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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Fasiotomi (fasciotomy) merupakan prosedur bedah pengangkatan atau 

pemotongan fasia untuk menurunkan tekanan di bagian tubuh tertentu. Fasia 

(fascia) merupakan kumpulan jaringan penghubung yang memisahkan otot dari 

organ dalam tubuh. Fasia terbentuk dari susunan kolagen dan teksturnya cukup 

lunak. Peran fasia adalah menekan pergesekan menjadi bantalan serta 

memberikan perlindungan pada syaraf dan pembuluh darah yang melewati 

berbagai macam otot dan organ. Jenis-jenis fasia dikelompokkan berdasarkan 

lapisan, lokasi anatomi dan fungsinya. Penumpukan tekanan pada fasia organ 

dalam karena penyakit atau trauma, dapat berpotensi menyebabkan sindrom 

kompartemen (Wood et al, 2015). 

Sindrom kompartemen (Compartment Syndrome atau CS) adalah suatu 

kondisi yang mengancam anggota tubuh dan jiwa yang dapat diamati ketika 

tekanan perfusi di bawah jaringan yang tertutup mengalami penurunan. Dengan 

demikian, CS merupakan suatu kondisi dimana terjadinya peningkatan tekanan 

intertisial di dalam ruangan yang terbatas, yaitu di dalam kompartemen 

osteofacial yang tertutup. Peningkatan tekanan intra kompartemen akan 

mengakibatkan berkurangnya perfusi jaringan dan tekanan oksigen jaringan, 

sehingga terjadi gangguan sirkulasi dan fungsi jaringan di dalam ruangan tersebut. 

Saat sindrom kompartemen tidak teratasi maka tubuh akan mengalami nekrosis 

jaringan dan gangguan fungsi yang permanen, dan jika semakin berat dapat terjadi 

gagal ginjal dan kematian (Hosseinzadeh dan Talwalkar, 2016). 
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Di Amerika, ekstremitas bawah distal anterior adalah yang paling banyak 

dipelajari untuk sindroma kompartemen dan dianggap sebagai yang kedua paling 

sering untuk trauma sekitar 2–12%. Dari penelitian McQueen (2000) sindroma 

kompartemen lebih sering didiagnosa pada pria daripada wanita, tapi hal ini 

memiliki bias oleh karena pria lebih sering mengalami luka trauma di bandingkan 

wanita. McQueen memeriksa 164 pasien yang di diagnosis sindroma 

kompartemen, 69% pasien yang berhubungan dengan fraktur dan sebagian adalah 

fraktur tibia. Ellis pada tahun 1958 melaporkan bahwa 2% iskemi, kontraktur 

sering terjadi pada fraktur tibia. Detmer dkk melaporkan bahwa sindroma 

kompartemen bilateral terjadi pada 82% pasien yang menderita sindroma 

kompartemen kronis. Sindroma kompartemen akut sering terjadi akibat trauma 

terutama di daerah tungkai bawah dan tungkai atas (Proboseno, 2014). 

Sindrom kompartemen (Compartment Syndrome atau CS) merupakan 

salah satu kedaruratan ortopedi. Identifikasi pasien berisiko tinggi, membuat 

diagnosis yang cepat, dan memulai pengobatan efektif adalah langkah krusial 

dalam menghindari hasil yang buruk. Apabila CS telah terjadi lebih dari 8 jam, 

maka dapat mengakibatkan nekrosis dari saraf dan otot dalam kompartemen. 

Iskemik berat yang berlangsung selama 6 – 8 jam dapat menyebabkan kematian 

otot dan nervus yang kemudian menyebabkan terjadinya kontraktur Volkman. 

Sedangkan, komplikasi sistemik yang dapat dari sindroma kompartemen meliputi 

gagal ginjal akut, sepsis, dan Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) yang 

fatal jika terjadi kegagalan organ secara multi sistem (Hosseinzadeh dan 

Talwakar, 2016). 

Dalam ajaran Islam, sangat mengutamakan upaya-upaya peningkatan mutu 

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

(Yahya, 2003).  

Berobat menurut Islam adalah usaha untuk menyembuhkan penyakit 

dengan tujuan agar badan sehat kembali, serta untuk mencegah agar penyakit 

tidak menular pada orang lain apabila penyakit itu tergolong menular, atau agar 

tidak memperparah penyakit tesebut. Maka dianjurkan bagi seluruh manusia 

untuk berikhtiar melakukan pengobatan terhadap permasalah kesehatan yang 

dimilikinya (Zuhroni dkk, 2003). Sesuai diterangkan dalam hadits Nabi yang 

berbunyi, "Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit melainkan 

menurunkan pula obatnya, maka berobatlah" (HR.An-Nasai dan Hakim). 

Ayat di atas menerangkan bahwa sindrom kompartemen ini merupakan 

penyakit fisik yang dapat diobati. Setiap muslim diwajibkan untuk menjaga, 

memelihara kesehatannya dan juga berobat kepada ahlinya, apabila mengalami 

gangguan pada bagian tubuhnya termasuk anggota gerak seperti tungkai (cruris) 

(Zainudin, 1996). 

Berdasarkan  uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat hal 

tersebut dalam skripsi yang berjudul “Fasciotomy pada Cruris dengan Sebab 

yang Tidak Diketahui Ditinjau dari Kedokteran dan Islam”. 
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1.2 Permasalahan 

1. Bagaimana indikasi dan teknik fasciotomy? 

2. Bagaimana pandangan kedokteran mengenai fasciotomy pada cruris dengan 

sebab yang tidak diketahui? 

3. Bagaimana pandangan Islam mengenai fasciotomy pada cruris dengan sebab 

yang tidak diketahui? 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui fasciotomy pada cruris dengan sebab yang tidak diketahui 

ditinjau dari kedokteran & Islam. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui  indikasi dan teknik fasciotomy. 

2. Mengetahui pandangan kedokteran mengenai fasciotomy pada cruris 

dengan sebab yang tidak diketahui. 

3. Mengetahui pandangan Islam mengenai fasciotomy pada cruris 

dengan sebab yang tidak diketahui. 

 
1.4 Manfaat 

1. Bagi Penulis 

Menambah wawasan penulis mengenai fasciotomy pada cruris dengan sebab 

yang tidak diketahui ditinjau dari kedokteran & Islam, serta menambah 

pengalaman penulis dalam menyusun karya ilmiah yang baik dan benar, 

juga sebagai bekal penulis dalam penulisan karya ilmiah selanjutnya. 
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2. Bagi Universitas YARSI 

Diharapkan skripsi ini dapat menambah khasanah perpustakan serta 

masukan bagi civitas akademika Universitas YARSI sebagai sumber 

referensi untuk memahami fasciotomy pada cruris dengan sebab yang tidak 

diketahui ditinjau dari kedokteran dan Islam. 

3. Bagi Masyarakat 

Diharapkan dengan membaca skripsi ini dapat menambah pengetahuan 

masyarakat mengenai fasciotomy pada cruris dengan sebab yang tidak 

diketahui ditinjau dari kedokteran & Islam, sehingga masyarakat dapat 

mengenali keluhan dan segera mencari bantuan ke dokter ahli. 


