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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Stroke atau penyakit serebrovaskular mengacu kepada setiap gangguan 

neurologik mendadak yang terjadi akibat pembatasan atau terhentinya aliran darah 

melalui sistem suplai arteri otak (Price et al, 2005). Stroke merupakan penurunan 

sistem saraf utama secara tiba-tiba yang berlangsung selama 24 jam dan 

diperkirakan berasal dari pembuluh darah (Sukandar et al, 2008).  

Stroke merupakan penyebab kematian ketiga di negara maju, setelah penyakit 

jantung dan kanker. Menurut data WHO, setiap tahunnya terdapat 15 juta orang di 

seluruh dunia mengalami stroke yang mengakibatkan angka kematian sebanyak 5 

juta orang dan sebagiannya lagi mengalami cacat permanen. Di Amerika, setiap 

tahunnya terdapat lebih dari 795.000 insiden tiap tahunnya, dengan angka 

kematian sebesar lebih dari 134.000 ribu insiden per tahun (Goldstein, 2011). Dari 

data National Heart, Lung, and Blood Institute tahun 2008, sekitar 795.000 orang 

Amerika Serikat mengalami stroke setiap tahunnya. Dengan 610.000 orang 

mendapat serangan stroke untuk pertama kalinya 185.000 orang dengan serangan 

stroke  berulang (WHO, 2010). Di Indonesia, angka penderita stroke mencapai  

8,3 ‰ penduduk. Daerah yang memiliki angka penderita stroke terbanyak adalah 

Nanggroe Aceh Darussalam (16,6 ‰  penduduk) dan yang terendah adalah Papua 

(3,8 ‰ penduduk) (Riskesdas, 2007). 

Berdasarkan proses kejadiannya stroke dibagi menjadi 2 macam yaitu stroke 

iskemik (penyumbatan) dan stroke hemoragik (perdarahan). Stroke iskemik 

adalah kondisi dimana berkurangnya suplai nutrisi ke otak sebagai akibat 

tersumbatnya saluran pembuluh darah yang menuju otak. Penyumbatan pembuluh 

darah dalam otak terjadi jika persediaan oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh sel 

darah dan plasma terhalang oleh suatu bekuan darah atau thrombosis dalam suatu 

pembuluh darah. Daerah sekitar otak yang disuplai oleh pembuluh darah akan 

mati yang disebut infark otak. Faktor penyebabnya adalah aterosklerosis serebral. 

Pada stroke hemoragik pembuluh darah pecah sehingga menghambat aliran darah 

yang normal dan darah merembes kedalam suatu daerah di otak dan merusaknya. 
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Otak sangat sensitif terhadap pendarahan sehingga apabila terjadi pendarahan 

dapat menggangu jaringan otak dan jaringan tipis yang melapisi otak dan 

menyebabkan pembengkakan yang menyebabkan pengumpulan sebuah massa 

yang disebut hematoma. Pendarahan ini meningkatkan tekanan pada otak dan 

menekan tulang tengkorak (Perdossi, 2007). Dari sejumlah jenis stroke 12% 

merupakan stroke hemoragik dan termasuk subarachnoid hemorragedan intra-

serebral hemorrage. Subarachnoid hemorrhage terjadi akibat luka atau rusaknya 

aneurisme intrakranial atau cacat arterivena. Intraserebral hemorrage terjadi 

karena rusaknya pembuluh darah dalam parenkim otak yang menyebabkan 

pembengkakan. Kematian karena stroke pendarahan disebabkan karena 

meningkatnya kerusakan dalam penekanan intrakranial yang mengarah kepada 

kematian (Sukandar et al, 2008). 

Faktor-faktor resiko yang rentan terhadap serangan stroke adalah: tekanan 

darah tinggi (hipertensi), diabetes melitus (penyakit kencing manis), dan merokok 

(Price et al, 2005). Tujuan pengobatan stroke adalah : 1) mengurangi luka sistem 

saraf yang sedang berlangsung, 2) menurunkan angka kematian, 3) menurunkan 

angka kecacatan, 4) mencegah komplikasi sekunder, 5) mencegah disfungsi 

sistem saraf, dan juga 6) mencegah terjadinya kembali stroke (Sukandar et al, 

2008). 

Salah satu terapi yang digunakan dalam pengobatan stroke hemoragik adalah 

penggunaan antihipertensi golongan ACE Inhibitor. Angiotensin Converting 

enzyme  dikenal sebagai enzim yang berperan dalam menjaga tekanan darah agar 

tetap normal dengan cara mengubah angiotensin I menjadi angiotensin II 

(vasokonstiktor potensial dan stimulus sekresi aldosteron). ACE inhibitor juga 

mencegah degradasi bradikinin dan menstimulasi sintesis senyawa vasodilator 

lainnya termasuk prostaglandin dan prostasiklin (Sukandar et al, 2008). 

Pada keadaan patologis, peningkatan aktifitas ACE dapat menyebabkan 

peningkatan tekanan darah melebihi batas normal (hipertensi). ACE membantu 

proses produksi angiotensin II (proses regulasi tekanan darah arteri). ACE 

merupakan sel andothelial yang dapat didistribusikan pada beberapa jaringan dan 

pada beberapa tipe sel yang berbeda (Sukandar et al, 2008). ACE Inhibitor 

merupakan antihipertensi yang digunakan sebagian besar pasien dengan atau 
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tanpa faktor resiko kardiovaskular. Sebagai pilihan pertama ACE Inhibitor telah 

diteliti secara ekstensif pada berbagai jenis pasien dan telah menjadi pertimbangan 

pada penggunaannya (Marie et al,2008). JNC7 dan AHA/ASA telah 

merekomendasikan penggunaan ACE inhibitor dan diuretik untuk pengurangan 

tekanan darah pada pasien dengan stroke atau TIA. Menurunkan tekanan darah 

pada periode akut dapat mengakibatkan penurunan aliran darah serebral dan 

memperburuk keadaan, sehingga penggunaan obat ini hanya terbatas pada pasien 

yang telah melalui periode stroke akut (Fagan, 2008). 

