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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Stroke atau yang sering disebut juga dengan CVA (Cerebrovascular 

Accident) merupakan gangguan fungsi otak yang diakibatkan gangguan peredaran 

darah otak, timbul mendadak (akut), berlangsung selama 24 jam atau lebih yang 

dapat menyebabkan kematian, sebagai hasil patofisiologi dari defisit neurologik 

fokal atau global. Efek yang dapat terjadi pada pada pasien dengan keadaan 

tersebut antara lain hilangnya kesadaran karena kerusakan sistem saraf pada 

pasien. Selain itu pada pasien yang mampu bertahan hidup setelah mengalami 

stroke cenderung memiliki resiko kecacatan yang permanen, akibatnya penyakit 

ini tidak hanya berdampak negatif bagi kualitas hidup pasien, tetapi juga keluarga 

dan lingkungan sekitarnya  (Fagan and Hess, 2008). 

Stroke merupakan sindroma klinik yang ditandai oleh kelemahan salah satu 

sisi tubuh, ketidakmampuan berbicara, gangguan penglihatan, dan vertigo. 

Berdasarkan proses terjadinya stroke terbagi menjadi dua yaitu stroke iskemik dan 

stroke hemoragik. Menurut American Heart Association pasien dengan stroke 

iskemik tercatat sekitar 88% dan hemoragik sekitar 12%. Stroke iskemik 

disebabkan oleh adanya pembentukan trombus dan emboli yang menghambat 

arteri serebral. Tujuan pengobatan stroke akut diantaranya: mengurangi luka 

sistem saraf yang sedang berlangsung dan menurunkan kematian dan cacat jangka 

panjang, mencegah komplikasi sekunder untuk imobilitas dan disfungsi sistem 

saraf, dan mencegah berulangnya stroke. Aterosklerosis serebral merupakan 

faktor penyebab kebanyakan masalah stroke iskemik. Emboli dapat terbentuk dari 

arteri intra dan ekstra kranial dimana 20% stroke emboli muncul dari jantung. 

Pada kasus embolisme kardiogen, aliran darah berhenti pada atrium atau ventrikel 

membentuk lokal klot yang dapat lepas dan bergerak melalui aorta menuju 

sirkulasi serebral, sehingga pembentukan trombus dan emboli yang menghambat 

arteri akan menurunkan aliran darah serebral dan menyebabkan iskemik, sehingga 

dapat timbul infak distal. Berdasarkan hal tersebut, penelitian mengenai 
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penanganan pada stroke iskemik lebih diutamakan dalam penelitian ini (Fagan 

and Hess, 2008). 

Berbagai penelitian epidemiologi menunjukkan adanya kecenderungan 

peningkatan angka insiden dan prevalensi stroke di berbagai penjuru dunia. Di 

Amerika setiap tahunnya 795.000 orang terkena stroke dengan 610.000 kasus 

merupakan kasus dengan diagnosa stroke sebagai serangan pertama. Diperkirakan 

sekitar 134.000 orang meninggal akibat stroke setiap tahunnya (Goldstein et al, 

2011). Prevalensi terjadinya stroke pada orang Indian Amerika diperkirakan pada 

umur lebih dari 18 tahun 5,8% sudah terserang stroke. Selain itu, prevalensi stroke 

di Amerika juga dipengaruhi oleh ras dimana ras kulit hitam memiliki persentase 

lebih besar sekitar 3,4% dari pada ras kulit putih 2,3% (Rosamond, 2008). WHO 

memprediksi adanya peningkatan jumlah penyandang stroke yang cukup besar 

untuk tahun-tahun mendatang. Di Indonesia prevalensi stroke nasional sebesar 

0.8%. Stroke juga menjadi penyebab kematian paling tinggi yaitu mencapai 

15.9% pada kelompok umur 45 sampai 54 tahun dan meningkat jadi 26.8% pada 

kelompok umur 55 sampai 64 tahun. Menteri Kesehatan memprediksikan 

kenaikan pasien penderita stroke di indonesia sampai tahun 2020 (RISKESDAS, 

2007).   

