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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Stroke atau disebut dengan Cerebrovascular Attack (CVA) 

merupakan penyakit penyebab kematian cukup besar di dunia. Definisi 

stroke menurut World Health Organization (WHO) adalah tanda-tanda 

klinis yang berkembang cepat akibat gangguan fungsi otak fokal (atau 

global), dengan gejala-gejala yang berlangsung selama 24 jam atau lebih, 

dan dapat menyebabkan kematian. 

Terdapat dua macam bentuk stroke yaitu stroke iskemik dan stroke 

hemoragik. Iskemi, merupakan 80% dari penyebab stroke, disebabkan oleh 

gangguan pasokan oksigen dan nutrisi ke sel-sel otak akibat bentukan 

trombus atau emboli. Stroke Hemoragik yaitu pecahnya dinding pembuluh 

darah, sehingga terjadi perdarahan di otak dan umumnya terjadi pada saat 

pasien melakukan aktivitas. Menurut penyebabnya stroke hemoragik dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu perdarahan intraserebral dan perdarahan 

subarakhnoid. Perdarahan intraserebral ditemukan pada 10% dari seluruh 

kasus stroke, terdiri dari 80% di hemisfer otak dan sisanya di batang otak 

dan serebelum. Perdarahan subarakhnoid adalah suatu keadaan dimana 

terjadi perdarahan di ruang subarakhnoid yang timbul secara primer. 

Keadaan ini dapat diperparah oleh terjadinya penurunan perfusi sistemik 

yang mengaliri otak. Sedangkan stroke hemoragik intraserebral dan 

subarachnoid disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah kranial (Smith et 

al., 2005). 

Prevalensi (angka kejadian) stroke di Indonesia delapan per seribu 

penduduk atau 0,8%. Sebagai perbandingan, prevalensi stroke di Amerika 

Serikat adalah 3,4% per 100 ribu penduduk, di Singapura 55 per 100 ribu 

penduduk dan di Thailand 11 per 100 ribu penduduk. Dari jumlah total 

penderita stroke di Indonesia, sekitar 2,5 persen atau 250 ribu orang 

meninggal dunia dan sisanya cacat ringan maupun berat. Pada 2020 
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mendatang diperkirakan 7,6 juta orang akan meninggal karena stroke (YSI, 

2010). 

Terjadinya stroke dipengaruhi oleh adanya faktor resiko. Pada 

prinsipnya faktor resiko terjadinya stroke dikelompokkan dalam dua 

kategori besar, yaitu faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi dan faktor 

resiko yang dapat dimodifikasi. Faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi 

adalah jenis kelamin, usia, dan hereditas. Sedangkan faktor resiko yang 

dapat dimodifikasi merupakan faktor yang dapat diubah, baik dengan 

perubahan gaya hidup, pengobatan, maupun kontrol yang teratur. Faktor 

resiko tersebut antara lain hipertensi, fibrilasi atrium, penyakit jantung 

koroner, diabetes mellitus, kecanduan alkohol, merokok dan 

hiperkolesterolemia (AHA, 2010). 

Stroke hemoragik merupakan penyebab ketiga tersering pada serangan 

stroke yang disebabkan utamanya karena hipertensi. Hal ini terjadi jika 

tekanan darah meningkat dengan signifikan menyebabkan pembuluh arteri 

robek sehingga terjadi perdarahan pada jaringan otak sehingga darah 

membentuk suatu massa yang berakibat jaringan otak terdesak, bergeser, 

atau tertekan (displacement of brain tissue), keadaan tersebut dapat 

menyebabkan fungsi otak terganggu.  

Tujuan pengobatan stroke hemoragik adalah (1) mengurangi cedera 

neurologis yang sedang berlangsung dan penurunan angka kematian dan 

kecacatan pada jangka panjang, (2) mencegah komplikasi sekunder untuk 

imobilitas dan neurologis disfungsi, dan (3) mencegah terjadinya stroke 

berulang (Fagan and Hess, 2008). Terapi yang digunakan pasien stroke 

dapat meliputi: neuroprotektan, vitamin K, antifibrinolitik, ACE Inhibitor, 

CCB, serta diuretik. 

Diuretik merupakan salah satu terapi pasien stroke hemoragik. 

