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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ketamin merupakan suatu anestetik umum yang bekerja cepat, dapat 

menjadi obat anestetik tunggal, dan dapat menimbulkan analgesia, amnesia, 

hilangnya kesadaran serta imobilisasi dan memiliki keuntungan seperti, 

mempunyai waktu onset yang cepat, memiliki efek 4 kali lipat dibandingkan 

degan obat lainnya (Lunn el, al 2015). Ketamin memiliki efek analgesia kuat, 

stimulasi susunan saraf simpatis, bronkodilatasi dan jarang menekan pernapasan 

sehingga menyebabkan ketamin dapat menjadi alternatif penting bagi anestetik 

intravena lain serta adjuvan meskipun menimbulkan efek psikomimetik yang tidak 

menyenangkan. Ketamin dapat diberikan melalui berbagai rute meliputi intravena, 

intramuskular, oral, rektum, dan epidural) (Katzung, 2014). 

Ketamin satu-satunya anestetik intravena yang selain bersifat analgesik 

kuat juga mampu merangsang sistem kardiovaskuler sesuai dengan dosis 

pemberiannya dibandingkan dengan obat lainnya. Frekuensi jantung, tekanan 

darah arteri, dan curah jantung meningkat secara bermakna dari nilai dasarnya 

(Katzung, 2014). Ketamin yang diberikan secara intravena mempunyai onset yang 

relative singkat yaitu sekitar 1-2 menit dengan durasi 5-15 menit. (Auley et al, 

2013) 

Keuntungan penggunaannya sebagai anastesi adalah 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, 
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vasodilator otak yang meningkatkan aliran darah otak hingga anti kejang dan tidak 

menyebabkan depresi pernapasan yang signifikan sehingga ketamin masih 

digunakan dalam penggunaan obat anastesi (Katzung, 2014). 

Ketamin telah terbukti mempengaruhi sistem kardiovaskular, yang 

menyebabkan peningkatan baik pada denyut jantung maupun tekanan darah, 

ketamin mempunyai pengaruh simpatomimetik sehingga menyebabkan kejadian 

yang tidak diinginkan pada pasien-pasien dengan penyakit jantung atau ginjal 

(Adam et al, 2016). 

Dalam Al-Qur’an, kata maslahah banyak disebut dengan istilah manfaat 

yang berarti kebaikan yang terkait dengan material, fisik, dan psikologis. 

Maslahah sering diungkap juga dengan istilah lain seperti hikmah, huda dan 

barakah, yang berarti imbalan baik yang dijanjikan oleh Allah mulai di dunia dan 

hingga di akhirat. Dengan demikian maslahah mengandung pengertian 

kemanfaatan dunia dan akhirat. (Djazuli, 2015). 

Mafsadah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti rusak, 

rugi atau hancur. Kata mafsadah merupakan bentuk masdar dari kata kerja fasada 

yafsudu menjadi fusdan mafsadatan. Dari sudut pandang ilmu saraf (morfologi), 

kata mafsadah satu pola dengan kata madlarat. Kedua kata ini telah di 

Indonesiakan menjadi mafsadat dan madarat. Secara terminologi, mafsadah 

adalah sesuatu yang buruk atau tidak baik, merugikan atau tidak menguntungkan, 

dan sesuai petunjuk Allah harus dihilangkan ataupun ditinggalkan. (Djazuli, 2015) 

Sebagai kesimpulannya, anestesi harus dipilih menurut pengaruh 

kardiovaskularnya untuk mencegah gangguan yang tidak diharapkan (M.Bencze, 
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et, al 2013), sesuai dengan anjuran Islam yaitu memilih yang lebih banyak 

maslahah dibandingkan mafsadahnya. 

Bertitik tolak dari hal-hal yang telah disebutkan diatas, penulis ingin 

menyajikan skripsi yang menggambarkan hubungan ilmu kedokteran dan Islam. 

dengan judul “ Hubungan penggunaan ketamin pada peningkatan tekanan darah 

ditinjau dari kedokteran dan Islam ”. 

 

1.2. Permasalahan 

1. Bagaimana farmakologi ketamin ? 

2. Bagaimana hubungan penggunaan ketamin pada peningkatan tekanan 

darah ? 

3. Bagaimana pandangan kedokteran terhadap ketamin sebagai obat anastesi 

umum ? 

4. Bagaimana pandangan Islam terhadap hubungan penggunaan ketamin 

pada peningkatan tekanan darah ditinjau dari Islam ? 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Mengetahui hubungan ketamin terhadap peningkatan tekanan darah 

ditinjau dari kedokteran dan Islam 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui dan menjelaskan farmakologi ketamin  
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2. Mengetahui dan menjelaskan hubungan penggunaan ketamin pada 

peningkatan tekanan darah  

3. Mengetahui dan menjelaskan pandangan ketamin sebagai obat anastesi 

umum ditinjau dari kedokteran 

4. Mengetahui dan menjelaskan efek samping dari penggunaan ketamin 

terhadap peningkatan tekanan darah ditinjau dari Islam 

 

1.4 Manfaat 

1. Bagi penulis 

Dalam pembuatan skripsi ini, dapat mengetahui hubungan penggunaan 

ketamin pada peningkatan tekanan darah serta menemukan titik temu 

antara pandangan ilmu kedokteran dan  pandangan Islam yang dibahas.  

 

2. Bagi Universitas YARSI 

Diharapkan skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi civitas 

akademika Universitas YARSI, dapat menjadi kepustakaan selain buku 

pedomen ilmu kedokteran yang lain mengenai hubungan penggunaan 

ketamin pada peningkatan tekanan darah ditinjau dari kedokteran maupun 

Islam dan dapat bermanfaat sebagai referansi bagi penyusun yang akan 

datang. 

 

3. Bagi masyarakat 

Dapat menambah pengetahuan dan informasi kepada masyarakat 

mengenai hubungan penggunaan ketamin terhadap peningkatan tekanan 
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darah ditinjau dari kedokteran dan Islam sehingga dapat membantu 

pemilihan terapi yang lebih baik. 


