
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.  1. Latar Belakang 

Depresi merupakan gangguan mental yang paling sering terjadi  pada masyarakat dengan 

gejala penurunan mood, kehilangan minat, penurunan energi, perasaan bersalah, gangguan tidur 

dll. Prevalensi gangguan depresi di seluruh dunia diperkirakan mencapai 350 juta orang, dengan 

berbagai gejala dan dibedakan dalam berbagai klasifikasi (WHO, 2012).  

Sekitar 19 juta penduduk Amerika menderita depresi setiap tahunya, dengan perkiraan 

16.2% dari semua populasi penduduk Amerika mengalami episode depresi mayor satu kali 

dalam seumur hidup (Osis dan Bishop, 2010). Sedangkan di Indonesia sebanyak 11,6% dari 

jumlah penduduk Indonesia sebanyak 24.708.000 jiwa mengalami depresi (Depsos, 2012) dan 50 

persennya terjadi pada usia 20-50 tahun (Depkes,  2007). Menurut World Health Organization 

WHO gangguan depresi menempati urutan keempat penyakit dunia dan pada tahun 2020 depresi 

menempati urutan kedua DALYs atau beban penyakit secara keseluruhan dunia (Fooladi et al, 

2012).  

Depresi disebabkan karena terdapat kelainan atau disregulasi pada metabolit amin 

biogenik seperti asam-hydroxyindoleacetic (5-HIAA), asam homovanilic (HVA), dan 3-methoxy-

4-hydroxyphenyl-glycol (MHPG) dalam darah, urin dan CSF. Penurunan jumlah dan aktivitas 

dari amin biogenik seperti norepinefrin, serotonin dan mungkin juga dopamin terlibat dalam 

terjadinya depresi, tapi diketahui serotonin dan norepinefrin memainkan peran penting dalam 

patofisiologi depresi (Ismail dan Siste, 2015). 



Saat ini obat antidepresi diketahui memiliki beberapa generasi diantaranya adalah; 

antidepresi generasi pertama (MAOinhibitor, Trisiklik), generasi kedua; golongan SSRI 

(Selective Serotonin Reuptake inhibitor), dan generasi ketiga; golongan SNRI (Serotonin 

Norepineprin Reuptake inhibitor). Selective Serotonin Reuptake inhibitor (SSRI) 

direkomendasikan sebagai lini pertama untuk obat antidepresi dalam pengobatan Mayor Depresi 

Disorder (MDD) (Masiran et al, 2014). Obat yang termasuk dalam golongan SSRI yaitu 

Flouxetin, Sertraline, Citalopram, Paroxetine dan Excitalopram (Bishop et al, 2009). Tapi 

diketahui efek samping penggunaan dari SSRI dapat menimbulkan disfungsi seksual pada pasien 

depresi dengan gejala penurunan libido, gangguan ejakulasi seperti ejakulasi dini atau ejakulasi 

terlambat dan gangguan ereksi/impoten pada pria, dan pada wanita gejalanya seperti gangguan 

orgasme dan ketidak nyamanan saat berhubungan seksual. Prevalensi disfungi seksual dari 

penggunaan SSRI telah dilaporkan  sebanyak 40-70% dari pasein depresi mayor yang diberikan 

obat SSRI (Park, 2014).  

Mekanisme dari penggunaan SSRI sehingga dapat menimbulkan disfungsi seksual 

sampai saat ini belum sepenuhnya diketahui namun  hipotesis sementara bahwa SSRI dapat 

menginduksi disfungsi seksual yaitu terjadi pada individu dengan tingginya pusat aktifitas 

serotonergic, dan tingginya aktifitas tersebut dapat menginduksi disfungsi seksual (Park, 2014). 

Pendapat lain mengatakan bahwa cara kerja obat SSRI yang menghambat reuptake 

serotonin (5HT) melalui antagonis transporter serotonin yang meningkatkan sinaptik 5HT 

memicu tingginya kadar serotonin dan rendahnya kadar dopamin. Dikaetahui bahwa tingginya 

kadar serotonin menurunkan fungsi seksual dan sebaliknya tingginya dopamin meningkatkan 

fungsi seksual (Osis dan Bishop, 2010). Penggunaan SSRI juga dapat berpengaruh terhadap 



reseptor serotonin dalam otak yaitu 5HT2A dan stimulus tersebut dapat merubah fungsi seksual 

yang akhirnya akan terjadi disfungsi seksual (Osis dan Bishop, 2010) 

Karena tingginya prevalensi depresi diseluruh dunia dan SSRI digunakan sebagi lini 

pertama dalam pengobatan depresi maka efek samping yang ditimbulkan seperti disfungsi 

seksual menjadi besar dan dari uraian hipotesis diatas maka timbulah pertanyaan, sejauhmana 

penggunaan SSRI dapat menimbulkan disfungsi seksual dan bagaimana mekanisme patofisiologi 

dari terjadinya disufungsi seksual pada pasien depresi yang disebabkan oleh penggunaan SSRI. 

