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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Gangguan tidur merupakan masalah kesehatan yang paling umum dialami 

oleh masyarakat dan sekitar sepertiga populasi dunia pernah mengalami gangguan 

tidur (Setiabudhi, 2011). Menurut PPDJ-III, gangguan tidur secara garis besar 

dibagi menjadi dua, yaitu dissomnia dan parasomnia. Parasomnia merupakan 

peristiwa episodik abnormal yang terjadi selama masa tidur. Termasuk dalam 

golongan ini adalah somnabulisme, terror tidur, dan mimpi buruk (Maslim, 2002). 

Gangguan tidur yang berkepanjangan mampu mengubah siklus tidur biologis, 

menurunkan daya tahan tubuh serta prestasi kerja, mudah tersinggung, gangguan 

depresi, kurang konsentrasi, kelelahan, yang akan mempengaruhi keselamatan diri 

sendiri atau orang lain dan menurunkan kualitas hidup penderita (Asnis et.al, 

2016). 

Penatalaksanaan gangguan tidur bertujuan untuk mengurangi morbiditas, 

termasuk risiko depresi dan kecacatan mental, serta meningkatkan kualitas hidup 

penderita dan keluarganya. Penatalaksanaan yang baik dan adekuat diharapkan 

mampu memperbaiki kualitas hidup penderita dengan mengesampingkan efek 

merugikan dari obat dan mencegah terjadinya kecacatan fungsional maupun 

mental (Maslim, 2002; Sadock, 2010; Edinger dan Means, 2015). Salah satu 

terapi yang sering dilakukan adalah dengan penggunaan obat sedatif yang bekerja 

menekan aktivitas kesadaran di otak sehingga memberikan rasa kantuk. Namun, 

demikian, penggunaan obat tersebut seringkali menimbulkan efek samping seperti 
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mengantuk sepanjang hari, penurunan kemampuan kognitif dan fungsional, 

ketergantungan, serta efek samping lainnya pada berbagai sistem organ lainnya 

yang terutama terjadi pada penggunaan jangka panjang. Berbagai studi telah 

dilakukan untuk mengetahui efektivitas dan keamanan penggunaan obat sedatif 

terhadap penderita gangguan tidur, salah satunya yaitu midazolam yang 

merupakan suatu hipnotik sedatif kerja cepat (Jain et al, 2013). 

Menurut pandangan Islam, tidur merupakan karunia dan nikmat yang 

diberikan oleh Allah kepada manusia untuk disyukuri. Ketika terjadi suatu kondisi 

dimana nikmat tidur tersebut terganggu, misalnya pada parasomnia atau mimpi 

buruk, maka dapat menurunkan kualitas hidup penderita dan menimbulkan 

gangguan mental (Setiabudhi, 2011). Kondisi yang demikian tersebut mampu 

menghambat pencapaian tujuan syariat Islam (Maqshid as-Syariah), yang 

meliputi pemeliharaan nyawa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-’aql), harta (hifzh al-

mal), dan agama (hifzh al-din) (Zuhroni, 2010). Segala kondisi yang dapat 

menghambat tujuan syariat Islam memerlukan pengobatan, sebagaimana yang 

telah disebutkan dalam berbagai literatur Islam bahwa Nabi Muhammad SAW 

pernah berobat untuk dirinya sendiri serta pernah menyuruh keluarga dan 

sahabatnya berobat ketika sakit (Abduh, 2010).  

Dalam pandangan Islam tidak semua jenis pengobatan diperbolehkan, 

dikarenakan Islam sangat mengutamakan prinsip menarik maslahah (manfaat) dan 

menolak mafsadah (kerusakan), sehingga segala jenis pengobatan yang 

mengandung banyak manfaat akan menjadi pertimbangan untuk diterapkan, 

sebaliknya segala pengobatan yang membuat kerusakan diharamkan. Oleh karena 

itu sebelum memberikan suatu obat pada pasien, terlebih dulu dipelajari 
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bagaimana efektivitas obat tersebut dalam menyembuhkan penyakit, bagaimana 

cara kerjanya, apa isi kandungan obatnya, adakah efek samping yang 

membahayakan pasien, serta terjangkau atau tidaknya pengobatan tersebut dari 

segi biaya dan jarak lokasinya (Hawari, 2008). 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk menulis 

skripsi dengan judul “Efektivitas Dan Keamanan Midazolam Sebagai Terapi 

Gangguan Parasomnia Ditinjau Dari Sudut Pandang Kedokteran Dan 

Islam”. 

 

1.2. Permasalahan 

1. Bagaimana mekanisme aksi midazolam dalam mengatasi gangguan 

parasomnia ?  

2. Bagaimana efektivitas dan keamanan midazolam sebagai terapi gangguan 

parasomnia ? 

3. Bagaimana pandangan Islam mengenai efektivitas dan keamanan 

midazolam sebagai terapi gangguan parasomnia ?  

1.3. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Memahami dan mampu menjelaskan mengenai efektivitas dan keamanan 

midazolam sebagai terapi gangguan parasomnia ditinjau dari sudut 

pandang kedokteran dan Islam. 

 

2. Tujuan Khusus 

1. Memahami dan mampu menjelaskan mengenai mekanisme aksi 

midazolam dalam mengatasi gangguan parasomnia.  
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2. Memahami dan mampu menjelaskan mengenai efektivitas dan keamanan 

midazolam sebagai terapi gangguan parasomnia. 

3. Memahami dan mampu menjelaskan pandangan Islam mengenai 

efektivitas dan keamanan midazolam sebagai terapi gangguan parasomnia. 

 

1.4. Manfaat 

1. Bagi Penulis  

Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai efektivitas dan keamanan 

midazolam sebagai terapi gangguan parasomnia ditinjau dari sudut 

pandang kedokteran dan Islam, serta menambah pengalaman dalam 

membuat karya ilmiah yang baik dan benar.  

2. Bagi Universitas YARSI  

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan di perpustakaan YARSI serta menjadi bahan masukan bagi 

civitas akademika mengenai efektivitas dan keamanan midazolam 

sebagai terapi gangguan parasomnia ditinjau dari sudut pandang 

kedokteran dan Islam. 

3. Bagi Masyarakat  

Diharapkan skripsi ini dapat membantu menambah khasanah 

pengetahuan masyarakat mengenai efektivitas dan keamanan midazolam 

sebagai terapi gangguan parasomnia ditinjau dari sudut pandang 

kedokteran dan Islam. 


