoin, PTU, sulfonamid, dan captopril (Sadock et al., 2015). 

  Kuipers et al. (2014) menyatakan bahwa clozapin memiliki efek 

yang rendah pada ekstrapiramidal, risiko yang tinggi pada hipotensi 

ortostatik dan takikardia, risiko rendah abnormalitas konduksi jantung, 

risiko tinggi pada efek antikolinergik, risiko tinggi terhadap peningkatan 

berat badan dan abnormalitas metabolisme, serta efek rendah pada 

peningkatan prolaktin dan efek samping seksual. 

  Pemberian clozapin pada minggu-minggu awal dapat menimbulkan 

demam pada pasien yang menunjukkan bahwa pasien merespon terhadap 

terapi yang diberikan. Namun, demam dapat pula menjadi tanda ada 

sindrom neuroleptik maligna, agranulositosis, atau kardiomiopati. Risiko 

timbulnya agrnulositosis diperkirakan muncul pada 1,3% pasien tiap 
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tahunnya. Risiko tertinggi timbulnya agranulositosis adalah pada enam 

bulan pertama terapi sehingga, perlu dilakukan monitoring selama dua 

minggu (Lehman et al., 2010). 

  Monitoring hematologik perlu dilakukan ketika akan memulai 

terapi, setiap minggu selama enam bulan terapi, dan minimal setiap dua 

minggu setelah terapi selama enam bulan. Pasien harus segera melaporkan 

apabila mengalami tanda- tanda infeksi seperti demam, serak, lemas, dan 

letargi. Apabila angka leukosit <2000/mmᶟ atau angka neutrofil absolut 

<1000/mmᶟ yang mengindikasikan adanya agranulositosis, maka konsumsi 

clozapin harus segera dihentikan. Selanjutnya perlu dilakukan pengecekan 

pada angka leukosit setiap hari, monitor tanda-tanda infeksi, aspirasi 

sumsum tulang, dan lakukan isolasi apabila terjadi penurunan 

granulopoiesis (Lehman et al., 2010).  

 Clozapin memang dapat menimbulkan berbagai efek buruk pada 

darah seperti leukopenia, neutropenia, agranulositosis, leukositosis,, 

anemia, eosinofilia, trombositopenia, trombositemia yang termasuk ke 

dalam diskrasia darah. Bagaimana mekanisme pasti clozapin menimbulkan 

berbagai kelainan pada darah tersebut masih belum banyak diketahui. 

Agranulositosis yang disebabkan konsumsi clozapin dapat menimbulkan 

efek toksik baik secara langsung maupun dimediasi oleh sel imun (Herceg 

et al., 2010). Clozapin diketahui dapat menimbulkan agranulositosis 

dengan mensupresi sumsum tulang. Supresi pada sumsum tulang 

didefinisikan sebagai ketidakmampuan sumsum tulang untuk mencukupi 

kebutuhan darah yang besirkulasi. Akibat adanya supresi sumsum tulang, 

produksi sel darah pun akan menurun, salah satunya adalah penurunan sel 

darah merah(Cashen et al., 2012). 

 Salah satu penyebab dari supresi sumsum tulang adalah penyebab 

idiosyncratic, seperti kombinasi obat- obatan, hepatitis, dan 

paroxysmalnocturnal hemoglobinuria. Jenis anemia yang disebabkan oleh 

supresi sumsum tulang adalah anemia aplastik. Anemia aplastik ini adalah 
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suatu sindrom karena kegagalan fungsi dari sumsum tulang yang ditandai 

dengan pansitopenia perifer dan hypoplasia sumsum (Bakhshi, 2016). 

 Stubner et al. (2004) menyatakan bahwa diskrasia darah karena 

induksi obat kemungkinan besar disebabkan oleh toksisitas, kelainan 

metabolisme herediter, atau kelainan imunologik. Dikarenakan lokasi 

kerusakan dan patomekanisme yang mendasarinya, satu atau dua atau 

bahkan proses hematopoiesis (eritrositik, myeloid, dan megakariositik) 

dapat terkena dampaknya. Agranulositosis dan anemia aplastik karena obat 

biasanya memang jarang ditemukan. Supresi pada sumsum tulang memang 

diperkirakan menjadi mekanisme tersering yang dapat memicu diskrasia 

darah karena obat-obatan. Berdasarkan survey yang dilakukan, clozapin 

memberikan efek hematologik paling banyak dibandingkan dengan 

antipsikotik lainnya. 

