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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Stroke merupakan sindroma yang terdiri dari tanda atau gejala hilangnya 

fungsi sistem saraf pusat fokal/global yang berkembang cepat dalam detik atau 

menit dan berlangsung lebih dari 24 jam atau menyebabkan kematian (Ginsberg, 

2008). Tanda dan gejala dari stroke tersebut antara lain mati rasa, kelumpuhan 

pada wajah, lengan dan kaki terutama pada satu sisi tubuh, kesulitan berbicara, 

mendadak sakit kepala dan kehilangan keseimbangan (Burns et al, 2008). 

Berdasarkan etiologi dan klasifikasinya, terdapat dua macam stroke yaitu 

stroke iskemik dan hemoragik (perdarahan). 88% dari stroke adalah stroke 

iskemik yang disebabkan oleh pembentukan emboli atau trombus yang 

menghambat arteri serebral. Sedangkan 12% dari stroke yaitu stroke hemoragik 

yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah sehingga mengganggu aliran 

darah yang normal. Otak sangat sensitive terhadap perdarahan, apabila terjadi 

perdarahan di otak maka dapat menggangu jaringan otak dan jaringan tipis yang 

melapisi otak yang menyebabkan pembengkakan serta pembentukan hematoma. 

Perdarahan ini dapat meningkatkan tekanan pada otak dan menekan tulang 

tengkorak (Perdossi, 2007). Stroke hemoragik terdiri dari subarachnoid 

hemoragik, intracerebral hemoragik, dan hematoma subdural. Subarachnoid 

hemoragik terjadi ketika darah memasuki ruang subarachnoid yang disebabkan 

karena rusaknya aneurisme intrakranial. Intracerebral hemoragik yaitu rusaknya 

pembuluh darah dalam parenkim otak yang menyebabkan pembentukan 

hematoma yang disebabkan karena hipertensi dan arteriovenosa malformasi 

(AVM). Sedangkan hematoma subdural adalah berkumpulnya darah dibawah dura 

yang disebabkan karena luka berat (Fagan and Hess, 2008; Sukandar et al, 2009). 

Stroke merupakan suatu penyakit penyebab kematian yang cukup besar di 

dunia, bahkan stroke ini menempati urutan ketiga di Amerika Serikat setelah 

penyakit jantung dan kanker. Di Amerika Serikat, stroke terjadi pada lebih dari 
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700.000 orang tiap tahunnya, dengan angka kematian 150.000 per tahunnya 

(Fagan and Hess, 2008). Di Indonesia, penderita stroke mencapai 8,3‰ penduduk 

dan daerah dengan penderita stroke tertinggi adalah Nanggroe Aceh Darussalam 

(16,6‰ penduduk) sedangkan penderita stroke terendah adalah Papua (3,8‰ 

penduduk). Menurut riset kesehatan dasar tahun 2007, stroke komplikasi dengan 

hipertensi, penyakit jantung iskemik dan penyakit jantung lainnya merupakan 

penyakit tidak menular tetapi menjadi penyebab kematian yang menempati urutan 

pertama pada semua usia di Indonesia. Berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan 

dan gejala, prevalensi nasional stroke  adalah 0,8%. 11 provinsi mempunyai 

prevalensi stroke diatas prevalensi nasional, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, 

Sumatera Barat, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, 

Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Papua 

Barat (Riskesdas,2007). 

Adapun faktor resiko yang memicu tingginya angka kejadian stroke yaitu 

yang tidak dapat di ubah (non modifiable) dan yang dapat di ubah (modifiable). 

Faktor resiko non modifiable diantaranya usia, jenis kelamin, faktor genetik dan 

ras atau etnis. Sedangkan hipertensi, diabetes melitus dan merokok merupakan 

faktor resiko modifiable yang menyebabkan stroke (Setiawan & Bahruddin). 

