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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Stroke adalah penyakit atau gangguan fungsional otak berupa kelumpuhan 

saraf akibat terhambatnya aliran darah ke otak. Secara sederhana stroke 

didefinisikan sebagai penyakit otak akibat terhentinya suplai darah ke otak karena 

sumbatan (stroke iskemik) atau pendarahan (stroke hemoragik) (Junaidi, 2011). 

Penghentian aliran darah <16-18ml/100g jaringan per menit menyebabkan infark 

dalam waktu satu jam, dan nilai <20 ml/100g jaringan per menit menyebabkan 

iskemik tanpa infark kecuali berkepanjangan selama beberapa jam atau hari 

(Smith et.al., 2008). Ketika aliran darah cepat dipulihkan, jaringan otak dapat 

pulih sepenuhnya dan gejala muncul dalam waktu singkat maka istilah serangan 

iskemik transien (Transient Ischemic Attack, TIA) digunakan, TIA adalah  

serangan mendadak, merupakan penurunan syaraf fokal yang berlangsung selama 

kurang dari 24 jam dan terbatas pada area otak atau perfusi  mata oleh arteri 

tertentu (Cannon et.al., 2007). 

Berdasarkan laporan Worldz Health Organization (WHO) tahun 2014, 

stroke merupakan salah satu masalah kesehatan yang utama di dunia. Stroke 

menempati peringkat ketiga penyebab kematian, pada tahun 2000 terdapat 12 juta 

orang meninggal dan meningkat sebanyak 12% pada tahun 2012 yaitu sekitar 14 

juta orang (Anonim, 2014). Di Jepang, stroke juga menempati peringkat ketiga 

penyebab kematian. Hampir 270.000 orang menderita stroke baik penderita lama 

maupun baru tiap tahunnya. Dan mendekati angka 120.000 orang meninggal 

karena stroke (Lihara et.al., 2014). 

 Di Indonesia, stroke merupakan salah satu penyebab kematian yang utama. 

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar Kementrian Kesehatan, menunjukkan telah 

terjadi peningkatan prevalensi stroke di Indonesia dari 7,0 per 1.000 penduduk 

(per mil) pada 2007, menjadi 12,1 per 1.000 penduduk (per mil) pada 2013. 

Daerah dengan prevalensi stroke terbesar menurut terdiagnosis nakes dan gejala 

tertinggi yaitu Sulawesi Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Tengah 

dan Jawa Timur. Stroke yang banyak dipicu oleh permasalahan kesehatan otak 

dan syaraf, menjadi penyebab kematian utama di hampir seluruh rumah sakit di 



 

 

2 
 

Indonesia, yaitu sekitar 15,4% (RISKESDAS, 2013). Dalam penelitian yang 

dilakukan Ramadhini dkk di RSUP Prof. dr. R. D. Kandou Manado periode 

Januari 2011 – Desember 2011 terdapat 228 kasus stroke, terbanyak didapatkan 

pada kelompok umur 45-54 tahun 33,3%, pada jenis kelamin laki-laki 53,1%, dan 

pada jenis pekerjaan pensiunan 33,3% (Ramadhini et.al., 2011). 

Serangan awal stroke umumnya berupa gangguan kesadaran, tidak sadar, 

bingung, sakit kepala, sulit konsentrasi, disorientasi, atau dalam bentuk lain. 

Gangguan kesadaran dapat muncul dalam bentuk lain berupa sulit mengingat, 

penglihatan kabur dan sebagainya. Stroke bisa menjadi bertambah buruk dalam 

beberapa jam sampai 1 atau 2 hari kemudian akibat bertambah luasnya jaringan 

otak yang mati (Junaidi, 2011). 

Stroke dapat diklasifikasikan berdasarkan mekanismenya yaitu stroke 

hemoragik dan stroke iskemik. Stroke hemoragik meliputi subarachnoid 

hemoragik, intraserebral hemoragik dan hematoma subdural. Stroke iskemik 

tercatat sebanyak 87% sedangkan stroke hemoragik sebanyak 13%  dari seluruh 

kasus stroke (Dipiro et.al., 2011). Pada stroke hemoragik terjadinya perdarahan 

dapat mengganggu fungsi otak melalui berbagai mekanisme termasuk kerusakan 

atau kompresi jaringan otak dan kompresi struktur vaskuler, yang menyebabkan 

iskemia sekunder dan edema. Pada stroke iskemik gangguan aliran darah ke otak 

menghalangi neuron dan sel-sel lain substrat glukosa dan oksigen, kecuali aliran 

darah segera dipulihkan, akan berujung pada kematian sel (Aminoff et.al., 2005). 

