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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Cerebrovascular accident atau yang lebih dikenal dengan istilah stroke 

merupakan sindrom yang terdiri dari tanda dan gejala hilangnya fungsi sistem 

syaraf pusat fokal (atau global) yang berkembang cepat (dalam detik atau menit) 

dan berlangsung lebih dari 24 jam atau menyebabkan kematian (Ginsberg, 2008). 

Selain itu stroke juga didefinisikan sebagai penyakit serebrovaskuler yag terjadi 

secara tiba-tiba dan menyebabkan kerusakan neurologis. Kerusakan neurologis 

tersebut dapat disebabkan oleh adanya sumbatan total atau parsial pada satu atau 

lebih pembuluh darah serebral sehingga menghambat aliran darah ke otak 

(Ikawati, 2011). 

Menurut American Heart Association (AHA), stroke merupakan penyakit 

yang menyebabkan kematian kedua didunia, sedangkan di USA stroke merupakan 

penyebabab kematian ketiga dibandingkan penyakit kardiovaskular dan kanker. 

Prevalensi terjadinya stroke berdasarkan AHA diantaranya stroke iskemik 88% 

dan stroke hemoragik 12%. Tingkat kematian stroke setiap tahunnya mengalami 

peningkatan (Fagan and Hess, 2008). Prevalensi stroke di Indonesia ditemukan 

sebesar 8,3 per 1000 penduduk, dan yang telah didiagnosis oleh tenaga kesehatan 

adalah 6 per 1000 penduduk. Hal ini menunjukkan sekitar 72,3% kasus stroke di 

masyarakat telah didiagnosis oleh tenaga kesehatan. Prevalensi stroke tertinggi 

dijumpai di NAD (1,66%) dan terendah di Papua (0,38%). Terdapat 13 provinsi 

dengan prevalensi stroke lebih tinggi dari angka nasional (RISKESDAS, 2007). 

Berdasarkan mekanisme vaskularnya, stroke dapat diklasifikasikan menjadi 

stroke iskemik dan stroke hemoragik (Ginsberg, 2008). Sejumlah 88% dari semua 

stroke adalah stroke iskemik dan disebabkan oleh pembentukan trombus atau 

emboli yang menghambat arteri serebral. Aterosklerosis serebral adalah faktor 

penyebab dari kebanyakan masalah stroke iskemik, walaupun 30% tidak diketahui 

etiologinya. Emboli dapat muncul dari arteri intra- dan ekstra- kranial. 20% stroke 

emboli muncul dari jantung (Fagan and Hess, 2008).  
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Pasien yang mengalami stroke baik stroke iskemik maupun stroke 

hemoragik dapat menderita penurunan kemampuan neurologis, meliputi gangguan 

berbicara, keseimbangan, penglihatan, gangguan sensoris dan gangguan 

pergerakan. Pengenalan sejak dini dan evaluasi yang tepat dalam pengobatan 

merupakan hal yang sangat penting pada penanganan stroke. Tujuan terapi stroke 

akut, antara lain: (1) mengurangi progresifitas kerusakan neurologi dan 

mengurangi angka kematian; (2) mencegah komplikasi sekunder yaitu disfungsi 

neurologi dan imobilitas permanen; (3) mencegah stroke ulangan (Fagan and 

Hess, 2008). 

Hipertensi merupakan faktor resiko utama untuk kejadian infark serebral 

dan intrakranial hemoragik. Hubungan antara tekanan darah dan resiko stroke 

sangat kuat, berlanjut, konsisten, bisa diprediksi dan sebagai etiologi yang 

signifikan. Resiko stroke meningkat secara progresif dengan peningkatan tekanan 

darah (Goldstein, 2011). Penanganan tekanan darah adalah salah satu strategi 

untuk mencegah stroke dan mengurangi risiko kekambuhan pada stroke iskemik 

dan perdarahan. Penanganan hipertensi dapat mengurangi kerusakan disekitar 

daerah iskemik hingga kondisi klinis pasien stabil (Fagan and Hess, 2008). 

Pengendalian berbagai faktor resiko pada hipertensi sangat penting untuk 

mencegah komplikasi kardiovaskular. Faktor resiko  yang dapat dimodifikasi  

antara lain tekanan darah, kelainan metabolik (diabetes mellitus, lipid darah, asam 

urat, dan obesitas),  merokok, alkohol dan inaktivitas, sedangkan yang tidak dapat 

dimodifikasi antara lain usia, jenis kelamin dan faktor genetik (Nafrialdi, 2011). 

Sebuah studi cochrane meta-analisis mengemukakan bahwa penggunaan 

obat antihipertensi pada kasus stroke dapat menurunkan tekanan darah secara 

signifikan, tetapi tidak mempengaruhi mekanisme kerusakan otak secara 

progresif. Pengobatan pada stroke akut bergantung pada waktu, karena kerusakan 

syaraf terjadi secara cepat setelah terjadinya hipoksia dan edema pada otak. Hal 

ini ditunjukkan secara jelas oleh data yang diperoleh dari sebuah percobaan yang 

menilai efek trombolisis intravena pada stroke iskemik akut dimana setiap menit 

keterlambatan mengakibatkan berkurangnya kesempatan untuk mendapatkan hasil 

terapi yang lebih baik hingga mencapai 4,5 - 6 jam setelah terjadinya stroke 

iskemik (Shaw et.al., 2011). 
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Angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitor merupakan obat yang 

digunakan untuk mengobati hipertensi (DEPKES,2006).  Obat-obat golongan ini 

menghambat secara langsung angiotensin-converting enzyme sehingga mencegah 

perubahan angiotensin I menjadi angiotensin II yang merupakan mediator 

vasokonstriksi dan stimulus sekresi aldosteron sehingga pada akhirnya akan 

menurunkan tekanan darah (Welty, 2009).  

