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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Epilepsi adalah suatu kompleks gejala heterogen-suatu penyakit kronik 

yang ditandai oleh kejang (seizure, bangkitan) berulang. Epilepsi merupakan 

penyakit neurologik tersering kedua setelah stroke, sekitar 1% dari populasi dunia 

mengidap epilepsi (Katzung et al, 2015). Secara global, diperkirakan 2,4 juta orang 

didiagnosis menderita epilepsi setiap tahunnya (World Health Organization, 2017). 

Di Indonesia belum ada data yang pasti mengenai penderita epilepsi, tetapi 

diperkirakan terdapat 1-2 juta penderita epilepsi. Prevalensi epilepsi di Indonesia 

5-10 kasus per 1000 orang dan insidensi 50 kasus per 100.000 orang per tahun. 

Namun ada studi yang melaporkan bahwa prevalensi epilepsi di Indonesia berkisar 

0,5% sampai 2% dari jumlah penduduk. Insidensi paling tinggi pada umur 50 tahun. 

Pasien epilepsi terjadi sebelum umur 18 tahun sebesar 75% (Masriadi, 2016). 

 Epilepsi merupakan penyakit neurologis kronis yang memiliki manifestasi 

sering kejang yang tidak terkontrol (Du et al, 2016). Epilepsi didiagnosis apabila 

terjadi setidaknya sekurangnya dua kejang tidak beralasan yang terjadi setidaknya 

dalam  24 jam terpisah (Chaudhuri et al, 2017) dan kejang yang tidak beralasan 

(atau refleks) dengan kemungkinan terjadi kejang lebih lanjut yang serupa dengan 

resiko kekambuhan pada umumnya (setidaknya 60%) setelah dua serangan kejang 

tidak beralasan yang terjadi dalam 10 tahun kedepan (Giri et al, 2016). Penyakit ini 

disebabkan oleh ketidakstabilan muatan listrik pada otak yang selanjutnya 

menganggu koordinasi otot (Kristanto, 2017).  

 Kejang atau seizure adalah peristiwa yang didefinisikan oleh kejadian 

tanda atau gejala transien karena aktivitas neuronal abnormal di otak (Giri et al, 

2016). Kejang merupakan episode terbatas disfungsi otak yang tejadi karena 

kelainan lepas muatan (discharge) neuron-neuron serebrum (Katzung et al, 2015). 

Kejang terjadi akibat pelepasan neuron korteks yang berlebihan dan ditandai oleh 

perubahan aktivitas listrik yang diukur dengan electroencephalogram (EEG).  

Kejang terjadi akibat eksitasi atau dari penghambatan neuron yang tidak teratur  

(Wells et al, 2015).  Serangan epilepsi terjadi apabila proses eksitasi didalam otak 
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lebih dominan daripada proses inhibisi (Masriadi, 2016). Ketidakseimbangan 

eksitasi dan inhibisi diakibatkan dari perubahan fungsi otak yang dikarenakan oleh 

faktor genetik (Poduri et al, 2011).  

 Neurotransmiter eksitasi utama adalah asam amino glutamat. Subkelas 

ionotropik yaitu asam-amino-2,3-dihidro-5-metil-3-okso-4-isoksazazolepropanoat    

(AMPA), reseptor kainat, dan N-metil-D-aspartat (NMDA); ini memungkinkan 

masuknya ion pada aktivasi oleh glutamat (Bromfield et al, 2014). Sedangkan 

GABA (Gamma Amino Butyric Acid) merupakan neurotransmitter inhibisi utama 

pada sistem saraf pusat (SSP), senyawa ini memperantarai kerja inhibisi interneuron 

lokal didalam otak (Goodman dan Gilman, 2014). Transmisi sinaptik oleh sel 

neurotransmiter yang bersifat eksitasi atau inhibisi dalam keadaan gangguan 

keseimbangan akan mempengaruhi polarisasi membran sel (Irianto, 2013).  

 Peningkatan muatan positif akan menimbulkan arus listrik, keadaan ini 

disebut sebagai depolarisasi (Tarwoto et al, 2009). Depolarisasi adalah perubahan 

potensial membran sel saraf dari keadaan semula stabil menjadi tidak stabil karena 

pertukaran ion melalui membran saraf (Zain, 2013). Sebagian neuron didalam otak 

dapat mengadakan depolarisasi dengan mudah atau bersifat mudah terangsang 

(hipereksitabel) dan lebih mudah melepaskan impuls ketika terstimulasi bila 

dibandingkan dengan yang normal (Masriadi, 2016). Serangan seizure epilepsi akan 

muncul ketika sekolompok kecil neuron abnormal mengalami depolarisasi yang 

berkepanjangan dengan terjadinya cetusan potensial aksi secara cepat dan berulang 

(Hantoro, 2013).  

