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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Anestesia secara umum berarti suatu tindakan menghilangkan rasa sakit 

akibat pembedahan dan berbagai prosedur lainnya. Istilah anestesia digunakan 

pertama kali oleh Oliver Wendel Holmes Sr pada tahun 1846 (Latief dkk, 

2009). 

 Ada beberapa anestesi yang menyebabkan hilangnya kesadaran sedangkan 

jenis yang lain hanya menghilangkan nyeri dari bagian tubuh tertentu dan 

pemakainya tetap sadar. Analgesia regional adalah suatu jenis anestesia yang 

hanya melumpuhkan sebagian tubuh manusia dan tanpa menyebabkan 

manusia kehilangan kesadaran. 

 Anestesia umum adalah tindakan meniadakan rasa nyeri secara sentral 

disertai hilangnya kesadaran dan bersifat reversible. Anestesia umum yang 

sempurna menghasilkan ketidaksadaran, analgesia dan relaksasi otot tanpa 

menimbulkan risiko yang tidak diinginkan dari pasien (Latief dkk, 2009). 

 Pada dunia medis, narkotika digunakan sebagai anestetika dan bertujuan 

untuk menghilangkan rasa sakit dan nyeri saat operasi dilakukan. Narkotika 

dapat juga digunakan sebagai obat batuk karena bersifat antitusif. Namun akan 

berakibat fatal apabila narkotika disalahgunakan untuk keperluan yang tidak 

semestinya atau diluar keperluan medis. 
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 Islam menjelaskan tentang maqashid al-Syariat yang berarti makna dan 

tujuan yang dikehendaki syarak dalam mengsyariatkan suatu hukum bagi 

kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan ini menyangkut kemaslahatan 

yang komprehensif bagi umat manusia, sekaligus menghindarkan dari 

mafsadah (hal-hal yang merusak), baik di dunia maupun akhirat. Lima 

kemaslahatan tersebut meliputi hifdz al-din (memelihara agama), hifdz al-Nafs 

(memelihara jiwa), hifdz al-Nasl (memelihara keturunan (kehormatan)), hifdz 

al-Aql (memelihara akal) dan hifdz al-Maal (memelihara harta) (Zuhroni, 

2010). 

 Menurut ajaran Islam, ujian dan cobaan dalam bentuk apapun, termasuk 

penyakit yang telah dikehendaki Allah SWT untuk hambaNya harus dilalui 

dengan sabar, ikhlas dan rasa syukur. Sesungguhnya seorang muslim sejati 

tidak pernah terlepas dari tiga keadaan yang merupakan tanda kebahagiaan 

baginya, yaitu bila ia mendapat nikmat maka ia bersyukur, bila mendapat 

kesusahan maka ia bersabar, dan bila berbuat dosa maka ia beristighfar 

(Salafy, 2013). 

 Menurut Islam semua musibah atau bencana yang mendera manusia 

adalah disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri, baik itu berupa 

penyakit, kecelakaan, kehilangan, bencana alam, bahkan hingga kematian 

(Qardhawi, 1993). Pengobatan yang diperbolehkan menurut Islam harus 

mengandung tujuan untuk kesehatan dan kesembuhan, selain itu aman jika 

diberikan, tidak menimbulkan keluhan dan tidak mengandung bahan-bahan 
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yang diharamkan dan pengobatan harus dilakukan oleh ahlinya (Zuhroni, 

2008). 

 Islam mendukung ikhtiar manusia untuk sembuh dari penyakitnya, namun 

pengobatannya itu sendiri haruslah tidak dengan menggunakan segala sesuatu 

yang telah diharamkan oleh Allah SWT. Berdasarkan hal tersebut, maka 

penulis membahas mengenai “HUBUNGAN STATUS FISIS PRA 

GENERAL ANESTESIA DENGAN WAKTU PULIH PASIEN DI 

RUANG PULIH SADAR INSTALASI BEDAH DITINJAU DARI  

KEDOKTERAN DAN ISLAM”  

1.2  Permasalahan 

1. Bagaimana prosedur general anestesia ? 

2. Bagaimana prognosis general anestesia ? 

3. Bagaimana hubungan status fisis pra general anestesia dengan waktu 

pulih pasien di ruang pulih sadar instalasi bedah?  

4. Bagaimana hukum penggunaan obat-obatan anestesia pada tindakan 

bedah? 

5. Bagaimana pandangan Islam mengenai hubungan status fisis pra 

general anestesia dengan waktu pulih pasien di ruang pulih sadar 

instalasi bedah ? 

1.3  Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 
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Skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang hubungan 

status fisis pra general anestesia dengan waktu pulih sadar pasien di ruang 

pulih sadar instalasi bedah ditinjau dari kedokteran dan Islam.  

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Memahami dan menjelaskan prosedur general anestesia ditinjau dari 

kedokteran. 

2. Memahami dan menjelaskan prognosis general anestesia ditinjau dari 

kedokteran. 

3. Memahami dan menjelaskan hubungan status fisis pra general 

anestesia dengan waktu pulih sadar instalasi bedah ditinjau dari 

kedokteran. 

4. Mengetahui hukum Islam mengenai penggunaan obat-obatan 

anestesia pada tindakan bedah ditinjau dari agama Islam. 

5. Memahami dan menjelaskan hubungan status fisis pra general 

anestesia dengan waktu pulih sadar instalasi bedah ditinjau dari 

agama Islam. 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Manfaat bagi penulis 

1. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai hubungan 

status fisis pra general anestesia dengan waktu pulih paien di ruang 

pulih sadar instalasi bedah ditinjau dari kedokteran dan Islam. 
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2. Sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh baik bidang ilmu 

kedokteran dan agama Islam dalam pembuatan karya ilmiah 

1.4.2 Manfaat bagi Universitas YARSI 

Menambah pembendaharaan karya ilmiah di perpustakaan, sehingga dapat 

dimanfaatkan oleh civitas akademika Universitas YARSI, khususnya 

mahasiswa kedokteran. 

1.4.3 Manfaat bagi Masyarakat Luas 

Memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai hubungan status 

pra general anestesia dengan waktu pulih pasien di ruang pulih sadar 

instalasi bedah ditinjau dari segi kedokteran dan agama Islam. 

 