Berdasarkan sebuah studi “Perindopril: do randomised, controlled trials 

support an ACE inhibitor class effect? A meta-analysis of clinical trials” dengan  

studi literatur pada semua obat-obat ACEIs mengungkapkan bahwa perindopril 

diberikan secara tunggal ataupun kombinasi dengan ACE-Inhibitor yang lain 

memiliki efektivitas yang signifikan dalam penurunan mortalitas pada pasien  

infark miokard dan pasien stroke. Dari hasil uji klinis pun tampaknya memberikan 

hasil yang jelas dan konsisten, tetapi hal ini tidak bisa diasumsikan pada semua 

obat ACE-Inhibitor (Snyman and Wessels, 2009). 

Berdasarkan studi lain “Cardiovascular and cerebrovascular outcomes in 

elderly hypertensive patients treated with either ARB or ACEI”  dengan data 

klinik  pasien laki-laki dengan usia 65 tahun atau lebih yang menderita hipertensi 

di Rumah Sakit Umum PLA China. Studi ini mengungkapkan bahwa ACE-

inhibitor lebih efektif daripada ARB dalam menurunkan tingkat morbiditas dan 

mortalitas pada kasus  gangguan kardiovaskuler dan serebrovaskuler pada pasien 

geriatri  dengan hipertensi. Hal ini berkaitan dengan adanya perbedaan target aksi 

pada RAAS untuk masing-masing obat. ACE-inhibitor menghambat konversi 

angiotensinI menjadi angiotensinII sedangkan ARB secara selektif mencegah 

pengikatan angoitensinII dengan AT1R. Kedua mekanisme ini sama-sama 

memblok efek merugikan dari berlebihnya angiotensinII pada sistem 

kardiovaskuler. Namun ACE-inhibitor memiliki beberapa keunggulan 

dibandingkan ARB dalam mekanisme farmakologinya (Cong Ma et.al., 2012).  

ACE-inhibitor diberikan secara luas dan efektif untuk mengobati berbagai 

kondisi medis, tetapi penghentian dalam pengobatan mungkin akan terjadi, karena 

penggunaannya akan disertai dengan batuk kering dan angioneurotic edema berat 

(walau jarang) (Wibowo dan Ghofir, 2001). Berdasarkan sebuah penelitian 

“Zofenopril and incidence of cough: a review of published and unpublished data” 
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dengan mengambil data penelitian secara acak dan postmarketing dari zofenofril 

dan obat ACE-Inhibitor lainya. Terdapat 23 penelitian yang mencakup 5794 

pasien hipertensi dan 3 penelitian yang mencakup 1.455 pasien infark miokard. 

Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa terjadinya insiden batuk antara 

zofenofril dan obat ACE-Inhibitor lain memiliki sedikit perbedaan namun tidak 

signifikan yaitu sebanyak 2,4% (zofenofril) vs 2,7 % (ACE-Inhibitor yg lain) 

(Omboni and Borghi, 2011).    

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui pola penggunaan obat golongan angiotensin-converting enzim (ACE-

Inhibitor), pada pasien stroke iskemik dengan hipertensi, sehingga diharapkan 

dapat mencapai efek terapeutik yang maksimal dan  pasien dapat terpantau dengan 

lebih mendalam. Penelitian ini dilakukan di RSUD dr Saiful Anwar Malang 

dengan pertimbangan bahwa rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit umum 

daerah rujukan dan terbesar dikota malang. 

1.2 Perumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan obat golongan ACE-inhibitor pada pasien 

stroke iskemik di RSU. Dr. Saiful Anwar Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pola penggunaan obat pada pasien stroke iskemik di RSU. Dr. 

Saiful Anwar Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui pola penggunaan obat antihipertensi golongan ACE-inhibitor 

pada pasien stroke iskemik di RSU. Dr. Saiful Anwar Malang. 

2. Mengkaji hubungan terapi ACE-inhibitor terkait jenis, dosis, rute,  

frekuensi, interval, dan lama  penggunaan yang dikaitkan dengan data 

klinik dan data laboratorium pasien stroke iskemik di RSU. Dr. Saiful 

Anwar Malang 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 1.4.1 Bagi Peneliti  

1. Mengetahui penatalaksanaan terapi farmakologi pada pasien stroke 

iskemik sehingga farmasis dapat memberikan asuhan kefarmasian dengan 

bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya.  

2. Studi pendahuluan dan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya untuk 

menyempurnakan dengan melakukan penelitian sejenis dengan 

mengikutsertakan variabel yang lain. 

 1.4.2  Bagi Rumah Sakit  

1. Sebagai bahan masukan bagi pengambil keputusan baik klinisi maupun 

farmasis terutama berkaitan dengan pelayanan farmasi  klinik.  

2. Sebagai bahan masukan bagi Komite Medik Farmasi dan Terapi dalam 

merekomendasikan penggunaan obat di RSU Dr. Saiful Anwar Malang.  


