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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Cerebrovascular accident atau yang lebih di kenal dengan istilah stroke 

merupakan sindrom yang terdiri dari tanda dan gejala hilangnya fungsi sistem 

saraf pusat fokal (atau global) yang berkembang cepat (dalam detik atau menit) 

dan berlangsung lebih dari 24 jam atau menyebabkan kematian (Ginsberg, 2008).  

Stroke merupakan salah satu masalah kesehatan yang utama. Di Amerika, 

setiap tahunnya 795.000 orang terkena stroke,dimana  sekitar 610.000 kasus 

merupakan kasus stroke serangan pertama. Diperkirakan stroke mengakibatkan 

134.000 kematian setiap tahun dan menjadi penyebab kematian ketiga setelah 

penyakit jantung dan kanker (Goldstein, 2011). Angka kematian akibat stroke 

adalah 166 per 100.000 populasi di USA dan sekitar 200 tiap 100.000 populasi  di 

UK. Jumlah ini, sebesar 12 % dari seluruh jumlah kematian yang telah terjadi 

(Venketasubramanian, 2007). 

Di Indonesia, stroke adalah penyakit nomor tiga yang mematikan setelah 

jantung dan kanker. Menurut survei tahun 2004, penyakit inipun merupakan 

penyebab pertama kematian pasiendi rumah sakit pemerintah di seluruh 

Indonesia. Diperkirakan ada 500.000 penduduk yang menderita stroke, dari 

jumlah tersebut, sepertiganya bisa pulih kembali, sepertiga lainnya mengalami 

gangguan fungsional ringan sampai sedang dan sepertiga sisanya mengalami 

gangguan fungsional berat yang mengharuskan penderita terus menerus di kasur 

(Anonim, 2007). 

Berdasarkan mekanisme vaskularnya, stroke dapat diklasifikasikan menjadi 

stroke iskemik dan stroke hemoragik (Ginsberg, 2008).  Stroke iskemik tercatat 

sebanyak 88% dari seluruh kasus stroke dan disebabkan oleh dua hal yaitu 

terbentuknya trombus atau emboli pada arteri di serebral, serebral arterosklerosis 

merupakan faktor utama pada kasus stroke iskemik. Emboli dapat terbentuk pada 

arteri intra atau ekstra kranial, 20% stroke emboli disebabkan oleh emboli yang 

terbentuk di jantung. Pada arterosklerosis karotis, plak memungkinkan pecah yang 

mengakibatkan terjadinya pembongkaran kolagen, agregasi platelet dan 



2 
 

pembentukan trombus. Plak tersebut dapat membentuk oklusi lokal atau keluar 

dan berjalan dengan cepat mencapai pembuluh serebral. Pada kasus emboli 

kardiogenik, aliran darah di arteri atau ventrikel membentuk lokal klot yang bisa 

keluar dan berjalan menuju aorta hingga sirkulasi serebral. Pada akhirnya 

pembentukan trombus atau emboli yang menutupi arteri akan menurunkan aliran 

darah di serebral dan menyebabkan iskemik dan pada akhirnya dapat 

menyebabkan  infark distal (Sweetman, 2009). 

Pasien yang mengalami stroke, baik stoke iskemik maupun stroke 

hemoragik dapat menderita penurunan kemampuan neurologis, meliputi gangguan 

berbicara, keseimbangan, penglihatan, gangguan sensoris dan gangguan 

pergerakan. Pengenalan gejala sejak dini dan evaluasi yang tepat serta pengobatan 

merupakan hal yang sangat penting pada penanganan stroke (Fagan, 2008). 

Tujuan pengobatan stroke adalah membatasi atau mengurangi kerusakan 

pada otak serta menghilangkan hambatan sirkulasi oksigen dan glukosa pada sel 

yang merupakan penyebab terjadinya infark. Salah satu terapi yang diberikan pada 

pasien stroke iskemik adalah asetosal. Asetosal merupakan antiplatelet yang 

bekerja dengan cara menghambat enzim siklooksigenase dengan aksi yang 

berkaitan pada proses asetilasi yang ireversibel. Pada trombosit darah, 

penghambatan pembentukan enzim siklooksigenase akan menghambat sintesis 

tromboxan A2, kompenen ini merupakan vasokonstriktor, dapat menyebabkan 

agregasi platelet dan berpotensi membentuk trombus (Sweetman, 2009). 

