
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

 

Tardive dyskinesia merupakan gangguan gerak involunter yang terjadi dalam bentuk 

gerakan choreoathetoid abnormal yang terjadi karena efek dari penggunaan obat antipsikotik 

generasi pertama (neuroleptik). Tardive diskinesia bukan merupakan tremor yang berbasiskan 

parkinsonisme. Tardive dyskinesia dapat  memperngaruhi gerakan yang tidak terkendali pada 

lidah, bibir, dan wajah. Dalam beberapa kasus, pasien mungkin mengalami pergerakan abnormal 

pada lengan, kaki, jari tangan dan jari kaki. Pada kasus yang lebih berat, gejala tardive dyskinesia 

yang muncul berupa gerakan tak terkendali pada batang tubuh, pinggul, atau otot yang 

berhubungan dengan sistem pernapasan. (Kim et al., 2014) 

Wanita tua dengan pengobatan antipsikotik jangka panjang mudah terkena Tardive 

dyskinesia dengan prevalensi sekitar 20-40% tetapi pada sebagian kasus hanya sekitar 5% pasien 

memperlihatkan gerakan yang lebih berat yaitu mempengaruhi berjalan, berbicara, bernapas dan 

makan. Sebuah penelitian terhadap 100 pasien dengan Tardive dyskinesia melaporkan bahwa 72% 

memiliki kelainan pada pergerakan oro-bucco-lingual (Tardive dyskinesia klasik), 30% memiliki 

tremor, 22% memiliki tardive akathisia, 16% memiliki distonia lambat dan 35% pasien memiliki 

kombinasi dua atau lebih sindrom tardive. (Waln and Jalcovic, 2013) 

Tardive dyskinesia menjadi perhatian klinis untuk setiap pasien yang menerima antipsikotik. 

Penyembuhan Tardive dyskinesia dapat dilakukan dengan cara  menghentikan penggunaan 



antipsikotik jika memungkinkan. Antipsikotik generasi kedua (atipikal) memang dapat 

menurunkan risiko tardive diskinesia, tetapi sejumlah pasien memerlukan pengobatan jangka 

panjang untuk tardive diskinesia. Pilihan yang tersedia untuk pengobatan tardive dyskinesia sangat 

terbatas. Tetrabenazine merupakan salah satu pengobatan Tardive dyskinesia yang disetujui oleh 

Food and Drug Administration sebagai pengobatan chorea. Tetrabenazine merupakan turunan 

hexahydro-dimetoksi-benzoquinolizine , obat yang dapat memblokade aksi dopamin agar jumlah 

dopamin yang keluar ke celah sinaps tidak berlebihan. Tetrabenazine akan mengikat VMAT-2, 

sehingga akan menghambat dopamin masuk ke dalam vesikel presinaptik. Tetrabenazine dapat 

memberikan manfaat dalam menangani Tardive dyskinesia yang tidak responsif terhadap 

pengobatan lainnya. Tetapi, tetrabenazine memiliki efek samping yang sangat signifikan secara 

klinis seperti mengantuk (13-36,5%), parkinsonisme (2,5-28,5%), dan depresi (1,7-15%) dan 

penghentian tetrabenazine sering menimbulkan kekambuhan. (Leung, 2011) 

Valbenazine merupakan salah satu obat yang dapat digunakan sebagai pengobatan tardive 

dyskinesia.  Valbenazine adalah sebuah senyawa inhibitor selektif vesikular monoamine 

transporter 2 (VMAT2 inhibitor) yang dapat digunakan untuk mengobati beberapa gangguan 

system saraf pusat. Berdasarkan hasil penelitian, valbenazine dapat menurunkan 50% gejala 

tardive dyskinesia, dan menunjukkan adanya perbaikan gejala tardive dyskinesia dalam waktu 48 

minggu.  

Efek samping tersering dari pemberian valbenazine adalah rasa kantuk dan mulut kering. 

