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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 PENDAHULUAN 

Pengobatan alternatif/pengobatan tradisional semakin banyak diminati 

oleh masyarakat. Selain di Indonesia, pengobatan alternatif juga banyak 

diminati oleh masyarakat di dunia. Seperti yang diungkapkan oleh Hill (2003), 

penggunaan pengobatan komplementer dan alternatif (CAM= Complementary 

and Alternative Medicine) akhir-akhir ini menjadi lebih populer di masyarakat dan 

mendapatkan kredibilitas dalam dunia Biomedis kesehatan. Survei 

menunjukkan bahwa penggunaan CAM ada sekitar sepertiga dari penduduk 

Inggris (Ernst, 1996) dan sedikit lebih tinggi di Amerika Serikat (Wootton dan 

Sparber, 2001). 

Jenis pengobatan alternatif ini pun beragam, seperti mengonsumsi obat-

obatan herbal, akupuntur, pijat, bekam dan lain-lain. Dengan semakin tingginya 

minat masyarakat terhadap pengobatan alternatif, maka tidak heran bila antrian 

pasien yang berada di klinik pengobatan alternatif sama banyaknya atau bahkan 

lebih banyak dari pada pasien yang datang ke puskesmas atau rumah sakit. Hal 

ini disebabkan karena pengobatan alternatif yang jauh lebih murah, langsung, 

dan bersahabat, serta pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa 

pengobatan dengan bahan kimia sintetis selain dapat mengobati suatu penyakit, 

juga menimbulkan penyakit bawaan yang lain sebagai  bentuk efek samping 

buruk dari sifat bahan kimia.  

Salah satu pengobatan alternatif yang banyak digunakan oleh 

masyarakat saat ini adalah pengobatan alternatif dengan terapi bekam (cupping 
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therapy). Sebenarnya metode ini bukanlah hal yang baru bagi kalangan 

masyarakat Indonesia. Metode ini telah digunakan ribuan tahun lalu mulai dari 

Timur Tengah hingga ke Daratan Cina. Bahkan, menurut riwayatnya dahulu 

Rasulullah telah menggunakan metode ini untuk mengatasi penyakit yang 

dideritanya. Di negeri-negeri barat (Eropa dan Amerika) melalui penelitian 

ilmiah, terus-menerus menyimpulkan fakta-fakta ilmiah tentang bekam yang 

mampu menyembuhkan berbagai penyakit secara lebih aman dan efektif 

dibandingkan metode kedokteran modern. Sehingga bekam mulai diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari dan bermunculan ahli bekam serta klinik bekam di 

kota-kota besar di Amerika dan Eropa. Bahkan pada tahun-tahun terakhir ini 

pengobatan dengan bekam telah dipelajari dalam kurikulum fakultas kedokteran 

di Amerika (Kasmui, 2011). 

Pengertian bekam sendiri adalah metode pengobatan dengan cara 

mengeluarkan darah yang terkontaminasi toksin atau oksidan dari dalam tubuh 

melalui permukaan kulit ari. Dalam istilah medis dikenal dengan istilah Oxidant 

Release Therapy atau Oxidant Drainage Therapy atau istilah yang lebih populer 

adalah detoksifikasi (Kasmui, 2011). Bekam sendiri terbagi empat macam, yaitu 

bekam kering, bekam seluncur, bekam tarik dan bekam basah.  Banyak penyakit 

yang dikatakan dapat disembuhkan dengan terapi bekam ini, seperti penyakit 

hipertensi, kolestrol, asam urat, stroke, anemia, radang paru-paru, ginjal, dibetes 

mellitus, astma, tumor, kanker, migraine, hepatitis dan lain-lain (Zhen, 2011). 

Walaupun saat ini terapi bekam telah banyak dipilih masyarakat sebagai terapi 

penyembuhan, namun ada pula sebagian orang yang ragu atau takut dilakukan 

bekam. Ketakutan dan keraguan akan bekam sebagian besar disebabkan dari 

proses bekam yang dibayangkan akan menyakitkan karena dilakukan perlukaan 
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dan pengeluran darah melalui sayatan serta keamanan yang didapat dari terapi 

ini. Terapi bekam akan memberikan banyak manfaat jika dilakukan 

menggunakan prosedur dan tehnik yang benar karena bekam hanya memiliki 

efek samping minimal (Erakita, 2011). 

Berdasarkan laporan penelitian tentang pengobatan dengan  metode 

bekam buku Ad Dawa’ul-Ajib yang ditulis oleh ilmuwan  Damaskus Muhammad 

Amin Syaikhu dalam 300 kasus didapat data bahwa kasus tekanan darah tinggi, 

tekanan darah turun hingga mencapai batas normal, dalam kasus tekanan darah 

rendah, tekanan darah naik hingga batas normal, kadar gula darah turun pada 

pengidap kencing manis dalam 92,5 % kasus, jumlah asam urat di darah turun 

pada 83,68% kasus. Darah bekam yang keluar, terlihat eritrosit didalam 

berbentuk aneh, tidak berfungsi normal dan menganggu kinerja sel lain. 

