
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Stroke atau  cerebrovascular accident adalah gangguan peredaran darah di 

bagian otak yang dapat mengakibatkan hilangnya fungsi sistem saraf pusat yang 

dapat terjadi secara cepat (dalam detik atau menit) dan berlangsung lebih dari 24 

jam. Hal tersebut terjadi akibat terganggunya asupan darah atau nutrisi ke otak 

yang terhalang oleh gumpalan plak atau pecahnya pembuluh darah pada otak. 

Akibatnya, bagian yang terkena di otak tersebut  tidak dapat berfungsi secara 

normal, dan dapat mengakibatkan ketidakmampuan pasien untuk menggerakkan 

satu atau lebih anggota tubuh pada salah satu sisi tubuh, hilangnya kemampuan 

dalam pendengaran, atau gangguan pada indera pengelihatannya (Donnan et al, 

2008).  

Di Amerika Serikat stroke merupakan penyakit penyebab utama keempat 

kematian dan penyebab utama kecacatan pada orang dewasa.  Setiap tahunnya 

hampir 795.000 jiwa penduduk Amerika Serikat terkena stroke (Bansal, 2013). 

Menurut World Health Organization ( WHO ) pada tahun 2011 tercatat sebanyak 

6,2juta kematian yang disebabkan oleh stoke. Demikian juga halnya di Indonesia, 

stroke merupakan penyebab kematian tertinggi pada usia >45 tahun (15,4% dari 

seluruh kematian) baik di Desa maupun di Perkotaan. Prevalensi stroke di 

Indonesia berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan sebesar 7 per mill. Prevalensi 

berdasarkan terdiagnosis Tenaga Kesehatan ( NAKES ) dan gejala terdapat di 

Sulawesi Selatan (17,9 per mill), di Yogyakarta (16,9 per mill), Sulawesi Tengah 

(16,6 per mill) dan kemudian diikuti Jawa Timur yaitu sebesar 16 per mill. 

Priamemiliki 25% kemungkinan untuk menderitastrokedaripada wanita, tetapi 

60% darikematianakibat stroketerjadi pada wanita(Riskerdas, 2013). 

Stroke menurut kejadian vaskulernya dikelompokkan menjadi dua macam, 

yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik. Menurut American Heart 

Association(AHA) pasien dengan stroke iskemik terdaftar sejumlah 88 % dan 

pasien dengan stroke hemoragik sebanyak 12 %. Stroke iskemik disebabkan oleh 

terganggunya fungsi otak yang dikarenakan tidak terpenuhinya suplai darah dan 

nutrisi ke otak. Ada dua macam yang dapat menyebabkan stoke iskemik  terjadi 



 

 

yaitu, thrombusdan emboli. Emboli dapat terbentuk pada arteri intra atau ekstra 

kranial, 20% stroke emboli disebabkan oleh emboli yang terbentuk di jantung. 

Pada arterosklerosis karotis, plak kemungkinan akan mengalami pecah yang 

mengakibatkan terjadinya pembongkaran kolagen, agregasi platelet dan 

pembentukan trombus. Plak tersebut dapat membentuk oklusi lokal atau keluar 

dan berjalan dengan cepat mencapai pembuluh darah otak yang lebih kecil. Pada 

akhirnya pembentukan trombus atau emboli yang menutupi arteri akan 

menurunkan aliran darah di serebral dan menyebabkan iskemik dan pada akhirnya 

dapat menyebabkan infark (Sweetman, 2009).Stroke hemoragik dikarenakan 

adanya pembuluh darah arteri yang pecah sehingga oleh sebab itu stoke 

hemoragik lebih berbahaya dari stroke iskemik. Penyebab stroke yang paling 

sering adalah karena adanya penyakit degenerative arterial, seperti arterosklerosis 

yang terjadi pada pembuluh darah besar (Ginsberg, 2008). 

Pada pasien yang mengalami stroke iskemik maupun stroke hemoragik akan 

mengalami gejala-gejala yang sama, yaitu pasien tidak mampu untuk 

menggerakkan satu atau lebih anggota tubuh pada salah satu sisi tubuh, hilangnya 

kemampuan dalam pendengaran, atau gangguan pada indera pengelihatannya, 

oleh sebab itu sangat perlu untuk mengetahui gejala-gejala yang ditimbulkan 

akibat stroke agar dapat di evaluasi jenis strokenya dan dapat ditangani dengan 

cepat dan tepat (Ginsberg,2008). 

