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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Berdasarkan Laporan triwulan situasi perkembangan  epidemic Human 

Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome 

(AIDS) nasional Kementerian Kesehatan Republik Indonesia paling banyak 

pada kalangan pengguna narkoba suntik (Penasun) mencapai 49,5 %. Untuk 

mengatasi masalah infeksi HIV dan AIDS tersebut, mulai awal tahun 2007 

pemerintah menetapkan Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) dan 

Layanan Alat Suntik Steril (LASS) sebagai salah satu strategi pengurangan 

dampak buruk (harm reduction/HR) sebagai cara untuk memutus rantai 

penularan di antara penasun dan diselaraskan dengan terapi substitusi 

metadon (Kemenkes RI, 2008). 

 Peningkatan kasus pada kelompok Penasun tidak lepas dari 

meningkatnya penggunaan Napza di kalangan masyarakat terutama dengan 

cara suntik. Hasil penelitian Badan Narkotika Nasional dan Puslitkes 

Universitas Indonesia tahun 2011 jumlah penasun di Indonesia sebesar 

63.190 orang dari tahun 2011-2013, Kalbar 892 penasun, di Kota Pontianak 

sendiri pernah mengadakan pemetaan pata tahun 2012 terdata 69 penasun 

aktif dan tahun 2014 tercatat 161 penasun. (KPAP Kalbar, tahun 2015). 

Sementara data penasun yang mengakses LASS di UPK Puskesmas 

Kampung Dalam yaitu berjumlah 72 orang (2014), 104 orang (2015), 120 
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orang (2016) dan menurun menjadi 81 orang pada semester I tahun 2017 

(Laporan LASS, 2017). 

Survey perilaku dan kepuasan layanan pada penasun di Kota 

Pontianak pada 100 penasun, didapatkan hasil 100% menyuntik setiap hari, 

85% menyuntik tiap minggu dan 39% menyuntik secara bersama-sama serta 

39% masih berbagi jarum di tahun 2014 menurun menjadi 5% pada tahun 

2015. Penasun yang pernah melakukan test HIV sebanyak 72% dan yang HIV 

reaktif 57%, Masih ada 28% penasun yang belum pernah test HIV 

dikarenakan takut hasilnya reaktif (KPAP Kalbar, 2015). 

Guna mengurangi dampak buruk penggunaan Napza dengan cara 

suntik, diperlukan intervensi HR. Salah satu kegiatannya adalah PTRM. 

Penelitian atas pelaksanaan uji coba PTRM menunjukkan bahwa pasien yang 

berumur di atas 20 tahun merupakan kelompok terbanyak yang mampu 

bertahan baik dalam terapi rumatan Metadon (Utami dkk, 2005). 

Pasien yang putus terapi atau drop out berkisar antara 40% hingga 50%, 

dikarenakan berbagai alasan, di antaranya dosis yang kurang, hambatan untuk 

mengakses program setiap hari dan ketidakyakinan akan efektifitas program. 

Alasan lainnya adalah perbedaan persepsi antara petugas dan pasien dalam 

masalah dosis bawa pulang (Take Home Dose/THD) dan adanya 

ketidakkonsistenan dalam menerapkan aturan-aturan klinik. Hal ini, 

menyebabkan perubahan perilaku penasun yang mengakses layanan PTRM 

(Sarasvita, R, 2009). 
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Tahapan perubahan perilaku pada penasun dapat dikaji melalui 

Transtheoretical Model (TTM) yang berupaya menyatukan dan 

mengintegrasikan konstruksi kunci dari beberapa teori menjadi suatu model 

perubahan perilaku yang komperhensif agar digunakan dalam beragam 

perilaku, populasi dan keadaan (pengobatan, upaya pencegahan, atau upaya 

pembuat kebijakan). Asumsi dasar model ini adalah individu tidak merubah 

perilaku dalam waktu yang singkat, terutama pada perilaku yang menjadi 

kebiasaan sehari-hari. Terdapat lima tahapan menuju perubahan bagi 

individu: Precontemplation, Contemplation, Preparation, Action dan 

Maintenance (Priyoto, 2014). 