Salah satu penyakit yang dapat disembuhkan dengan metode bekam 

adalah penyakit gout. Gout adalah suatu proses inflamasi karena adanya 

pengendapan kristal asam urat pada jaringan sekitar sendi yang ditandai dengan 

meningkatnya konsentrasi asam urat (Misnadiarly, 2007). Asam urat sendiri 

merupakan produk akhir dari penghancuran purin, yaitu salah satu komponen 

asam nukleat yang terdapat pada inti sel-sel tubuh. Secara alamiah, purin 

terdapat dalam tubuh kita dan dijumpai pada semua makanan dari sel hidup, 

yakni makanan dari tanaman (sayur, buah, kacang-kacangan) atau hewan 

(daging, jeroan, ikan sarden). Pada pemeriksaan laboratorium, asam urat 

tergolong normal bila pria dibawah 7 mg/dl dan wanita dibawah 6 mg/dl 

(Misnadiarly, 2007). 

Jumlah penderita asam urat dari waktu ke waktu cenderung meningkat. 

Penyakit gout dapat ditemukan di seluruh dunia, pada semua ras manusia (Price 
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dan Wilson, 2005). Prevalensi gout di Amerika serikat dalam 1000 kasus dan 

10% kasus gout terjadi pada hiperurisemia sekunder (Walker dan Edward, 

2003). Peningkatan prevalensi diikuti dengan meningkatnya usia, khususnya 

pada laki-laki (Dipiro et al., 2005). Manifestasi gout tidak terbatas pada sendi, 

namun juga menimbulkan gangguan fungsi ginjal hingga kondisi gagal ginjal 

kronik. Sekitar 90% pasien gout primer adalah laki-laki yang umumnya yang 

berusia lebih dari 30 tahun, sementara gout pada wanita umumnya terjadi 

setelah menopause (Tierney et al., 2004). 

Cara bekam menyembuhkan asam urat dilakukan dengan bekam basah, 

cara dengan mengeluarkan darah kotor pada titik-titik yang berkaitan dengan 

sendi atau lokasi yang sakit. Menurut Dr. Abu Hana (2011) bekam untuk asam 

urat dilakukan pada titik prosesus spinosus pada belakang lehel, kedua bahu 

dan daerah punggung setinggi ginjal kanan dan kiri hal ini dimaksudkan untuk 

merangsang sistem sirkulasi darah melalui persyarafan.. Selain itu juga bertujuan 

untuk memperbaiki fungsi ginjal sehingga dapat memetabolisme dan 

membuang kelebihan asam urat dengan lebih baik. Setelah itu bekam dilakukan 

di sekitar tungkai/kaki agar aliran darah menjadi lebih lancar sehingga perfusi 

sel-sel dan jaringan diupayakan menjadi optimal sekaligus merangsang syaraf-

syaraf agar bisa berfungsi dengan baik. 

Penelitian Agis Taufik (2010), menyebutkan bahwa rata-rata kadar asam 

urat sebelum dan sesudah terapi bekam berturut-turut 4,91 dan 4,33. 

Berdasarkan uji T perbedaan kadar asam urat dalam darah sebelum dan sesudah 

terapi bekam didapatkan ada perbedaan kadar asam urat dalam darah sebelum 

dan sesudah terapi bekam secara bermakna. Hasil studi pendahuluan di Klinik 

Bekam Jetis Malang menunjukkan jumlah pasien mencapai 5-7/hari atau + 
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150-210 orang/bulan dengan 17% merupakan pasien gout. Jumlah kunjungan 

pasien di klinik tersebut memang meningkat tiap bulannya dengan jumlah 

kunjungan pada bulan September  2011 yaitu 150-210 pasien dan pada bulan 

Maret 2012 menjadi 8 pasien/hari yaitu 240 pasien, data ini menunjukkan telah 

terjadi peningkatan + 20% dalam . Solusi yang ditawarkan oleh penulis, bila 

terapi dengan metode bekam ini memang efektif bagi penyembuhan gout maka 

metode ini bisa digunakan oleh masyarakat sebagai pengobatan alternatif 

pilihan untuk mengobati gout yang dideritannya. Selain tetap menjaga pola 

makan karena dalam tubuh terdapat potensi penumpukan asam urat, maka 

penderita harus tetap mengontrol makanan yang dikonsumsi atau menghindari 

makanan yang banyak mengandung purin. 