Keadaan pasien pasca stroke ada yang pulih sempurna dan ada juga yang 

sembuh dengan cacat ringan, sedang ataupun berat. Cacat yang diderita, dapat 

mengakibatkan penderita tidak mampu melakukan banyak hal, misalnya tidak 

mampu berbicara atau berkomunikasi, tidak dapat berjalan sendiri maupun masih 

ngompol dan harus dibantu pada saat makan (Chandrasoma et al, 2006). 

Tujuan dari pengobatan stroke akut adalah 1) mengurangi luka pada sistem 

saraf dan menurunkan kematian, 2) mencegah komplikasi sekunder untuk 

imobilitas dan disfungsi sistem saraf 3) mencegah berulangnya stroke (Sukandar 

et al, 2009). Mengotrol hipertensi, hiperlipidemia dan obesitas penting untuk 

penanganan umum dari pasien dengan penyakit serebrovaskular. Hipertensi 

merupakan faktor resiko paling kuat yang dapat menyebabkan stroke. 

Pengurangan baik tekanan darah sistolik dan diastolik membantu mengurangi 

risiko stroke. Tekanan darah seharusnya diturunkan jika meningkat hingga 
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220/120 mmHg. Salah satu obat yang bisa mengontrol tekanan darah tinggi yaitu 

Calcium Channel Blocker (CCB) (Henderson,2002; Fagan and Hess, 2008).  

CCB menyebabkan relaksasi jantung dan otot polos dengan menghambat 

saluran kalsium sehingga masuknya kalsium ekstraseluler ke dalam sel berkurang. 

Pada relaksasi otot polos vaskular menyebabkan vasodilatasi dan berhubungan 

dengan reduksi tekanan darah (Sukandar et al, 2009). 

Penelitian yang dilakukan oleh Varelas et al (2010) dalam “Nicardipine 

Infusion for Blood Pressure Control in Patients with Subarachnoid Hemorrhage”, 

dinyatakan bahwa nicardipin merupakan obat yang aman dan efektif untuk 

mengontrol tekanan darah pada pasien hipertensi akut dengan subarachnoid 

hemoragik.  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Kronvall et al (2009) dalam  

“Nimodipine in aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a randomized study of 

intravenous or peroral administration”, didapatkan hasil bahwa nimodipin 

memiliki efikasi yang tidak berbeda antara pemberian peroral maupun intravena 

dalam menurunkan resiko terjadinya iskemia sekunder yang menyebabkan SAH. 

Efek samping CCB disebabkan karena vasodilatasi berlebihan. Gejala yang 

muncul diantaranya berupa pusing, sakit kepala, hipotensi, mual, muntah dan 

batuk (Nafrialdi, 2007). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian 

mengenai pola penggunaan Antihipertensi khusunya golongan CCB pada pasien 

stroke hemoragik dengan harapan kualitas hidup pasien bisa terpantau secara 

mendalam. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum (RSU) Dr. Saiful 

Anwar karena merupakan rumah sakit terbesar di Kota Malang dengan berbagai 

kelas sosial ekonomi pasien yang menjalani pengobatan. Penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan peningkatan pelayanan kefarmasian di RSU Dr. Saiful Anwar 

Malang. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah pola penggunaan antihipertensi golongan Calcium Channel 

Blocker (CCB) pada pasien stroke hemoragik di RSU Dr. Saiful Anwar Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah mengetahui pola penggunaan Calcium 

Channel Blocker (CCB)  pada pasien stroke hemoragik rawat inap di RSU Dr. 

Saiful Anwar Malang. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini adalah mengetahui jenis, bentuk sediaan, dosis, 

dan rute pemberian dari obat golongan CCB yang diberikan pada pasien stroke 

hemoragik. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Mengetahui penatalaksanaan terapi stroke hemoragik di RSU Dr. Saiful 

Anwar Malang. 

2. Sebagai bahan masukan bagi penyusunan pedoman penggunaan 

antihipertensi dan formularium rumah sakit 

3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi 

penelitian selanjutnya. 

 


