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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
 
1.1. Latar Belakang 

Gangguan Spektrum Autisme merupakan gangguan perkembangan saraf 

pada anak yang ditandai sebagai hambatan dalam menjalin komunikasi dan 

interaksi sosial serta ditandai dengan masalah yang menyangkut perilaku, seperti 

perilaku yang berulang (repetitif) dan kurangnya rasa tertarik (minat) pada 

lingkungan sekitarnya (Samsam et.al, 2014). Angka kejadian autisme saat ini 

makin meningkat dari tahun ke tahun. Saat ini gangguan autisme mulai menjadi 

masalah kesehatan masyarakat dengan beban biaya pengobatan yang cukup 

mahal. Perilaku iritabilitas, impulsif, agresi, inatensi dan gangguan berinteraksi 

sosial seringkali berdampak negatif pada kehidupan penderita dan keluarganya. 

Selain itu, banyak obat-obatan yang tidak menunjukkan efektivitas dalam 

mengatasi perilaku gangguan autisme dan sebaliknya menimbulkan efek samping 

bagi penderita (Wink et al, 2016). 

Penyebab autisme bersifat multifaktorial yang merupakan interaksi antara 

faktor neuroanatomi, genetik dan lingkungan. Studi klinis kedokteran 

menunjukkan bahwa salah satu penyebab gangguan autisme adalah adanya 

peningkatan radikal bebas dan senyawa toksik pada sel-sel saraf di otak yang 

menyebabkan kerusakan pada DNA sel dan memicu kematian (apoptosis) sel, 

yang berpotensi mempengaruhi perkembangan saraf pada masa-masa awal 



2 
 

kehidupan anak. Sehingga dugaan pemberian antioksidan seperti n-asetilsistein 

atau glutathione kemungkinan besar memberikan manfaat besar pada penurunan 

gejala autisme (Slattery et al, 2015). 

Menurut pandangan Islam, gangguan autisme merupakan penyakit pada 

perkembangan jiwa anak yang mampu menyebabkan berbagai hambatan pada 

kehidupan sehari-hari, berkomunikasi sosial, dan beribadah kepada Allah, 

sehingga dapat berdampak negatif pada kehidupan penderita dan keluarganya. 

Gangguan autisme termasuk suatu mudharat dan dapat menghambat pencapaian 

kelima tujuan syariat Islam (maqashid asy-syariah), yang meliputi pemeliharaan 

nyawa, akal, harta, agama dan keturunan (Zuhroni, 2010). Oleh karena itu, 

dianjurkan untuk berobat karena segala hal yang dapat menyembuhkan gejala-

gejala autisme dikatakan sebagai maslahah, sebagaimana yang telah diperintahkan 

dalam firman Allah dan hadits Rasulullah. 

N-asetilsistein (NAC) merupakan senyawa antioksidan yang berfungsi 

menangkal radikal bebas sehingga termasuk salah satu zat yang mampu 

menyehatkan badan serta dapat dijadikan pengobatan untuk berbagai penyakit 

salah satunya yaitu gangguan autisme. Komposisi NAC adalah unsur sintetik 

buatan pabrik yang sama sekali tidak bersinggungan dengan unsur-unsur yang 

diharamkan seperti babi, darah, alkohol, bangkai dan zat lainnya, oleh karena itu 

NAC tidak bertentangan dengan syariat Islam. NAC juga efektif mengurangi 

gejala-gejala autisme dengan efek samping ringan dan sementara sehingga 

diharapkan dapat memperbanyak maslahah dan memperkecil mudharat untuk 
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mencapai pemeliharaan tujuan syariat Islam yang meliputi pemeliharaan nyawa, 

akal, harta, agama dan keturunan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk menulis 

skripsi dengan judul “Efektivitas Dan Keamanan Pemberian N-Asetilsistein 

(NAC) Sebagai Terapi Gangguan Autisme Ditinjau Dari Sudut Pandang 

Kedokteran Dan Islam”. 

 
1.2. Permasalahan 

1. Bagaimana mekanisme aksi dan efektivitas pemberian n-asetilsistein 

(NAC) pada gangguan autisme ? 

2. Bagaimana pandangan Islam mengenai efektivitas pemberian n-

asetilsistein (NAC) pada gangguan autisme ?  

 
1.3. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Memahami dan mampu menjelaskan mengenai efektivitas dan keamanan 

pemberian n-asetilsistein (NAC) sebagai terapi gangguan autisme ditinjau 

dari sudut pandang kedokteran dan Islam. 

 
2. Tujuan Khusus 

1. Memahami dan mampu menjelaskan mengenai mekanisme aksi dan 

efektivitas pemberian n-asetilsistein (NAC) pada gangguan autisme. 

2. Memahami dan mampu menjelaskan pandangan Islam mengenai 

efektivitas pemberian n-asetilsistein (NAC) pada gangguan autisme. 
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1.4. Manfaat 

1. Bagi Penulis  

Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai efektivitas dan keamanan 

pemberian n-asetilsistein (NAC) sebagai terapi gangguan autisme 

ditinjau dari sudut pandang kedokteran dan Islam, serta menambah 

pengalaman dalam membuat karya ilmiah yang baik dan benar.  

2. Bagi Universitas YARSI  

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan di perpustakaan YARSI serta menjadi bahan masukan bagi 

civitas akademika mengenai efektivitas dan keamanan pemberian n-

asetilsistein (NAC) sebagai terapi gangguan autisme ditinjau dari sudut 

pandang kedokteran dan Islam. 

3. Bagi Masyarakat  

Diharapkan skripsi ini dapat membantu menambah khasanah 

pengetahuan masyarakat mengenai efektivitas dan keamanan pemberian 

n-asetilsistein (NAC) sebagai terapi gangguan autisme ditinjau dari sudut 

pandang kedokteran dan Islam. 


