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ABSTRAK 

HUBUNGAN PENGGUNAAN KETAMIN PADA PENINGKATAN 

TEKANAN DARAH DITINJAU DARI KEDOKTERAN  

DAN ISLAM 

 

Ketamin adalah satu-satunya anestetik intravena yang selain bersifat analgesik kuat juga 

mampu merangsang sistem kardiovaskuler sesuai dengan dosis pemberiannya dan sangat 

berguna bagi pasien geriatrik yang beresiko kecil dan pasien lain yang beresiko besar 

terhadap syok septik atau syok kardiogenik karena anastetik ini bersifat kardiostimulator, 

vasodilator otak yang meningkatkan aliran darah otak hingga anti kejang dan tidak 

menyebabkan depresi pernapasan yang signifikan. Ketamin terbantuk dari sikloheksan 

berupa lipofili yang merupakan bentuk lain dari garam sodium. 

Tekanan darah adalah kekuatan yang dihasilkan arteri dengan memompa darah dari 

jantung. Darah mengalir karena adanya perubahan tekanan, dimana terjadi perpindahan 

dari area bertekanan tinggi kearah bertekanan rendah. Suatu tekanan darah dipengaruhi 

oleh Cardiac Output (CO), resistensi perifer (TPR), usia, stress, etnik, jenis kelamin, 

aktivitas dan berat badan, merokok hingga penggunaan obat-obatan. Bila salah satu faktor 

yang mempengaruhi tekanan darah mengalami kenaikan atau terganggu, makan tekanan 

darah akan mengalami peningkatan. 
tujuan umum penulisan skripsi ini adalah mengetahui pandangan kedokteran dan Islam 

mengenai efek penggunaan ketamin terhadap peningkatan tekanan darah. Tujuan 

khususnya adalah mengetahui tentang ketamin, fungsi dan penggunaan ketamin dan 

tekanan darah, mengetahui pandangan Islamnya mengenai penggunaan ketamin dan 

mengetahui pandangan Islam mengenai hubungan ketamin dengan peningkatan tekanan 

darah. 

Penggunaan ketamin yang belebihan dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. 

Demi mencegah terjadinya gangguan tersebut, harus terdapat batasan dalam 

penggunaannya. 

Penggunaan ketamin dibolehkan karena manfaat yang dapat diberikan pada penggunanya 

seperti memberikan rasa analgesik sehingga tujuannya penggunaannya adalah 

mempermudah pengerjaan operasi dan membuat pasien lebih nyaman saat akan dilakukan 

operasi. Manfaat tersebut sesuai dengan kaidah fiqih “hukum asal sesuatu yang 

bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram”. 

Ilmu kedokteran dan agama Islam sejalan bahwa pengguanaan ketamin dapat digunakan 

asalkan lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan keburukannya.. Sarannya adalah 

bagi peneliti diharapkan agar menyebarluaskan hasil penelitian efek penggunaan 

ketamine terhadap peningkatan tekanan darah kepada masyarakat agar pengetahuan 

masyarakat mengenai terapi ini menjadi lebih baik dan bagi tenaga kesehatan khususnya 

dokter agar dapat menginformasikan mengenai penggunaannya dapat menyebabkan 

gangguan 
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