
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Obesitas merupakan salah satu permasalahan kesehatan utama yang dihadapi dunia, 

terutama di negara-negara berkembang. Setiap tahunnya, sekitar 2,8 juta penduduk di dunia 

meninggal karena kelebihan berat badan dan obesitas. Berdasarkan prevalensi pada tahun 

2008, terjadi peningkatan prevalensi penduduk yang kelebihan berat badan atau obesitas. 

Data tahun 1980 menunjukkan angka 5% pada pria dan angka 8% pada wanita dan data 

2008 mengalami peningkatan dengan angka 10% pada pria dan 14% pada wanita (WHO). 

     Dampak dan risiko yang ditimbulkan oleh permasalahan kesehatan ini adalah beragam 

komplikasi penyakit yang berat, seperti penyakit jantung, Diabetes Mellitus tipe 2, dan 

penyakit metabolik lainnya. Banyak jenis alternatif pengobatan yang telah diupayakan 

untuk mengatasi permasalahan kesehatan ini, salah satunya adalah terapi auricular 

acupuncture sebagai terapi untuk mengontrol berat badan. Namun, belum banyak 

penelitian yang benar-benar berfokus pada efek terapi tersebut terhadap profil lipid dan 

kaitannya dengan prevalensi kelebihan berat badan dan obesitas di Indonesia.  

     Penelitian ini difokuskan pada efek terapi auricular acupuncture terhadap profil lipid 

darah karena profil lipid darah sangatlah berkaitan dengan prevalensi terjadinya kelebihan 

berat badan maupun obesitas. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat 

peningkatan kadar kolesterol total, trigliserida dan LDL pada pasien dengan kelebihan berat 

badan maupun obesitas, dan sebaliknya ditemukan penurunan pada kadar HDL (Ugwuja et 

al, 2013). Pada penelitian lain yang telah dilakukan pada 50 subjek dengan Indeks Massa 

Tubuh (IMT) > 25 kg/m² ditemukan peningkatan yang signifikan pada kolesterol total, 

LDL, VLDL dan kilomikron dan sebaliknya terjadi penurunan yang signifikan pada kadar 

HDL (Bhatti MS et al, 2001). 

  

Ajaran Islam menilai gizi memainkan peran penting dan konstruktif dalam membangun 

jati diri dan sifat-sifat moral manusia. Dalam Islam, ketentuan makanan dan minuman 

adalah halal, baik, dan tidak berlebihan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-

A’raf 31: “Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”  



Pola hidup sehat mencakup tata cara seseorang menjalani kehidupan dengan mengisi 

hidupnya dengan aturan yang telah disyariatkan oleh agama Islam dan telah dicontohkan 

oleh Nabi Muhammad SAW, baik cara hidup maupun cara makan dan sebagainya. 

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Sesungguhnya aku berpuasa dan berbuka, shalat, 

dan aku pun mengawini wanita. Maka barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, 

bukanlah dari golonganku.” (H.R. Ahmad, Bukhari dan Muslim). 

Dalam ajaran Islam, apabila sakit dianjurkan untuk berobat. Sebagaimana sabda 

Rasulullah SAW “Berobatlah, karena Allah telah menetapkan obat bagi setiap penyakit 

yang diturunkan-Nya, kecuali satu penyakit!” Para sahabat bertanya : “Penyakit apa itu 

wahai Rasulullah?” Beliau menjawab : “Penyakit tua.” (H.R. Ahmad). 

Berdasarkan yang dikutip dari Gori et al (2007), akupunktur merupakan terapi yang 

bertujuan untuk membantu mengembalikan fungsi normal tubuh dengan stimulasi pada 

titik-titik tertentu di tubuh. Dalam mengikuti perkembangan zaman, akupunktur sebagai 

terapi alternatif telah dipraktikkan sejak zaman nabi. Metode ini dikenal dengan istilah 

hijamah atau lazim dikenal dengan pengobatan bekam. Prinsip kedua metode terapi ini 

sama, yaitu dengan menusukkan jarum pada titik tertentu di tubuh. Hal ini terbukti dengan 

petunjuk Rasulullah SAW yang memberikan arahan bahwa pengobatan bekam itu harus 

disesuaikan dengan titik tertentu yang ada pada tubuh seseorang karena didalam tubuh 

seseorang mempunyai letak titik yang berbeda dan mempunyai fungsi yang berbeda.  

Pada masa perkembangan Islam, pengobatan bekam mencapai puncaknya di Irak sekitar 

tahun 300 Hijriah dengan dibuktikan bekam dilakukan dengan berbagai macam metode, 

alat-alat baru yang lebih higienis dan mempunyai konsep perpaduan dari Rasulullah saw 

(Titik Bekam Nabi) dan ilmu kesehatan yang lainnya. Selanjutnya pada Abad 18 bekam 

mengalami perkembangan yang sangat pesat di dataran Eropa dan Amerika dengan 

diterbitkannya jurnal-jurnal ilmiah bekam dan penelitian bekam. Rasulullah SAW 

menganjurkan kita sebagai umat Islam untuk melakukan terapi ini, berdasarkan sabda 

Rasulullah SAW: “Sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah bekam” (H.R. 

Muslim).  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk menulis 

skripsi mengenai gambaran auricular acupuncture sebagai terapi alternatif terapi terhadap 

kolesterol HDL ditinjau dari kedokteran dan Islam. 

 



1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah pada penelitian ini adalah adakah pengaruh terapi auricular acupuncture terhadap 

kadar kolesterol HDL. 

1.3 Pertanyaan penelitian 

1. Bagaimana profil kadar kolesterol HDL pada pasien dengan obesitas? 

2. Apakah penggunaan auricular acupuncture berpengaruh terhadap kadar kolesterol 

HDL setelah dilakukan terapi? 

3. Bagaimana tinjauan Islam terhadap penggunaan auricular acupuncture sebagai 

alternatif terapi terhadap kadar kolesterol HDL? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui gambaran  auricular acupuncture terhadap kadar kolesterol HDL sebelum 

dan setelah dilakukan terapi 

2. Mempelajari tinjauan Islam terhadap penggunaan auricular acupuncture sebagai 

alternatif terapi terhadap kolesterol HDL 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat metodologik: 

Data yang diperoleh sebagai hasil penelitian dapat memberikan masukan dan informasi 

yang berguna mengenai pengaruh terapi auricular acupuncture terhadap kadar kolesterol 

HDL 

Manfaat aplikatif: 

1. Hasil penelitian yang diperoleh dapat dijadikan acuan bagi masyarakat mengenai 

manfaat terapi auricular acupuncture untuk kesehatan, terutama sebagai alternatif 

penurunan berat badan 

2. Memberikan jawaban berupa informasi dan bukti yang konkrit mengenai manfaat terapi 

auricular acupuncture bagi masyarakat 

Manfaat teoritik: 



Data yang diperoleh dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut di masa 

yang akan datang. 


