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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Bulimia nervosa merupakan suatu gangguan pola makan yang ditandai 

dengan hasrat atau dorongan untuk makan dalam jumlah banyak dan berlebihan 

dalam waktu singkat seperti orang yang sangat kelaparan. Kemudian sebagai 

“kompensasi” dari pola makannya tersebut, penderita akan melakukan berbagai 

cara untuk mengeluarkan makanan tersebut agar berat badan mereka tidak 

bertambah meski sudah makan banyak (Kaplan et.al, 2010; Van den Eynde et al, 

2010).
 

Berbagai komplikasi sering dijumpai pada penderita bulimia, seperti 

ketidakseimbangan elektrolit, dehidrasi, gangguan saluran cerna, inflamasi kronis 

rongga mulut dan tenggorokan, erosi gigi, gangguan irama jantung, gangguan 

produksi hormon, gangguan ginjal, gangguan menstruasi dan fertilitas. Selain itu 

gangguan depresi, ansietas dan/atau penyalahgunaan zat. Studi epidemiologi 

melaporkan bahwa komplikasi bulimia berkaitan erat dengan morbiditas dan 

mortalitas. Tatalaksana meliputi psikoterapi seperti terapi perilaku kognitif atau 

farmakoterapi atau keduanya. Meskipun kedua terapi tersebut memberikan 

efektivitas tingkat sedang terhadap bulimia, namun efektivitas tersebut tidak 

berlangsung lama dan hanya jangka pendek saja sehingga angka kekambuhannya 

tinggi serta kasus-kasus kegagalan terapi seringkali ditemukan (Downar et al, 

2012). 
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Menurut pandangan Islam gangguan bulimia pada perilaku makan juga 

merupakan keadaan dimana penderita makan secara berlebihan kemudian 

memuntahkannya kembali demi menjaga berta badannya. Kondisi ini termasuk 

perbuatan tercela karena menyia-nyiakan rizki yang telah diberikan Allah serta 

tidak mensyukuri kondisi badannya sehingga perlu diobati (Hawari, 2008). 

Bulimia juga mampu menghambat pemeliharaan tujuan syariat Islam, yang 

meliputi pemeliharaan nyawa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-’aql), harta (hifzh al-

mal), agama (hifzh al-din) dan keturunan (hifzh al-nasl). Oleh karena itu, bulimia 

nervosa perlu mendapatkan pengobatan (Zuhroni, 2010). 

Menurut pandangan Islam, terapi transcranial magnetic stimulation 

(TMS), merupakan pengobatan bagi beberapa penyakit, termasuk bulimia, yang 

pada dasarnya tidak invasif karena memanfaatkan gelombang elektromagnetik 

sehingga tidak menimbulkan kerusakan pada sel-sel tubuh dan menyediakan rasa 

nyaman selama terapi (Downar et al, 2012). Penerapan terapi TMS sejauh ini 

sesuai dengan anjuran berobat yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Hukum 

pengobatan TMS pada masing-masing penyakit berbeda-beda, tergantung kondisi 

yang terjadi. Pada penderita bulimia yang tidak sembuh dengan psikoterapi dan 

farmakoterapi, maka terapi TMS dianjurkan karena belum diketahui ada 

pengobatan lainnya yang lebih efektif dari TMS dan terapi TMS itu sendiri lebih 

efektif dari kombinasi kedua terapi tersebut di atas serta lebih aman dan tidak 

menimbulkan efek samping berbahaya bagi penderita. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk menulis 

skripsi dengan judul “efektivitas transcranial magnetic stimulation sebagai 

tatalaksana bulimia nervosa ditinjau dari sudut pandang kedokteran dan 

Islam”. 

 

1.2. Permasalahan 

1. Bagaimanakah prinsip terapi  transcranial magnetic stimulation ? 

2. Bagaimanakah efektivitas terapi transcranial magnetic stimulation pada 

penderita bulimia nervosa ? 

3. Bagaimana pandangan Islam mengenai efektivitas transcranial magnetic 

stimulation sebagai tatalaksana bulimia nervosa ?  

 

1.3. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Memahami dan mampu menjelaskan mengenai efektivitas transcranial 

magnetic stimulation sebagai tatalaksana bulimia nervosa ditinjau dari 

sudut pandang kedokteran dan Islam. 

 

2. Tujuan Khusus 

1. Memahami dan mampu menjelaskan mengenai prinsip terapi  transcranial 

magnetic stimulation. 

2. Memahami dan menjelaskan mengenai efektivitas terapi transcranial 

magnetic stimulation pada penderita bulimia nervosa 

3. Memahami dan mampu menjelaskan pandangan Islam mengenai 

efektivitas transcranial magnetic stimulation terhadap bulimia nervosa. 
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1.4. Manfaat 

1. Bagi Penulis  

Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai efektivitas transcranial 

magnetic stimulation sebagai tatalaksana bulimia nervosa ditinjau dari 

sudut pandang kedokteran dan Islam, serta menambah pengalaman 

dalam membuat karya ilmiah yang baik dan benar.  

2. Bagi Universitas YARSI  

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan di perpustakaan YARSI serta menjadi bahan masukan bagi 

civitas akademika mengenai efektivitas transcranial magnetic 

stimulation sebagai tatalaksana bulimia nervosa ditinjau dari sudut 

pandang kedokteran dan Islam.  

3. Bagi Masyarakat  

Diharapkan skripsi ini dapat membantu menambah khasanah 

pengetahuan masyarakat mengenai efektivitas transcranial magnetic 

stimulation sebagai tatalaksana bulimia nervosa ditinjau dari sudut 

pandang kedokteran dan Islam. 


