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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Stroke merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kejadian 

mendadak pada fokal defisit neurologis yang berlangsung dalam 24 jam dan 

terjadi akibat gangguan dari pembuluh darah. Stroke terbagi menjadi stroke 

iskemik atau stroke hemoragik (Wells et al., 2012). Berkaitan dengan time 

window pada serangan stroke akut adalah 6 jam setelah terjadi serangan (AHA, 

2015). 

Stroke adalah penyebab utama kematian dan kecacatan di banyak negara. 

Dilaporkan bahwa, pada tahun 2013 secara global hampir 6,5 juta kematian 

diakibat stroke, 113 juta orang cacat (DALYs) karena stroke, dan 10,3 juta kasus 

baru stroke. Sebagian besar kejadian stroke diamati di negara-negara berkembang, 

mencakup 75,2% kematian terkait stroke dan 81,0% kematian terkait hilang 

(Narayanaswamy et al., 2013). Stroke sendri adalah masalah yang sangat serius di 

Asia, yang memiliki lebih dari 60% populasi dunia. Kematian stroke lebih tinggi 

di Asia daripada di Eropa Barat, Amerika atau Australasia (Feigin dkk, 2017). 

Jumlah penderita penyakit stroke di indonesia tahun 2013 berdasarkan diagnosis 

tenaga kesehatan (Nakes) diperkirakan sebanyak 1.236.825 orang (7,0‰), 

sedangkan berdasarkan diagnosis Nakes/gejala diperkirakan sebanyak 2.137.941 

orang (12,1‰) (Kemenkes RI, 2014). Prevalensi penyakit jantung koroner, gagal 

jantung dan stroke terlihat meningkat seiring peningkatan umur responden 

(RISKESDAS, 2013).  

Stroke secara umum diklasifikasikan sebagai stroke iskemik atau stroke 

hemoragik. Stroke iskemik terjadi akibat oklusi pembuluh darah serebral yang 

menyebabkan terjadinya infark (Ropper et al., 2014). Stroke iskemik (87% dari 

semua stroke) disebabkan oleh pembentukan trombus lokal atau emboli yang 

menutupi arteri serebral dan aterosklerosis serebral penyebab dalam kebanyakan 

kasus, dan lainya merupakan etiologi yang tidak diketahui (Wells et al., 2012). 

Pasien mungkin tidak dapat memberikan riwayat yang baik karena defisit 

neurologis. Gejalanya meliputi kelemahan sepihak, ketidakmampuan berbicara, 

disartria, cacat bidang visual, dan tingkat kesadaran yang berubah atau terjatuh. 
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Defisit neurologis pada pemeriksaan fisik bergantung pada area otak yang terlibat. 

Pasien dengan keterlibatan sirkulasi posterior mungkin memiliki vertigo dan 

diplopia. Sirkulasi anterior umumnya menghasilkan aphasia (Wells et al., 2012).  

The American Heart Association / American Stroke Association (AHA 

/ASA) pedoman Dewan Stroke untuk pengelolaan stroke iskemik akut 

memberikan rekomendasi Grade A (yaitu, bukti didukung oleh data dari 

percobaan acak) hanya dua terapi farmakologis : (1) aktivator plasminogen IV 

jaringan (alteplase) dalam waktu  3 jam dari onset dan (2) aspirin dalam waktu 48 

jam dari onset (Wells et al., 2009). Penatalaksanaan stroke yaitu dengan 

mengendalikan faktor resiko, seperti hipertensi, diabetes militus dan 

hiperlipidemia. Digunakan terapi antiplatelet sampai antikoagulan, jika 

antikoagulan sudah, kemudian diberikan antiplatelet selama satu minggu. 

Antiplatelet yang digunakan untuk stroke adalah klopidogrel, sedangkan 

antikoagulan yang digunakan adalah warfarin (Dipiro et al., 2011). Terapi khusus 

lain ditujukan untuk reperfusi yang dianjurkan dengan trombolitik rt-PA 

(Recombinant tissue Plasminogen Activator) atau diberi agen neuroproteksi, yaitu 

sitikolin atau pirasetam (jika didapatkan afasia) (PERDOSSI, 2007). 

The Warren Alpert Medical School of  Brown University menganggap 

bahwa lipid dan stroke iskemik memiliki hubungan yang kompleks terutama pada 

subtipe aterosclerosis (Yaghi & Alkin et al., 2015). Aterosklerosis disebabkan 

hiperkolesterolemia memicu terjadinya akumulasi LDL pada lapisan intima 

pembuluh darah. Karakteristik awal terbentuknya lesi aterosklerosis adalah 

akumulasi lekosit yang dapat membelah diri dan memperbesar respon peradangan. 

