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ABSTRAK 

 

PENGGUNAAN AZITROMISIN PADA KASUS YAWS DITINJAU DARI 

KEDOKTERAN DAN ISLAM 

 

 

Yaws (frambusia) adalah infeksi kronis yang mengenai kulit, tulang dan sendi. 

Penyakit ini mengenai terutama masyarakat dengan sosioekonomi yang rendah, 

lingkungan yang lembab dan daerah tropis. Organisme penyebab adalah bakteri 

Treponema Pertenue subspesies Treponema Pallidum. Penyakit ini menular 

terutama mengenai anak usia dibawah 15 tahun.  Obat yang sering digunakan 

untuk terapi yaws adalah penicillin namun terdapat laporan bahwa terjadi 

kegagalan pengobatan dengan menggunakan penicillin. Saat ini WHO memiliki 

strategi baru untuk memberantas frambusia yaitu strategi morges dan 

menggunakan obat azitromisin.  

Tujuan umum dari pembuatan skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang 

penggunaan azitromisin pada kasus yaws di tinjau dari kedokteran dan Islam. 

Adapun tujuan khususnya yaitu mengetahui efektivitas penggunaan azitromisin 

pada kasus yaws serta efek sampingnya.  

Penggunaan azitromisin dapat menurunkan angka prevalensi dari frambusia aktif 

dari 2,4% sebelum masa pengobatan menjadi 0,3% setelah 12 bulan (perbedaan 

2,1%). Prevalensi titer tinggi frambusia laten pada anak-anak berkurang dari 

18,3% menjadi 6,5% (perbedaan, 11,8%). Efek samping yang ditimbulkan dari 

azitromisin tidak berat, antara lain mual, diare, muntah, dan sakit perut. Dan tidak 

ditemukan Treponema pallidum subspesies pertenue yang resistensi terhadap 

makrolid. 

Islam memperbolehkan penggunaan azitromisin untuk pengobatan yaws karena 

kandungannya yang merupakan antibiotik senyawa tersebut tidak memabukkan, 

tidak bersifat adiktif dan tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan.  

Menurut kedokteran dan Islam, penggunaan azitromisin ebih efektif untuk 

pengobatan yaws karena menurunkan angka kesakitan dan tidak adanya resistensi 

terhadap azitromisin. Dan dalam Islam, terdapat hadits Rasullulah Saw tentang 

anjuran berobat apabila sakit, karena Allah  SWT menurunkan penyakit beserta 

obatnya kecuali penyakit tua. Akan tetapi perlu di yakini bahwa proses 

penyembuhan terhadap suatu penyakit hendaklah adanya kecocokan obat dengan 

penyakit dan tidak lepas dari izin Allah, manusia berusaha untuk pengobatan 

tetapi Allah SWT yang menyembuhkan. 
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