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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Prevalensi epilepsi di seluruh dunia semakin meningkat, khususnya di 

negara-negara berkembang. Di dunia ada sekitar 1 % dari jumlah penduduk 

menderita epilepsi, gangguan neurologis nomor 2 terbesar setelah stroke (Porter & 

Meldrum, 2002), 50 juta orang di dunia mengalami penyakit ini dan 80 % dari 

kasus epilepsi ditemukan di negara berkembang. Dari penelitian yang telah 

dilakukan, prevalensi epilepsi yaitu antara 4 sampai 10 diantara 1000 orang. 

Namun beberapa penelitian di negara  berkembang menunjukkan angka prevalensi 

sebesar 6 sampai 10 dari 1000 orang. Sedangkan di negara maju, kasus baru 

ditemukan bahwa ada sekitar 40 sampai 70 dari 100.000 populasi disana sebagai 

penyandang epilepsi (WHO, 2012). Sedangkan di Indonesia sendiri dari jumlah 

penduduk yang hampir 200 juta, 1 sampai 2 juta diantaranya adalah penderita 

epilepsi (Harsono, 2011). 

Epilepsi adalah suatu kecenderungan terjadinya muatan listrik yang spontan 

dan tidak teratur secara berulang di otak, dengan manifestasi perubahan fungsi 

motorik, sensoris dan psikologis atau tingkah laku (Davey, 2002). Epilepsi juga 

biasa disebut sawan atau penyakit ayan yaitu suatu gangguan saraf yang timbul 

secara tiba-tiba dan berkala, biasanya diikuti dengan perubahan kesadaran (Tjay & 

Rahardja, 2007).  

Serangan adalah manifestasi paroksismal (serangan berulang) dari sifat listrik 

di bagian korteks otak (Ikawati, 2011). Serangan yang terjadi menunjukkan 

adanya kerusakan pada membran sel neuron atau akibat ketidakseimbangan 

neurotransmitter di otak sehingga dapat memicu masuknya ion Ca
2+

 ke dalam sel 

yang memicu timbulnya ledakan lepas muatan listrik (Natriana, 2001).  

Munculnya serangan pada pasien epilepsi dapat disebabkan oleh beberapa hal 

yaitu: faktor genetik (merupakan faktor penyebab utama) dan faktor pecetus 

lainnya, antara lain adalah kurang tidur, stres emosional, infeksi, penggunaan 

obat-obat tertentu (antidepresan, obat tidur), penghentian obat-obatan tertentu 
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(antidepresan trisiklik atau obat sedatif secara mendadak seperti: barbiturat), 

mengkonsumsi alkohol atau penghentian minum alkohol secara tiba-tiba, 

perubahan hormonal (stres, kehamilan), terlalu lelah, fotosensitif (sebagian kecil 

penyandang epilepsi peka terhadap kilatan sinar pada kisaran 10-15 Hz, misalnya 

ruangan yang terlalu terang atau menonton televisi) (Harsono, 2011). 

 Serangan yang terjadi pada pasien epilepsi harus dapat dikendalikan yakni 

dengan cara memperhatikan faktor pencetus atau menurunkan frekuensi  serangan 

dengan cara terapi obat antiepilepsi (Harsono, 2011). Tujuan terapi obat 

antiepilepsi adalah pasien terbebas dari serangan sedini mungkin tanpa 

mengganggu fungsi normal susunan saraf pusat, sehingga pasien dapat 

meningkatkan kualitas hidup tanpa adanya hambatan (Eka, 2007). Terapi 

farmakologi yang biasa digunakan dalam menangani serangan epilepsi antara lain: 

fenitoin, karbamazepin, asam valproat, fenobarbital, primidon, etosuksimid 

(Ikawati, 2011).  