Makrofag pada lesi ini akan memakan lemak pada lipoprotein sehingga 

sitoplasma berisi sel busa yang diikuti dengan migrasi dan akumulasi sel-sel otot 

polos menuju tunika intima (Libby, 2008). Penyebab lain stroke iskemik adalah 

oklusi mendadak pada pembuluh darah yang diakibabkan oleh trombus atau 

emboli atau aterosklerosis, sehingga menyebabkan kekurangan oksigen dan 

glukosa ke serebral (Trent, dkk. 2011). Adanya stenosis arteri dapat menyebabkan 

terjadinya turbulensi aliran darah. Hal ini mengakibatkan penurunan ATP dan 

pendistribusian kembali ion membrane plasma menyebabkan pelepasan 

neurotransmitter (terutama glutamat) sehingga terjadi eksitotoksisitas neuronal 
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(Kanyal et al., 2015). Saat depolarisasi menetap terjadi perubahan struktural ruang 

dapat menyebabkan kematian jaringan otak (Wijaya, 2013).  

Penggunaan statin untuk menurunkan kosentrasi kolesterol LDL (low-

density lipoprotein) dan atorvastatin dapat mengurangi resiko penyakit 

kardiovaskuler, TIA dan stroke sekunder dengan menstabilkan plak 

aterosklerosis.  Mekanisme atorvastatin mengubah morfologi dengan cara 

mengurangi konten plak lipid, inflamasi dan trombotik sebagai efek penurun lipid 

plasma atau mekanisme pleotropik. Efek atorvastatin terbukti dengan mengatur 

jalur 5-lipoksigenase dan dengan memodifikasi jalur inflamasi yang diaturoleh 

NKκB (Nuklear Factor kappa-light-chain-enhance of actiated B cells), PPARα 

(Peroxisom Proliferator-Activated   Receptor   Alpha)   dan   PPARγ   (Peroxisom   

Proliferator- Activated Receptor Gamma) (Morte et al., 2011).  

Penelitian Della-morte dengan judul The short-term effect of atorvastatin on 

carotid plaque morphology assessed by computer-assisted gray-scale 

densitometry yang membandingkan  pasien stroke tanpa terapi statin dan pasien 

stroke dengan terapi statin dosis tinggi atorvastatin 80 mg per hari terhadap plak 

carotid dan stabilisasi plak yang dilihat berdasarkan nilai indeks gray-scale 

densitometry (GSD). Hasil yang didapatkan setelah proses observasi reduksi plak 

karotid yang diukur ecogenisitasnya dengan indeks GSD memberikan hasil yang 

indipenden dari perubahan level LDL kolesterol setelah pengobatan dan 

membantu memberikan efek pleiotropik dari statin dalam menstabilkan plak. 

Penelitian yang lain di School of Pharmacy, University of Washington, 

Seattle, Washington, USA dengan judul Genetic Factors Affecting Statin 

Concentrations and Subsequent Myopathy di dalam penelitiannya disebutkan 

bahwa ada hubungan genetik SRM dengan penggunaan obat golongan statin yang 

bisa memberikan efek toksisitas dan kelemahan otot sehinggan tim regulator 

member lakukan pembatasan dosis statin. Adapun beberapa gen yang digunakan 

CYP2D6, CYP3A4 / 5, SLCO1B1, ABCB1, dan ABCG2 yang diketahui 

mempengaruhui konsentrasi plasma statin yang menyebabkan toksisitas otot 

(myalgia, myopathy, atau rhabdomyolysis) (Canestaro et al., 2014). 

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui pola penggunaan obat golongan statin pada pasien stroke iskemik 
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secara deskriptif menggunakan data yang didapat dari rekam medik kesehatan 

Rumah Sakit Umum Daerah Abdurrahem Situbondo. 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diajukan permasalahan sebagai berikut : 

Bagaimana pola penggunaan obat golongan statin pada pasien stroke iskemik di 

RSUD Abdurrahem Situbondo? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Umum 

 

Mengetahui  pola penggunan obat golongan statin pada pasien Stroke 

Iskemik di RSUD Abdurrahem Situbondo. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 

Mengetahui pola penggunaan obat golongan statin pada pasien stroke 

iskemik meliputi jenis, rute, dosis, dan interval waktu serta dihubungkan dengan 

data laboratorium dan data klinik. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

a.   Sebagai database atau bahan informasi dalam rangka pengembangan 

farmasi klinik. 

b. Sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan, terutama 

berkaitan dengan pelayanan farmasi klinik. 

c.   Sebagai bahan masukan bagi instalasi farmasi untuk menyusun 

perencanaan pengadaan obat. 

d. Studi pendahuluan dan sumber informasi bagi penelitian berikutnya. 