Diuretik dibagi menjadi beberapa jenis. Diantara jenis-jenis diuretik yang 

ada, terdapat dua jenis diuretik yang digunakan, yaitu diuretik tipe thiazid 

dan diuretik osmotik. Suatu studi dari Canadian Hypertension Education 

Program (CHEP) bahwa dalam penggunaan diuretika tipe thiazid pada 

kejadian stroke hemoragik dapat bertujuan untuk menstabilkan tekanan 
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darah pasien, jika dikombinasikan dengan ACE inhibitor. Kombinasi 

tersebut juga mengurangi kejadian stroke berulang di antara pasien yang 

mengalami stroke hemoragik dengan prosentase sebesar 49% dari jumlah 

seluruh pasien stroke (Rabkin, 2009). Jika diuretik bukan obat pertama yang 

digunakan, diuretik harus menjadi obat pilihan terapi kedua untuk 

kebanyakan pasien (Fagan and Hess, 2008). 

Pada pasien yang memiliki hipertensi dapat terjadi peningkatan 

tekanan intrakranial dan tekanan perfusi serebral. Karena jumlah darah yang 

mengalir ke otak ditentukan oleh tekanan perfusi serebral (cerebral 

perfusion pressure / CPP). Tujuan pengobatan penurunan intracranial 

pressure (ICP) adalah mengurangi volume salah satu dari tiga komponen 

dari ruang intrakranial yaitu, darah, cairan jaringan otak (CSF), atau otak  

bagian tulang belakang. Untuk menurunkan tekanan intrakranial atau 

peningkatan gangguan natrium, serta untuk mengubah keseimbangan cairan 

pasien stroke dirumah sakit diberikan terapi diuretik (Sukandar, et al., 

2008). Studi dari American Stroke Assosiation (ASA) menyatakan bahwa 

pemberian golongan diuretik osmotik, yang biasa digunakan adalah manitol, 

dapat menurunkan tekanan intrakranial sehingga tidak terjadi hipertonik 

(ASA, 2006). Obat diuretik osmotik yang efektif dipakai untuk mengatasi 

peningkatan TIK adalah manitol 20%. Diberikan bolus 0,5-1.0 g/kg, bekerja 

dengan onset yang cepat, tetapi puncaknya didapat dalam 30 menit dan 

berakhir setelah 90 menit. Sedangkan golongan loop diuretik yaitu 

furosemide akan meningkatkan kerja manitol, juga dapat memberikan efek 

langsung menurunkan TIK dan sering digunakan sebagai terapi tambahan 

(Winarno dan Harahap, 2009). 

Pengobatan pasien dengan stroke hemoragik tergantung pada 

penyebab dan tingkat keparahan perdarahan. Penanganan awal, serta 

pengendalian perdarahan, kejang, tekanan darah, dan tekanan intrakranial, 

sangat penting. Evakuasi operasi dari hematoma adalah pilihan terapi yang 

potensial, namun masih kontroversial (Liebeskind, 2013). 

Berdasarkan latar belakang tentang penggunaan diuretik pada pasien 

stroke hemoragik, serta adanya permasalahan yang mungkin terjadi terkait 
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penggunaan terapi dengan diuretik, maka dapat dilakukan studi untuk 

mengkaji lebih jauh bagaimana pola penggunaan diuretik di masyarakat 

sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas kesehatan pasien. 

Penelitian dilakukan di RSUD dr Saiful Anwar Malang dengan 

pertimbangan bahwa rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit umum 

daerah rujukan dan terbesar di kota Malang. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, dapat muncul permasalahan 

sebagai berikut : 

a) Bagaimanakah pola penggunaan diuretika pada pasien stroke 

hemoragik di RSUD dr Saiful Anwar Malang? 

b) Bagaimana pola penggunaan obat pada terapi pasien stroke hemoragik? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pola penggunaan diuretika pada pasien stroke 

perdarahan di RSUD dr Saiful Anwar Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Mengidentifikasi pola terapi diuretika pada pasien stroke 

hemoragik meliputi dosis, jenis, rute, frekuensi, dan interval 

penggunaannya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Mengetahui penatalaksanaan terapi farmakologi pasien stroke 

hemoragik 

b. Memberikan gambaran mengenai pola pemilihan dan penggunaan 

diuretik pada pasien stroke hemoragik 

c. Sebagai data base dalam pengembangan farmasi klinik 

d. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas asuhan, pelayanan 

kefarmasian kepada pasien. 

e. Memberikan informasi tambahan bagi pembaca sebagai bahan acuan 

untuk penelitian selanjutnya mengenai stroke hemoragik. 


