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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Stroke atau disebut penyakit cerebrovascular adalah kelainan pada 

penyakit neurologi yang terjadi pada pembuluh darah di otak. Stroke 

berhubungan erat dengan kelumpuhan, hilangnya kemampuan berbicara, dan 

menurunnya kemampuan neurologis (Brust, 2012). Stroke beresiko sebagai 

penyebab utama kecacatan pada orang dewasa dan telah dinyatakan sebagai 

penyebab utama kematian (peringkat ketiga) di Amerika Serikat setelah 

penyakit jantung dan kanker (Dipiro et al., 2012). Stroke adalah penyakit 

heterogen dengan penyebab yang telah diketahui berkisar kurang lebih 150 

penyebab. Kebanyakan pasien datang dengan kondisi yang sudah kronik 

disebabkan kegagalannya mengidentifkasi tanda dan gejala dari stroke dengan 

nilai kejadian sekitar 25-39% (Amarenco et al., 2009). 

Stroke terjadi ketika aliran darah menuju otak terputus. Sekitar 80 persen 

stroke terjadi karena penyumbatan di arteri serebral disebut sebagai stroke 

iskemik. Sekitar 20 persen stroke terjadi karena perdarahan dalam atau di 

sekitar otak disebut sebagai stroke hemorage (American Stroke Association, 

2012). Seseorang dengan kasus stroke iskemik biasanya ditandai dengan 

terjadinya Transient Ischemic attack (TIA). Tanda munculnya TIA adalah 

terjadinya disfungsi neurologi seperti kelumpuhan, kemampuan berbicara dan 

melihat menurun, biasanya muncul pada awal stroke yang diduga karena 

terjadinya infark arterosklerosis pada arteri menuju otak (Kumar and Clark, 

2012). Arterosklerosis yang utamanya terdapat pada pembuluh darah otak 

merupakan faktor penyebab utama kasus stroke iskemik (Dipiro et al., 2012). 

Penyakit cerebrovascular iskemik terutama disebabkan oleh trombosis, 

emboli dan hipoperfusi, yang semuanya dapat menyebabkan pengurangan atau 

gangguan dalam Cerebral Blood Flow (CBF) yang mempengaruhi fungsi 

neurologis. Otak hanya menerima 20% dari output jantung, hal tersebut 

merupakan bagian awal terjadinya iskemik sehingga menyebabkan kerusakan 
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otak permanen (Guo et al., 2013). CBF pada orang dewasa adalah sekitar 50-

55ml/100g/menit dan ini dipertahankan melalui berbagai tekanan darah 

(tekanan arteri 50-150 mmHg) dengan proses yang disebut autoregulasi 

serebral. Ketika CBF menurun di bawah 20mL/100g/menit maka terjadi adanya 

iskemik, dan ketika pengurangan lebih lanjut di bawah 12mL/100g/menit 

terjadi adanya kerusakan permanen otak yang disebut infark (Dipiro et al., 

2012). 

Prevalensi stroke di Indonesia meningkat dari 8.3 per mil pada tahun 2007 

menjadi 12.1 per mil pada tahun 2013, hal ini kemudian mencetuskan penyakit 

stroke sebagai penyebab utama kematian di rumah sakit seluruh Indonesia 

dengan nilai sekitar 15.4%. Setelah dilakukan beberapa penelitian di Indonesia 

dikemukakan bahwa penderita stroke seringnya berakhir dengan kecacatan 

dengan presentase mencapai 65% (RISKESDAS, 2013). Pada hasil survey yang 

dilakukan oleh World Health Organization (WHO) di beberapa negara Eropa 

dinyatakan bahwa kasus stroke terjadi 1.1 juta per tahun pada tahun 2000 dan 

diperkirakan meningkat menjadi 1.5 juta per tahun pada tahun 2025, 

peningkatan tersebut diprakarsai oleh perubahan demografi (WHO, 2004). 

Penanganan stroke harus didasarkan pada bagaimana ketepatan 

mendiagnosa dan juga pada kecepatan memberikan terapi. Beberapa 

pengobatan pada lini pertama yang diberikan pada stroke iskemik dan stroke 

hemorage sangat berbeda, sehingga menyebabkan pentingnya ketepatan 

diagnosa tersebut. Selain itu, diperlukan pula kecepatan penanganan untuk 

menyelamatkan neurologis pasien agar tetap terjaga kondisi dan keutuhannya 

(Brust, 2012). Pengobatan stroke pada lini pertama meliputi terapi jalan nafas 

dengan O2, pemberian nutrisi dengan elektrolit, kristaloid, maupun koloid. 