 Berdasarkan case report yang dilakukan oleh Lee et al. (2015), 

efek clozapin terhadap anemia memang belum banyak diteliti. 

Kemungkinan besar ada persentase besar terjadinya anemia dikarenakan 

clozapin. Ada 94 individu yang diteliti dan sekitar 24,5% pasien 

mengalami anemia. Efek anemia tersebut lebih tinggi pada wanita yang 

tidak merokok dan rendah pada laki- laki yang merokok. 

 Sebuah penelitian oleh Jeon dan Park (2015) mencoba melihat efek 

anemia dan trombositopenia pada pasien yang diterapi menggunakan 

clozapin. Pasien adalah penderita skizofrenia kronis yang berdasarkan 

kriteria dari DSM sedang dalam fase akut. Anemia mulai muncul pada 

minggu keenam. Hasil tersebut menunjukkan bahwa anemia yang dialami 

pasien dikarenakan menurunnya eritropoiesis yang pada pemeriksaan 

morfologi darah ditemukan normositik normokromik. Pada minggu 

kesebelas, pasien mulai mengeluhkan adanya demam, nyeri otot, dan 

pegal- pegal. Hasil laboratorium menunjukkan penurunan Hb (7,8 g/dL), 

penurunan indeks retikulosit (0,9- 2%), dan peningkatan jumlah leukosit. 

Hal tersebut menunjukan adanya supresi pada sumsum tulang 

(hipoproliferasi) atau ketidakefektifan sumsum tulang yang menyebabkan 
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terganggunya proses eritropoiesis. Setelah dikonsultasikan dengan para 

ahli hematologi dan onkologi, didapati hasil bahwa clozapin memang 

dapat menginduksi terjadinya anemia. 

 Mekanisme lain yang dapat menyebabkan anemia adalah clozapin 

dapat menginduksi terjadinya hematemesis. Sebuah penelitian yang 

dilakukan oleh Adebayo et al. (2013) menjelaskan bahwa ada seorang 

laki- laki berusia 46 tahun yang mengalami gejala katatonik dan depresi 

yang diterapi menggunakan clozapin. Enam minggu setelah terapi, pasien 

sudah muntah sekitar 200 mL darah dalam tiga kali episode. Pada 

pemeriksaan fisik hasilnya normal tetapi setelah dilakukan endoskopi, 

didapati hasil adanya mucosal breaks sepanjang esofagus dengan derajat 

keparahan  berdasarkan klasifikasi Los Angeles. Hal tersebut 

kemungkinan disebabkan oleh clozapin karena memang hanya obat 

tersebut yang dikonsumsi oleh pasien dan setelah clozapin dihentikan 

pasien sudah tidak muntah darah. 

  Kemungkinan mekanisme clozapin dapat menyebabkan esofagitis 

dan hematemesis masih belum diketahui secara jelas, tetapi besar 

kemungkinan ada hubungannya dengan efek antikolinergik dari clozapin. 

Efek antikolinergik tersebutlah yang menurunkan motilitas esofagus, 

meningkatkan relaksasi LES, dan menurunkan tekanan dan tonus LES. 

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Laker dan Cookson (1997) 

menyebutkan bahwa empat dari 36 pasien yang diterapi dengan clozapin 

mengalami gejala gastrointestinal yang kemungkinan besar adalah 

esofagitis reflux dalam enam minggu terapi (Adebayo et al., 2013) 

  Terapi menggunakan clozapin ternyata dapat pula menginduksi 

terjadinya gagal ginjal akut. Sebuah case report dari korea menunjukkan 

seorang laki-laki korea usia 38 tahun diterapi dengan clozapin setelah 

sebelumnya sempat diterapi dengan lithium, asam valproat, dan risperidon. 

Pada hari ke empat belas terapi, pasien mengeluhkan hipertermia dan pada 

hari ke sembilan belas secara tiba- tiba berat badan pasien naik 8 kg 

disertai dengan edema dan kesulitan berkemih. Hasil laboratorium 
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menunjukkan tidak ada eosinofilia, AL 15.300/µL, BUN 32,3 mg/dL, 

kreatinin 4,1 mg/dL, ESR 35 mm/jam, CRP 29,74 mg/dL, protein 2+, 

darah 3+, dan ditemukan eritrosit serta leukosit dalam urin. Pada 

pemeriksaan EKG maupun echocardiography tidak ditemukan hasil yang 

spesifik. Setelah itu terapi clozapin dihentikan dan pasien menjalani 

hemodialisis enam kali seminggu. Setelah sepuluh hari pasien sudah dapat 

berkemih dan fungsi ginjal sudah mulai normal dengan BUN 20,7 mg/dL 

dan kreatinin 1,2 mg/dL. Hal yang terjadi pada pasien tersebut dikarenakan 

acute interstisial nephritits (AIN) yang merupakan reaksi alergi yang 

mengancam jiwa. AIN ini merupakan salah satu penyebab dari gagal ginjal 

akut yang nantinya dapat menyebabkan anemia (An et al., 2013). 

