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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Mata merupakan salah satu indera manusia yang berfungsi untuk 

memberikan informasi visual ke otak. Apabila terjadi glaukoma pada mata, 

maka informasi visual ke otak akan terganggu sehingga dapat mengakibatkan 

kebutaan. Glaukoma merupakan penyebab kebutaan kedua di dunia. Menurut 

World Health Organization (WHO) pada tahun 2002, penyebab kebutaan 

paling utama di dunia adalah katarak (47.8%), kemudian glaukoma (12.3%), 

uveitis (10.2%), age-macular degeneration (AMD) (8.7%), trakoma (3.6%), 

corneal opacity (5.1%), diabetic retinopathy (4.8%). Berdasarkan data World 

Health Organization (WHO) pada tahun 2010, diperkirakan 39 juta di dunia 

menderita kebutaan dan glaukoma menyumbang 3.2 juta di antaranya. 

Sehingga glaukoma dapat dikatakan penyebab kebutaan kedua setelah katarak 

dengan buta 2 mata di dunia (WHO, 2010). 

Glaukoma merupakan sekumpulan gejala kerusakan saraf optik 

(neuropati optik). Gejala klinis yang timbul pada masing-masing klasifikasi 

berbeda. Glaukoma sudut tertutup akut dapat berupa mata merah, penglihatan 

kabur secara mendadak, nyeri hebat dan disertai dengan mual muntah. 

Glaukoma kronis tanda klinis kurang nyata, yaitu penurunan visus lapang 

pandang pada pasien yang menyempit perlahan-lahan dan telah terjadi 

kerusakan saraf optik (Riordan dan Whitcher, 2009). Sehingga pasien datang 

sudah dalam lapang pandang yang sempit (Corwin, 2010). 
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Faktor risiko yang berhubungan dengan progresifitas kondisi glaukoma, 

khususnya glaukoma primer sudut terbuka antara lain: besarnya tekanan intra 

okuler (TIO), usia, ras, riwayat glaukoma dalam keluarga, ketebalan kornea 

sentral yang melebihi normal dan peningkatan cup-disk ratio (CDR). Satu-

satunya faktor risiko yang dapat dikontrol untuk mencegah progresifitas 

glaukoma adalah besarnya TIO. Oleh karena itu, tujuan terapi inisial dalam 

manajemen pengelolaan glaukoma adalah menurunkan TIO sebesar 15-20% 

(Bruce et al, 2006). 

Terapi inisial yang dapat dilakukan adalah medikamentosa dan operasi. 

Namun sebagian besar klinisi di bagian mata memulai terapi dengan 

medikamentosa. First-line drug yang sampai kini dipakai termasuk dalam 

golongan β-blocker topikal, yaitu timolol maleat 0.5% dengan cara mengurangi 

produksi humor aquos. Golongan obat ini dapat digunakan sebagai 

monotherapy atau combination theraphy dengan obat lain (Riordan dan 

Whitcher, 2009). 

Penelitian August yang membandingkan monoterapi timolol maleat dan 

kombinasi terapi timolol maleat dan asetazolamid terdapat hasil bahwa 

penggunaan terapi kombinasi lebih efektif menurunkan tekanan intraokuler 

daripada penggunaan monoterapi pada glaukoma sudut terbuka primer. 

Sedangkan pada penelitian Siholita membandingkan timolol maleat dengan 

travopros pada glaukoma sudut tertutup primer dapat menurunkan tekanan 

intraokuler sebesar 6.63 ± 2.55 mmHg. Untuk terapi pasien glaukoma pada 

penelitian terdahulu menggunakan timolol maleat dan asetazolamid oral dapat 

menurunkan tekanan intraokuler (August, 2008).  
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Namun pada penggunaan timolol maleat merupakan salah satu 

golongan β-blocker yang memiliki efek samping pada jantung berupa 

bradikardi dan pada paru berupa bronkospasme, sehingga pada pasien yang 

memiliki kontraindikasi dengan β-blocker dapat menggunakan terapi alternatif 

dengan diuretik penghambat karbonat anhidrase seperti asetazolamid oral dan 

dorsolamid topikal yang relatif lebih aman (J Niel, 2006). Obat-obatan diuretik 

penghambat karbonat anhidrase jarang menimbulkan efek samping, namun 

dalam penggunaan jangka panjang dapat terjadi efek samping, seperti metalic 

taste, nausea, malaise, depresi, anoreksia dan pembentukan batu ginjal 

(August, 2008). Oleh karena itu, dibutuhkan literatur lebih lanjut untuk 

membandingkan penurunan TIO pasien glaukoma serta mengenai efektivitas 

dan keamanan penggunaan terapi timolol maleat dan dorsolamid. 