Studi penggunaan asetosal oleh International Stroke Trial  (IST) 

dan Chinese Asetosal Stroke Trial (CAST) menyatakan bahwa pemberian 

asetosal 180mg atau 300mg setiap hari dimulai sejak adanya gejala, dapat 

mengurangi angka kematian dan stroke non fatal per 1000 pasien beberapa 

minggu awal pada pasien stroke iskemik. Asetosal direkomendasikan pada pasien 

yang tidak menerima terapi antitrombolitik atau antikoagulan dan harus dimulai 

48 jam sejak onset stroke (Sweetman, 2009). Pasien dengan kerusakan neurologis 

yang signifikan harus segera dirawat, terutama di unit spesialistik. CT scan dapat 

segera membedakan lesi stroke iskemik atau hemoragik, sehingga pada stroke 

iskemik,asetosal 300mg per hari dapat segera diberikan atau dikombinasi dengan 

dipiridamol 25 mg dua kali sehari (Ginsberg, 2008). 
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Secara luas asetosal digunakan untuk mencegah serangan stroke ulang pada 

pasien dengan transient iskemic attack atau stroke iskemik yang berasal dari 

arterial, hal ini dikarenakan asetosal merupakan obat yang efektif dan tidak mahal. 

Klopidogrel atau kombinasi asetosal dengan dipiridamol lebih efektif 

dibandingkan pemakaian tunggal asetosal, namun alternatif pengobatan tersebut 

lebih mahal (Hankey, et al., 2010). Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada 

51.342 orang wanita dan 44.114 orang laki-laki disimpulkan bahwa, penggunaan 

asetosal dapat mengurangi resiko penyakit kardiovaskular pada pria dan wanita, 

mengurangi resiko stroke pada wanita dan infark miokardial pada pria (Berger et 

al., 2006). 

Asetosal memiliki beberapa efeksamping yang harus menjadi perhatian 

selama pemberian terapi. Efek samping yang terjadi terutama pada gastrointestinal 

berupa anoreksia, mual, dispepsia, nyeri perut dan diare. Gejala ini berkaitan 

dengan induksi tukak lambung dan usus dengan estimasi sekitar 15%-30% pada 

pengguna tetap (Goodman and Gilman, 2006). 

Atas dasar fakta tersebut di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui pola penggunaan antiplatelet khususnya asetosal pada pasien stroke 

iskemik, sehingga diharapkan peningkatan kualitas hidup pasien dapat terpantau 

dengan lebih mendalam. Penelitian ini 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 uraian dalam latar belakang di atas, dapat dirumuskan 

permasalahan-permasalahan sebagai berikut: 

a) Bagaimana penggunaan asetosal sebagai antiplatelet pada pasien 

stroke iskemik meliputi dosis, cara, frekuensi, interval pemberian obat 

dan kondisi saat KRS? 

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

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 
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Mengetahui pola penggunaan obat pada terapi pasien stroke 

iskemik untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a) Mengetahui pola terapi farmakologi pada pasien strokeiskemik di 

RSUD dr Saiful Anwar Malang. 

b) Mengetahui polaterapi asetosal padapasien stroke meliputi dosis, 

rute, frekuesi dan interval penggunaannya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

a) Mengetahui penatalaksanaan terapi farmakologi pada pasien stroke 

khususnya stroke iskemik sehingga farmasis dapat memberikan 

asuhan kefarmasian dan bekerjasama dengan profesi kesehatan 

lain. 

b) Memberi informasi tentang penggunaan asetosal sebagai 

antiplatelet pada pengobatan strokeiskemik dalam upaya 

peningkatan mutu pelayanan kepada pasien. 

1.4.2 Bagi Rumah Sakit 

a) Sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan baik bagi 

klinisi maupun farmasis terutama pada pelayanan farmasi klinik. 

b) Sebagai bahan masukan bagi Komite Medik Farmasi dan Terapi 

dalam merekomendasikan penggunaan obat di RSUD dr Saiful 

Anwar Malang. 

c) Sebagai data awal DUS (Drug Utilization study) yang bermanfaat 

untuk instalasi farmasi berkaitan dengan pengadaan obat. 

 