Hal inilah yang menjadi premasalahan bidang medis pada skripsi ini. 

Dalam Islam kesehatan tidak dilihat dari segi lahiriah saja tetapi juga kesehatan 

baitiniyah atau sering disebut kesehatan  jiwa. Depresi menurut Islam ialah suatu penyakit hati 

yang bisa menurunkan keimanan kepada Allah SWT. Dengan perasaan bersalah, putus asa dan 

merasa cemas merupakan suatu bukti bahwa orang tersebut tidak berserah diri dan tawakal 

kepada-Nya (Athena, 2014). Allah SWT telah memerintahkan untuk selalu berserah diri dan 

menyebut nama-Nya disetiap waktu sebagaimana firman Allah SWT: 

 

Artinya: 

“(Yaitu) orang-orang yang beriman 

dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, 

hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tentram.” (Q.S Ar-Ra’ad (13):28). 

Islam juga menganjurkan untuk selalu mengupayakan pengobatan bagi orang sakit. 

Karena semua penyakit yang diturunkan Allah  pasti ada obatnya. Hal ini sesuai sebagaimana 

sabda Rasulullah: 



َواَء َوَجَعَل ِلُكلِّ َداٍء َدَواًء إ اَء َوالدَّ فَ َتَداَوْواَواَل َتَداَوْوا ِِبََرامنَّ اهلَل أَنْ َزَل الدَّ  

﴾رواهابودود﴿  

Artinya:  

 “Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan menurunkan obat dan menciptakan obat untuk 

setiap penyakit. Maka berobatlah dan jangan berobat dengan barang haram!” ( HR. Abu 

Dawud ).  

Dalam hadis di atas menjelaskan anjuran untuk tidak berobat dengan yang haram. Tetapi 

bagiamana melakukan suatu pengobatan yang menimbulkan penyakit baru, seperti mengonsumsi 

obat SSRI sebagai obat depresi namun efeksamping nya menimbulkan disfungsi seksual. 

Berdasarkan hal di atas penulis mencoba mengangkat masalah tersebut untuk dijadikan 

skripsi dengan judul “Dampak Penggunaan Selective Serotonin Reuptake inhibitor (SSRI) 

Terhadap Terjadinya Disfungsi Seksual Pada Pasien Depresi Ditinjau Dari Kedokteran dan 

Islam”. 

I.  2. Permasalahan 

 Berdasarkan uraian di atas maka timbul beberapa permasalahan, yaitu: 

1. Sejauhmana hubungan penggunaan SSRI dan timbulnya disfungsi seksual pada 

pasien depresi? 

2. Bagaimana mekanisme SSRI menimbulkan disfungsi seksual pada pasien depresi? 

3. Bagaimana pandangan Islam tentang penggunaan SSRI yang dapat menimbulkan 

disfungsi seksual pada pasien depresi? 

I.  3. Tujuan Penulisan 



 Adapun tujuan yang ingin dicapai dari skripsi ini adalah: 

I.  3. 1. Tujuan Umum 

 Mendapat pengetahuan tentang pengaruh obat SSRI terhadap mekanisme terjadinya 

disfungsi seksual pada pasien depresi ditinjau dari kedokteran dan Islam. 

I.  3. 2. Tujuan Khusus 

1. Mengetahui dan dapat menjelaskan hubungan penggunaan SSRI dan timbulnya 

disfungsi seksual pada pasien depresi 

2. Mengetahui dan dapat menjelaskan mekanisme SSRI dalam menimbulkan disfungsi 

seksual pada pasien depresi 

3. Mengetahui dan dapat menjelaskan  pandangan Islam tentang penggunaan SSRI yang 

dapat menimbulkan disfungsi seksual pada pasien depresi 

I.  4. Manfaat 

1. Bagi Penulis 

a. Memenuhi salah satu persyaratan kelulusan sebagai Dokter Muslim di Fakultas 

Kedokteran Universitas YARSI 

b. Menambah pengetahuan mengenai penggunaan obat SSRI 

c. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam menulis ilmiah dan berpikir 

logis serta aplikatif dalam memecahkan masalah ilmiah 

d. Menambah pengetahuan mengenai hukum Islam dalam penerapannya dibidang 

kedokteran sehingga mendukung terciptannya dokter muslim yang baik 

2. Bagi Masyarakat 



Diharapkan menambah pengetahuan masyarakat serta pasien dalam penggunaan 

antidepresi seperti SSRI yang dapat menimbulkan terjadinya disfungsi seksual. 

3. Bagi Universitas YARSI 

Diharapkan menjadi bahan rujukan bagi civitas akademika Universitas YARSI  dan 

memperkaya prebendaharaan karya tulis di Universitas YARSI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