Apabila tekanan darah diatas 220mmHg maka antihipertensi dapat diberikan 

dengan penurunan tekanan darah 20% dengan obat antihipertensi yang 

dianjurkan adalah antihipertensi golongan ACE-Inhibitor, Calcium Chanel 

Bloker (CCB), Angiotensin Reseptor Bloker (ARB). Koreksi kadar gula darah, 

bila >150mg maka diberikan insulin drip. Bila terdapat peningkatan tekanan 

intrakranial maka dapat diberikan manitol. Terapi khusus pada stroke adalah 

pemberian antiplatelet seperti aspirin, klopidogrel, dipiridamol, atau 
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antikoagulan sebagai terapi reperfusi pembuluh darah seperti warfarin atau 

heparin, dapat pula diberikan terapi neuroprotektan seperti sitikolin atau 

pirasetam (Dipiro et al., 2012). 

Terapi antiplatelet diperlukan dalam meningkatkan mobilitas dan 

perbaikan kondisi pasien dimana antiplatelet tersebut yang akan memperlancar 

aliran darah menuju otak dan memperbaiki asupan kebutuhan pasien stroke. 

Pengobatan lini pertama khusus pada stroke iskemik adalah pengobatan 

antiplatelet ataupun antikoagulan. Antiplatelet yang sering digunakan pada 

penderita stroke iskemik adalah aspirin dan klopidogrel. Antiplatelet tersebut 

bekerja dengan tujuan menghilangkan atau mengurangi pembekuan yang 

terdapat pada saluran pembuluh di otak dimana penyumbatan tersebut 

menyebabkan terjadinya stroke. Aspirin bekerja dengan menghambat sintesis 

tromboksan di dalam trombosit yang bekerja secara irreversibel sehingga 

menyebabkan penurunan agregrasi trombosit (Kumar and Clark, 2012). Pada 

pasien TIA pengobatan dengan antiplatelet dapat mencegah timbulnya kembali 

gangguan TIA tersebut. Dengan hal tersebut maka kematian akibat TIA atau 

stroke akibat penyumbatan pembuluh darah dapat ditekan (Wang et al., 2013). 

Pada studi "Clopidogrel with Aspirin in Acute Minor Stroke or Transient 

Ischemic Attack" menunjukkan hasil bahwa penggunaan kombinasi aspirin 

dengan klopidogrel pada pasien stroke dengan TIA tidak lebih diutamakan 

dibandingkan penggunaan aspirin tunggal dikarenakan penggunaan aspirin 

tunggal memiliki resiko lebih kecil terhadap kejadian stroke hemorage (Wang 

et al, 2013). Pada studi lain "Does the combination ASA/clopidogrel confer 

better long-term vascular protection?" menunjukkan hasil yang sama yaitu 

terapi penggantian klopidogrel dari aspirin pada pasien stroke tidak lebih baik 

sehingga digunakan terapi tunggal aspirin tanpa penggantian (American 

Academy of Neurology, 2014). 

Pada pasien stroke akan mengalami peningkatan viskositas darah dan 

akan menurunkan CBF sehingga pasien cenderung akan mengalami defisit 

nutrisi pada otak. Berdasarkan hal tersebut diperlukan terapi yang menunjang 

untuk meningkatkan asupan nutrisi otak dengan melancarkan atau 

meningkatkan CBF. Hal tersebut dapat dicapai dengan menurunkan viskositas 
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darah dan menghambat agregasi penggumpalan darah atau pembentukan plak 

arterosklerosis (Benavente et al., 2012). 

Berdasarkan data tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui pola pengobatan antiplatelet pada pasien stroke iskemik yang 

diharapkan dapat meningkatkan pasien dengan pemantauan lebih mendalam. 

Penelitian tersebut dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 

Sidoarjo dengan pertimbangan bahwa Rumah Sakit tersebut memiliki banyak 

pasien stroke oleh karena merupakan Rumah Sakit Umum rujukan di area 

Kabupaten Sidoarjo dan merupakan rumah sakit pendidikan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan antiplatelet pada kondisi pasien stroke 

iskemik di RSUD Kabupaten Sidoarjo? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Mempelajari pola penggunaan antiplatelet pada kondisi pasien stroke iskemik. 

1.3.2 Tujuan khusus 

Mempelajari pola penggunaan antiplatelet terkait jenis obat, dosis, 

interval pemberian, dan lama pemberian berdasarkan data lab dan data klinik 

di RSUD Kabupaten Sidoarjo. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi peneliti 

(1) Memahami penatalaksanaan terapi antiplatelet pada pasien stroke iskemik. 

(2) Memberikan informasi terkait terapi antiplatelet untuk meningkatkan 

mutu pelayanan kepada pasien. 

1.4.2 Bagi Rumah Sakit 

(1) Sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan terapi kepada 

pasien untuk meningkatkan mutu pelayanan pasien selanjutnya. 

(2) Sebagai bahan pertimbangan bagi Instalasi Farmasi Rumah Sakit dalam 

pengadaan obat selanjutnya. 


