
BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan zaman pada era masa kini melaju semakin cepat seiring 

berjalanannya waktu. Polemik permasalahan di kalangan masyarakat juga 

semakin beragam macamnya, mulai dari permasalah ekonomi, sosial, keluarga 

bahkan sampai mengacu permsalahan agama. Namun, banyak dari masyarakat 

terutama di Indonesia yang menyelesaikan masalahnya dengan cara yang salah, 

sebagai contoh seperti bertindak kriminal, pembunuhan, pencurian bahkan ada 

yang melakukan tindakan bunuh diri. (Tobing, DH, 2016) 

 Di Indonesia melakukan tindakan bunuh diri masih banyak dilakukan oleh 

masyarakat untuk sebagai salah satu jalan pintas menyelesaikan masalah yang 

mereka alami. Padahal disetiap agama manapun bahwa melakukan tindakan 

bunuh atau mengakhiri hidupnya sendiri itu dilarang. Dan tindakan bunuh diri 

merupakan salah satu penyumbang besar dalam jumlah kematian di negara-negara 

maju mau pun negara-negara berkembang seperti Indonesia. (Tobing, DH, 2016) 

 Salah satu penyebab masyarakat melakukan tindakan bunuh diri pada 

umumnya ialah gangguan kesahatan jiwa  atau gangguan mental seseorang. 

Penyebab utama gangguan mental sendiri bisa didapat dari stress, permasalahan 

yang tidak bisa diselesaikan, permasalah ekonomi, bahkan bisa sampai 

kepermasalahan agama sekalipun termasuk ke penyebab terjadinya gangguan 

mental. Gangguan mental itu sendiri merupakan salah satu penyebab terbanyak 

orang melakukan bunuh diri. (Tobing, DH, 2016) 

Beberapa riset menjelaskan bahwa bunuh diri dapat diturunkan secara genetik, ada 

juga yang berpendapat bahwa bunuh diri bisa berhubungan dengan trauma atau 

stress masa kecil dimana bunuh diri dianggap sebagai masalah filosofi, fenomena 

sosiologi serta dilema analitis atau eksistensialis. Risiko bunuh diri lebih besar 

pada orang dengan gangguan mood yang parah, seperti depresi mayor dan 

gangguan bipolar. Sekitar 20% hingga 35% kematian karena bunuh diri di 

Amerika Serikat disebabkan oleh depresi mayor. Satu dari lima orang dengan 



gangguan bipolar pada akhirnya melakukan bunuh diri. Percobaan maupun 

keberhasilan bunuh diri juga dihubungkan dengan gangguan psikologis lainnya, 

seperti alkoholisme dan ketergantungan obat, skizofrenia, gangguan panik, 

gangguan kepribadian antisosial, gangguan stres pasca trauma dan gangguan 

kepribadian ambang. (Tobing, DH, 2016) 

 Bunuh diri adalah Tindakan dengan hasil yang fatal, yang sengaja 

dilakukan dan dilakukan oleh diri sendiri dengan pengetahuan tentang fatalnya  

hasil yang dia lakukan. dianggap oleh aktor sebagai instrumental dalam 

mewujudkan    perubahan kesadaran yang diinginkan dan / atau kondisi social 

(Retterstol. 1993). Bunuh diri termasuk salah satu penyebab utama kematian di 

seluruh dunia, dengan sekitar 800.000 kasus bunuh diri terjadi pada tahun 2012 

(WHO).Masalah bunuh diri bahkan lebih terasa di kalangan berusia 15-29 tahun , 

dengan bunuh diri merupakan penyebab utama kematian kedua dan terhitung 

8,5% dari semua kematian di kelompok usia ini. (Tobing, DH, 2016)  

Faktor kelainan jiwa merupakan salah satu faktor para korban bunuh diri adalah 

mereka yang menderita insomnia, depresi, berkepribadian antisosial, mengalami 

ketergantungan alkohol, dan jelas merasakan keputusasaan menjelang 

kematiannya. Sikap seperti ini menjadi lahan subur bagi para penderita kecanduan 

obat. Korban bunuh diri yang menonjol lainnya adalah mereka yang menderita 

skizofrenia, terutama penderita pria, dan mereka yang memiliki kelainan perilaku. 

