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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LatarBelakang 

Stroke atau Cerebrovaskular Accident (CVA) adalah gangguan fungsional 

otak fokal maupun global akut selama lebih dari 24 jam, berasal dari gangguan 

aliran darah otak yang terjadi secara mendadak maupun secara cepat dengan 

gejala atau tanda yang sesuai dengan daerah yang terganggu dan bukan 

disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak sepintas, tumor otak, stroke 

sekunder karena trauma maupun infeksi (WHO MONICA, 1986 ; PERDOSSI, 

2005). Stroke merupakan penyakit penyebab utama kecacatan tertinggi di dunia 

(Junaidi, 2011).  

Menurut data SEAMIC Health Statistic pada tahun 2000, menyimpulkan 

bahwa penyakit serebrovaskuler seperti jantung koroner dan stroke berada di 

urutan kedua yang memiliki mortilitas tertinggi di dunia dengan lebih dari 5,1 juta 

angka kematian. Perbandingan angka kematian tersebut di negara berkembang 

dengan negara maju adalah lima banding satu. Tercatat saat ini ada4,6 juta 

jumlahpenderita strokedi Amerika Serikatyang mengarahpada rehabilitasirawat 

inap dimana sebagiankebutuhanuntuk lingkunganperawatanposthospitalization 

memiliki harga yang mahal, sehingga stroke merupakan penyakit yangpaling 

mahaldi Amerika Serikat, denganbiaya tahunanlebih besardari $ 50 miliar(Dipiro, 

2008). Pada tahun 2020, sekitar 7,6 juta orang diperkirakan akan meninggal 

karena stroke. Peningkatan tertinggi akan terjadi di negara berkembang, terutama 

wilayah Asia Pasifik. Di Indonesia sendiri diperkirakan sekitar 800 – 1.000 kasus 

stroke terjadi setiap tahunnya (Junaidi, 2011). Sedangkan pada survei Departemen 

Kesehatan Republik Indonesia, pada 987.205 subyek dari 258.366 rumah tangga 

di 33 provinsi, dapat disimpulkan bahwa stroke merupakan penyebab kematian 

utama pada usia > 45 tahun (15,4% dari seluruh kasus kematian). Prevalensi 

penyakit stroke rata-rata adalah 0,8%; dengan jumlah penderita stroke di Nangroe 

Aceh Darussalam sekitar 1,66%  dan 0,38% di Papua (RISKESDAS, 2007). 
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Salah satu penyebab meningkatnya kasus penyakit pembuluh darah seperti 

jantung dan stroke adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan 

pola gaya hidup yang sehat   (Junaidi, 2011). Stroke dibagi menjadi dua jenis, 

yaitu stroke iskemik dan stroke perdarahan. Penelitian pada 100pasien stroke di 

Pakistan, sejumlah72(72%) pasien stroke iskemik dan28(28%) pasienstroke 

perdarahan (Amanullah, 2009). Meskipun jumlah kasusnya tergolong lebih 

sedikit, stroke perdarahan sering mengakibatkan kematian. Umumnya sekitar 50% 

kasus stroke perdarahan akan berujung pada kematian, sedangkan pada stroke 

iskemik hanya 20% yang berakibat kematian (Junaidi, 2011). 

Pada penderita stroke iskemik perlu diberikan obat anti pembekuan darah 

dan obat pengencer darah demi mencegah terbentuknya kembali trombus atau 

emboli di kemudian hari. Obat obatan yang sering di pakai adalah golongan 

heparin dan aspirin. Obat obatan ini selain untuk menjaga sel sel otak di daerah 

penumbra agar tetap hidup, obat ini juga berfungsi untuk meningkatkan daya 

tahan sel otak dari dampak negatif stroke. Obat ini di sebut dengan neuroprotektif. 

Obat ini yang kerap di gunakan diantaranya obat obatan golongan barbiturate, 

obat penyekat saluran kalsium dan antagonis opioid (Ginanjar, 2009).  Pada 

penderita stroke juga dibutuhkan obat yang bisa menurunkan atau menstabilkan 

profil lemak. Obat tersebut adalah obat golongan statin yang di antaranya adalah 

mevastatin, lovastatin, simvastatin, pravastatin, fluvastatindan atorvastatin. 

Golongan statin merupakan senyawa yang paling efektif dan paling baik 

toleransinya untuk mengobati dislipidemia. Golongan  statin yang lebih kuat 

(misalnya simvastatin dan atorvastatin) dalam dosis yang lebih tinggi juga dapat 

menurunkan kadar trigliserida yang di sebabkan oleh naiknya kadar VLDL 

(Mahley dan Bersot, 2006). 

Pada penelitian yang di lakukan oleh Ameranco et al., (2009) dengan 

judul Results of the Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol 

Levels (SPARCL) Trial by Stroke Subtypes, disimpulkan bahwa penggunaan 

atrovastatin 80 mg sama efektifnya dalam mencegah stroke iskemik dan penyakit 

kardiovaskular lainnya.Penelitian yang dilakukan oleh  Briel et al., (2004) dengan 

judul Effects of Statins on Stroke Prevention in Patients with and without 

Coronary Heart Disease: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials, 
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disimpulkan bahwa meta-analisis ini menunjukkan bahwa golongan  statin 

mengurangi kejadian stroke pada pasien oleh dan tanpa penyakit jantung koroner. 

Pada penelitian yang di lakukan oleh (Briel et al, 2004.) dengan judul buku Drug 

Theraphy For Hypercholesterolemia And Dyslipidemia,simvastatin merupakan 

bentuk yang menghambat HMG-CoA reduktase yang efektif dalam mencegah 

kardiovaskuler. Bioavailabilitas sistemik dari statin dan metabolitnya di hati 

bervariasi antara 5% dan 30% dari dosis yang diberikan. Metabolit dari semua 

statin, kecuali fluvastatin dan pravastatin, memiliki beberapa aktivitas reduktase 

yang menghambat HMG-CoA. 

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini di lakukan untuk 

mengetahui penggunaan golongan statin pada pasien penderita stroke khususnya 

stroke iskemik 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diajukan permasalahan sebagai berikut : 

Bagaimana penggunaan obat golongan statin pada pasien stroke iskemik di RSSA 

Malang 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui penggunaan obat golongan statin pada pasien stroke iskemik 

di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 

Mengkaji jenis, rute, frekuensi dosis penggunaan obat golongan statin  

yang dikaitkan dengan kondisi pasien. 

. 

 

 

 

 

 

http://www.amjmed.com/article/S0002-9343(04)00469-3/fulltext
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1.4  Manfaat Penelitian 

a. Sebagai database atau bahan informasi dalam rangka pengembangan 

farmasi klinik 

b. Sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan, terutama 

berkaitan dengan pelayanan farmasi klinik. 

c. Sebagai bahan masukan bagi instalasi farmasi untuk menyusun 

perencanaan pengadaan obat 

d. Studi pendahuluan dan sumber informasi bagi peneliti berikutnya 

 

 

 


