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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Epilepsi adalah salah satu ganggguan pada saraf yang sering dijumpai di 

seluruh dunia. Epilepsi dapat terjadi pada siapa saja tanpa batasan usia, gender, ras 

sosial dan ekonomi. Kata ‘epilepsi’ berasal dari bahasa Yunani (Epilepsia) yang 

berarti ‘serangan’ (Gidal and Garnett, 2005). Epilepsi berkembang karena 

kelainan pada struktur otak, ketidakseimbangan sinyal kimia yang disebut 

neurotransmiter, atau beberapa kombinasi dari faktor-faktor tersebut (Anonim, 

2014).   

Epilepsi ialah manifestasi gangguan otak dengan berbagai etiologi, namum 

dengan gejala yang khas, yaitu serangan berkala yang disebabkan oleh lepasnya 

muatan listrik neuron kortikal secara berlebihan (Mardjono dan Sidharta, 

2008). Pada bayi, penyebab paling sering adalah asfikasi atau hipoksia dan trauma 

intrakranial ketika lahir, gangguan metabolik, malformasi kongenital pada otak 

atau infeksi. Sedangkan pada anak-anak dan remaja, penyebab mayoritas adalah 

epilepsi idiopatik, yang tidak diketahui penyebabnya dimana pada usia 5-6 tahun 

umumnya disebabkan karena demam tinggi. Pada usia dewasa penyebabnya lebih 

bervariasi, antara lain idiopatik, karena birth trauma, cedera kepala, tumor otak 

(pada usia 30-50 tahun), dan penyakit serebrovaskular (lebih dari usia 50 tahun) 

(Ikawati, 2011). 

Kejang dapat bersifat ‘non-epileptik’ jika terjadi pada otak normal karena 

berbagai penanganan seperti elektrosyok atau konvulsan kimiawi (McNamara, 

2005). First seizure, kejang demam, peristiwa non-epileptik, dan eklampsia adalah 

contoh kejang yang mungkin tidak berhubungan dengan epilepsi (Anonim, 2014), 

atau dapat bersifat ‘epileptik’ jika terjadi tanpa pemicu yang jelas (McNamara, 

2005).  Serangan ini kadangkala bergejala ringan dan hampir tidak kentara, tetapi 

ada kalanya bersifat demikian hebat sehingga perlu dirawat di rumah sakit (Tjay 

dan Rahardja, 2007). Serangan yang bersifat tunggal tidak dapat dipakai sebagai 

alasan untuk menegakan diagnosis epilepsi (Harsono, 2007). 
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Prevalensi epilepsi di seluruh dunia cukup besar yaitu 1% dari populasi 

dunia, dan merupakan gangguan neurologis nomor dua paling banyak setelah 

stroke (McAuley and Lott, 2009). Menurut World Health Organization (WHO), 

sekitar 50 juta orang di dunia mengidap epilepsi. Estimasi proporsi populasi 

umum dengan epilepsi aktif (terus kejang atau kebutuhan untuk perawatan) pada 

waktu tertentu adalah antara 4 sampai 10 per 1000 orang.  Namun, 80% kasus 

epilepsi di seluruh dunia ditemukan di negara berkembang. Beberapa penelitian di 

negara berkembang menunjukkan bahwa proporsinya adalah antara 6 sampai 10 

per 1000 orang. Angka ini dua kali lebih besar karena adanya resiko yang dapat 

menyebabkan kerusakan otak permanen sehingga resiko kematian dini pada orang 

dengan epilepsi adalah dua sampai tiga kali lebih tinggi daripada bagi masyarakat 

umum (WHO, 2012). Kematian dapat berhubungan langsung dengan kejang, 

misalnya ketika terjadi serangkaian kejang yang tidak terkontrol dan diantara 

serangan pasien tidak sadar, atau jika terjadi cedera akibat kecelakaan atau trauma 

(Ginsberg, 2008). 

Jumlah kasus epilepsi di Indonesia masih sulit diperkirakan. Namun ada 

studi yang melaporkan bahwa prevalensi di Indonesia berkisar antara 0,5% sampai 

2% dari jumlah penduduk. Menurut data rekam medik tahun 2009 di Instalasi 

Rawat Jalan bagian saraf RSUP Dr. Kariadi Semarang menunjukkan ada 110 

kasus barus epilepsi dan 1.279 kasus lama yang datang berobat (Utomo, 2011). 

Untuk memutuskan langkah terapi yang akan dilakukan pada pasien 

penderita epilepsi, terlebih dahulu harus mengetahui jenis epilepsi yang diderita 

dengan cara menganalisis data klinik dan data laboratorium. Tujuan utama dari 

terapi ini adalah membebaskan pasien dari bangkitan tanpa mengganggu fungsi 

normal saraf pusat dan penderita dapat melakukan tugas tanpa bantuan (Utama 

dan Gan, 2007), sehingga jenis terapi ini adalah terapi jangka panjang (Tjay dan 

Rahardja, 2007). Terapi epilepsi meliputi terapi non-farmakologi dan terapi 

farmakologi. Pada terapi non-farmakologi, pasien epilepsi dapat melakukan 

pembedahan, diet ketogenik, dan implantasi Vagal Nerve Stimulator (VNS), 

dimana angka keberhasilan operasi ini mencapai 80 sampai 90% pada pasien 

terpilih. Sedangkan terapi farmakologi tergantung pada jenis epilepsi, kondisi 

pasien dan efek samping obat antiepilepsi yang digunakan, dimana tujuan 
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utamanya adalah meminimalkan adverse effect akibat pemakaian obat antiepilepsi 

sehingga dapat meningatkan kualitas hidup pasien epilepsi (Gidal and Garnett, 

2005). 

