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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Stroke adalah penyakit pada otak berupa gangguan fungsi saraf lokal dan atau 

global, yang muncul mendadak, progresif, dan cepat. Gangguan fungsi saraf pada 

stroke disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak non traumatik. Gangguan 

saraf tersebut menimbulkan gejala antara lain : kelumpuhan wajah atau anggota 

badan, bicara tidak lancar, bicara tidak jelas (pelo), mungkin perubahan kesadaran, 

gangguan penglihatan, dan lain-lain (Riskesdas, 2013). Stroke melibatkan onset 

mendadak defisit neurologis fokal yang berlangsung setidaknya 24 jam dan diduga 

berasal dari pembuluh darah (Dipiro, 2015). 

Di seluruh dunia, stroke merupakan penyebab utama kedua kematian dan 

penyebab utama ketiga dari Stroke disability. Selama empat dekade terakhir, 

kejadian stroke di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah memiliki 

lebih dari dua kali lipat lebih besar negara yang berpenghasilan tinggi (WHO, 

2016). Studi berbasis populasi berkaitan dengan insiden dan prevalensi stroke 

terdapat dari Asia Selatan (sebagian besar dari India) Perkiraan prevalensi stroke di 

India berkisar 44-843 per 100.000 population (Wasay, 2016). Prevalensi stroke di 

Indonesia berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan sebesar 7 per mil dan yang 

terdiagnosis tenaga kesehatan atau gejala sebesar 12,1 per mil. Prevalensi Stroke 

berdasarkan diagnosis nakes tertinggi di Sulawesi Utara (10,8‰), diikuti DI 

Yogyakarta (10,3‰), Bangka Belitung dan DKI Jakarta masing-masing 9,7 per mil. 

Prevalensi Stroke berdasarkan terdiagnosis nakes dan gejala tertinggi terdapat di 

Sulawesi Selatan (17,9‰), DI Yogyakarta (16,9‰), Sulawesi Tengah (16,6‰), 

diikuti Jawa Timur sebesar 16 per mil (Riskesdas, 2013). Data di Indonesia 

menunjukkan kecenderungan peningkatan kasus stroke baik dalam hal kematian, 

kejadian, maupun  kecacatan. Angka kematian berdasarkan umur adalah: sebesar
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15,9% (umur 45-55 tahun) dan 26,8% (umur 55-64 tahun) dan 23,5% (umur 65 

tahun). Kejadian stroke (insiden) sebesar 51,6/100.000 penduduk dan 

kecacatan;1,6% tidak berubah; 4,3% semakin memberat. Penderita laki-laki lebih 

banyak daripada perempuan dan profil usia dibawah 45 tahun sebesar 11,8%, usia 

45-64 tahun 54,2%, dan usia diatas 65 tahun sebesar 33,5% (Perdossi, 2011). 

Stroke diklasifikasikan menjadi dua yaitu stroke iskemik dan stroke  

hemoragik. Serangan iskemik transien (TIA) yang fokus defisit neurologis iskemik 

berlangsung kurang dari 24 jam dan biasanya kurang dari 30 menit (Dipiro, 2015). 

Stroke terjadi ketika pasokan darah ke bagian otak terputus. Sekitar 80 persen 

stroke terjadi karena penyumbatan di arteri disebut iskemik stroke. Sekitar 20 

persen dari stroke terjadi karena pendarahan dalam atau di sekitar otak disebut 

stroke hemoragik (Stroke Assosiation, 2012). Penyebab stroke iskemik dibagi 

menjadi tiga mekanisme utama yaitu: (a) trombosis, (b) emboli dan (c) iskemia 

global stroke (Stroke Assosiation, 2012). Aterosklerosis serebral merupakan faktor 

penyebab yang paling sering dari stroke iskemik. Emboli dapat terbentuk dari intra 

dan ekstra kranial, 20% stroke emboli muncul dari jantung. Pada aterosklerosis, 

plak dapat rusak karena paparan kolagen, agregasi platelet, dan pembentukan 

trombus. Plak tersebut mengakibatkan hambatan sekitar atau terjadi pelepasan dan 

bergerak ke arah distal yang menghambat pembuluh darah serebral. Pada kasus 

embolisme kardiogen, aliran darah berhenti pada atrium dan ventrikel membentuk 

pembekuan darah yang dapat terlepas dan bergerak melalui aorta menuju sirkulasi 

serebral. Pada akhirnya pembentukan trombus dan emboli yang menghambat ateri 

akan menurunkan aliran darah serebral dan menyebabkan iskemik, sehingga dapat 

timbul infark distal (Fagan and Hees, 2008). 

Terapi untuk stroke iskemik diberikan antara lain antitrombolitik, 

antikoagulan, antiplatelet, antihipertensi, neuroprotektan dan antidislipidemia. 

