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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Stroke atau cerebrovascular accident (CVA) didefinisikan sebagai 

gangguan neurologis fokal yang terjadi mendadak akibat proses patofisiologi 

dalam pembuluh darah (Brashers, 2007). Stroke disebabkan oleh gangguan suplai 

darah ke otak yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah otak atau 

tersumbat oleh gumpalan. Hal ini memotong pasokan oksigen dan nutrisi, 

menyebabkan kerusakan pada jaringan otak. Gejala yang paling umum dari stroke 

adalah kelemahan tiba-tiba atau mati rasa pada wajah, lengan atau kaki, paling 

sering di salah satu sisi tubuh. Gejala lain termasuk : kebingungan, kesulitan 

berbicara atau memahami pembicaraan, kesulitan melihat dengan satu atau kedua 

mata, kesulitan berjalan, pusing, kehilangan keseimbangan atau koordinasi, sakit 

kepala parah tanpa diketahui penyebabnya, pingsan atau tidak sadarkan diri. Efek 

dari stroke tergantung pada bagian mana dari otak yang terluka dan seberapa 

parah itu dipengaruhi. Stroke yang sangat parah dapat menyebabkan kematian 

mendadak (WHO, 2014). 

Stroke adalah penyebab paling umum ketiga kematian di negara-negara 

Barat dan penyebab utama kecacatan jangka panjang pada orang dewasa (Glover 

et al, 2007). Dari tahun 1998 hingga 2008, tingkat relatif kematian akibat stroke 

turun 34,8 % dan jumlah sebenarnya kematian stroke menurun 19,4 %. Namun 

setiap tahun, sekitar 795.000 orang mengalami stroke baru atau berulang (iskemik 

atau hemoragik). Sekitar 610.000 di antaranya adalah serangan pertama, dan 

185.000 adalah serangan berulang. Data mortalitas dari tahun 2008 menunjukkan 

bahwa stroke merupakan penyebab untuk 1 dari setiap 18 kematian di Amerika 

Serikat  (Roger et al, 2012). 

Berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan, prevalensi stroke di Indonesia 

tercatat sebesar 7,0 per mil dan yang terdiagnosis atau gejala sebesar 12,1 per mil. 

Prevalensi stroke tertinggi terdapat di Sulawesi Utara (10,8%), diikuti DI 

Yogyakarta (10,3%), Bangka Belitung dan DKI Jakarta masing-masing 9,7 per 
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mil. Prevalensi stroke berdasarkan yang terdiagnosis dan gejala tertinggi terdapat 

di Sulawesi Selatan (17,9%), DI Yogyakarta (16,9%), Sulawesi Tengah (16,6%), 

diikuti Jawa Timur sebesar 16 per mil. Jadi, sebanyak 57,9% penyakit stroke telah 

terdiagnosis oleh tenaga kesehatan. Prevalensi penyakit jantung koroner, gagal 

jantung, dan stroke terlihat meningkat seiring peningkatan umur responden 

(RISKESDAS, 2013).  

Klasifikasi utama terbagi dalam dua kategori dasar gangguan sirkulasi yang 

menyebabkan stroke yaitu iskemia-infark (stroke iskemik) dan perdarahan 

intrakranium (stroke hemoragik) (Price & Wilson, 2005). Dari semua kasus 

stroke, sekitar 85 – 90 % kejadian stroke merupakan stroke iskemik (akibat oklusi 

arteri), dan sekitar 10 – 15 % merupakan stroke hemoragik (hasil dari perdarahan 

intraserebral) (Muir, 2013). 

