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BAB 1 

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang 

Osteoarthritis (OA) adalah gangguan sendi kronik yang disebabkan oleh 

ketidakseimbangan antara degradasi dan sintesis rawan sendi serta matriks 

ekstraseluler,kondrosit dan tulang subkondral pada usia tua (Sjamsuhidayat 

,2010).  

Insidensi dan prevalensi osteoarthritis bervariasi pada masing-masing negara, 

tetapi data pada berbagai negara menunjukkan, bahwa arthritis jenis ini adalah 

yang paling banyak ditemui, terutama pada kelompok usia dewasa dan usia lanjut. 

Prevalensinya meningkat sesuai pertambahan usia. Data radiografi menunjukkan 

bahwa osteoarthritis terjadi pada sebagian besar usia lebih dari 50 tahun, dan pada 

hampir setiap orang pada usia 75 tahun.  

Osteoarthritis (OA) ditandai dengan nyeri dan kaku pada sendi, serta adanya 

keterbatasan gerakan. Degenerasi sendi yang menyebabkan sindrom klinis 

osteoarthritis (OA) muncul paling sering pada sendi tangan, kaki, panggul, dan 

tulang punggung, meskipun dapat terjadi pada sendi synovial dan sendi manapun. 

Pada dasarnya osteoarthritis terjadi lebih sering karena idiopatik dibandingkan 

karena sebab sekunder seperti trauma dan infeksi. Sedangkan untuk terapinya 

sendiri umumnya diberikan secara simtomatik yaitu berupa pengendalian faktor 

resiko, fisioterapi dan farmakologis (Kuptniratsaikul et al, 2009) 

Penatalaksanaan pada osteoarthiritis (OA) bertujuan untuk menghilangkan 

rasa nyeri dan kekakuan, menjaga atau meningkatkan mobilitas sendi, membatasi 
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kerusakan fungsi dan mengurangi faktor penyebab. Terapi farmakologis untuk 

penatalaksanaan rasa nyeri, paling efektif bila dikombinasikan dengan strategi 

terapi non famakologis dan terapi Bedah ini diberikan jika terapi farmakologis 

dan non farmakologis tidak berhasil untuk mengurangi rasa sakit dan juga untuk 

koreksi apabila terjadi deformitas sendi yang mengganggu aktivitas sehari-hari 

(Soeroso et al, 2007) 

Penatalaksaan osteoarthitis juga dapat dilakukan dengan obat tradisional 

salah satunya adalah Kunyit (Curcuma domestica).Kunyit adalah tumbuhan asli 

Asia yang digunakan untuk mengurangi peradangan. Di dalam rimpang kunyit 

terkandung antara lain kurkuminoid sebanyak 3%-4% (terdiri dari kurkumin, 

desmetoksi kurkumin, dan bisdesmetoksi kurkumin), minyak atsiri sebanyak 

2%-5% (terdiri dari seskuiterpen dan turunan fenilpropana), arabinosa, fruktosa, 

glukosa, pati, tanin, dan mineral yaitu magnesium, mangan, besi, tembaga, 

kalsium, natrium, kalium, timbal, seng, kobal, aluminium, dan bismuth 

(Kuptniratsaikul et al, 2009). 

Kurkumin memiliki efek inflamasi, termasuk lipoxygenase, cyclooxygenase 

(COX), fosfolipase, kolagenase, elastase, dan hyaluronidase.Kurkumin untuk 

menghambat aktivasi faktor radikal bebas transkripsi diaktifkan seperti faktor 

nuklir kappa B dan oksida nitrat synthase dan juga mengurangi sitokin 

proinflamasi. 

Berdasarkan uraian di atas, kunyit merupakan terapi yang dapat diterapkan 

pada penderita Osteoartritis (OA).Akan tetapi, bagaimana Efektivitas penggunaan 

kunyit dan bagaimana keamanannya? Inilah yang merupakan pertanyaan yang 

akan dibahas dalam skripsi ini. 
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Menurut ajaran Islam dimensi kesehatan bukan hanya kesehatan fisik, 

kesehatan mental dan kesehatan sosial saja tetapi kita harus menambah satu hal 

lagi yaitu kesehatan spritural atau iman.Manusia baru dapat dikatakan sehat 

apabila dokter menemukan kesehatan fisik, mental, sosial dan spiritual atau 

iman.Secara Khusus, baik dalam al-Qur’an maupun As-sunah, Islam memberikan 

anjuran untuk menggunakan rimpang kunyit sebagai bahan obat khususnya 

sebagai anti inflamasi. Akan tetapi dalam islam, dianjurkan untuk selalu menjaga 

kesehatan karena mencegah penyakit adalah lebih baik daripada mengobati. 

