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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) merupakan suatu penyakit paru 

yang dapat dicegah dan diobati, ditandai oleh hambatan aliran udara yang tidak 

sepenuhnya reversibel, bersifat progresif dan berhubungan dengan respons 

inflamasi paru terhadap partikel atau gas yang beracun / berbahaya, disertai efek 

ekstraparu yang berkontribusi terhadap derajat berat penyakit (PDPI, 2011). 

Hambatan aliran udara pada PPOK disebabkan oleh gabungan antara obstruksi 

saluran napas kecil (obstruksi bronkiolitis) dan kerusakan parenkim (emfisema) 

yang bervariasi pada setiap individu (GOLD, 2017). 

World Health Organization (WHO) menunjukkan bahwa jumlah penderita 

PPOK mencapai 80 juta orang pada tahun 2005 dan merupakan penyebab 

kematian ke-4 di dunia (deBoer et al., 2007). Dan menurut penelitian COPD 

Working Group tahun 2002 di 12 negara Asia Pasifik menunjukkan estimasi 

prevalensi PPOK Indonesia sebesar 5,6 % (Ikalius et al, 2007). 

Prevalensi PPOK diperkirakan akan meningkat sehubungan dengan 

peningkatan usia harapan hidup penduduk dunia, pergeseran pola penyakit infeksi 

yang menurun sedangkan penyakit degeneratif meningkat, serta meningkatnya 

kebiasaan merokok dan polusi udara (Riskesdas, 2013). 

Diagnosis PPOK dilihat dari gejala klinik seperti dispnea, batuk kronik, 

produksi sputum dan riwayat terpapar faktor risiko yang menimbulkan gejala. 

Pemeriksaan yang dilakukan adalah spirometri. Hasil yang didapatkan dari 
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pemeriksaan tersebut digunakan untuk menentukan derajat PPOK yang dialami 

penderita (GOLD, 2017).  

Tatalaksana yang dilakukan untuk pasien PPOK meliputi pengobatan 

farmakologis dan nonfarmakologis (Burge et al, 2000). Pengobatan farmakologis 

digunakan untuk mengurangi gejala, menurunkan frekuensi dan risiko eksaserbasi 

serta meningkatkan kualitas hidup dengan menggunakan bronkodilator dan 

kortikosteroid (Vetsbo et al, 1999). Pengobatan nonfarmakologis dilakukan 

dengan rehabilitasi yang terdiri atas olah raga, penghentian merokok, dukungan 

nutrisi serta edukasi (Nici et al, 2006). Hal ini dilakukan untuk mengurangi gejala, 

memperbaiki kualitas hidup serta memperbaiki kondisi fisik dan emosional 

penderita (Ries et al, 2007). 

Sejauh ini pengobatan farmakologis yang dilakukan pada pasien PPOK 

memiliki banyak efek samping, seperti sinus takikardi, tremor, dan mulut kering 

pada penggunaan bronkodilator, serta kandidiasis oral, ruam kulit, dan pneumonia 

pada penggunaan kortikosteroid jangka panjang (GOLD, 2017). Hal ini 

menumbuhkan minat para ilmuwan untuk dapat mengembangkan suatu 

pengobatan untuk mengurangi penggunaan obat-obatan yang cenderung 

menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Penggunaan faktor fisik alamiah kini 

mulai dikembangkan sebagai pengobatan nonfarmakologis, salah satunya dengan 

Haloterapi. Haloterapi (Bahasa Yunani, Hals: Garam) adalah suatu metode yang 

dilakukan di sebuah ruangan yang diatur menyerupai suasana tambang garam. 

Metode ini dilakukan dengan menghirup partikel mikro aerosol kering dari garam 
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dan mineral untuk mengobati berbagai penyakit pernapasan dan alergi 

(Wexaminer, 2009). 

Sakit merupakan ujian dari Allah SWT. Agama Islam menganjurkan umat 

Islam berobat apabila sakit sesuai dengan Sunnah Nabi, ketika sakit hendaklah 

mencari pengobatan, Rasulullah saw bersabda, “Berobatlah wahai hamba-hamba 

Allah dan jangan kalian berobat dengan yang haram” (HR. Abu Dawud dari 

Abud Darda) (Ronosulistyo et al, 2009). 

PPOK merupakan penyakit yang dapat diobati dengan haloterapi. 

Haloterapi merupakan suatu metode yang dilakukan dengan menghirup garam 

aerosol kering yang diatur dengan teknologi (Chervinskaya, 2003). Dalam 

beberapa riwayat disebutkan bahwa Rasulullah menganjurkan untuk 

menggabungkan antara pengobatan Ilahi dengan Alami yang telah disediakan 

Allah di muka bumi ini. Allah telah menurunkan keberkahan dari langit ke bumi 

antara lain besi, api, air dan garam. Rasulullah seringkali menggunakan garam 

untuk pengobatan penyakit tertentu, karena garam memiliki  banyak manfaat 

(Akhmad, 2010). 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan 

judul “Penggunaan Haloterapi pada Penderita PPOK ditinjau dari aspek 

Kedokteran dan Islam”. 

1.2. Permasalahan 

Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah: 

1.2.1. Bagaimana mekanisme terjadinya PPOK? 

1.2.2. Bagaimana mekanisme kerja Haloterapi? 
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1.2.3. Bagaimana penggunaan Haloterapi pada penderita PPOK? 

1.2.4. Bagaimana pandangan Islam mengenai penggunaan Haloterapi pada 

penderita PPOK? 

1.3. Tujuan 

1.3.1. Tujuan Umum 

Mendapatkan pengetahuan dan menjelaskan penggunaan Haloterapi 

untuk penderita PPOK menurut ilmu kedokteran dan pandangan 

agama Islam. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Menjelaskan mekanisme terjadinya PPOK 

2. Menjelaskan mekanisme kerja Haloterapi 

3. Menjelaskan penggunaan Haloterapi pada penderita PPOK 

4. Menjelaskan pandangan Islam mengenai penggunaan Haloterapi 

pada penderita PPOK 

1.4. Manfaat 

1.4.1. Bagi Penulis 

a. Memenuhi salah satu persyaratan kelulusan sebagai dokter 

muslim di Fakultas Kedokteran Universitas YARSI. 

b. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai 

penggunaan haloterapi pada penderita PPOK 

c. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam menulis 

ilmiah dan berpikir logis serta aplikatif dalam memecahkan 

masalah ilmiah 
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d. Menambah pengetahuan mengenai hukum Islam dan 

penerapannya di bidang kedokteran sehingga mendukung 

terciptanya dokter muslim yang baik. 

1.4.2. Bagi Masyarakat 

Penulis berharap dengan adanya penulisan skripsi ini masyarakat 

umum dapat mengetahui dan memperoleh informasi yang lebih 

lengkap mengenai penggunaan haloterapi pada penderita PPOK 

ditinjau dari Kedokteran dan Islam. 

1.4.3. Bagi Kalangan Medis 

Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai penggunaan 

.haloterapi pada penderita PPOK ditinjau dari Kedokteran dan Islam.   

1.4.4. Bagi Universitas YARSI 

Diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di 

perpustakaan YARSI serta dapat menjadi bahan bacaan dan masukan 

bagi para civitas akademika mengenai penggunaan haloterapi pada 

penderita PPOK ditinjau dari Kedokteran dan Islam. 

  