Menggunakan kerangka kerja transtheoretical model (TTM) pada 

penanganan penasun bisa mengurangi risiko penyebaran HIV. Dengan 

mengatur setiap penasun, petugas kesehatan dapat memperoleh pemahaman 

tentang motivasi mereka dan menggunakan pendekatan yang efektif untuk 

menilai bagaimana proses sosial mempengaruhi mereka pada saat itu. TTM 

tidak menyarankan intervensi untuk individu pada setiap tahap tetapi 

menyarankan strategi dan pendekatan umum untuk digunakan saat menasihati 

klien (Patten et al., 2000 dalam James A. Lenio 2007). 

Fenomena di atas berhubungan erat dengan data yang ditemukan 

selama tahun 2016 penasun yang memanfaatkan layanan PTRM di dua 

Rumah Sakit yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) DR Soedarso dan 

Rumah Sakit Khusus (RSK) Alianyang  Pontianak tidak begitu banyak hanya 
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kurang lebih 34 penasun. Hal ini, jauh dari yang diharapkan dari target 226 

penasun (Dinkes Kota Pontianak melalui laporan SIHA, 2017).  

Penelitian yang dilakukan Anggraini tahun 2012 menunjukkan bahwa 

terdapat 57,4% responden tidak pernah memanfaatkan PTRM. Hanya 42,6% 

responden yang pernah memanfaatkan PTRM. Penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa kesenjangan antara kelompok penasun yang mendukung 

dan tidak mendukung PTRM masih cukup tinggi. Hal ini, dapat dilihat dari 

mayoritas responden (66,0%) menyatakan ketidaksetujuannya terhadap 

pelaksanaan PTRM di Puskesmas (Sulvy Dwi Anggraini, 2012). 

Temuan pada penelitian lainnya, menggambarkan bahwa PTRM 

berpengaruh pada kualitas hidup penasun kearah yang lebih baik. Hasil 

penelitian ini menyarankan agar evaluasi rutin pada klien secara 

komprehensif perlu lebih ditingkatkan dalam hal: kondisi medis, perilaku 

berisiko pengguna Napza, perilaku seksual berisiko, masalah psikososial dan 

masalah seksual klien sehingga dapat tercapai hasil dan tujuan program 

secara maksimal (Ismi Adzani, 2012). 

Model transtheoretical adalah suatu model yang diterapkan untuk 

menilai kesiapan seseorang individu untuk bertindak atas perilaku sehat yang 

baru dan memberikan strategi atau proses perubahan untuk memandu setiap 

individu melalui tahapan perubahan untuk bertindak dalam pemeliharaan 

kesehatan (Priyoto, 2014). 
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Hasil survey awal yang dilakukan peneliti pada 3 orang penasun yang 

sedang menjalani terapi rumatan metadon di RSK Alianyang di Kota 

Pontianak tahun 2017, menunjukkan bahwa 2 di antaranya masih belum 

konsisten menjalani terapi dengan alasan dosisnya kurang sehingga belum 

ada efek yang dirasakan, dan salah satu penasun menyatakan mengikuti 

program rehabilitasi karena bosan. Hal ini menunjukkan berbagai macam 

sikap dan perilaku penasun yang menjalani terapi subsitusi dan rehabilitasi 

yang berpengaruh pada hasil capaian program.  

Sejalan dengan hasil penelitian Pangesti (2006) diperoleh tiga 

penyalahguna Napza yang semuanya berada pada tahap pemeliharaan, ketiga 

subjek telah menggunakan proses perubahan tandingan kontrol stimulus. 

Subjek I masih ada kemungkinan kambuh cukup besar karena kehilangan 

proses perubahan pembebasan diri dan hubungan menolong. Subjek II masih 

kambuh namun taraf ringan (sedikit minum alkohol), Subjek III kemungkinan 

kambuh kecil, karena didukung oleh perubahan hubungan menolong dan 

reevaluasi diri yang dapat membantu perubahan dirinya untuk tidak 

menggunakan Napza (Pangessti.SR, 2006). 

Pada penelitian ini, beberapa variabel yang diduga ada hubungan 

dengan perilaku peralihan penasun berdasarkan teori TTM antara lain; (1) 

proses perubahan; (2) keseimbangan putusan; (3) efikasi diri; (4) lama 

menggunakan zat dan (5) ketergantungan zat lain. 

