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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1  Latar Belakang 

Dispepsia merupakan isitilah yang digunakan untuk suatu sindrom 

(kumpulan gejala atau keluhan) yang terdiri dari nyeri atau rasa tidak nyaman di 

ulu hati (daerah lambung), kembung, mual, muntah, sendawa, rasa cepat kenyang, 

dan perut terasa penuh. Keluhan ini tidak selalu ada pada setiap penderita. Bahkan 

pada seorang penderita, keluhan tersebut dapat berganti atau bervariasi, baik dari 

segi jenis keluhan maupun kualitas keluhan. Jadi, dispepsia bukanlah suatu 

penyakit, melainkan merupakan kumpulan gejala ataupun keluhan yang harus 

dicari penyebabnya (Sofro dan Anurogo, 2013). Menurut Djojoningrat (2014) 

kata dispepsia berasal dari bahasaYunani, “dys” yang berarti jelek atau buruk dan 

“pepsia” yang berarti pencernaan, jika digabungkan dispepsia memiliki arti 

indigestion atau kesulitan dalam mencerna. Semua gejala-gejala gastrointestinal 

yang berhubungan dengan masukan makanan disebut dispepsia, contohnya mual, 

heartburn, nyeri epigastrum, rasa tidak nyaman, atau distensi. 

 Infeksi Helicobacter pylori (H. pylori) adalah salah satu infeksi bakteri 

manusia kronis yang paling umum terjadi, setengah dari populasi dunia (Garza-

González, Perez-Perez, Maldonado-Garza, & Bosques-Padilla, 2014).   Akibat 

infeksi tersebut adalah gastritis kronis, tukak lambung dan duodenum, kanker 

lambung, dan primer limfoma lambung dari jenis jaringan limfoid terkait mukosa 

(limfoma MALT). Pemberantasan H. pylori mungkin menyembuhkan dispepsia, 

penyakit tukak lambung, dan limfoma MALT (Peedikayi, AlSohaibani, & 
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Alkhenizan, 2014). Program pengobatan untuk penerapan terapi pemberantasan 

H. pylori harus didasarkan pada kepatuhan patuhan , riwayat pengobatan 

antibiotik, dan resistensi antibiotik lokal. Program pengobatan yang umum 

termasuk terapi tiga kali lipat, terapi empat kali lipat (mengandung bismut), terapi 

sekuensial, terapi bersamaan dengan Inhibitor pompa proton (PPI) dan 

amoksisilin, klaritromisin dan metronidazol selama 10-14 hari (Rongli & Liya, 

2014). Namun, pengobatan pemberantasan H. pylori mengikuti rejimen ini 

menghasilkan tingkat penyembuhan lebih rendah dari 80%, terutama karena 

peningkatan resistensi klaritromisin (Romero, 2014).  

 Beberapa faktor bakteri mempengaruhi eradikasi tingkat keberhasilan 

terapi, dengan berkembangnya resistensi terhadap antibiotik sebagai hal yang 

paling penting. Apalagi sulitnya kepatuhan pasien karena reaksi buruk terhadap 

obat-obatan, biaya obat-obatan terlarang, atau kesulitan pasien sesuai dengan 

rejimen terapi jangan sampai diabaikan (Song & Ang, 2014). Baru-baru ini, 

khasiat triple terapi menurun secara global karena meningkatnya tingkat resistensi 

klaritromisin (Talebi Bezmin Abadi, 2014). 

 Furazolidone adalah turunan nitrofuran sintetis dengan aktivitas 

bakterisida atau bakteriostatik terhadap Gram positif dan bakteri Gram negatif. Ini 

diserap dengan baik di usus tanpa akumulasi jaringan. Ini telah digunakan untuk 

pemberantasan H. pylori pada penelitian terdahulu yang dikombinasikan dengan 

obat lain sebagai terapi lini kedua atau. Salah satu hambatan besar mengenai 

penggunaan furazolidon adalah hubungannya dengan efek samping yang 

signifikan (Eisig et al., 2009).  
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 Dalam perspektif Islam memandang manusia sebagai makhluk yang 

terhormat, layak, dan mampu mengemban amanah. Pengobatan ialah segala yang 

dilakukan untuk menyembuhkan penyakit seseorang. Pengobatan dapat berupa 

fisik,kimiawi,operatif, dan sebagainya (Uddin dkk,2002 ). Teknik pengobatan bisa 

dilakukan dengan dua cara, secara konservatif menggunakan obat-obatan untuk 

mengurangi keluhan yang timbul dan secara operatif ( Azra,2002 ).  

