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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Stroke adalah sindrom yang terdiri dari tanda dan gejala hilangnya 

fungsi sistem saraf pusat fokal yang berkembang cepat (Ginsberg, 2008). Stroke 

merupakan salah satu penyebab paling umum yang menyebabkan kematian dan 

kecacatan pada orang dewasa diseluruh dunia. Umumnya, stroke adalah gangguan 

multi-faktorial yang dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan (Roy dkk, 

2014). 

 Penyakit stroke menduduki salah satu dari tiga kematian antara lain 

penyakit jantung koroner dan kardiovaskular. Di Amerika Serikat setiap tahun 

penyakit tersebut merupakan kasus yang cukup banyak. Berdasarkan kegiatan 

sehari-hari pada usia kurang dari 55 tahun yang memiliki pekerjaan sekitar 1,9%, 

pengangguran mencari pekerjaan sekitar 2,5%, dan pengangguran (yang berhenti 

bekerja, ibu rumah tangga, mahasiswa, pensiunan, orang cacat) sekitar 6,3% 

menderita penyakit jantung koroner atau stroke menurut analisa Centers for 

Disease Control (CDC) dari National Health Interview Survey (NHIS) untuk 

periode 2008-2012 (Luckhaupt dan Calvert, 2014). 

 Prevalensi stroke di Indonesia berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan 

sebesar 7,0 per 1000 penduduk dan yang terdiagnosis oleh tenaga kesehatan 

adalah sebesar 12,1 per 1000 penduduk. Prevalensi Stroke berdasarkan diagnosis 

nakes tertinggi di Sulawesi Utara (10,8‰), diikuti DI Yogyakarta (10,3‰), 

Bangka  Belitung  dan  DKI  Jakarta  masing-masing  9,7  per 1000 penduduk.  

Prevalensi Stroke berdasarkan terdiagnosis nakes dan gejala tertinggi terdapat di 

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

diikuti Jawa Timur sebesar 16 per 1000 penduduk (RISKESDAS, 2013). 

 Stroke dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan penyebabnya yaitu 

trombotik, embolik, dan hemoragik. Perbedaan antara trombus dan embolus 

sebagai penyebab stroke iskemik masih belum jelas sehingga saat ini keduanya 

digolongkan kedalam kelompok stroke iskemik (Price dan Wilson, 2006). Stroke 

hemorragik terbagi menjadi subtipe intracerebral hemorrhage (ICH) dan 

subarachnoid hemorrhage (SAH) (Smith dkk, 2009). 
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 Perdarahan intraserebral di jaringan otak (parenkim) paling sering terjadi 

akibat cedera vaskular yang dipicu oleh hipertensi dan ruptur salah satu dari 

banyak arteri kecil yang menembus jauh ke dalam jaringan otak (Price dan 

Wilson, 2006). Bila perdarahannya luas dan secara mendadak sehingga daerah 

otak yang rusak cukup luas maka keadaan ini bisa disebut ensepaloragia (Junaidi, 

2011). 

 Perdarahan subaraknoid adalah masuknya darah ke ruang subaraknoid 

baik dari tempat lain (perdarahan subaraknoid sekunder) atau sumber perdarahan 

berasal dari rongga subaraknoid itu sendiri (Junaidi, 2011). SAH memiliki dua 

penyebab utama yaitu ruptur suatu aneurisma vaskular dan trauma kepala (Price 

dan Wilson, 2006).  

 Beberapa faktor yang dapat meningkatkan kecenderungan pada stroke 

adalah hipertensi, penyakit jantung, atrial fibrillation, diabetes millitus, merokok, 

dan dislipidemia (Ropper dan Brown, 2005). Salah stu penyebab tertinggi 

merupakan hipertensi. Tekanan darah yang lebih dari 140/90 mmHg merupakan 

penyebab utama faktor resiko stroke yang dapat menyebabkan penurunan kognitif 

(Ladecola, 2008).  

 Sasaran terapi stroke hemoragik jangka pendek meliputi perawatan 

neurointensif, memelihara oksigenasi, pernafasan, dan sirkulasi. Penatalaksanaan 

peningkatan tekanan intrakranial dan tekanan darah sangat penting dalam masa 

akut. Penatalaksanaan terapi jangka panjang antara lain untuk mencegah 

komplikasi, perdarahan ulang dan mencegah terjadinya iskemia serebral tertunda 

(Winkler, 2008). 