Hal inilah yang mendorong peneliti untuk meneliti lebih lanjut tentang 

efektifitas terapi bekam terhadap penyembuhan asam urat. Berdasarkan 

gambaran latar belakang di atas maka peneliti menentukan judul penelitian 

tentang efektifitas terapi bekam basah (Wet Cupping Therapy) terhadap 

penurunan kadar asam urat dalam darah pada penderita gout di Klinik bekam 

Jetis Malang. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dapat 

dirangkum adalah sebagai berikut : Bagaimanakah efektifitas terapi bekam 

basah (Wet Cupping Therapy) terhadap penurunan kadar asam urat darah 

penderita gout di Klinik bekam Jetis Malang. 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui efektifitas terapi bekam basah (Wet Cupping Therapy) 

terhadap penurunan kadar asam urat darah penderita gout di Klinik bekam Jetis 

Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi karateristik responden : usia, jenis kelamin, 

pendidikan, frekuensi bekam, konsumsi diet tinggi purin, berat 

badan dan penggunaan obat-obatan. 

2. Mengetahui kadar asam urat responden sebelum dilakukan terapi 

bekam basah. 

3. Mengetahui kadar asam urat responden setelah dilakukan terapi 

bekam basah. 

4. Menganalisa penurunan kadar asam urat sebelum dan setelah terapi 

bekam basah. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi Perawat 

Dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pembelajaran menenai 

penyakit gout serta menambah pengetahuan tentang perawatan komplementer 

melalui bekam yang dapat dimasukkan dalam asuhan keperawatan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat digunakan sebagai rujukan penelitian yang lain agar pemanfaatan 

terapi bekam dapat berkembang. 
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3. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi tentang pengobatan alternatif bekam terhadap 

keefektifannya dalam  menurunkan kadar asam urat yang tinggi (hyperuricemia). 

4. Bagi Peneliti 

Sebagai pengalaman dalam melaksanakan penelitian tentang terapi bekam 

basah pada pada penderita gout di Klinik bekam Jetis Malang dan penelitian ini 

sangat berguna dalam penyusunan tugas akhir. 

5. Bagi Penderita Gout 

Memberikan informasi dan alternatif pengobatan bekam untuk dijadikan 

salah satu pilihan dalam menurunkan tingginya kadar asam urat (hyperuricemia) 

sehingga dapat mencegah komplikasi yang dapat ditimbulkan oleh kondisi 

hyperuricemia yaitu gout.  . 

 

5.1 KEASLIAN PENELITIAN 

Beberapa hasil penelitian terdahulu dan landasan teori di antaranya adalah : 

1. Menurut penelitian Agis Taufik (2010) tentang pengaruh terapi bekam 

terhadap penurunan kadar asam urat dalam darah pada pasien hipertensi di 

klinik An-Nahl Purwokerto. Penelitian pre eksperimental dengan one group 

pre test and post test without control group design. Metode pengambilan sampel 

adalah purposive sampling. Analisa statistik yang digunakan pada penelitian ini 

adalah analisa statistik paired T-test, didapatkan rata-rata kadar asam urat 

sebelum dan sesudah terapi bekam berturut-turut 4,91 dan 4,33. 

Berdasarkan uji T perbedaan kadar asam urat dalam darah sebelum dan 

sesudah terapi bekam didapatkan nilai t=2,46 ( p=0,02), nilai p lebih kecil 
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daripada (α= 0,05). Hal ini menunjukan bahwa ada perbedaan kadar asam 

urat dalam darah sebelum dan sesudah terapi bekam secara bermakna. 

2. Dalam jurnal penelitian oleh Zhang SJ, Liu JP dan He KQ (2010) tentang 

pengobatan arthritis gout akut dengan terapi  bekam pelepasan darah 

(basah) ditambah dengan obat herbal. Jumlah obyek sebanyak 34 kasus 

gout arthritis akut yang diobati oleh bekam basah dan obat herbal, 

diddapatkan hasil: 21 kasus sembuh dan 13 kasus menunjukkan 

peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa efek terapi terapi  untuk arthritis 

gout memuaskan. 

3. Dalam jurnal penelitian oleh Zhao QW, Liu J, Qu XD, Li W, Wang S, Gao Y 

dan Zhu LW (2009) tentang observasi dari efek terapi elektroakupunktur 

ditambah bekam basah dan dikombinasikan dengan intervensi diet untuk 

pengobatan arthritis gout akut. Jumlah 60 kasus acak yang dibagi dalam 

kelompok observasi dan kelompok kontrol, 30 kasus ditiap kelompok. 

Diadapatkan hasil bahwa tingkat efektif sebanyak 96,7% pada kelompok 

observasi dan 86,7% pada kelompok kontrol (P <0,01). Setelah 

pengobatan, darah asam urat menurun secara bermakna pada kedua 

kelompok (keduanya P <0,01), kelompok yang diamati lebih rendah 

dibandingkan kelompok kontrol (P <0,01). Hal ini menunjukkan bahwa 

berdasarkan intervensi diet, elektroakupunktur ditambah bekam basah 

merupakan terapi yang lebih baik untuk artritis gout akut. 


