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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hipertiroid ialah suatu sindroma klinik yang terjadi karena paparan 

jaringan terhadap hormon tiroid berlebihan. Penyakit tiroid merupakan 

penyakit yang banyak ditemui di masyarakat, 5% pada pria dan 15% pada 

wanita (Djokomoeljanto, 2010). 

Istilah hipertiroidisme sering disamakan dengan tirotoksikosis, 

meskipun secara prinsip berbeda. Hipertiroidisme dimaksudkan terjadi 

kelebihan fungsi dari kelenjar tiroid dan sekresi berlebihan dari hormon 

tiroid dalam sirkulasi. Di kawasan Asia dikatakan prevalensi lebih tinggi 

dibanding yang non Asia (12% versus 2.5%) (Djokomoeljanto, 2010). 

Penyakit Graves merupakan penyebab utama dan tersering 

tirotoksikosis (80-90%), sedangkan yang disebabkan karena tiroiditis 

mencapai 15% dan 5% karena toxic nodular goiter. Prevalensi penyakit 

Graves bervariasi dalam populasi terutama tergantung pada konsumsi 

yodium (tingginya konsumsi yodium berhubungan dengan peningkatan 

prevalensi penyakit Graves). Penyakit Graves terjadi pada 2% wanita, 

namun hanya sepersepuluhnya pada pria. Kelainan ini banyak terjadi 

antara usia 20-50 tahun tetapi dapat juga pada usia yang lebih tua 

(Fauci, et al., 2008). 
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Hipertiroidisme sering ditandai dengan produksi hormon T3 dan 

T4 yang meningkat, tetapi dalam persentase kecil (kira-kira 5%) hanya T3 

yang meningkat, disebut sebagai tirotoksikosis T3 (banyak ditemukan di 

daerah dengan defisiensi yodium). Status tiroid sebenarnya ditentukan 

oleh kecukupan sel atas hormon tiroid dan bukan kadar ‘normal’ hormon 

tiroid dalam darah.  Tindakan anestesia yang digunakan biasanya 

menggunakan obat-obatan analgetika yang menurut agama Islam terdapat 

polemik dalam aplikasinya. Tetapi, tanpa usaha analgesia pasien akan 

jatuh pada kondisi tidak nyaman dan sakit luar biasa. Penggunaan 

analgetika dalam Islam dipandang sebagai tindakan yang bermanfaat tetapi 

di sisi lain mengandung risiko. Seorang dokter akan selalu berusaha untuk 

memberikan yang terbaik untuk pasien sehingga setiap risiko yang akan 

dijalani harus dicari pencegahannya agar tidak terjadinya kemudharatan 

dan Allah SWT menyukai hamba-Nya yang bekerja dalam kebaikan 

(Azmiradhiyah, 2010). 

 Mengingat tindakan anestesia dan bedah merupakan salah satu 

bentuk ikhtiar agar pasien bisa kembali sehat maka penulis merasa perlu 

membahas lebih lanjut tentang tatalaksana anestesia pada pasien 

hipertiroid menurut pandangan kedokteran dan agama Islam. 

 

1.2 Permasalahan 

1. Bagaimana pandangan kedokteran tentang hipertiroid? 

2. Bagaimana pandangan kedokteran tentang tatalaksana anestesia pada 

pasien hipertiroid? 
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3. Bagaimana pandangan Islam mengenai tatalaksana anestesia pada 

pasien hipertiroid? 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan umum : 

Memberikan informasi tentang tatalaksana anestesia pada pasien 

hipertiroid ditinjau dari kedokteran dan Islam. 

1.3.2 Tujuan khusus : 

1. Mendapatkan informasi dan mampu menjelaskan tentang hipertioid. 

2. Mendapatkan informasi dan mampu menjelaskan tentang tatalaksana 

anestesia pada pasien hipertiroid. 

3. Mendapatkan informasi dan mampu menjelaskan tentang pandangan 

Islam tentang tatalaksana anestesia pada pasien hipertiroid. 

 

1.4 Manfaat 

1. Manfaat Bagi Universitas YARSI diharapkan skripsi ini dapat 

bermanfaat sebagai bahan masukan bagi civitas akademika Universitas 

YARSI, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang 

tatalaksana anestesia pada pasien hipertiroid ditinjau dari Kedokteran 

dan Islam. 

2. Manfaat Bagi masyarakat diharapkan skripsi ini dapat memberikan 

pemahaman mengenai tatalaksana anestesia pada pasien hipertiroid 

ditinjau dari Kedokteran dan Islam. 
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3. Manfaat Bagi penulis diharapkan skripsi ini dapat memperluas 

wawasan dan pemahaman penulis dari segi Kedokteran dan Islam 

mengenai tatalaksana anestesia pada pasien hipertiroid ditinjau dari 

Kedokteran dan Islam. 