Stroke iskemik dapat disebabkan karena emboli dan thrombus yang 

menghambat aliran darah  pada arteri serebral. Hal ini menyebabkan terhambatnya 

aliran darah serebral dan menyebabkan iskemia. Stroke hemoragik merupakan 

stroke perdarahan yang dapat terjadi di daerah subarachnoid, perdarahan intra 

serebral, dan subdural. Perdarahan pada parenkim otak dapat menyebabkan 

kerusakan pada jaringan sekitar melalui efek masa dan komponen darah yang 

neurotoksik. Stroke hemorragik dapat menyebabkan kematian disebabkan 

terjadinya peningkatan kerusakan dalam penekanan intrakranial yang mengarah 

pada herniasi dan kematian (Sukandar, 2008). 

Pendekatan pada terapi darurat memiliki tiga tujuan yaitu mencegah cedera 

otak akut dengan memulihkan perfusi ke daerah iskemik noninfark, membalikkan 

cedera saraf sedapat mungkin, dan mencegah cedera neurologik lebih lanjut 

dengan melindungi sel di daerah penumbra iskemik dari kerusakan lebih lanjut. 

Terapi yang terbukti efektif dalam memulihkan fungsi otak dan memperkecil 

kerusakan neuron setelah stroke iskemik adalah aspirin yang diberikan dalam 48 

jam, terapi trombolitik yang diberikan dalam 3 jam, dan perawatan intensif di unit 

stroke khusus (Hartwig, 2006). 

Terapi pencegahan sekunder pada stroke iskemik yang direkomendasikan 

yaitu terapi antiplatelet (aspirin 50-325 mg/hari, clopidogrel 75 mg/hari, atau 

kombinasi keduanya), pada pasien stroke dengan atrial fibrillation diberikan 
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warfarin (INR = 2,5), terapi antihipertensi (ACE-inhibitor, ARB, CCB), pasien 

dengan riwayat hipertensi sebelumnya dapat diberikan kombinasi ACE-inhibitor 

dengan diuretik, terapi statin untuk pasien dengan dislipidemia maupun dengan 

kadar lipid normal, kemudian terapi neuroprotektan (citicolin, piracetam) (Dipiro 

et al, 2011). 

Stroke iskemik berhubungan erat dengan penyakit koroner. Keduanya 

memiliki banyak faktor resiko yang sama, paling sering karena aterosklerosis 

(Brashers, 2007). Proses aterosklerosis dapat terjadi karena adanya penumpukan 

dari lemak darah pada dinding pembuluh darah arteri yang akhirnya membentuk 

plak aterosklerosis. Dislipidemia merupakan faktor yang amat penting dalam 

patofisiologi aterosklerosis dan stroke (Junaidi, 2011). 

Peningkatan kolesterol LDL dan trigliserida serta rendahnya kolesterol HDL 

merupakan faktor risiko untuk penyakit vaskular aterosklerotik, termasuk stroke. 

The 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzime A (HMG-CoA) reductase inhibitor 

(statin) telah terbukti menurunkan kolesterol LDL dan dapat menurunkan 

trigliserida dan meningkatkan kolesterol HDL pada beberapa pasien. Agen ini 

telah terbukti menurunkan risiko kematian aterosklerosis dan kejadian vaskular, 

termasuk stroke. Niacin dan fibrat juga sangat efektif dalam mengangkat 

kolesterol HDL, akan tetapi agen ini harus digunakan dengan hati-hati pada 

penderita diabetes. Ketika dikombinasikan dengan statin, niasin dapat 

menyebabkan hiperglikemia, dan fibrat dapat menyebabkan myositis (Samuels, 

2004). 