 Pasien stroke dengan tekanan darah yang tinggi harus dicegah dengan 

kombinasi obat antihipertensi. Meskipun efek yang ditimbulkan hanya sedikit 

tetapi itu sangat penting untuk keseimbangan dalam penurunan resiko yang tinggi 

pada saat stroke (Hunt dan Cappucio, 2014). 

 Pada pasien hipertensi sangat penting untuk menurunkan tekanan darah 

agar tidak terjadi peningkatan komplikasi yang lebih banyak seperti stroke, gagal 

jantung, dan gagal ginjal. Komplikasi yang terjadi sangat berhubungan erat 

dengan pembuluh darah seperti terjadinya kerusakan pada endotel. Disfungsi 

endotel terjadi tergantung pada pengeluaran radikal bebas dalam pembuluh darah. 
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Kerusakan endotel terjadi karena peningkatan tekanan darah sehingga 

menyebabkan peningkatan radikal bebas di pembuluh darah, dan penurunan 

tekanan darah menurunkan pengeluaran radikal bebas. Tipe  L–calsium channal 

bloker (CCBs) berguna untuk menurunkan tekanan darah dan kebanyakan sebagai 

obat antihipertensi. CCBs digunakan untuk menurunkan radikal bebas melalui 

pengurangan pengaktifan radikal bebas (Takai dkk, 2013). 

 Pada penelitian yang dilakukan oleh Yamal dkk pada tahun 2014 dengan 

judul “stroke outcomes among participants randomized to chlorthalidone, 

amlodipine or lisinopril in ALLHAT” menyatakan bahwa pengobatan amlodipine 

dan klortalidone lebih efektif mencegah stroke daripada lisinopril pada orang 

berkulit hitam dan wanita. Terdapat penelitian pula yang berjudul “amlodipine 

and cardiovascular outcomes in hypertensive patients: meta analysis comparing 

amlodipine-based versus other antyhypertensive therapy” oleh Lee dkk pada 

tahun 2014 menyatakan bahwa dari seluruh antihipertensi baik golongan CCB 

maupun yang lain, amlodipin menunjukkan dapat menurunkan resiko infark 

miokard, gagal jantung, dan stroke.  

 Namun, amlodipine juga dapat menyebabkan efek samping. Pada 

jantung menyebabkan edema peripheral, hipotensi (5%). Pada saraf dapat 

menyebabkan sakit kepala (10%-23%). Pada lambung dapat menyebabkan mual 

dan panas di lambung (10%-11%). Pada jaringan otot dapat menyebabkan lemah 

(10%-12%) (Lacy, 2009). Pemberian dosis Amlodipine yang besar dapat 

mengakibatkan bradikardia dan hipotensi, hiperglikemia, asidosis metabolik, dan 

koma juga dapat terjadi (Sweetman, 2009). 

 Berpedoman uraian di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui pola penggunaan obat antihipertensi golongan CCB salah satunya 

adalah amlodipine pada pasien hemorrhage cerebrovascular accident secara 

deskriptif menggunakan data yang didapat dari rekam medik kesehatan. Penelitian 

ini dilakukan di RSUD Sidoarjo karena merupakan salah satu rumah sakit rujukan 

di kota Sidoarjo. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana profil penggunaan obat antihipertensi golongan CCB yaitu 

amlodipine pada pasien hemorrhage cerebrovascular accident di RSUD Sidoarjo? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui profil penggunaan obat antihipertensi golongan CCB yaitu 

amlodipine pada pasien hemorrhage cerebrovascular accident pada tahun 2014. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Mengetahui pola penggunaan amlodipine terkait dosis, rute pemberian, dan 

lama pemberian yang diberikan yang terkait dengan data klinik pada pasien 

hemorrhage cerebrovascular accident di RSUD Sidoarjo. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

1. Mengetahui penatalaksanaan terapi farmakologi pada pasien stroke 

khususnya hemorrhage cerebrovascular accident sehingga farmasis dapat 

memberikan asuhan kefarmasian dan bekerjasama dengan profesi 

kesehatan lain. 

2. Melalui penelitian ini hasilnya dapat menjadi sumber informasi kepada 

para praktisi kesehatan dan 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 

 