Saat ini, pilihan obat antiepilepsi sangat terbatas terutama di Indonesia 

karena beberapa obat belum beredar di Indonesia. Obat-obatan antiepilepsi yang 

telah lama digunakan (Fenitoin, Barbiturat, Karbamazepin, dan Asam Valproat) 

menunjukan efek samping serius serta merupakan inducer metabolism yang poten 

sehingga dapat menimbulkan interaksi obat, terutama pada jalur metabolisme 

(Gidal and Garnett, 2005). 

Obat antiepilepsi Karbamazepin (CBZ) ditemukan oleh ahli kimia Walter 

Schindler di Basel, Swiss pada tahun 1953. Karbamazepin sebelumnya digunakan 

untuk pengobatan trigeminal neuralgia dan berbagai penyakit kejiwaan (Adrian, 

2009). Dari segi farmakoekonomi, obat antiepilepsi baru memiliki biaya yang 

lebih tinggi dari Karbamazepin dan memiliki keunggulan dalam hal tolerabilitas 

dan efek samping. Walau demikian, Karbamazepin tetap sering digunakan dan  

direkomendasikan sebagai lini pertama obat antiepilepsi untuk onset kejang 

parsial dengan atau tanpa kejang generalisasi (Heaney and Sander, 2006). Dari 

suatu studi kasus, Karbamazepin dapat digunakan dengan pengawasan sebagai 

pilihan pengobatan alternatif untuk refraktori idiopathic generalized epilepsy 

(IGE), terutama dalam kasus jenis kejang tonik-klonik karena Karbamazepin 

dapat mengontrol jenis kejang dan tidak menginduksi atau meningkatkan 

frekuensi kejang mioklonik (Kenyon et al., 2013). Pada epilepsi, Karbamazepin 

menyekat kanal ion Na+ pada konsentrasi terapetik dan menyekat aktivitas dengan 

frekuensi tinggi pada neuron. Obat ini bekerja secara prasinaptik untuk 

mengurangi transmisi sinaptik pada susunan saraf pusat (SSP) (Porter and 

Meldrum, 2007).  

Dalam pengobatan epilepsi, dosis Karbamazepin harus disesuaikan dengan 

kebutuhan tiap pasien secara individu untuk mencapai kontrol yang memadai, 

biasanya hal ini membutuhkan konsentrasi total plasma sekitar 4 sampai 12 µg/

mL (17-50 µmol/L) (Sweetman, 2009). Obat ini dapat menyebabkan efek samping 

dermatologis seperti reaksi hipersensitivitas, ruam ringan sampai reaksi yang 

mengancam jiwa seperti sindrom Stevens Johnson (Upadhyaya et al., 2012) jika 
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kadar terapetik Karbamazepin melebihi dari 4-12 µg/mL, meskipun banyak pasien 

yang mengeluh diplopia pada kadar >7 µg/mL, dan lainnya dapat menoleransi 

kadar hingga diatas 10 µg/mL (Porter and Meldrum, 2007). Walau demikian, 

Karbamazepin memiliki efek samping yang jauh lebih sedikit daripada Fenitoin 

dan Fenobarbital (Porter and Meldrum, 2007). 

Jenis pengobatan yang digunakan untuk epilepsi bergantung pada keadaan 

empiris dari kejang. Kesalahan dalam mendiagnosis kejang dapat menyebabkan 

pemilihan obat yang salah sehingga akan terjadi pengendalian kejang yang jelek 

dan diikuti dengan peningkatan dosis obat sehingga dapat menyebabkan 

terjadinya efek toksik akibat pengobatan (Porter and Meldrum, 2007). 

 Oleh karena tingginya prevalensi epilepsi, faktor-faktor yang 

menyebabkan epilepsi, efek samping, serta terbatasnya jenis obat yang digunakan, 

maka perlunya perhatian khusus dalam hal penggunaan obat antiepilepsi yang 

terkait dengan dosis, frekuensi pemberian, dan rute penggunaannya. Oleh sebab 

itu dilakukan penelitian untuk mengetahui pola penggunaan obat antiepilepsi 

Karbamazepin pada penderita epilepsi di Bagian Rawat Inap RS Militer V 

/Brawijaya TK. II dr. Soepraoen Malang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah pola pengobatan obat antiepilepsi Karbamazepin pada 

penderita epilepsi di Bagian Rawat Inap RS Militer V/Brawijaya TK. II dr. 

Soepraoen Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengkaji profil penggunaan obat antiepilepsi Karbamazepin yang meliputi 

dosis, frekuensi pemberian dan rute penggunaannya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi kepada pasien 

epilepsi maupun kepada para klinisi sehingga berguna untuk 

meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian dengan baik.  

b. Menjadi bahan informasi yang berguna bagi penelitian selanjutnya. 


