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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

 Gangguan saraf yang paling sering dijumpai di seluruh dunia salah satunya 

adalah epilepsi. Penyakit ini dapat diderita oleh siapapun, tanpa memandang 

umur, kelas sosial, suku bangsa, maupun batasan geografi. Epilepsi sendiri adalah  

gangguan saraf kronik yang ditandai dengan serangan seizure berulang (Ganong 

and McPhee, 2006). Serangan seizure ini terjadi karena disfungsi otak akibat 

aktivitas bangkitan abnormal saraf serebral (Porter and Meldrum, 2002). Pada 

dasarnya setiap orang dapat mengalami epilepsi namun tiap individu memiliki 

otak dengan ambang seizure yang berbeda (Hantoro, 2013). Hasil studi yang 

dilakukan di negara maju maupun berkembang menunjukkan bahwa orang 

dewasa dengan penyakit epilepsi kematiannya meningkat dua hingga tiga kali 

lebih tinggi daripada orang dewasa normal (WHO, 2012). 

 Prevalensi epilepsi di seluruh dunia cukup besar, sekitar 1 % dari populasi 

dunia saat ini yang merupakan suatu gangguan sistem saraf terbanyak kedua 

setelah stroke (Porter and Meldrum, 2002). Adapun insiden epilepsi di negara 

maju adalah 50 per 100.000 dan di negara berkembang 100 per 100.000. 

Pendataan secara global diperkirakan ada sekitar 3,5 juta kasus baru per tahun 

diantaranya adalah 40% golongan anak, 40% golongan dewasa, dan 20% 

golongan usia lanjut (Hantoro, 2013). Sedangkan di Indonesia belum ada data 

pasti tentang prevalensi maupun insiden epilepsi namun dapat diperkirakan 

jumlah orang dengan epilepsi yang masih mengalami seizure dan membutuhkan 

pengobatan yaitu berkisar hingga 1,8 juta orang dari 200 juta penduduk (Hawari, 

2010). 

 Epilepsi dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Banyak faktor yang dapat 

mencederai sel-sel saraf otak atau lintasan komunikasi antar sel. Lebih kurang 

65% dari seluruh kasus epilepsi tidak diketahui faktor penyebabnya. Namun 

beberapa faktor penyebab maupun faktor resiko yang sudah diketahui yaitu 

trauma kepala, demam tinggi, stroke, intoksikasi (termasuk obat-obatan tertentu), 

tumor otak, masalah kardiovaskular tertentu, gangguan keseimbangan elektrolit, 
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infeksi (ensefalitis, meningitis), dan infeksi parasit terutama cacing pita (Hantoro, 

2013). Selain itu ada juga faktor tambahan yang cukup berarti yaitu faktor genetik 

(Porter and Meldrum, 2002). 

 Terapi epilepsi meliputi terapi non-farmakologi dan farmakologi. Terapi 

non-farmakologi pada pasien epilepsi meliputi diet katogenik, pembedahan dan 

stimulasi nervus vagus (Vagal Nerve Stimulator, VNS). Sedangkan untuk terapi 

farmakologi pada pasien epilepsi tergantung dari jenis epilepsi, kondisi pasien, 

serta pertimbangan efek samping dari obat antiepilepsi yang digunakan (Gidal and 

Garnett, 2005). Pemilihan obat antiepilepsi dipengaruhi oleh berbagai hal di luar 

diagnosis dan jenis seizure seperti umur, kehamilan, laktasi, depresi, retardasi 

mental, ketaatan minum obat, dan harga obat. Terapi epilepsi berupa penggunaan 

obat dalam jangka waktu yang lama, bertahun-tahun, bahkan seumur hidup, 

berbeda dengan terapi terhadap gejala dan penyakit lainnya sehingga perlu 

perhatian khusus dalam penggunaannya (Hantoro, 2013). 

