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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Berdasarkan ICD -10 dengan kode 50.9 penyakit Crohn (PC) adalah bagian 

dari Inflammatory Bowel Disease (IBD) yaitu penyakit inflamasi kronik yang 

melibatkan saluran cerna bersifat remisi dan relaps/kambuhan, dengan penyebab 

pasti yang belum diketahui hingga saat ini. PC memiliki proses inflamasi yang 

melibatkan semua lapisan dinding usus sehingga meningkatkan risiko perforasi dan 

komplikasinya berupa fibrosis, fistulasi abses dan striktur. PC lebih banyak 

ditemukan di benua Eropa dan Amerika namun pada penelitian yang dilakukan di 

Taiwan, PC mulai mengalami peningkatan terutama 20 tahun terakhir. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan dari tahun 1998 hingga 2008 menunjukkan insidensi PC 

mengalami peningkatan dari 0,19 menjadi 0,24/100.000 jiwa. Sedangkan 

prevalensinya meningkat dari 0,19 menjadi 1,78/100.000 jiwa dari 1998 hingga 

2008 (Wei dkk, 2013). Hasil yang berbeda di Korea selatan dari tahun 2011 hingga 

2014 angka insidensi mengalami penurunan dari 3,1 menjadi 2,8/100.000 jiwa  

(Jung dkk, 2017). Menurut penelitian lain yang dilakukan di Asia Pasifik mencakup 

Australia, China, Hongkong, Indonesia, Macau, Malaysia, Singapore, Srilanka, dan 

Thailand. Insidensi tertinggi penyakit Crohn terdapat di Australia sebanyak 

14.00/100.000 jiwa dari tahun 2011 hingga 2012 (Ng dkk, 2013). Peningkatan 

Insidensi PC di Asia Pasifik dipengaruhi beberapa faktor salah satunya adalah 

faktor lingkungan dan  adanya kemiripan genetik dengan Eropa dan Amerika, 

dimana angka insidensi di negara tersebut juga tinggi. Selain itu, praktisi kesehatan 

di Australia menerima perintah tertulis mengenai penelitian ini sehingga mereka 

memberikan perhatian lebih terhadap kasus IBD dan data yang didapat menjadi 

optimal (Ng dkk, 2013). 
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Penelitian di Indonesia yang berfokus terhadap penyakit ini belum ada. Data 

yang didapatkan masih berdasarkan laporan Rumah Sakit di Jakarta dan daerah lain. 

Pengambilan data dilakukan secara survey. Berdasarkan data endoksopi masing-

masing rumah sakit tersebut angka tertinggi sebanyak 10,2 % dari 166 pasien 

kolonoskopi di RS Usada Insani Tangerang pada tahun 2007. Sedangkan angka 

terendah sebanyak 1,70% dari 113 pasien terdapat di RSZA Banda Aceh dari tahun 

2006-2007. Perbandingan dari tahun ke tahun belum tersedia dikarenakan 

perbedaan kemampuan pemeriksaan penunjang dalam mendiagnosis penyakit ini 

(Djojoningrat dkk, 2014).  

Penatalaksanaan PC ditekankan kepada penghambatan proses inflamasi 

karena etiologi dan patogenesis yang belum jelas. Prinsip terapi medikamentosa  

PC yaitu, mengobati keradangan aktif secara cepat sampai terjadi remisi, mencegah 

peradangan berulang, mempertahankan remisi selama mungkin, dan mengobati 

serta mencegah komplikasi (Djojoningrat dkk, 2014). 

Penatalaksanaan dapat dilakukan dengan cara, mengurangi kerja usus 

melalui perubahan pola diet, pemberian anti inflamasi berupa kortikosteroid, dan 

pemberian antibiotik. Meskipun penggunaan kortikosteroid oral menimbulkan efek 

samping tapi hingga saat ini masih digunakan untuk serangan akut. Efek samping 

dari kortikosteroid antara lain, penambahan berat badan, peningkatan nafsu makan, 

dan psikosis (Asl dkk, 2018). Golongan aminosalisilat digunakan sebagai 

pencegahan keradangan berulang dengan dosis pemeliharaan yang bersifat 

individual atau melalui subtitusi obat steroid. Pemberian obat golongan ini harus 

didahului pemeriksaan fungsi ginjal karena efek samping yang ditimbulkan berupa 

nefritis (Curkovic dkk, 2014). 

