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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Demensia merupakan masalah besar dan serius yang dihadapi oleh negara-

negara maju, dan telah pula menjadi masalah kesehatan yang mulai muncul di 

negara-negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini disebabkan oleh makin 

menggemuknya penyakit-penyakit degeneratif serta makin meningkatnya usia 

harapan hidup di hampir seluruh belahan dunia. Studi prevalensi menunjukkan 

bahwa di Amerika Serikat, pada populasi di atas umur 65 tahun, persentase orang 

dengan penyakit Alzheimer (penyebab terbesar demensia) meningkat dua kali lipat 

setiap pertambahan umur lima tahun. Tanpa pencegahan dan pengobatan yang 

memadai, jumlah pasien dengan penyakit Alzheimer di negara tersebut meningkat 

dari 4,5 juta pada tahun 2000 menjadi 13,2 juta orang pada tahun 2005 (Bird & 

Miller, 2005). 

 Biaya yang dikeluarkan untuk merawat pasien dengan penyakit Alzheimer 

juga sangat luar biasa, sekitar US$83,9 milyar sampai US$100 milyar pertahun 

(data di Amerika Serikat tahun 1996). Biaya-biaya tersebut selain meliputi biaya 

medis, perawatan jangka panjang, dan perawatan di rumah, juga perlu 

diperhitungkan hilangnya produktivitas pramuwerdha. Dari segi sosial, keterlibatan 

emosional pasien dan keluarganya juga patut menadi pertimbangan karena akan 

menjadi sumber morbiditas yang bermakna, antara lain akan mengalami stres 

psikologis yang bermakna (Bird & Miller, 2005). 

 Secara klinis munculnya demensia pada seorang usia lanjut sering tidak 

disadari karena awitannya yang tidak jelas dan perjalanan penyakitnya yang 

progresif namun perlahan. Selain itu pasien dan keluarga juga sering menganggap 

bahwa penurunan fungsi kognitif yang terjadi pada awal demensia (biasanya 

ditandai dengan berkurangnya fungsi memori) merupakan suatu hal yang wajar 

pada seorang yang sudah menua. Akibatnya, penurunan fungsi kognitif terus akan 

berlanjut sampai akhirnya mulai mempengaruhi status fungsional pasien dan pasien 
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akan jatuh pada ketergantungan kepada lingkungan sekitarnya. Saat ini telah 

disadari bahwa diperlukan deteksi dini terhadap munculnya demensia, karena 

ternyata berbagai penelitian telah menunjukkan bila gejala-gejala penurunan fungsi 

kognitif dikenali sejak awal maka dapat dilakukan upaya-upaya meningkatkan atau 

paling tidak mempertahankan fungsi kognitif agar tidak jatuh pada keadaan 

demensia (Cummings, 2004). 

 Selain peran pasien dan keluarga dalam pengenalan gejala-gejala penurunan 

fungsi kognitif dan demensia awal, dokter dan tenaga kesehatan lain juga 

mempunyai peran yang besar dalam deteksi dini dan terutama dalam pengelolaan 

pasien dengan penurunan fungsi kognitif ringan. Dengan diketahuinya berbagai 

faktor risiko (seperti hipertensi, diabetes melitus, stroke, riwayat keluarga, dan lain-

lain) berhubungan dengan penurunan fungsi kognitif yang lebih cepat pada 

sebagian orang usia lanjut, maka diharapkan dokter dan tenaga kesehatan lain dapat 

melakukan upaya-upaya pencegahan timbulnya demensia pada pasien-pasiennya. 

Selain itu, bila ditemukan gejala awal penurunan fungsi kognitif pasien yang 

disertai beberapa faktor yang mungkin dapat memperburuk fungsi kognitif pasien 

maka seorang dokter dapat merencanakan berbagai upaya untuk memodifikasinya, 

baik secara farmakologis maupun non farmakologis (Bird & Miller, 2005). 

 Salah satu terapi farmakologi yang bisa diberikan pada pasien Alzheimer 

adalah melatonin agonis reseptor. Obat ini biasanya digunakan untuk mengatasi 

insomnia. Namun pada beberapa pasien Alzheimer ditemukan perbaikan klinis 

setelah diberikan melatonin agonis reseptor (Yeh dkk, 2015). 

 Setiap kejadian yang datang kepada seorang mukmin adalah suatu kebaikan 

baginya karena apabila Allah SWT memberikan  ujian berupa sakit maka haruslah 

bersabar sedangkan bila diberikan kelapangan maka seorang mukmin harusnya 

bersyukur. Suatu penyakit diturunkan oleh Allah SWT untuk meningkatkan 

keimanan hambanya. Penyakit yang datang berulang kali menimpa seorang 

mukmin bisa menjadi azab atau ujian untuk meningkatkan ketakwaanya kepada 

Allah SWT. Apabila datang penyakit dianjurkan untuk mencari pengobatan karena 

merupakan upaya memelihara jiwa dan raga yang menjadi salah satu tujuan syari’at 

Islam. Pengobatan yang diperbolehkan yaitu menggunakan bahan yang halal. 
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Apabila menggunakan bahan yang haram tidak diperbolehkan dalam Islam 

terkecuali dalam keadaan darurat.  

Hal ini yang membuat penulis tertarik mengkaji dalam skripsi ini tentang 

pemberian melatonin agonis reseptor pada penyakit Alzheimer dari sudut 

pandangan kedokteran dan Islam yang diduga dapat bermanfaat sebagai alternatif 

terapi. 

 

1.2  Permasalahan 

1.  Bagaimana farmakodinamik dari melatonin agonis reseptor? 

2.  Bagaimana manfaat dari melatonin agonis reseptor pada penyakit  

Alzheimer? 

3.  Bagaimana pandangan Islam mengenai pemberian melatonin agonis 

reseptor pada penyakit Alzheimer? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mampu memahami dan menjelaskan mengenai pemberian melatonin agonis 

reseptor pada penyakit Alzheimer menurut pandangan kedokteran dan Islam, serta 

menambah pengalaman dalam menyusun karya ilmiah yang baik dan benar. 

 

1.3.2  Tujuan Khusus 

1. Memahami dan menjelaskan tentang farmakodinamik melatonin agonis 

reseptor. 

2. Memahami dan menjelaskan tentang manfaat melatonin agonis reseptor 

pada penyakit Alzheimer menurut pandangan ilmu kedokteran 

3.  Memahami dan menjelaskan pandangan Islam tentang pemberian melatonin 

agonis reseptor pada penyakit Alzheimer. 
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1.4  Manfaat 

1.  Bagi Penulis 

Dalam pembuatan skripsi ini, dapat mempelajari dan menambah  

pengetahuan mengenai pemberian melatonin agonis reseptor pada penyakit 

Alzheimer, serta menemukan titik temu antara pandangan Islam dan 

kedokteran mengenai topik tersebut. 

2. Bagi Civitas  

Akademika Universitas YARSI diharapkan skripsi ini dapat menambah 

khazanah ilmu pengetahuan bagi civitas akademika Universitas YARSI. 

3.  Bagi Masyarakat 

Diharapkan skripsi ini dapat memberikan informasi dan menambah 

pengetahuan masyarakat mengenai pemberian melatonin agonis reseptor 

pada penyakit Alzheimer, sehingga masayarakat dapat meningkatkan 

kualitas kesehatan mereka dengan menghindari faktor risikonya. 

 