 Berdasarkan kaidah Islam jika suatu pekerjaan menimbulkan dua dampak 

kemudharatannya atau lebih, maka hendaklah diseleksi mana kira-kira yang lebih 

ringan resikonya ( Mijib,2001). Dalam ajaran agama Islam , semua umat Islam 

diajak untuk dapat memanfaatkan sesuatu yang ada di alam ini untuk 

kemaslahatan bersama. Oleh karena itu diharuskan menjaga kenikmatan yang 

Allah berikan, seperti menjaga kesehatan. Agama Islam sangat mengutamakan 

kesehatan (lahir dan batin) dan menempatkannya sebagai kenikmatan kedua 

setelah Iman (Husfar, 2012). Islam mewajibkan untuk menjaga kesehatan sedini 

mungkin, karena Allah telah berfirman dalam ayat QS. Ar Rum (30) : 54, yang 

menjelaskan bahwa dengan bertambahnya usia seseorang akan semakin rentan 

terkena penyakit. 

 Untuk menjaga kemaslahatan pada pasien Dispepsia maka diperlukan 

pengobatan yang tepat. Sehingga pasien untuk aktivitas dan ibadahnya tidak 

terganggu, dapat memanfaatkan kehidupan dengan baik, dan juga selalu 

mengasah otak dengan menambahkan informasi. Penyakit Dispepsia jika tidak 

diobati segera atau tidak diobati dengan tepat maka akan menurunkan kualitas 

hidup dan kognitif (Rahardja, Tjay, 2010). 
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 Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas skripsi dengan judul 

perbandingan efektivitas terapi Furazolodon dan Klaritromisin pada pasien 

sindrom Dispepsia ditinjau dari kedokteran dan Islam. 

1.2      Permasalahan 

1. Bagaimana cara kerja furazolidon dan klaritromisin pada Sindrom 

Dispepsia? 

2. Bagaimana manfaat dan kerugian bagi pasien Sindrom Dispepsia yang 

mendapatkan terapi furazolidon dan terapi klaritromisin ? 

3. Bagaimana perbandingan efektivitas antara furazolidon dengan 

klaritromisin pada penderita Sindrom Dispepsia 

4. Bagaimana pandangan Islam tentang penggunaan terapi furazolidon dan 

klaritromisin pada pasien Sindrom Dispepsia ? 

1.3 Tujuan 

1.3.1    Tujuan Umum 

  Untuk mengetahui perbandingan efektivitas terapi Furazolodon dan 

Klaritromisin pada pasien sindrom Dispepsia ditinjau dari kedokteran dan 

Islam. 

 

 

 

1.3.2 Tujuan Khusus  

1. Mengetahui dan menjelaskan cara kerja dari terapi furazolidon dan 

klaritromiasin 
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2. Mengetahui dan menjelaskan manfaat dan kerugian penggunaan terapi 

furazolidone dan klaritromisin pada penderita Sindrom Dispepsia 

3. Memahami dan menjelaskan perbandingan efektivitas furazolidon 

dengan klaritromisin pada penderita Sindrom Dispepsia 

4. Mengetahui dan menjelaskan pandangan Islam terhadap penggunaan 

terapi furazolidon dan klaritromisin pada pasien Sindrom Dispepsia 

 

1.4. Manfaat 

1.4.1 Bagi Penulis 

1. Memenuhi salah satu syarat kelulusan sebagai mahasiswa kedokteran 

di Fakultas Kedokteran Universitas YARSI. 

2. Meningkatkan pengetahuan tentang gambaran umum dan tinjauan 

agama tentang penggunaan terapi furazolidon dan klaritromisin pada 

penderita Sindrom Dispepsia . 

3. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam menulis karya 

tulis ilmiah yang baik dan benar. 

1.4.2 Bagi Civitas Akademika UniversitasYARSI 

 Diharapkan skripsi ini merupakan bahan masukkan bagi civitas 

akademika Universitas YARSI mengenai perbandingan efektivitas 

Furazolidon dengan Klaritromisin pada penderita Sindrom Dispepsia ditinjau 

dari kedokteran dan Islam. 

1.4.3 Bagi Masyarakat 

 Diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan umat 

Islam khususnya mengenai perbandingan efektivitas Furazolidon dengan 
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Klaritromisin pada penderita Sindrom Dispepsia, sehingga dapat meningkatkan 

kualitas hidup. 

1.4.4 Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan 

 Diharapkan skripsi ini dapat memberikan informasi dan menambah 

pengetahuan mengenai perbandingan efektivitas Furazolidon dengan 

Klaritromisin pada penderita Sindrom Dispepsia sehingga dapat digunakan 

sebagai salah satu pilihan terapi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


