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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Menurut World Health Organization, obesitas didefenisikan sebagai 

kumpulan lemak berlebih yang dapat mengganggu kesehatan dengan Body Mass 

Index (BMI) ≥ 30 (WHO, 2006).  

Obesitas merupakan masalah kesehatan yang berkembang di Iran dan 

sekarang menjadi pandemi global. Terbaru World Health Organization (WHO) 

melaporkan bahwa indikasi obesitas adalah kelebihan berat badan dan populuasi 

obesitas telah tumbuh. Pada kenyataannya, prevalensi obesitas telah hampir dua kali 

lipat di seluruh dunia sejak tahun 1980, dan lebih dari 10% dari populasi orang 

dewasa di dunia mengalami obesitas. Meskipun prevalensi obesitas tetap tidak 

berubah selama 10 tahun terakhir di Amerika Serikat, masih tetap tinggi 35,5% 

populasi orang dewasa di Amerika Serikat adalah gemuk, yang didefinisikan sebagai 

indeks massa tubuh (BMI) ≥ 30 , 15,5% memiliki BMI > 35, dan 6,3% obesitas 

morbid (BMI ≥ 40). Prevalensi obesitas meningkat di negara-negara berkembang 

karena demografi, sosial ekonomi, dan gizi yang peralihan, dan Iran tidak terkecuali: 

10,8% dan 3,4% dari populasi mengalami obesitas dan obesitas morbid, masing-

masing. Obesitas berat dikaitkan dengan komorbiditas seperti diabetes melitus tipe 2, 

hipertensi, penyakit kardiovaskular, penyakit sendi degeneratif, dan sleep apnea. Hal 
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ini memiliki dampak besar pada kualitas hidup dan kesehatan psikososial juga, dan 

depresi besar terlihat di 7% dari populasi ini (Barzin, 2016). 

Komplikasi yang terkait dengan obesitas morbid seperti diabetes mellitus, 

hipertensi, dislipidemia, berbagai penyakit jantung seperti penyakit jantung koroner, 

gagal jantung, serta fibrilasi atrium, penyakit serebrovaskular, penyakit pernapasan 

seperti obstructive sleep apnea serta asma, pada sistem gastrointestinal seperti 

Gastrooesophageal Reflux Disease (GERD), penyakit hepatobiliary, Non-Alcoholic 

Fatty Liver Disease (NAFLD), osteoarthritis, kanker, gangguan fungsi psikososial, 

komplikasi ginekologi dan obstetrik, komplikasi bedah dan anestesi, dan penyakit 

ginjal kronis (Malnick, 2006). 

Bedah bariatrik adalah operasi untuk menurunkan berat badan pada pasien 

obesitas morbid di mana metode lain seperti diet, olahraga dan pengobatan tidak 

efektif. Prinsip bedah bariatrik adalah restriksi dan malabsorbsi. Restriksi berarti 

membatasi jumlah asupan makanan dengan cara mengurangi ukuran lambung, dan 

malabsorbsi yaitu, membatasi penyerapan makanan dalam saluran usus dengan 

memotong sebagian dari usus halus. Prinsip tersebut dapat berdiri sendiri dan dapat 

juga dikombinasikan (Brethauer et al, 2009).  

Tiga jenis bedah bariatrik dilakukan secara luas dan terbukti efektif : 

laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass, laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG) dan 

laparoscopic adjustable gastric banding (LAGB).  LSG adalah teknik baru yang 

relatif aman dan efektif khususnya pada pasien super-obese. Ini melibatkan reseksi 

dua pertiga dari perut, termasuk fundus, sementara bagian yang tersisa dari 
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persimpangan gastroesophageal ke pilorus sepanjang lengkungan besar ini digunakan 

untuk membentuk suatu "sleeve". Prosedur ini menurunkan volume dari perut sampai 

sekitar 100 ml, yang lebih mudah untuk mengisinya dan dengan demikian mengarah 

pada asupan makanan yang lebih sedikit (Wang, 2013). 

Seperti yang telah diuraikan di atas, permasalahan berat badan berlebih 

bahkan berat badan berlebih yang sampai menimbulkan penyakit serius lainnya lebih 

disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat, pemasukan energi lebih besar daripada 

pengeluaran energi. Dalam agama Islam diatur mengenai pola konsumsi makanan.   

Dalam hadits tersebut substansinya adalah Islam melarang manusia untuk 

makan dan minum secara berlebihan karena hal tersebut adalah perbuatan yang 

buruk.  Rasulullah mengajarkan kita untuk makan sedikit meskipun tidak kegemukan, 

yang tentu saja tujuannya adalah untuk mencegah kegemukan. 

Sleeve gastrectomy termasuk ke dalam bedah bariatrik, adalah operasi untuk 

menurunkan berat badan di mana metode lain seperti diet, olahraga dan pengobatan 

tidak efektif (Brethauer et al, 2009). Prosedur modifikasi organ pada bedah bariatrik 

dapat dianalogikan sebagai suatu tindakan merusak organ yang sudah Allah ciptakan. 

Sehingga bedah bariatrik mengalami benturan dengan ajaran Islam yang melarang 

umatnya untuk melakukan kerusakan. 

Berdasarkan atas uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat masalah 

tersebut dalam penulisan skripsi berjudul “Penatalaksanaan Sleeve Gastrectomy 

untuk Menurunkan Berat Badan Penderita Obesitas Morbid Ditinjau Dari Aspek 

Kedokteran dan Islam”. 
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1.2. Perumusan Masalah 

1. Apakah sleeve gastrectomy merupakan tindakan yang tepat untuk 

menurunkan berat badan penderita obesitas morbid ? 

2. Apakah semua obesitas morbid dapat dilakukan sleeve gastrectomy ? 

3. Bagaimanakah tinjauan Islam terhadap penatalaksanaan sleeve gastrectomy 

untuk menurunkan berat badan penderita obesitas morbid ? 

1.3. Tujuan 

 1.3.1. Tujuan Umum 

Mengetahui manfaat tentang sleeve gastrectomy untuk menurunkan 

berat badan penderita obesitas morbid di tinjau dari aspek kedokteran dan 

Islam. 

 1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Menjelaskan tentang apakah sleeve gastrectomy merupakan 

tindakan yang tepat untuk menurunkan berat badan penderita 

obesitas morbid. 

2. Menjelaskan tentang apakah semua obesitas morbid dapat dilakukan 

sleeve gastrectomy. 

3. Menjelaskan tentang tinjauan Islam terhadap penatalaksanaan sleeve 

gastrectomy untuk menurunkan berat badan penderita obesitas 

morbid. 
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1.4. Manfaat 

1. Bagi Penulis 

Penulis berharap agar dapat menambah wawasan pengetahuan 

penatalaksanaan sleeve gastrectomy untuk menurunkan berat badan 

penderita obesitas morbid ditinjau dari aspek kedokteran dan Islam, serta 

mendapatkan pengalaman dalam menyusun skripsi yang baik dan benar. 

2. Bagi Universitas Yarsi 

Diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang sedang 

belajar di Universitas Yarsi dan menjadi tambahan kepustakaan mengenai 

penatalaksanaan sleeve gastrectomy untuk menurunkan berat badan 

penderita obesitas morbid di tinjau dari aspek kedokteran dan Islam. 

3. Bagi Masyarakat 

Diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk 

menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penatalaksanaa sleeve 

gastrectomy untuk menurunkan berat badan penderita obesitas morbid di 

tinjau dari aspek kedokteran dan Islam. 