Demikian pula kunyit dalam mengurangi rasa nyeri pada osteoartritis dalam 

pandangan islam termasuk tanaman yang bermanfaat untuk mengurangi rasa nyeri 

pada pasien yang mengalami penyakit tersebut. Pada dasarnya tidak ada larangan 

dalam meng-konsumsi kunyit karena kandungan yang terdapat pada Kunyit terdir 

dari Kurcumin dan minyak Astiri yang tidak mengandung zat yang diharamkan 

karena Allah SWT melarang umatnya untuk mengkonsumsi makanan dan 

minuman yang mengandung suatu zat yang haram. Salah satu penyebab dari 

osteoartritis adalah Pola Hidup Sehat.Menurut Al-Qur’an mengajarkan kepada 

manusia agar selalu berusaha mendapatkan kebaikan dalam hal dunia, ataupun 

dalam hal akhirat. Dalam hadits Nabi dianjurkan untuk berobat tetapi jangan 

berobat dengan yang haram (al-muharram), racun dan dalam hadits yang lain 

digunakan kata al-khubuts. Di antara hikmah yang diperbolehkan memakan atau 

menggunakan yang haram dalam keadaan darurat, secara umum kembali pada 

upaya menghilangkan kesempitan dari orang-orang yang mukallaf. Juga demi 

menjaga keselamatan jiwa yang bersangkutan, untuk kepentingan orang lain 

(Zuhroni, 2010). 
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Berdasarkan hal tersebut, maka penulis memilih judul “Penggunaan Kunyit 

(Curcuma domestica) Dalam Mengurangi Rasa Nyeri Pada Pasien Osteoarhtritis 

(OA) Ditinjau Dari Kedokteran dan Islam” 

 

1.2. Permasalahan  

1. Bagaimana manfaat penggunaan kunyit pada penderita osteoarthritis ? 

2. Bagaimana efek anti nyeri penggunaan kunyit pada penderita 

osteoarthritis? 

3. Bagaimana efek samping penggunaan kunyit pada penderita osteoarthritis? 

4. Bagaimana pandangan Islam penggunaan kunyit dalam mengurangi rasa 

nyeri pada penderita osteoarthritis ? 

1.3. Tujuan  

1.3.1 Tujuan Umum  

Tujuan umum digunakan untuk membahas penggunaan Curcuma 

domestica (kunyit) dalam mengurangi rasa nyeri pada pasien 

Osteoarthritis (OA) ditinjau dari kedokteran dan islam. 

1.3.2 Tujuan Khusus  

1. Mengetahui bagaimana manfaat penggunaan kunyit pada 

penderita osteoarthritis ? 

2. Mengetahui bagaimana efek anti nyeri penggunaan kunyit pada 

penderita osteoarthritis? 

3. Mengetahui bagaimana Efek samping penggunaan kunyit pada 

penderita osteoarthritis ? 
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4. Mengetahui pandangan Islam penggunaan kunyit dalam 

mengurangi rasa nyeri pada penderita osteoarthritis ? 

1.4. Manfaat  

1. Bagi Mahasiswa  

Menambah pengetahuan ilmiah dan pengetahuan agama mengenai 

penggunaan Curcuma domestica(kunyit) dalam mengurangi rasa nyeri pada 

pasien Osteoarthritis (OA) 

2. Bagi Universitas YARSI 

Menambah sumber pengetahuan dalam kepustakaan Universitas YARSI 

tentang penggunaan Curcuma domestica(kunyit) dalam mengurangi rasa 

nyeri pada pasien Osteoarthritis (OA) dan menjadi referensi bagi penulisan 

selanjutnya. 

3. Bagi Masyarakat Umum  

Menambah pengetahuan masyarakat dalam mengenali efektivitas, 

keamanan dan efeksamping penggunaan Curcuma domestica(kunyit) dalam 

mengurangi rasa nyeri pada pasien Osteoarthritis (OA). 
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