Mekanisme kerja ACE inhibitor seperti captopril adalah dengan 

menghambat enzim pengkonversi peptidyl dipeptidase yang menghidrolik 

angiotensin I ke angiotensin II dan menyebabkan inaktivasi bradikinin, suatu 

vasodilator kuat yang bekerja dengan cara menstimulasi rilis nitric oxid dan 

prostasiklin. Aktifitas hipotensi captoril terjadi baik pada hambatan sistem renin 

angiotensin maupun efek stimulus pada system kinin-kallikrein. Mekanisme yang 

kedua dibuktikan bahwa angitensin reseptor bradikinin, menurunkan efek 

penurunan tekanan darah (Katzung, 2001). 

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Lisa Shaw (2011) dalam “Paramedic 

Initiated Lisinopril For Acute Stroke Treatment : study protocol for a pilot 

randomized controlled trial”  menyebutkan bahwa lisinopril telah dipilih sebagai 

antihipertensi yang telah ditunjukan untuk menurunkan tekanan darah pada stroke 

akut. Lisinopril memiliki profil keamanan yang baik, dan dapat diberikan 

sublingual. Pada percobaan The recent Controlling Hypertension and Hypotension 

Immediately Post Stroke (CHHIPS) menunjukan efek penurunan tekanan darah 

dari penggunaan lisinopril pada stroke akut termasuk toleransi dan efek penurunan 

tekanan darah dari lisinopril yang diberikan secara sublingual kepada pasien 

dengan disfagia.  

Penelitian yang dilakukan oleh Jackie Bosch Tahun 2002 dalam : “Use of 

Ramipril in Preventing Stroke : double blind randomized trial” menyatakan 

bahwa pengobatan jangka panjang dengan ramipril efektif dalam mengurangi 

serangan fatal dan non-fatal stroke dan dalam kelompok pasien yang berisiko 

tinggi mengalami stroke tetapi dengan tekanan darah relatif normal. Hasil 

penelitiannya menunjukan bahwa pasien yang berisiko tinggi stroke harus 
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ditangani dengan ramipril, terlepas dari tingkat awal tekanan darah dan di 

samping pengobatan preventif lainnya seperti agen penurun tekanan darah atau 

aspirin. Ramipril bukan hanya mengurangi jumlah pasien yang terserang stroke 

tapi juga kematian terkait dengan stroke serta gangguan fungsional non-fatal 

stroke.  

Angioedema adalah efek samping yang sering dikaitkan dengan 

penggunaan obat angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitor. Hasil 

pengobatan ini adalah peningkatan sirkulasi bradikinin. Hal ini menggambarkan 

hasil dari peristiwa traumatik lokal yang terjadi pada bibir atas, yang mungkin 

disebabkan oleh pelepasan bradikinin yang ditandai pada pasien yang melakukan 

pengobatan menggunakan ACE Inhibitor. Pelepasan lokal bradikinin dari trauma, 

selain untuk mengurangi katabolisme bradikinin sekunder untuk terapi ACE 

Inhibitor, juga mengakibatkan angioedema terutama pada bibir atas. Angka 

kejadian pada angioedema akibat dari penggunaan ACE Inhibitor diperkirakan 

0,1% hingga 6%. Angioedema dapat terjadi bertahun-tahun setelah penggunaan 

ACE Inhibitor, sampai dengan 25% kasus dilaporkan bahwa angiodema menjadi 

efek samping dari terapi penggunaan ACE Inhibitor (Simmons et al, 2008). 

Selain itu juga terdapat beberapa efek samping lainnya yang merupakan 

penyebab dari penggunaan ACE Inhibitor yaitu batuk kering yang merupakan 

efek samping yang paling sering terjadi dengan insidens 5-20%, lebih sering pada 

wanita dan lebih sering terjadi pada malam hari. Dapat terjadi segera atau setelah 

beberapa pengobatan. Efek samping ini disebabkan peningkatan kadar bradikinin 

dan substansi prostaglandin. Gangguan pengecapan yang sering terjadi dengan 

penggunaan captopril, tapi juga dapat terjadi dengan ACE Inhibitor yang lain. Hal 

ini disebabkan karena gugus sulfhidril pada captopril yang tidak dimiliki oleh 

ACE Inhibitor yang lain (Nafrialdi, 2009). 

 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dapat ditarik rumusan masalah 

sebagai berikut: bagaimanakah pola penggunaan obat antihipertensi golongan 

ACE Inhibitor pada terapi pasien dengan penyakit stroke hemoragik di ruang inap 

Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui pola penggunaan 

obat antihipertensi golongan ACE Inhibitor pada pasien stroke hemoragik di RS 

Dr. Saiful Anwar Malang. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini adalah mengetahui jenis, bentuk sediaan, 

dosis, dan rute pemberian dari obat antihipertensi golongan ACE Inhibitor yang 

digunakan pada pasien stroke hemoragik di RS Dr. Saiful Anwar Malang.   

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Bagi peneliti, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran 

bagaimana pola penggunaan obat golongan ACE inhibitor terhadap pasien 

penderita stroke hemoragik sehingga dapat memberikan informasi yang jelas 

kepada pasien tentang bagaimana cara pengobatan dan perawatan stroke 

hemoragik yang baik dan benar agar dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. 

Selain itu, diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi 

rumah sakit dalam peningkatan pelayanan kesehatan yang baik bagi para 

penderita stroke hemoragik di RS Dr. Saiful Anwar Malang.   

   