  Terapi clozapin pada penelitian ini nantinya akan dikombinasikan 

dengan haloperidol. Hal tersebut dikarenakan clozapin jarang sekali 

diberikan sebagai obat tunggal dan sering dikombinasikan dengan 

haloperidol. Flanagan dan Dunk(2008) mengatakan bahwa efek 

hematologik yang dapat ditimbulkan dari terapi haloperidol adalah 

agranulositosis, leukositosis, neutropenia, limfomonositosis, dan efek yang 

minim pada angka eritrosit. 

  Efek pada eritrosit yang disebabkan oleh haloperidol ini muncul 

dari beberapa mekanisme. Mekanisme pertama adalah adanya efek 

antikolinergik. Efek antikolinergik ini menimbulkan efek yang sama 

seperti yang ditimbulkan oleh clozapin, yaitu dengan menurunkan 

motilitas esofagus, meningkatkan relaksasi LES, dan menurunkan tekanan 

serta tonus LES. Mekanisme kedua adalah dengan pecahnya pembuluh 

darah perifer. Epistaksis dan bruise menjadi hal yang paling sering dialami 

oleh pasien. Bruise sendiri merupakan kerusakan pada area kulit yang 

berwarna ungu kebiruan dikarenakan pecahnya pembuluh darah tanpa 

merusak permukaan kulit (Adebayo et al., 2013). 

  Pasien di RSJ Grhasia yang diterapi dengan clozapin biasanya akan 

mendapatkan terapi lainnya juga sebagai obat kombinasi. Salah satu obat 

yang sering dikombinasikan dengan clozapin bagi pasien skizofrenia di 



36 
 

36 
 

Kadar Hb 
pasien 

skizofrenia

Terapi dengan 
clozapin

Supresi 
sumsum 
tulang

Eritropoiesis 
terganggu

Produksi 
eritrosit 
menurun

Reaksi alergi

Acute 
Interstisial 

Nephritis (AIN)

Gagal ginjal 
akut

Efek 
antikolinergik

Menurunkan 
motilitas 
esofagus, 

meningkatkan 
relaksasi LES, 
menurunkan 

tekanan dan tonus 
LES

Esofagitis dan 
mucosal 
breaks

Perdarahan 
esofagus

Kombinasi 
dengan 

haloperidol

Pecahnya 
pembuluh 

darah perifer

Epistaksis dan 
bruise

Efek minimal 
pada angka 

eritrosit

Penurunan 
rerata kadar 

Hb

sana adalah haloperidol. Haloperidol merupakan antipsikotik generasi 

pertama dari golongan butyrophenone. Dosis yang diberikan berkisar 

antara 5-20 mg/hari. Kontraindikasi dari obat ini antara lain adalah 

amiodaron, cisapride, dan quinidin (Hitner dan Nagle, 2012) 

  Roach (2007) mengatakan haloperidol merupakan antipsikotik 

genersi pertama, sehingga erat kaitannya dengan efek pada ekstrapiramidal 

seperti akathisia, distonia, kaku otot, parkinsonisme, dan tardif diskinesia. 

Efek samping lainnya yang sering muncul adalah kesulitan dalam 

berbicara dan menelan, menurunnya kontrol keseimbangan, jari- jari dan 

tangan tremor dan bergetar, dan rasa lemah pada lengan dan kaki. 

 

2.2 Kerangka Teori 
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Kadar Hb Pasien 

2.3 Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka konsep dan dari tinjauan berbagai pustaka maka 

dalam penelitian ini penulis mengajukan hipotesis yaitu terdapat perbedaan rerata 

kadar hemoglobin sebelum dan sesudah diterapi kombinasi  dengan clozapin dan 

haloperidol dalam jangka panjang pada penderita skizofrenia di RSJ Grhasia.

Terapi Skizofrenia 

dengan Clozapin 

Kombinasi Haloperidol 

Variable Confounding: 

Riwayat anemia sebelumnya, jenis 

kelamin, kebiasaan merokok, dan 

penyakit penyerta 