Tujuan pengobatan stroke adalah untuk mengurangi cedera neurologis yang 

sedang berlangsung dan menurunkan mortalitas serta kecacatan jangka panjang, 

mencegah komplikasi sekunder untuk imobilitas dan disfungsi neurologis, dan 

mencegah stroke kambuh. Terapi utama yang digunakan pada pasien dengan atrial 

fibrilasi dan emboli adalah agen antikoagulan, warfarin dan neuroprotektan. 

Farmakoterapi lainnya yang direkomendasikan untuk pencegahan stroke sekunder 

adalah antiplatelet yakni asetosal, antihipertensi dan terapi statin (Dipiro et.al., 

2011). 

Antihipertensi yang digunakan pada pasien stroke adalah CCB (Calcium 

channel blockers), ACEIs (Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors), diuretik 

dan ARBs (Angiotensin Receptor Blockers) (Houston, 2009). Dalam penelitian 
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yang dilakukan oleh Chen-Ying Hung dkk dalam “Resistant Hypertension, 

Patient Characteristics, and Risk of Stroke” didapatkan hasil dari 16.402 pasien 

menggunakan ACEIs atau ARBs (82,6%), alfa bloker (15,6%), beta bloker 

(62,1%), calcium channel blockers (87,4%), dan spironolakton (4,4%) (Hung 

et.al., 2014). 

ACE inhibitor adalah antihipertensi yang bekerja dengan cara mencegah 

perubahan angiotensin I menjadi angiotensin II, suatu vasokonstriktor kuat. Hasil 

di tingkat yang lebih rendah dari angiotensin II yang menyebabkan peningkatan 

aktivitas renin plasma dan penurunan sekresi aldosteron, sehingga terjadi 

penurunan tekanan darah (Lacy et.al., 2009). 

Studi penggunaan captopril dalam “Anti-hypertensive Therapy for Acute 

Ischemic Stroke Survivors” oleh Waleed M. Sweileh pada tahun 2009 didapatkan 

hasil dari 80 partisipan yang menggunakan Angiotensin-Converting Enzyme 

Inhibitors (ACEI) adalah 65 orang (45,6%), diikuti diuretik sebanyak 41 (34,5%). 

Dan pengobatan jangka panjang dengan captopril efektif dalam menjaga tekanan 

darah turun ke target <140 mmHg (Sweileh et al, 2009).  

Pada penggunaan captopril perlu diperhatikan adanya Drug Interaction yang 

mungkin terjadi yaitu interaksi captopril dengan makanan yang dapat 

menyebabkan efektifitas captopril menurun. Interaksi antara diuretik kuat dimana 

captopril dapat menurunkan efek dari diuretik kuat (Tatro, 2009). Efek samping 

yang mungkin terjadi yaitu batuk kering, penyebaran dari variasi batuk dari 0,7%-

53% di seluruh dunia. (Li et.al., 2012).  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui pola penggunaan antihipertensi khususnya captopril pada pasien 

stroke, sehingga diharapkan peningkatan kualitas hidup pasien dapat terpantau 

dengan lebih mendalam. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah 

Sidoarjo dengan pertimbangan bahwa rumah sakit tersebut merupakan rumah 

sakit sebagai rujukan utama di daerah Sidoarjo. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana profil penggunaan captopril pada pasien stroke iskemik di 

Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui profil penggunaan captopril pada pasien stroke iskemik untuk 

meningkatkan kualitas hidup pasien. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui pola penggunaan captopril pada pasien Stroke iskemik di 

Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. 

2. Mengkaji hubungan terapi captopril terkait dosis yang diberikan, rute 

pemberian, frekuensi pemberian, interval pemberian, dan lama 

pemberian yang dikaitkan dengan data klinik 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 captopril sebagai 

antihipertensi pada pengobatan stroke iskemik dalam upaya 

peningkatan mutu pelayanan kepada pasien.  

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 RS. 