Beberapa studi menggunakan kontrol plasebo telah menunjukkan bahwa 

inhibitor HMG- CoA reduktase secara signifikan mengurangi risiko stroke dan 

TIA. Inhibitor HMG- CoA reduktase memiliki aktifitas antiinflamasi yang dapat 

mempengaruhi  perkembangan plak dan menstabilkan plak aterosklerosis 

sertadapat mempengaruhi proses terjadinya iskemik serebral(Koda-kimble et al, 

2009). Hasil penelitian yang berjudul “Anti-inflammatory and anti-thrombogenic 

effects of atorvastatin in acute ischemic stroke” menunjukkan bahwa atorvastatin 

mengurangi inflamasi dan thrombogenesis terbebas dari efeknya dalam 

menurunkan lipid pada pasien dengan stroke iskemik akut yang disebabkan oleh 

aterosklerosis arteri besar (Min et al, 2013). 
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Hasil meta analisis yang berjudul “Statins for the Prevention of Stroke: A 

Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials”, menunjukkan bahwa statin 

(termasuk pemberian atorvastatin) bermanfaat dalam mengurangi insiden 

keseluruhan stroke dan menurunkan resiko stroke fatal dan stroke hemoragik 

(Wang & Zhang, 2014). Hasil meta analisis lain yang berjudul “Comparative 

effects of statins on major cerebrovascular events: a multiple-treatments meta-

analysis of placebo-controlled and active-comparator trials” menunjukkan 

bahwa Statin secara signifikan mengurangi kejadian peristiwa serebrovaskular 

besar dibandingkan dengan kontrol. Pengurangan risiko signifikan yang dicapai 

yaitu  atorvastatin (OR: 0.74, 95%), pravastatin (OR: 0.86, 95% ) dan simvastatin 

(OR: 0.75, 95%) dibandingkan dengan kontrol pada peristiwa serebrovaskular 

utama di seluruh populasi (Naci et al, 2013). 

Selain manfaat atorvastatin pada terapi stroke, terdapat efek samping yang 

perlu diperhatikan berkaitan dengan penggunaan atorvastatin yaitu mialgia dan 

rhabdomyolysis. Namun kejadian mialgia pada pemberian atorvastatin lebih kecil 

dibandingkan dengan fluvastatin (Molokhia et al, 2008). Efek samping lain yang 

ditimbulkan dari pemberian atorvastatin yaitu peningkatan reversible dalam 

konsentrasi serum aminotransferase (Sweetman, 2009). 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

pola penggunaan atorvastatin pada pasien stroke khususnya stroke iskemik, 

sehingga dapat mencapai efek terapeutik yang maksimal dan diharapkan 

peningkatan kualitas hidup pasien dapat terpantau lebih mendalam. Penelitian ini 

dilakukan secara retrospektif menggunakan data rekam medik kesehatan di RSUD 

Sidoarjo. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah pola penggunaan atorvastatin pada pasien Stroke Iskemik di 

RSUD Sidoarjo ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui profil penggunaan atorvastatin pada pasien stroke 

iskemik untuk mendapatkan profil pengobatan yang rasional. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Mengetahui pola penggunaan atorvastatin pada pasien stroke iskemik 

di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. 

2) Mengkaji hubungan terapi atorvastatin terkait dosis yang diberikan, 

rute pemberian, frekuensi pemberian, dan interval pemberian yang 

dikaitkan dengan data klinik dan data laboratorium pada pasien stroke 

iskemik di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

1) Mengetahui penatalaksanaan terapi farmakologi pada pasien stroke 

iskemik, sehingga farmasis dapat memberikan asuhan kefarmasian 

dan bekerjasama dengan profesi kesehatan lain. 

2) Memberi informasi tentang penggunaan atorvastatin sebagai terapi 

pada pasien stroke iskemik dalam upaya untuk meningkatkan mutu 

pelayanan dan outcome yang diperoleh pasien stroke iskemik di 

RSUD Sidoarjo. 

3) Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi kepada 

para praktisi kesehatan masyarakat umum serta dapat digunakan 

sebagai acuan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan variabel 

yang berbeda. 

 

1.4.2 Bagi Rumah Sakit 

1) Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan baik bagi 

klinisi maupun farmasis terutama pada pelayanan farmasi klinik. 

2) Sebagai bahan masukan bagi Komite Medik Farmasi dan Terapi 

dalam merekomendasikan penggunaan obat di RSUD Sidoarjo. 