(Sitepoe,  2008) 

 Dalam banyak kasus bunuh diri di Kabupaten Gunung Kidul, faktor 

kelainan jiwa dilaporkan sebagai penyebab bunuh diri. Menurut harian Berita 

Nasional, edisi 12 Mei 1992, rata-rata terdapat sepuluh orang penderita  gangguan 

jiwa di Kabupaten Gunung Kidul yang dikirim ke rumah sakit jiwa setiap 

bulannya. (Sitepoe, 2008) 

Berdasarkan rata-rata statistik, dalam sehari setidaknya ada dua hingga tiga orang 

yang melakukan bunuh diri di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 

setidaknya ada 812 kasus bunuh diri di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 

2015. Angka tersebut adalah yang tercatat di kepolisian. Angka riil di lapangan 

bisa jadi lebih tinggi. (WHO, 2015) 



 Bahkan dalam agama Islam sudah sangat jelas menerangkan bahwa bunuh 

diri itu merupakan salah satu tindakan mencelakakan diri sendiri dan menurut 

agama Islam tindakan itu sangat dilarang. Bahkan para ulama diseluruh dunia 

sepakat bahwa bunuh diri itu hukumnya haram bagi umat muslim selururh dunia. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Q.S. Huud : 101 

Artinya : “Dan Kami tidaklah menganiaya mereka tetapi merekalah yang 

menganiaya diri mereka sendiri, karena itu tiadalah bermanfaat sedikitpun kepada 

mereka sembahan-sembahan yang mereka seru selain Allah, di waktu azab 

Tuhanmu datang. Dan sembahan-sembahan itu tidaklah menambah kepada 

mereka kecuali kebinasaan belaka”. (Q.S. Huud ;101) 

 Namun, apabila kita bicara mengenai dosa, membunuh orang lain atau 

menghilangkan nyawa orang lain merupakan dosa yang sangat besar. Tetapi, 

membunuh diri sendiri dosanya lebih besara daripada membunuh nyawa orang 

lain. Bahkan ada salah satu hadits yang menyebutkan tentang pernyataan tersebut 

menurut Hadits riwayat muslim berikut: 

Artinya, “Barangsiapa yang bunuh diri dengan besi, maka besi yang tergenggam 

di tangannya akan selalu ia arahkan untuk menikam perutnya dalam neraka 

Jahanam secara terus-menerus dan ia kekal di dalamnya. Barangsiapa yang bunuh 

diri dengan cara meminum racun maka ia akan selalu menghirupnya di neraka 

Jahannam dan ia kekal di dalamnya. Barangsiapa yang bunuh diri dengan cara 

terjun dari atas gunung, maka ia akan selalu terjun ke neraka jahanam dan dia 

kekal di dalamnya”. (HR Muslim) 

 Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai gambaran angka tentamen suicide pada penderita gangguan 

jiwa di RSJ. Provinsi Jawa Barat dan ditinjau dari sudut pandang Islam tentang 

bunuh diri. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka 

peneliti ingin mengetahui angka kejadian bunuh diri pada penderita gangguan 

jiwa di RSJ Provinsi Jawa Baratyang ditinjau menurut pandangan Islam.  



1.3. Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaiamana gambaran angka kejadian Tentamen Suicide  yang terjadi di 

RSJ. Provinsi Jawa Barat dari tahun 2013 sampai 2018? 

2. Bagaimana pandangan Islam mengenai gambaran angka kejadian tentamen 

suicide pada penderita gangguan jiwa di RS Jiwa Provinsi Jawa Barat 

periode 2013-2018? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum 

1. Mengetahui gambaran angka kejadian tentamen suicide pada penderita 

gangguan jiwa di RSJ  Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018. 

2. Mengetahui tinjauan Islam tentang angka tentamen suicide pada 

penderita gangguan jiwa di RSJ Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018 

b. Tujuan Khusus 

1. Mengetahui kelompok penderita gangguan jiwa yang melakukan 

percobaan bunuh diri berdasarkan metode, umur, jenis kelamin, status 

perkawinan, pekerjaan, pendidikan, agama dan diagnosis psikiatri  

2. Mengetahui dan memahami pandangan Islam mengenai tindakan 

percobaan bunuh diri. 

3. Mengetahui dan memahami pandangan Islam terhadap gambaran angka 

kejadian tentamen suicide pada penderita gangguan jiwa di RS Jiwa 

Provinsi Jawa Barat periode 2013-2018 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

a. Menambah pengetahuan mengenai angka kejadian tentamen suicide  

pada penderita gangguan jiwa yang terjadi di RSJ. Provinsi Jawa 

Barat dari tahun 2013-2018 

b. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam menulis ilmiah 

dan berpikir logis serta aplikatif dalam memecahkan masalah ilmiah.  



c. Memenuhi salah satu persyaratan kelulusan sebagai dokter muslim di 

Fakultas Kedokteran Universitas YARSI 

2. Bagi Masyarakat 

 Diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan 

masyarakat tentang angka kejadian penderita gangguan jiwa yang 

melakukan tindakan tentamen suicide di RSJ selama kurun waktu 6 tahun 

dari 2013-2018 

3. Bagi Universitas Yarsi 

a. Diharapkan dapat memberikan informasi serta menjadi bahan rujukan 

dan masukan bagi civitas akademika Universitas YARSI. 

b. Diharapkan dapat menambah perbendaharaan karya tulis bagi 

Universitas YARSI. 

 