Faktor resiko yang potensial bisa dikendalikan pada penyakit stroke 

diantaranya hipertensi, penyakit jantung, fibrilasi atrium, diabetes melitus, dan 

arterosklerosis. Sedangkan faktor yang tidak bisa dikendalikan yaitu umur, ras, 

dan jenis kelamin (Fagan and Hess, 2008). Hipertensi merupakan salah satu 

penyakit degeneratif yang memicu terjadinya penyakit kardiovaskuler dan ikut 

serta dalam peningkatan proporsi kematian akibat penyakit tidak menular seperti 

jantung dan stroke. Komplikasi terjadinya stroke merupakan komplikasi yang 

paling sering terjadi karena di Indonesia penanganan pasien hipertensi masih 

belum baik (DEPKES, 2006).  

Pasien dengan hipertensi memiliki peningkatan resiko terhadap stroke, ini 

terjadi karena tekanan darah yang meningkat mengakibatkan pembuluh serebral 

akan berkonstriksi. Bila tekanan darah meningkat cukup tinggi akan menyebabkan 

hialinisasi pada lapisan otot pembuluh serebral. Akibatnya, diameter lumen 

pembuluh darah tersebut akan menjadi tetap. Hal ini berbahaya karena pembuluh 
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serebral tidak dapat berdilatasi atau berkonstriksi dengan leluasa untuk mengatasi 

fluktuasi dari tekanan darah sistemik (Hariyono, 2010). Bila terjadi penurunan 

tekanan darah sistemik maka tekanan perfusi ke jaringan otak tidak adekuat. Hal 

ini akan mengakibatkan iskemik serebral. Sebaliknya, bila terjadi kenaikan 

tekanan darah sistemik maka tekanan perfusi pada dinding kapiler menjadi tinggi. 

Akibatnya, terjadi edema, dan kemungkinan perdarahan pada otak atau stroke 

hemoragik. Penanganan pada pasien hipertensi pada saat stroke akut mempunyai 

resiko kurang baik pada prognosis stroke. Penurunan tekanan darah secara 

mendadak pada penderita stroke akut dapat mengakibatkan perburukan kelainan 

neurologis yang disebabkan karena adanya penurunan tekanan perfusi di daerah 

infark. Beberapa peneliti melaporkan bahwa apabila hipertensi tidak diturunkan 

pada saat serangan stroke akut dapat mengakibatkan edema otak,namun 

berdasarkan penelitian dari Chamorro menunjukkan bahwa perbaikan yang 

sempurna pada stroke iskemik dipermudah oleh adanya penurunan tekanan darah 

yang cukup ketika edema otak berkembang sehinggga menghasilkan tekanan 

perfusi serebral yang adekuat. Oleh karena itu, pemilihan obat antihipertensi yang 

tepat baik secara empiris maupun definit akan sangat membantu dalam 

pencegahan kondisi pasien ke arah yang lebih buruk dan mempercepat perbaikan 

pemulihan pasien (PERDOSSI, 2007).  

Pada dasarnya terapi farmakologi pada hipertensi dengan penyakit penyerta 

seperti stroke harus dimulai lebih dini yaitu mulai dari hipertensi tingkat 1. 

Dikenal lima kelompok obat lini pertama (first line drug) yang lazim digunakan 

pada penanganan hipertensi yaitu : ACEI (Angiotensin Converting Enzim 

Inhibitor), diuretik, ARB (Angiotensin Reseptor Blocker), CCB (Calcium Channel 

Blocker), dan β-Bloker. Dari kelima obat antihipertensi tersebut, masing-masing 

memiliki mekanisme kerja yang berbeda. CCB (Calcium Channel Blocker) 

memiliki mekanisme kerja penghambatan masuknya Ca
2+

 ke dalam sel sehingga 

terjadi relaksasi otot polos vaskular dan menurunnya kecepatan nodus SA serta 

konduksi AV. Semua penghambat kanal Ca
2+

 menyebabkan relaksasi otot polos 

arterial, tetapi efek hambatan ini kurang pada pembuluh darah vena (Nafrialdi, 

2007). 



