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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Epistaksis (mimisan) didefinisikan sebagai pendarahan spontan yang 

berasal dari hidung atau rongga hidung. Angka kejadian epistaksis sulit ditentukan 

karena sebagian besar sembuh sendiri sehingga tidak terlaporkan. Namun angka 

kejadian epistaksis diperkirakan sekitar 60%, dimana kurang dari 10% 

diantaranya memerlukan penanganan medis (Parajuli, 2015). Epistaksis dapat 

terjadi pada segala umur, dengan puncaknya terjadi pada anak-anak dan orang tua. 

Kebanyakan kasus epistaksis terjadi pada bagian anterior hidung, dimana 

pendarahan berasal dari pleksus Kisselbach atau dari arteri etmoidalis anterior. 

Umumnya epistaksis bersifat ringan dan sering dapat berhenti sendiri tanpa 

memerlukan bantuan medis, tetapi pada kasus yang berat, walaupun jarang, 

epistaksis dapat menjadi suatu kegawatdaruratan bagian THT yang dapat 

berakibat fatal bila tidak segera ditangani (Soepardi et al, 2007). 

Prinsip penatalaksanaan epistaksis adalah memperbaiki keadaan umum, 

mencari sumber pendarahan, menghentikan pendarahan, mencari faktor penyebab 

untuk mencegah berulangnya pendarahan. Pada kasus berat, salah satu terapi yang 

dilakukan adalah menghentikan pendarahan dengan koagulan kimia atau 

hemostatik agent  yang merupakan obat yang dapat mempercepat proses koagulasi 

darah. Terdapat dua jenis hemostatik agent, yaitu hemostatik lokal dan hemostatik 

sistemik (Vyas dan Saha, 2013). Berbagai studi telah melakukan uji coba secara 
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pra klinis dan klinis untuk menilai efektivitas dan keamanan penggunaan agent 

hemostatik tersebut pada kasus epistaksis yang tidak dapat diatasi dengan terapi 

biasa (Muzaffar et al, 2013). 

 Menurut pandangan Islam, setiap penyakit merupakan ujian bagi orang-

orang yang bersabar agar meningkatkan taqwa mereka dan memperbanyak 

mengingat Allah (Azhar, 2011). Meskipun demikian, setiap muslim dalam 

menjalani hidupnya sejak terlahir ke dunia sampai wafat diharuskan untuk 

memelihara tujuan syariat Islam yang meliputi pemeliharaan nyawa, akal, harta, 

agama dan keturunan (maqashis asy-syariah). Ketika penyakit menyerang 

seorang muslim, maka penyakit tersebut berpotensi menghambatnya dalam 

memelihara tujuan syariat Islam, sehingga perlu diupayakan untuk mengobatinya. 

Sebagaimana dalam Islam dianjurkan untuk berobat karena Allah telah 

menurunkan penyakit dan menciptakan bagi setiap penyakit itu obatnya, dan atas 

seizin Allah maka seorang pasien akan sembuh (Zuhroni, 2010). 

Menurut pandangan Islam, pada dasarnya Allah dan Rasulullah 

memberikan kebebasan untuk memanfaatkan segala yang ada di bumi ini untuk 

kepentingan umat manusia, salah satunya untuk dijadikan sebagai pengobatan. 

Namun pengobatan tersebut tidak boleh sampai mengandung unsur-unsur  yang 

diharamkan dan tidak boleh menimbulkan kerusakan yang lebih memperburuk 

kondisi penderita atau orang lain (Zuhroni, 2010). Pada prinsipnya, ajaran Islam 

mengutamakan untuk menarik maslahah (manfaat) dan menolak mafsadah 

(kerusakan), maka segala jenis pengobatan yang banyak kadar manfaatnya boleh 

diterapkan, sebaliknya pengobatan yang menimbulkan kerusakan atau kerugian 
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pada pasien hukumnya haram, sehingga sebelum memberikan suatu obat pada 

pasien, terlebih dulu dipelajari bagaimana efektivitas obat tersebut dalam 

menyembuhkan penyakit, bagaimana cara kerjanya, apa isi kandungan obatnya, 

adakah efek samping yang membahayakan pasien ketika menggunakannya, serta 

terjangkau atau tidaknya pengobatan tersebut dari segi biaya dan jarak lokasinya 

(Hawari, 2008). 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk menulis 

skripsi dengan judul “penggunaan koagulasi kimia pada epistaksis anterior 

ditinjau dari sudut pandang kedokteran dan Islam”. 

 

1.2. Permasalahan 

1. Bagaimana mekanisme patofisiologi terjadinya epistaksis anterior ?  

2. Bagaimana efektivitas dan keamanan terapi koagulasi kimia pada 

epistaksis anterior ? 

3. Bagaimana pandangan Islam mengenai efektivitas dan keamanan terapi 

koagulasi kimia pada epistaksis anterior ? 

 

1.3. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Memahami dan mampu menjelaskan mengenai penggunaan koagulasi 

kimia pada epistaksis anterior ditinjau dari segi kedokteran dan Islam. 

 

2. Tujuan Khusus 

1. Memahami dan mampu menjelaskan mengenai mekanisme patofisiologi 

terjadinya epistaksis anterior. 
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2. Memahami dan mampu menjelaskan mengenai efektivitas dan keamanan 

terapi koagulasi kimia pada epistaksis anterior. 

3. Memahami dan mampu menjelaskan pandangan Islam mengenai 

efektivitas dan keamanan terapi koagulasi kimia pada epistaksis anterior. 

 

1.4. Manfaat 

1. Bagi Penulis  

Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai penggunaan koagulasi kimia 

pada epistaksis anterior 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 penggunaan koagulasi kimia pada epistaksis 

anterior ditinjau dari sudut pandang kedokteran dan Islam. 

3. Bagi Masyarakat  

Diharapkan skripsi ini dapat membantu menambah khasanah 

pengetahuan masyarakat mengenai penggunaan koagulasi kimia pada 

epistaksis anterior ditinjau dari sudut pandang kedokteran dan Islam. 

 