Dalam Islam, pengobatan terdiri atas dua bentuk yaitu pencegahan dan 

penyembuhan. Dilihat dari fungsinya, obat merupakan bahan yang digunakan 

untuk mengurangi, menghilangkan penyakit, atau menyembuhkan seseorang 

dari penyakit. Anjuran berobat secara khusus disampaikan Rasulullah SAW 

kepada sahabat dan umatnya ketika sakit, karena Allah SWT menurunkan obat 

untuk setiap penyakit (Zuhroni, dkk, 2003). Sesuai hadits berikut : 

 

 

 

 

Artinya: 
"Dari Abu al-Darda', ia berkata rasulullah SAW bersabda: bahwa Allah yang 
menurunkan penyakit dan obatnya, menjadikan setiap penyakit ada obatnya, 
berobatlah tetapi janganlah dengan yang haram" (HR. Abu Dawud). 
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Dalam hadits nabi di atas, dianjurkan berobat tetapi jangan berobat 

dengan yang haram (al-muharram), racun dan dalam hadits yang lain 

digunakan kata al-khubuts. Diantara hikmah yang diperbolehkan memakan 

atau menggunakan yang haram dalam keadaan darurat, secara umum terpulang 

pada upaya menghilangkan kesempitan dari orang-orang yang mukallaf. Juga 

demi menjaga keselamatan jiwa yang bersangkutan (Zuhroni, dkk, 2003). 

Semua penyakit (dalam hal ini glaukoma) merupakan sebuah cobaan yang 

mendatangkan pahala jika disikapi dengan sikap sabar dan tawakal, karena 

segala penyakit yang diberikan merupakan ujian dari Allah SWT, dan juga 

merupakan sunatullah yang di dalamnya mengandung rahmat dan hikmah bagi 

yang menjalani (Shihab, 2012).  

Ajaran Islam sangat mengutamakan upaya-upaya peningkatan mutu 

kesehatan. Peningkatan mutu kesehatan dapat dilakukan dengan dua (2) cara 

yaitu mencegah agar tidak terkena penyakit dan mencegah agar penyakit tidak 

bertambah berat. Dalam hadits Nabi menerangkan bahwa Allah SWT 

menciptakan penyakit serta obatnya, bagi setiap umat Islam berkewajiban 

untuk berobat pada ahlinya serta memilih cara pengobatan yang lebih besar 

faedahnya. Dengan tujuan dapat meningkatkan kualitas hidup dan 

kemandiriannya (Yahya, 2003).  

Berdasarkan  uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat hal 

tersebut dalam skripsi berjudul “Perbandingan Tekanan Intraokuler pada 

Terapi Timolol Maleat dan Dorsolamid pada Pasien Glaukoma Ditinjau 

dari Kedokteran dan Islam”. 
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1.2 Permasalahan 

1. Bagaimana patofisiologi dan tatalaksana glaukoma? 

2. Bagaimana pandangan kedokteran mengenai efektivitas dan keamanan 

terapi timolol maleat dan dorsolamid pada pasien glaukoma? 

3. Bagaimana pandangan kedokteran mengenai perbandingan tekanan intra-

okuler pada terapi timolol maleat dan dorsolamid pada pasien glaukoma? 

4. Bagaimana pandangan Islam mengenai perbandingan tekanan intraokuler 

pada terapi timolol maleat dan dorsolamid pada pasien glaukoma? 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui perbandingan tekanan intraokuler pada terapi timolol maleat 

dan dorsolamid pada pasien glaukoma ditinjau dari kedokteran & Islam. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui  patofisiologi dan tatalaksana glaukoma. 

2. Mengetahui pandangan kedokteran mengenai efektivitas dan 

keamanan terapi timolol maleat dan dorsolamid pada pasien 

glaukoma. 

3. Mengetahui pandangan kedokteran mengenai perbandingan 

tekanan intraokuler pada terapi timolol maleat dan dorsolamid pada 

pasien glaukoma. 

4. Mengetahui pandangan Islam mengenai perbandingan tekanan 

intraokuler pada terapi timolol maleat dan dorsolamid pada pasien 

glaukoma. 
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1.4 Manfaat 

1. Bagi Penulis 

Menambah wawasan penulis mengenai perbandingan tekanan intraokuler 

pada terapi timolol maleat dan dorsolamid pada pasien glaukoma ditinjau 

dari kedokteran dan Islam, serta menambah pengalaman penulis dalam 

menyusun karya ilmiah yang baik dan benar. 

2. Bagi Universitas YARSI 

Diharapkan skripsi ini dapat menambah khasanah perpustakan serta 

masukan bagi civitas akademika Universitas YARSI sebagai sumber 

referensi untuk memahami perbandingan tekanan intraokuler pada terapi 

timolol maleat dan dorsolamid pada pasien glaukoma ditinjau dari 

kedokteran dan Islam. 

3. Bagi Masyarakat 

Diharapkan dengan membaca skripsi ini dapat menambah pengetahuan 

masyarakat mengenai perbandingan tekanan intraokuler pada terapi 

timolol maleat dan dorsolamid pada pasien glaukoma ditinjau dari 

kedokteran dan Islam, sehingga masyarakat dapat mengenali keluhan dan 

segera mencari bantuan ke dokter ahli. 