Beberapa obat anti tumor juga sering digunakan untuk kasus penyakit Crohn 

fistulate sedang dan berat. Namun obat anti tumor ini dapat menimbulkan efek 

samping. Penelitian obat anti tumor yaitu Vedolizumab  efektif sebagai terapi 

pemeliharaan pada PC namun dengan efek samping berupa nasofaringitis (Wang 

dkk, 2014). 
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Dari efek samping yang ditimbulkan diatas, penggunaan bakteri sebagai 

probiotik menjadi pertimbangan pengobatan pada penyakit ini. Bakteri di usus 

memiliki peranan penting dalam memicu, mempertahankan, dan eksaserbasi pada 

IBD. Probiotik dapat membantu menyeimbangkan bakteri usus dalam cara yang 

berbeda yaitu mengubah yang tadinya pro-inflamasi menjadi anti-inflamasi (Amer 

dkk, 2018). 

Probiotik merupakan mikroorganisme hidup non-patogen yang mampu 

memberikan efek yang menguntungkan kesehatan hostnya apabila dikonsumsi 

dalam jumlah yang cukup (FAO/WHO,2001). Penggunaan probiotik pada PC dapat 

diberikan bersamaan dengan terapi lainnya. Penelitian mengungkapkan pemberian 

kortikosteroid bersamaan dengan probiotik dapat meningkatkan efek klinis, 

mengurangi infeksi, meningkatkan efek protektif dari flora usus, dan mengatur 

produksi dan sekresi sitokin inflamasi (Su dkk, 2018). Kemajuan teknologi saat ini 

memudahkan peneliti untuk menemukan strain bakteri yang dapat membantu dalam 

proses penyembuhan penyakit Crohn. Penelitian lain mengungkapkan Clostridium 

butyricum sebagai probiotik menginduksi makrofag untuk memproduksi IL-10 

pada mukosa yang inflamasi melalui Toll like receptor sehingga mengurangi 

inflamasi (Kanai 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. 

Apabila menggunakan bahan yang haram tidak diperbolehkan dalam islam 

terkecuali dalam keadaan darurat.  
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Probiotik merupakan bakteri yang hidup dan dapat memberikan manfaat 

apabila hidup di tempat inangnya. Hal ini menunjukkan adanya hubungan saling 

menguntungkan antara probiotik dan manusia sehingga menjadi hal yang menarik 

untuk dibahas secara Islam. 

 

Hal ini yang membuat penulis tertarik mengkaji dalam skripsi ini tentang 

Pemberian bakteri Clostridium butyricum sebagai probiotik dalam penyakit Crohn 

dari sudut pandangan kedokteran dan Islam yang diduga dapat bermanfaat sebagai 

pendamping terapi dan memiliki efek samping yang lebih aman. 
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1.2  Permasalahan 

1.  Apa yang dimaksud dengan penyakit Crohn? 

2.  Apa yang dimaksud dengan probiotik? 

3.  Bagaimana manfaat dari Clostridium butyricum dalam penyakit Crohn? 

4.  Bagaimana pandangan Islam mengenai pemberian bakteri Clostrydium 

butyricum sebagai probiotik dalam penyakit Crohn? 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Memaparkan informasi mengenai pemberian bakteri Clostridium butyricum 

sebagai probiotik pada penyakit Crohn menurut pandangan keokteran dan Islam. 

 

1.3.2  Tujuan Khusus 

1. Memahami dan menjelaskan tentang penyakit Crohn menurut pandangan 

ilmu kedokteran 

2. Memahami dan menjelaskan tentang probiotik dalam pandangan ilmu 

kedokteran 

3. Memahami dan menjelaskan tentang manfaat bakteri Clostridium butyricum 

dalam penyakit Crohn menurut pandangan ilmu kedokteran 

4.  Memahami dan menjelaskan pandangan Islam tentang pemberian bakteri 

Clostridium butyricum sebagai probiotik pada penyakit crohn. 
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1.4  Manfaat 

1.  Bagi penulis 

Dalam pembuatan skripsi ini, dapat mempelajari dan menambah pengetahuan 

mengenai pemberian bakteri Clostridium butyricum sebagai probiotik pada 

penyakit Crohn, serta menemukan titik temu antara pandangan Islam dan 

kedokteran mengenai topik yang dibahas. 

 

2. Bagi Civitas  

Akademika Universitas YARSI diharapkan skripsi ini dapat menambah khazanah 

ilmu pengetahuan bagi civitas akademika Universitas YARSI ,dapat menjadi 

tambahan kepustakaan selain buku pedoman ilmu kedokteran yang lain mengenai 

pemberian bakteri Clostridium butyricum sebagai probiotik pada penyakit Crohn 

dan dapat bermanfaat sebagai referensi penyusunan skripsi yang akan datang. 

 

3.  Bagi Masyarakat 

Diharapkan skripsi ini dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan 

masyarakat mengenai pemberian bakteri Clostridium butyricum sebagai probiotik 

pada penyakit Crohn, sehingga masayarakat dapat meningkatkan kualitas kesehatan 

mereka dengan menghindari faktor-faktornya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


