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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Percobaan bunuh diri merupakan fenomena yang kompleks yang

melibatkan beberapa faktor seperti faktor biologis, psikososial, atau campuran

antara keduanya, sehingga penyebab-penyebab yang mendasari sulit diprediksi

dengan tepat. Percobaan bunuh diri telah berkembang menjadi masalah kesehatan

masyarakat yang ditandai dengan kepedulian masyarakat dan media massa

mengenai percobaan bunuh diri. Kasus percobaan bunuh diri cenderung

mengalami peningkatan dari tahun ke tahundan dapat disebabkan oleh keinginan

untuk menghilangkan kondisi depresi, keinginan untuk diperhatikan, meminta

pertolongan dari orang lain, menghilangkan beban kehidupan, ketidakmampuan

dalam menahan emosi seperti kemarahan, atau permasalahan hubungan

interpersonal.

Bunuh diri menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia.World

Health Organization (WHO) mengestimasikan pada tahun 2002, terdapat 877.000

kematian di dunia diakibatkan oleh bunuh diri.Berikutnya, pada tahun 2013,

WHO melaporkan hampir satu juta orang meninggal setiap tahunnya karena

bunuh diri di seluruh dunia.WHO memperkirakan bahwa satu bunuh diri terjadi

setiap menitnya dan satu percobaan bunuh diri terjadi setiap tiga detik

(Khasakhala et al., 2011).Diperkirakan sekitar 5% dari populasi umum di dunia

pernah melakukan percobaan bunuh diri setidaknya sekali dalam hidup mereka

dan prevalensi pemikiran tentang bunuh diri seumur hidup di populasi umum
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berkisar antara 10% hingga 14% (WHO, 2012). Faktor-faktor risiko yang

berkontribusi dalam percobaan bunuh diri diantaranya adalah gangguan psikiatri

atau kejiwaan, riwayat percobaan bunuh diri, berjenis kelamin perempuan, berusia

18 hingga 29 tahun dan yang berusia diatas 65 tahun, bercerai dari pasangan, tidak

pernah menikah, tidak memiliki pekerjaan, dan menderita penyakit kronis (Gibb

et al., 2005).

Prevalensi seumur hidup (lifetime prevalence) dari ide, rencana, dan

percobaan bunuh diri di dunia berturut-turut adalah 9,1%, 3,1%, dan 2,7%.Pada

beberapa negara, 60% transisi dari ide menjadi rencana dan percobaan bunuh diri

terjadi dalam waktu satu tahun setelah munculnya pikiran bunuh diri.Selama ini,

percobaan bunuh diri sering dikaitkan dengan kesedihan atau depresi (Nock et al.,

2008).Centers for Disease Control and Prevention (CDC) di Amerika

Serikat(AS) menyatakan bunuh diri adalah penyebab kematian tertinggi ketiga

pada penduduk berusia 15 sampai 24 tahun. Pada negara berkembang, bunuh diri

menjadi bagian dari sepuluh besar penyebab kematian di dunia dan salah satu dari

tiga penyebab kematian terbesar pada penduduk yang berusia 15 tahun hingga 35

tahun.Jumlah kasus bunuh diri tiga kali lebih banyak pada laki-laki daripada

perempuan.Sebaliknya, jumlah kasus percobaan bunuh diri dua sampai tiga kali

lebih banyak pada perempuan dibandingkan laki-laki.Hal ini menunjukkan bahwa

terdapat perbedaan gender antara bunuh diri dan percobaan bunuh diri (CDC,

2012; WHO, 2006).

Prevalensi dari setiap diagnosis psikiatri yang ditemukan pada percobaan

bunuh diri sangat bervariasi, baik pada populasi umum dan pasien rawat inap di

rumah sakit jiwa.Prevalensi dari gangguan afektif seperti depresi pada percobaan
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bunuh diri adalah 35,8% di populasi umum dan 20,8% pada pasien rawat inap di

rumah sakit jiwa. Berikutnya, prevalensi dari gangguan psikotik pada percobaan

bunuh diri di populasi umum sebesar 10,6% dan 19,9% pada pasien rawat inap di

rumah sakit jiwa. Prevalensi dari gangguan psikiatri yang berkaitan dengan

penyalahgunaan zat seperti alkohol merupakan diagnosis yang paling sering

ditemukan di masyarakat yaitu sebesar 22,4%, tetapi ditemukan lebih sedikit di

rumah sakit jiwa, yaitu sebesar 9,8%. Gangguan kepribadian pada percobaan

bunuh diri memiliki prevalensi sebesar 15,2% pada pasien rawat inap di rumah

sakit jiwa dan 11,6% pada populasi umum.Gangguan anxietas pada percobaan

bunuh diri memiliki prevalensi sebesar 5% pada populasi umum dan sebesar 2,5%

pada pasien rawat inap di rumah sakit jiwa (Bertolote dan Fleischmann, 2002).

Selain disebabkan oleh depresi, terdapat penyebab lain yang

melatarbelakangi tindakan percobaan bunuh diri. Penyalahgunaan zat-zat

terlarang, alkohol, gangguan psikiatri lainnya, serta trauma berat jugadapat

menyebabkan tindakan percobaan bunuh diri (Valuck et al., 2012).Meskipun

etiologi dari bunuh diri belum diketahui, beberapa penelitian telah menunjukkan

bahwa gangguan psikiatri merupakan faktor resiko terkuat untuk percobaan bunuh

diri dan bunuh diri.Gangguan psikiatri yang tidak terdiagnosis terdapat pada 90%

kasus bunuh diri dan percobaan bunuh diri (Nock et al., 2010).

Umumnya, depresi sering dikaitkan dengan percobaan bunuh diri, namun

penelitian-penelitian yang telah dilakukan belum dapat membuktikan depresi

sebagai penyebab terbanyak dari percobaan bunuh diri dan proporsi yang pasti

dari diagnosis psikiatri yang menyertai percobaan bunuh diri.Oleh karena itu,

perlu diketahui lebih lanjut apakah depresi merupakan penyebab terbanyak dari
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tindakan percobaan bunuh diri berikut proporsi dari diagnosis psikiatri yang

menyertai percobaan bunuh diri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dari penelitian ini adalah

“berapakah proporsi diagnosispsikiatri yang menyertaipada pasien yang

melakukan percobaan bunuh diri?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari dilakukannya penelitian ini dibagi menjadi

tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

1. Mengetahui proporsidiagnosis psikiatri yang menyertai pada pasien

yang melakukan percobaan bunuh diri.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui diagnosis psikiatri yang mendasari percobaan bunuh diri.

2. Mengetahui karakteristik pasien yang melakukan percobaan bunuh

diri berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, status

pernikahan, dan pekerjaan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai sebuah peluang untuk memperluas ilmu pengetahuan,

khususnya di bidang ilmu kedokteran.
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2. Memberikan kesempatan kepada para penulis untuk melaksanakan Tri

Dharma Perguruan Tinggi dengan difokuskan terhadap upaya

pengembangan kedokteran komunitas.

3. Dengan diketahuinya karakteristik dan diagnosis psikiatri pada percobaan

bunuh diri, pencegahan dan pengawasan dapat dilakukan pada pasien

yang menyampaikan keinginan untuk mengakhiri hidupnya.