4 
 

 
 

Berdasarkan studi perbandingan Primary Stroke Prevention and 

Hypertention Treatment: which is the first-line strategy obat antihipertensi 

golongan Calcium Channel Blocker dapat menurunkan insiden stroke 38% pada 

pasien stroke dengan hipertensi. Calcium Channel Blocker juga telah terbukti 

memberikan perlindungan yang lebih baik untuk penanganan stroke dibandingkan 

obat yang lain seperti ACE inhibitor, β-bloker, dan diuretik. Berdasarkan studi 

meta-analisa CCB (Calcium Channel Blocker) telah terbukti memberikan manfaat 

dibandingkan dengan ACE inhibitor. Selain itu resiko stroke berulang dengan obat 

golongan Calcium Channel Blocker seperti amlodipin secara statistik lebih rendah 

dibandingkan dengan obat antihipertensi lain (Ravenni, 2011).  

Berdasarkan Tzeng et al dalam Response to A Recipe for Reducing Blood 

Pleassure Variability: Ading Blood  Flow to the Mix penurunan tekanan darah 

dengan CCB tidak direkomendasikan untuk stroke iskemik akut. Namun, 

beberapa penelitian lain mengatakan obat antihipertensi golongan long-acting 

dihidropiridin CCB bisa direkomendasikan untuk mengatasi hipertensi dengan 

penyakit chronic cerebrovascular (Matsui, 2012). 

Obat antihipertensi golongan Calcium Channel Blocker memiliki beberapa 

efek samping yang harus menjadi perhatian selama pemberian terapi. Efek 

samping yang terpenting diantaranya adalah pusing, nyeri kepala, rasa panas di 

muka (flushing) dan terutama pada derivat-piridin takikardi dan udem 

pergelangan kaki (akibat vasodilatasi perifer). Selain itu, efek hipotensi yang 

mengakibatkan hypoxia pada janin dapat terjadi pada ibu hamil dan menyusui 

yang mengkonsumsi obat golongan Calcium Channel Blocker, karena obat 

golongan CCB (Calcium Channel Blocker) dapat terekskresi melalui ASI (Tjay, 

2007). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian secara 

deskriptif dengan pengambilan data secara retrospektif di RSU. Saiful Anwar 

Malang untuk mengetahui serta mempelajari pola penggunaan obat antihipertensi 

golongan CCB (Calcium Channel Blocker) pada penderita stroke iskemik. 

Penelitian ini dilakukan pada penderita stroke iskemik yang prevalensinya lebih 

besar dibandingkan stroke hemoragik. Selain itu penelitian ini juga dilakukan 

untuk mengetahui terapi lain yang digunakan penderita selain terapi antiplatelet 
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dan antihipertensi, serta mengetahui adanya kemungkinan terjadinya Interaksi 

obat pada penderita stroke iskemik. 

1.2 Perumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan obat antihipertensi golongan CCB (Calcium 

Channel Blocker) pada penderita stroke iskemik di RSU. Dr. Saiful Anwar 

Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Umum 

Mengetahui pola penggunaan obat yang diterima pasien stroke iskemik di 

RSU. Dr. Saiful Anwar Malang. 

1.3.2  Tujuan Khusus 

-  Mengetahui pola penggunaan obat antihipertensi golongan CCB (Calcium 

Channel Blocker) yang diterima pasien stroke iskemik di RSU. Dr. Saiful 

Anwar Malang. 

-  Mengkaji terapi CCB (Calcium Channel Blocker) terkait jenis, dosis, rute, 

interval pemberian, frekuensi dan lama penggunaan terapi yang dikaitkan 

data kinik dan data laboratorium pasien. 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti  

(1) Mengetahui penatalaksanaan terapi pengobatan terhadap outcomes pada 

pasien stroke iskemik sehingga farmasis dapat memberikan asuhan 

kefarmasian dengan bekerja sama bersama tenaga kesehatan lainnya.  

(2) Studi pendahuluan dan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya untuk 

menyempurnakan dengan melakukan penelitian sejenis dengan mengikut 

sertakan variable 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. 