Golongan hidantoin (mefenitoin, etotoin, fenitoin) merupakan obat 

antiepilepsi lama yang telah digunakan sejak 60 tahun yang lalu hingga sekarang, 

tersedia dalam berbagai bentuk sediaan yaitu oral (padat, cair, sustained release) 

ataupun parenteral (intravena, intramuscular), sehingga dapat digunakan pada 

kondisi darurat (Gidal & Garnett, 2005). Fenitoin efektif untuk semua jenis 

serangan parsial dan tonik-klonik tetapi tidak efektif untuk serangan lena 

(Wibowo & Gofir, 2011), dapat memodifikasi serangan yaitu pada fase tonik 

dapat dihilangkan secara maksimal (McNamara, 2003). Fenitoin adalah salah satu 

obat antiepilepsi yang paling sering digunakan karena efektivitasnya yang tinggi 

dan masa kerja obat yang bertahan lama (Woodley & Whelan, 1995). Fenitoin 

dapat menstabilkan membran neuron dengan cara meningkatkan inaktivasi kanal 

Na
+
, menurunkan kemampuan saraf untuk menghantarkan muatan listrik sehingga 

tidak terjadi aksi potensial dan menurunkan serangan ulang (Wibowo & Gofir, 

2011).  

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Milligan et al dengan judul “Efikasi 

dan Toleransi dari Levetirasetam Versi Fenitoin Pasca Bedah Saraf 

Supratentorial” didapatkan hasil bahwa fenitoin dapat menurunkan kejang paska 
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operasi serta menurunkan resiko pencetus epilepsi (Milligan et al, 2008). Studi 

lain yang dilakukan oleh Tiamkao et al dengan judul “Efikasi Asam Valproat dan 

Fenitoin secara Intravena sebagai Lini Pertama untuk Terapi Status Epilepsi” 

yaitu dengan meneliti pasien dengan diagnosa status epilepsi yang terjadi sejak 

2003 hingga 2010 dengan usia pasien diatas 15 tahun, 37 pasien diberi terapi 

fenitoin dan 17 pasien diberi asam valproat, dimana semua pasien telah mendapat 

terapi diazepam 10 mg secara intravena sebelum mendapat obat antiepilepsi. Dari 

hasil studi tersebut tidak didapatkan perbedaan yang signifikan pada dua 

kelompok yang mendapat terapi fenitoin dan asam valproat, sehingga keduanya 

dapat digunakan sebagai terapi lini pertama untuk pasien dengan diagnosa status 

epilepsi dengan tidak adanya kelainan kardiovaskuler (Tiamkao et al, 2013). 

Berdasarkan data diatas dapat dilakukan sebuah studi mengenai pola 

penggunaan fenitoin meliputi dosis, cara penggunaan dan aturan pemakaian pada 

penderita epilepsi di Instalasi Rawat Inap RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan fenitoin pada pasien epilepsi di Instalasi Rawat 

Inap RSUD Dr. Saiful Anwar Malang ? 

 

1.3.    Tujuan Penelitian  

1.3.1  Tujuan Umum 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengetahui pola penggunaan 

fenitoin pada pasien epilepsi di Instalasi Rawat Inap RSUD Dr. Saiful Anwar 

Malang, sehingga dapat memberikan informasi mengenai penggunaan fenitoin 

bagi klinisi yang memerlukan. 

 

1.3.2  Tujuan Khusus 

a. Mengetahui profil penggunaan fenitoin meliputi kesesuaian dosis, cara 

penggunaan dan aturan pemakaian. 

b. Mengkaji hubungan terapi fenitoin yang diberikan terkait data laboratorium 

dan data klinik. 
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1.4.    Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat Bagi RSUD Dr. Saiful Anwar Malang 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pola 

penggunaan fenitoin pada pasien epilepsi sehingga mampu memberikan masukan 

kepada instalasi terkait di Instalasi Rawat Inap RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. 

 

1.4.2  Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan 

  Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media informasi yang berguna bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan 

farmasi klinis, terutama untuk pasien epilepsi yang mendapat terapi fenitoin 

secara maksimal. 

 