Sejalan dengan hal di atas dan berdasakan observasi pada populasi 

kunci di layanan, maka penelitian ini difokuskan pada penasun yang 



6 
 

mengakses layanan PTRM dan sedang menjalani terapi rehabilitasi di 

layanan rehabilitasi Kota Pontianak. Dengan demikian perilaku peralihan 

pada penasun berdasarkan TTM tergambarkan dan dapat menjadi acuan 

petugas dalam mengambil strategi, pendekatan umum saat melakukan 

konseling dan terapi untuk meminamalisir kasus droup out pada penasun di 

Kota Pontianak. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

tema: “Tinjauan Perilaku Peralihan Pada Pengguna Napza Suntik 

Berdasarkan Transtheoretical Model di Kota Pontianak.” 

 

I.2 Perumusan Masalah 

Peningkatan kasus HIV dan AIDS di kalangan penasun yang mencapai 

49,5% manjadi salah satu indikator yang mendorong Kementerian Kesehatan 

RI tahun 2007 menetapkan stategi pengurangan dampak buruk (harm 

reduction), salah satu programnya adalah Program Terapi Rumatan Metadon 

(PTRM) dan Layanan Alat Suntik Steril.  

Salah satu kegiatan Harm reduction adalah aktifitas substitusi metadon 

secara oral, namun banyak mengalami kendala,  Pasien yang putus terapi atau 

drop out berkisar antara 40% hingga 50%, dikarenakan berbagai alasan, di 

antaranya dosis yang kurang, hambatan untuk mengakses program setiap hari, 

dan ketidakyakinan akan efektifitas program. Hal ini, juga tidak terlepas dari 

perubahan perilaku penasun yang mengakses layanan PTRM.  

Hasil penelitian Pangesti (2006) diperoleh tiga penyalahguna Napza 

yang semuanya berada pada tahap pemeliharaan, ketiga subjek telah 

menggunakan proses perubahan tandingan kontrol stimulus, namun subjek 
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masih ada kemungkinan kambuh. Hal ini sejalan dengan survey pendahuluan 

yang dilakukan peneliti pada 3 orang penasun yang sedang menjalani terapi 

rumatan metadon di RSK Alianyang Kota Pontianak, menunjukkan 2 

diantaranya masih belum konsisten kemungkinan kambuh cukup besar. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah; “Bagaimana perilaku peralihan pada pecandu narkoba 

suntik berdasarkan transtheoretical model di Kota Pontianak”? 

I.3 Tujuan Penelitian 

I.3.1 Tujuan umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku peralihan pada 

pecandu narkoba suntik berdasarkan transtheoretical model di Kota 

Pontianak. 

I.3.2 Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui karakteristik usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, 

tingkat pendapatan dan usia pertama kali menggunakan Napza, 

status pernikahan serta dukungan keluarga dengan perilaku 

peralihan pada pengguna narkotika suntik di Kota Pontianak. 

b. Untuk mengetahui hubungan proses perubahan dengan perilaku 

peralihan pada pengguna narkotika suntik di Kota Pontianak.  

c. Untuk mengetahui hubungan keseimbangan putusan dengan 

perilaku peralihan pada pengguna narkotika suntik di Kota 

Pontianak. 
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d. Untuk mengetahui hubungan efikasi diri dengan perilaku peralihan 

pada pengguna narkotika suntik di Kota Pontianak. 

e. Untuk mengetahui hubungan penggunaan zat dengan perilaku 

peralihan pada pengguna narkotika suntik di Kota Pontianak.. 

I.4 Manfaat Penelitian 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat antara lain sebagai 

berikut: 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Tersedianya informasi tentang perilaku peralihan pada pengguna 

narkotika suntik di Kota Pontianak. 

b. Sebagai masukan dalam penyusunan program kesehatan, berupa 

penyuluhan bahaya Napza kepada masyarakat yang dilakukan oleh 

Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan. 

2. Bagi Fakultas 

Sebagai bahan tambahan kepustakaan yang dapat menjadi suatu 

bahan bacaan bagi mahasiswa khususnya Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Pontianak. 