Terapi yang digunakan untuk menangani pasien yang mengalami stroke 

iskemik, trombolitik (rtPA), neuroprotektan (siticolin dan piracetam),antikoagulan 

(warfarin dan heparin), antihipertensi (captopril dan amlodipin), dan antiplatelet 

(asetosal, klopidogrel, dan dipiridamol) (Bansal et al, 2013). Antiplatelet yang 

sering digunakan pada pasien stroke iskemik adalah asetosal, clopidogrel, dan 

dipiridamol.Aspirin direkomendasikan pada pasien yang tidak menerima terapi 

antitrombolitik atau antikoagulan dan dapat mengurangi angka kematian sebesar 

25 % jika diberikan selama rentang waktu 24 jam setelah terjadi seragan stroke 

iskemik. Asetosal bekerja dengan cara aktivasi  platelet dan sel endotelial yang 

menginduksi phosphplipase A2 (PLA2) pada membran phospholipid. Aspirin 

bekerja dengan cara menghambat sintesis tromboksan A2(TXA2)didalam 

trombosit dan prostasiklin( PGI2 ) pada pembuluh darah dengan cara menghambat 



 

 

secara irreversible enzim siklooksigenase. Penghambatan enzim siklooksigenase 

terjadi karena asetosal mengasetilasi enzim siklooksigenase tersebut. Penggunaan 

dengan dosis 325-650 mg dapat digunakan sebagai antipiretik dan analgesik 

sedangkan asetosal dosis kecil hanya mampu menghambat pembentukkan 

TXA2sebagai antiplatelet. Dosis efektif asetosal sebagai antiplatelet adalah 80-325 

mg perhari.Dosis oral asetosal yang digunakan untuk pertama kali terjadinya 

serangan stroke iskemik 325 mg selama 24 jam hingga 48 jam untuk semua 

katagori pasien yang terkena stroke iskemik. Asetosal sebagai pilihan utama 

antiplatelet dalam penggobatan stroke iskemik (Edward, 2013).Aspirin 

direkomendasikan untuk pria usia 45-79 tahun ketika berpotensi mengalami stroke 

iskemik, sedangkan untuk wanita asetosaldirekomendasikan usia 55 - 79 tahun 

karena pada rentan usia tersebut wanita kebanyakan mengunakan kontrasepsi 

yang akan memicu penyakit degenerative seperti hipertensi dan agar tidak terjadi 

perdarahan gastroinstetinal karena akan menyebabkan erosi gastroduodenal atau 

ulcers, khusunya pada pasien lanjut usia ( Jutabha et al, 2003). Gejala ini 

berkaitan dengan induksi tukak lambung dan usus dengan estimasi sekitar 15%-

30% pada pengguna tetap. Terapi asetosal dengan dosis 80 mg-325 mg per hari 

harus digunakan kecuali bagi seseorang yang memiliki toleransi pada penggunaan 

asetosal. Dosis lebih tinggi selain meningkatkan toksisitas terutama dalam 

pendarahan menjadi kurang efektif karena selain menghambat TXA2 juga dapat 

menghambat pembentukkan prostasiklin (Gunawan GS et al, 2007). Tetapi 

asetosal tidak untuk diberikan pada penderita stroke hemoragik karena jika 

diberikan pada penderita stroke hemoragik maka akan memperparah pendarahan 

yang terjadi dan akan memperluas daerah iskemia. Penggunaan asetosal yang 

telah diuji pada CATS (The  Chinese Acute Stroke Trial) and IST (The 

International Stroke Trial) bahwa asetosal dalam dosis 325 mg perhari dapat 

menghambat terjadinya stroke berulang (Bansal et al,2013 ).  

Dari latar belakang maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pola 

penggunaan obat antiplatelet khususnya asetosal pada pasien stroke iskemik. 

Penelitan ini dilakukan  di RSUD Sidoarjo, dengan pertimbangan bahwa rumah 

sakit tersebut adalah rumah sakit yang mampu menerima pasien dari berbagai 

kalangan.  



 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan obat asetosal sebagai antiplatelet pada pasien 

yang mengalami stroke iskemik diruang rawat inap RSUD Sidoarjo ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pola penggunaan obat asetosal sebagai antiplatelet pada 

pasien yang mengalami stroke iskemik di ruang rawat inap RSUD 

Sidoarjo. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui pola penggunaan obat asetosal sebagai antiplatelet pada 

pasien yang mengalami stroke iskemik yang meliputi dosis, rute 

pemberian, interval, frekuensi dan lama pemberiannya.  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

a. Mengetahui penatalaksanaan terapi farmakologi pada pasien stroke 

Iskemik sehingga farmasis dapat meningkatkan pelayanan kefarmasian 

kepada pasien dan dapat bekerja sama dengan profesi lainnya.  

b. Memberikan informasi tentang penggunaan obatt antiplatelet 

khususnya asetosal pada pasien stroke iskemik dalam upaya 

meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian terhadap pasien.  

1.4.2 Bagi Rumah Sakit 

a. Untuk memberikan informasi yang berkaitan tentang pola pengunaan 

obat antiplatelet khususnya asetosal pada pasien yang menderita stroke 

iskemik sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan pada pasien. 

b. Sebagai bahan masukkan untuk pengambilan keputusan yang tepat 

bagi tenaga kesehatan khususnya pada pelayanan farmasi klinik. 

 