 Selama pertengahan abad ke 20, obat utama untuk epilepsi adalah 

fenobarbital (1912) dan fenitoin (1938). Kemudian sejak tahun 1960 ditemukan 

berbagai macam obat antiepilepsi baru. Penemuan tersebut didasarkan atas 

pengetahuan yang maju tentang aktivitas elektrokimia di otak, terutama 

neurotransmiter pemicu (excitatory) dan penghambat (inhibitory) (Hantoro, 

2013). Tahun 1990, kurang lebih 16 obat antiepilepsi beredar, diantaranya yaitu 

barbiturat, hidantoin, oksazoildinedion, suksinimid, asetilurea, karbamazepin, 

asam valproat, benzodiazepin serta ada juga senyawa baru seperti vigabatrin, 

okskarbazepin, lamotrigin, gabapentin, dan felbamat (Porter and Meldrum, 2002). 

 Di Indonesia telah beredar berbagai jenis obat antiepilepsi baik sebagai 

first line drug maupun second line drug, baik yang generik maupun paten, baik 

harga murah hingga mahal (Hantoro, 2013). Asam valproat merupakan obat 

antiepilepsi pilihan pertama karena efek samping dan efek yang merugikan 

kognitif paling rendah, efek sedatif relatif kecil, serta memiliki indeks terapi yang 

luas (Neal, 2005). Obat ini disintesis untuk petama kali pada tahun 1882. Asam 

valproat dapat digunakan untuk generalized seizure, (termasuk mioklonus dan 

lena, sebagai drug of choice), partial seizure, sindrom Lennox-Gastaut, sindrom 
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epilepsi pada anak dan kejang demam. Di Indonesia asam valproat mulai dikenal 

dan digunakan di klinik pada tahun 2000 (Hantoro, 2013). Asam valproat tersedia 

dalam multi dosis, memiliki indeks terapi yang luas yang bisa digunakan baik 

monoterapi atau sebagai terapi tambahan bagi partial seizure (Gidal and Garnett, 

2005).  

 Dari hasil penelitian Hu et al menyatakan bahwa asam valproat baik 

sebagai antiepilepsi yang bersifat first line drug dibandingkan dengan obat 

antiepilepsi golongan baru seperti topiramat. Meskipun topiramat memiliki 

efektivitas yang lebih baik dari asam valproat namun obat antiepilepsi ini 

memiliki indeks terapi yang luas sehingga cukup aman dalam penggunaan jangka 

panjang (Hu et al., 2012). Selain itu, dari penelitian Glauser et al menyatakan 

bahwa asam valproat juga efektif sebagai obat antiepilepsi pengobatan pada anak 

dengan epilepsi tipe absen. Namun asam valproat ini bisa menyebabkan gangguan 

atensi yang lebih bermakna di bandingkan dengan obat etosuksimid dan 

lamotrigin (Glauser et al., 2010). 

  Prevalensi epilepsi yang tinggi, banyak faktor yang menyebabkan epilepsi, 

tidak semua obat antiepilepsi efektif untuk epilepsi, dan juga jarang dilakukan 

Therapeutics Drug Monitoring (TDM), maka perlu dilakukan pengamatan pola 

penggunaan asam valproat meliputi kesesuaian pemilihan obat, dosis, aturan 

pakai, cara penggunaan dan interaksi obat pada pasien epilepsi di Instalasi Rawat 

Inap RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. 

 

1.2   Rumusan Masalah 

 Bagaimanakah pola penggunaan asam valproat pada pasien epilepsi di 

Instalasi Rawat Inap RSUD Dr. Saiful Anwar Malang? 

 

1.3   Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Mengetahui pola penggunaan asam valproat pada pasien epilepsi di 

Instalasi Rawat Inap RSUD Dr. Saiful Anwar Malang sehingga dapat memberikan 
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masukan bagi semua pihak yang memerlukan informasi tentang penggunaan asam 

valproat. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

(1) Mengetahui profil penggunaan asam valproat secara umum meliputi dosis,  

aturan pakai dan cara penggunaan yang disesuaikan dengan pedoman 

terapi yang berlaku di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. 

(2) Mengkaji terapi asam valproat terkait data laboratorium dan data klinik. 

 

1.4     Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Bagi RSUD Dr. Saiful Anwar Malang 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi yang dapat 

memberikan gambaran tentang pola penggunaan asam valproat pada pasien 

epilepsi sehingga mampu memberikan informasi pada Instalasi Farmasi dalam hal 

pengadaan obat di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. 

 

1.4.2 Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi yang berguna 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang farmasi klinik, terutama dalam 

hal pelayanan penggunaan asam valproat di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. 