3. Bagi Dinas Kesehatan Kota Pontianak 

Sebagai bahan masukan dalam mengidentifikasi masalah perilaku 

populasi kunci dan sebagai sumber untuk perbaikan Program PTRM dan 

Rehabilitasi di Kota Pontianak. 
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4. Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis sesuai 

dengan teori yang diperoleh selama kuliah serta dapat mengembangkan ide 

atau kreatifitas dalam membuat skripsi. 

I.5  Keaslian Penelitian 

Terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan 

perubahan perilaku berdasarkan transtheoretical model sebagaimana tabel 

berikut: 

Tabel 1.1 

Keaslian Peneliti 
 

No 
Nama 

Penulis 
Judul / Tahun Metodologi 

Variabel 

yang diteliti 

Variabel yang 

berhubungan 
1. Dilla 

Aprilya 

Dkk, 2013. 

Hubungan 

Faktor Perilaku 

Dengan Retensi 

Pasien Terapi 

Rumatan 

Metadon Di 

Puskesmas 

Kassi-Kassi 

 

Observasional 

analitik dengan 

rancangan 

Cross 

Sectional Study 

Faktor 

perilaku 

Proporsi retensi 

pasien PTRM pada 6 

bulan pengobatan 

sebesar 93,3%, 

hubungan yang 

signifikan antara 

sikap (p=0,034), dosis 

metadon (p=0,017), 

dan dukungan teman 

(p=0,002) 

 

2. Sulvy Dwi 

Anggraini, 

2012 

Perencanaan 

Social 

Marketing 

Sebagai Upaya 

Peningkatan 

Pemanfaatan 

Terapi Rumatan 

Metadon 

Observasional 

analitik dengan 

rancangan 

Cross 

Sectional  

Sikap 

penasun 

Terdapat 57,4% 

penasun tidak pernah 

memanfaatkan 

PTRM, hanya 42,6% 

penasun yang pernah 

memanfaatkan 

layanan PTRM. 

Sebanyak 66,0%  

responden 

menyatakan tidak 

setuju terhadap 

pelaksanaan PTRM di 

Puskesmas 
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No Nama 

Penulis 

Judul / Tahun Metodologi Variabel 

yang diteliti 

Variabel yang 

berhubungan 

3. Adhitya 

Mardhika, 

Noni 

Mardeka 

Sari, 2015 

Konseling 

Model 

Transteoritik 

Dalam 

Perubahan 

Perilaku 

Merokok Pada 

Remaja  

Metode 

Penelitian 

kualitatif 

dengan 

pendekatan 

fenomenologi 

Tahapan 

perubahan 

perilaku  

Pada penelitian ini 

ditemukan bahwa 

intervensi melalui 

pemberian motivasi 

berdasarkan model 

transteoritik terbukti 

berpengaruh pada 

perokok kelompok 

usia remaja. 

Pemberian motivasi 

mampu mengubah 

secara positif perilaku 

merokok, bahkan 

sampai pada berhenti 

merokok. 

 

4 Pangesti. 

SR, 2006 

Aplikasi Model 

Transtheoretis 

(Transtheoretical 

Model) pada 

Penyalahguna 

Napza 

(Narkotika, 

Psikotropika dan 

zat Adiktif 

lainnya) 

Kualitatif 

dengan 

rancangan 

study kasus 

Tahapan 

perubahan 

pada subjek 

penelitian 

Pada penelitian ini 

ditemukan bahwa 

ketiga subjek berada 

pada tahap 

pemeliharaan dan 

telah menggunakan 

proses perubahan 

tandingan dan kontrol 

stimulus, namun 

masih ada 

kemungkinan kambuh 

kembali. 

 

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 

metodelogi penelitian Observasional analitik dengan rancangan Cross 

Sectional Study. Sedangkan Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya bisa dilihat dari variabel bebas, variabel terikat, subjek peneliti, 

tempat dan waktu penelitian, sejauh penelusuran peneliti bahwa tidak ada 

kesamaan antara penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan 

penelitian yang akan peneliti laksanakan. 

 

 