Efek samping yang lain adalah perpanjangan QT interval.  Dengan demikian, pasien dengan 

syndrome QT karena keturunan atau dengan detak jantung abnormal dengan perpanjangan interval 

QT disarankan untuk tidak menggunakan valbenazine. (Grigoriadis, 2017) 



Dalam ajaran Islam, apabila sakit dianjurkan untuk berobat karena setiap penyakit pasti 

ada obatnya sesuai dengan hadist riwayat : ”Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit 

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

Valbenazine merupakan obat yang salah satu bahannya mengandung gelatin yang terbuat 

dari babi sedangkan Tetrabenazine terbuat dari zat pati. Menurut Islam, babi merupakan salah satu 

binatang yang diharamkan untuk dikonsumsi, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-

qur’an: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan 

binatang (yang ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam 

keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui 

batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang” (QS. al-Baqarah (2): 173). 

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul 

: "Perbandingan efektivitas pengunaan Tetrabenazine dan Valbenazine terhadap penyakit Tardive 

Dyskinesia ditinjau dari segi kedokteran dan Islam.." 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi masalah yang ada yaitu: 

1. Apakah yang dimaksud dengan tardive diskinesia? 

2. Bagaimana perbandingan keefektivitas penggunaan tetrabenazine dan valbenazine 

terhadap penyakit Tardive Diskinesia? 

3. Bagaimana tinjauan Islam tentang penggunaan tetrabenazine dan valbenazine terhadap 

penyakit Tardive Diskinesia? 

 



1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1 TUJUAN UMUM PENELITIAN 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Perbandingan efektivitas pengunaan 

Tetrabenazine dan Valbenazine terhadap penyakit Tardive Dyskinesia 

 

1.3.2 TUJUAN KHUSUS 

1. Mengetahui dan menjelaskan tardive diskinesia 

2. Mengetahui dan menjelaskan perbandingan keefektivitas penggunaan tetrabenazine dan 

valbenazine terhadap penyakit Tardive Diskinesia  

3. Mengetahui dan menjelaskan tinjauan Islam tentang penggunaan tetrabenazine dan 

valbenazine terhadap penyakit Tardive Diskinesia 

 

1.4 MANFAAT 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu: 

1. Bagi kepentingan Masyarakat 

• Diharapkan dapat menjadi wawasan ilmu pengetahuan dan pendidikan yang 

bermanfaat bagi masyarakat, sehingga masyarakat lebih mengetahui mengenai 

perbandingan efektivitas pengunaan Tetrabenazine dan Valbenazine terhadap 

penyakit Tardive Dyskinesia 

• Diharapkan dapat menjadi awal untuk dilakukannya penelitian yang mengacu 

kepada perbandingan efektivitas pengunaan Tetrabenazine dan Valbenazine 

terhadap penyakit Tardive Dyskinesia 

 



2. Bagi kepentingan pengetahuan Agama 

• Diharapkan dapat menjadi pengetahuan untuk masyarakat mengenai hukum 

berobat dari sudut pandang Islam 

• Diharapkan dapat  menjadi sarana untuk menyiarkan syariat Islam 

 

3. Bagi civitas universitas YARSI 

• Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk seluruh civitas universitas 

YARSI agar dapat mengetahui lebih dalam mengenai perbandingan efektivitas 

pengunaan Tetrabenazine dan Valbenazine terhadap penyakit Tardive Dyskinesia 

• Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan agar civitas universitas 

YARSI dapat lebih memahami tentang perbandingan efektivitas pengunaan 

Tetrabenazine dan Valbenazine terhadap penyakit Tardive Dyskinesia 

• Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya dalam 

segmen yang berbeda 

 

4. Untuk Penulis 

• Diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai perbandingan 

efektivitas pengunaan Tetrabenazine dan Valbenazine terhadap penyakit Tardive 

Dyskinesia 

• Diharapkan penulis dapat mengambil pelajaran dari pembuatan skripsi yang baik 

dan benar 

 