Pada penderita stroke juga dibutuhkan obat yang dapat menurunkan atau 

menstabilkan profil lemak. Statin memodulasi serangkaian proses yang mengarah 

pada pengurangan pengumpulan kolesterol esterifikasi ke makrofag, 
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meningkatkan sintesis endotel nitrit oksida (NO), pengurangan proses inflamasi, 

peningkatan stabilitas plak akibat pemulihan kegiatan trombosit dan proses 

koagulasi (Camelia, 2001).  Obat tersebut adalah obat golongan statin yang di 

antaranya adalah simvastatin, atorvastatin, lovastatin, pravastatin dan fluvastatin (   

Mahley dan Bersot). Statin dapat mengurangi resiko stroke sekitar 30% pada 

pasien dengan penyakit arteri koroner dan kadar lipid dalam plasma  meningkat. 

Pengobatan pada pasien stroke iskemik, selain terapi utama kolesterol, dengan 

terapi statin intensitas tinggi digunakan untuk mencapai pengurangan minimal 

50% LDL untuk pencegahan stroke sekunder (Dipiro, 2015). 

 Statin (3-hidroksi -3- methylglutaryl koenzimA reduktase inhibitor) 

menghambat HMG-CoA (3-hidroksi -3- methylglutaryl koenzim A) reduksi untuk 

mevalonate, yang menyebabkan penurunan sintesis kolesterol endogen. Statin 

dapat memodifikasi proses inflamasi dengan bertindak pada Sistem kekebalan 

tubuh (efek pleiotropic). Statin lebih banyak digunakan dalam pencegahan stroke 

primer dan sekunder. Statin memiliki efek utama pada lipid, diantaranya LDL-C 

(Low-density lipoprotein cholesterol) merupakan salah satu faktor resiko yang 

paling penting pada stroke (Dariusz Kotlęga, 2016) 

 Berdasarkan studi, Impact of Increased Early Statin Administration on 

Ischemic Stroke Outcomes: A Multicenter Electronic Medical Record Intervention  

dikatakan bahwa pemberian statin selama rawat inap untuk stroke iskemik sangat 

terkait dengan peningkatan hasil yang baik pada stroke iskemik, terutama ketika 

statin diberikan diawal selama rawat inap. Penghentian statin selama stroke rawat 

inap dibandingkan dengan pasien yang mengkonsumsi statin sebelum stroke 

sangat terkait dengan hasil stroke yang memburuk (Flint, 2016).  

Berdasarkan studi lain, Effect and Safety of Rosuvastatin in Acute Ischemic 

Stroke  dikatakan bahwa hasil Keselamatan Dari 314 pasien, pada 3 kelompok 

plasebo (1,9%) dan kelompok rosuvastatin tidak ada menunjukkan kekambuhan 

stroke iskemik (P = 0,248). Kekambuhan klinis stroke dilaporkan sebagai efek 

samping yang serius pada 7 pasien. Efek samping tidak berbeda antara kelompok. 
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Kesimpulan khasiat rosuvastatin dalam mengurangi kekambuhan pada stroke akut 

adalah konsisten. Namun, penggunaan statin aman dan mengurangi transformasi 

hemoragik (Ji Hoe Heo, 2015). Pada penelitian yang dilakukan Chroininet al., 

(2012) dengan judul Statin Therapy And Outcome After Ischemic Stroke, 

dinyatakan bahwa dalam percobaan Randomized Control Trial (RCT), 

hydroymethylglutaryl-CoA reduktase inhibitors (statin) efektif untuk pencegahan 

primer dan sekunder pada stroke dan kejadian koroner akut. Selain efek penurun 

lipid, statin juga berperan dalam tindakan pleiotropik, termasuk vasodilatasi, 

antitrombotik, anti-inflamasi dan efek antioksidan. Eksperimental dan juga data 

klinis memberikan beberapa bukti bahwa statin memiliki efek pada saraf setelah 

iskemia serebral akut. 

Berdasarkan latar belakang tentang penggunaan statin pada pasien stroke 

iskemik, serta  permasalahan yang mungkin terjadi terkait penggunaan terapi 

statin, maka dapat dilakukan studi untuk mengkaji lebih jauh bagaimana pola 

penggunaan statin dimasyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan 

kualitas kesehatan pasien. Penelitian dilakukan di RSUD Sidoarjo dengan 

pertimbangan bahwa rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit umum daerah 

rujukan dan terbesar dikota Sidoarjo.  

1.2  Rumusan masalah 

Bagaimana pola penggunaan statin pada pasien stroke iskemik di rumah sakit? 

1.3 Tujuan penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Mengetahui pola penggunaan obat golongan statin pada pasien terapi stroke 

iskemik di rumah sakit. 

1.3.2 Tujuan khusus 

Mengetauhi Pola penggunaan obat golongan statin pada terapi stroke iskemik di 

rumah sakit meliputi dosis, rute, frekuensi, aturan penggunaan. 
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1.4 Manfaat penelitian 

1.)Mengetahui penatalaksanaan terapi farmakologi pasien stroke iskemik sehingga 

farmasi dapat memberikan asuhan kefarmasian 

2.)Mengetahui pola penggunaan terapi obat golongan statin pada pasien stroke 

iskemik. 

3.)Sebagai pertimbangan pihak rumah sakit berkaitan dengan pelayanan farmasi 

klinik untuk kemajuan pelayanan farmasi. 

4.)Sebagai acuan pihak rumah sakit terutama  bagian  instalasi farmasi untuk 

menyusun perencanaan pengadaan obat. 

 


