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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, 

baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau 

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa 

nyeri. (Badan Narkotika Nasional 2011) 

Narkotika dan Obat Berbahaya (Narkoba)  atau Narkotika, Psikotropika dan 

Zat Adiktif  (Napza) bersifat mempengaruhi kerja sistim otak dan memiliki resiko 

kecanduan. Apabila dipakai tidak sesuai dengan aturannya, narkoba atau napza 

dapat menimbulkan bahaya bagi penggunanya. Efek kecanduan yang dimiliki 

narkoba atau napza akan membuat penggunanya ketagihan dan terus ingin 

menggunakannya (Suwanto 2013). 

Berdasarkan data dari (BNN 2015) prevalensi pecandu narkoba di Indonesia 

meliputi pecandu yang coba pakai sebesar 0,94% Setara dengan 1.908.319 orang, 

pecandu teratur pakai sebesar 0,53% Setara dengan 920.100 orang, pecandu bukan 

suntik sebesar 0,26% Setara dengan 489.197 orang, dan pecandu suntik sebesar 

0,03% Setara dengan 58.498 orang. 

Penggunaan narkoba pada umumnya rawan terhadap masalah gizi salah 

satunya adalah anemia. Anemia merupakan suatu keadaan kadar hemoglobin (Hb) 

dalam darah kurang dari normal, berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, dan 

kehamilan. Anemia merupakan masalah gizi yang paling lazim di dunia dan 

menjangkiti lebih dari 600 juta manusia. Anemia defisiensi zat besi lebih cenderung 
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berlangsung di negara sedang berkembang, dari pada negara yang sudah maju. 

Sekitar 36 % (atau kira – kira 1400 juta orang) dari perkiraan popuplasi 3800 juta 

orang di negara berkembang menderita anemia defisiensi zat besi ini, sedangkan di 

negara maju hanya sekitar 8% (atau kira – kira 100 juta orang) dari perkiraan 

popuplasi 1200 juta orang.  

Di Indonesia anemia defisiensi zat besi masih merupakan salah satu masalah 

gizi yang utama, disamping tiga masalah gizi utama lainya yaitu kurang energi 

protein (KEP), defisiensi vitamin A, dan gondok endemic. Sebagian besar anemia 

disebabkan oleh kekurangan satu atau lebih zat gizi esensial (zat besi, asam folat, 

B12) yang digunakan dalam pembentukan sel-sel darah merah. Berdasarkan Data 

Riskesdas tahun 2016 di Provinsi Bali, prevalensi anemia sebanyak 27,1%. Hal ini 

menunjukkan bahwa masalah anemia masih cukup tinggi. 

Masalah anemia yang dialami pasien pecandu narkoba disebabkan oleh 

penurunan nafsu makan selama masa pengaruh obat dan ketika pecandu mengalami 

gejala putus obat (withdrawal symptoms) yang berupa kecemasan, kegelisahan, 

depresi, dan gejala psikis lainnya. Dibutuhkan  pendidikan dan informasi tentang 

pola makan yang tepat dan dapat meningkatkan pemulihan mereka. Bagian penting 

dari mengobati kecanduan adalah untuk melengkapi gizi yang hilang melalui 

makanan dan suplemen, pengaturan diet dalam perawatan pecandu narkoba adalah 

suatu keharusan. Selain kerusakan oleh obat secara langsung pada tubuh, pecandu 

cenderung memiliki kebiasaan makan yang buruk, sehingga gizi yang baik sangat 

penting bagi kesehatan (Sudaryati & Siregar 2015). 

Apabila asupan makanan rendah dan berlangsung dalam jangka waktu yang 

relatif panjang seseorang akan mengalami difesiensi zat gizi khususnya zat besi 
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yang akan mengakibatkan anemia. Pada pecandu narkoba hal ini akan berdampak 

pada proses pemulihannya dari ketergantungan narkoba. Hasil penelitian Islam et 

al. (2002) di Dhaka yang menyebutkan bahwa 60% dari pecandu Narkoba 

mengalami anemia dan Narkoba berpengaruh nyata dalam menurunkan kadar 

Hemoglobin (Sudaryati & Siregar 2015).  

Kementrian Sosial Republik Indonesia telah mengadakan beberapa tempat 

rehabilitasi dan Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSJO) bagi para pecandu 

narkoba untuk membantu mengurangi dan menghilangkan ketergantungan narkoba. 

Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dan psikotropika, 

rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba dibagi menjadi dua jenis yaitu 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses 

kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari 

ketergantungan narkotika. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan 

pemulihan yang dilakukan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar 

mantan penyalahguna narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam 

kehidupan masyarakat (Sudaryati & Siregar 2015). 

Di Denpasar terdapat Pusat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan 

Narkoba yaitu “Yayasan Kasih Kita Bali dan Yayasan Kesehatan Bali” yang 

menampung para pengguna narkoba. Pengguna narkoba atau kelayan di Yayasan 

direhabilitasi paling cepat 9 bulan dan paling lama 12 bulan. 

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi permasalahan pada penelitian 

ini adalah bagaimana hubungan pola konsumsi dengan status anemia pada pecandu 

narkoba di Denpasar
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B. RUMUSAN MASALAH 

Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Apakah ada hubungan pola konsumsi dengan status anemia pada pecandu 

narkoba di Denpasar ? 

C. TUJUAN 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan pola konsumsi dengan status anemia pada pecandu 

narkoba di Denpasar. 

2. Tujuan Khusus 

a. Menilai pola konsumsi pada pecandu narkoba di Denpasar. 

b. Menilai Status Anemia pecandu narkoba di Denpasar. 

c. Menganalisis hubungan pola konsumsi dengan status anemia pada pecandu 

narkoba di Denpasar. 

D. MANFAAT 

1. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan informasi 

terhadap masyarakat terutama pecandu narkoba mengenai masalah gizi (anemia) yang 

berkaitan dengan pola konsumsi pada pecandu narkoba di Denpasar. 

2. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi ilmu pengetahuan terutama 

pengetahuan tentang anemia yang berhubungan dengan pola konsumsi pada pecandu 

narkoba 