 Gejala-gejala yang ditimbulkan akibat serangan epilepsi sebagian karena 

otak mengalami kerusakan (Irianto, 2013). Gejala sementara terjadi seperti 

kehilangan kesadaran, dan gangguan gerak, sensasi (termasuk penglihatan, 

pendengaran, dan rasa), mood, dan fungsi kognitif lainnya (WHO, 2017). Selain 

kejang yang tidak terkontrol dan perawatan kompleks, orang dengan epilepsi juga 

memiliki resiko komorbiditas tinggi (emphysema, penyakit jantung, atau kanker), 

masalah mental (gangguan psikologis atau insomnia) dan kualitas hidup yang buruk 

(Du et al, 2016).  
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 Tujuan pengobatan adalah untuk mengendalikan atau mengurangi frekuensi 

dan tingkat keparahan kejang, meminimalkan efek samping, dan memastikan 

kepatuhan, memungkinkan pasien untuk hidup senormal mungkin (Wells et al, 

2015). Pengobatan yang paling umum untuk epilepsi adalah terapi farmakologis 

dan kebanyakan pasien diberi obat anti-epilepsi (AED) (Perucca et al, 2011). 

Pengobatan dengan AED konvensional dimulai dengan satu obat tunggal, 

meningkatkan dosis secara bertahap sampai kejang dikendalikan atau tidak terjadi 

efek samping (Younus et al, 2017). 

 Salah satu obat antiepilepsi lini pertama (AEDs) adalah asam valproat  (Giri 

et al, 2016). Asam valproat (VPA) telah digunakan selama lebih dari 50 tahun untuk 

mengobati berbagai jenis kejang pada anak-anak dan dewasa (Mei et al, 2017). 

Asam valproat (VPA) adalah AED yang biasa digunakan untuk pengelolaan kejang 

parsial dan umum (Huang et al, 2017). Studi penelitian meta-analisis yang 

dilakukan oleh Tang et al, menunjukkan bahwa asam valproat menjadi pilihan yang 

lebih baik dalam mengendalikan kejang dengan generalized seizure (Tang et al, 

2017).   

 Berdasarkan studi penelitian yang dilakukan oleh Giri et al, asam valproat 

lebih efektif daripada lamotrigin sebagai obat lini pertama dalam pengobatan orang 

dewasa dengan serangan umum tonik-klonik idiopatik yang baru didiagnosis (Giri 

et al, 2016). Sebuah studi penelitian yang dilakukan oleh Ito, et al menemukan hasil 

yang menguntungkan bahwa pemberian VPA lebih efektif pada pasien epilepsi 

dibandingkan dengan pasien yang diobati pertama kali dengan karbamazepin. (Ito 

et al, 2017). Sedangkan studi penetilitian oleh Androsova, et al dengan 767 pasien 

dengan total 3.249 percobaan AED pada tingkat retensi 12 bulan diamati 

menunjukkan efektifitas tertinggi adalah valproat (85%) dibandingkan klobazam, 

oxkabarzepin, topiramat, lamotrigin, dan gabapentin (Androsova et al, 2017).  

 Efek samping yang paling sering terjadi berupa gejala gastrointestinal 

sementara, mencakup anoreksia, mual, muntah pada sekitar 16% pasien (Goodman 

dan Gilman, 2015). Obat ini dimetabolisme secara ekstensif di hati dan diketahui 

berinteraksi dengan AEDs dan non AED lainnya (Huang et al, 2017).  VPA 

menunjukkan sisi hepatotoksik yang parah dengan steatosis sebagai titik akhir 

fenotipik utama. Namun tidak jelas bagaimana penggunaan obat VPA 
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menyebabkan akumulasi trigliserida di hati (Breda et al, 2017). Asam valproat tidak 

dianjurkan pada pasien dengan disfungsi hati dan harus dihindari sebisa mungkin 

(Vidaurre et al, 2017). 

Berdasarkan latar belakang diatas terkait dengan penggunaan asam valproat 

yang biasa digunakan sebagai lini pertama obat antiepilepsi dengan spektrum 

mekanisme kerja yang luas, serta efek samping yang mungkin ditimbulkan, maka 

perlu dilakukan sebuah penelitian mengenai pola penggunaan asam valproat 

meliputi dosis, cara penggunaan dan aturan pemakaian pada penderita epilepsi, hal 

ini dilakukan agar pasien mendapatkan pengobatan yang optimal dan rasional demi 

tercapainya kualitas hidup yang lebih baik. Studi penelitian ini pula diharapkan 

mampu membantu meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di Instalasi 

Rawat Inap RSUD Sidoarjo. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan asam valproat pada pasien epilepsi di Instalasi 

Rawat Inap RSUD Sidoarjo ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pola penggunaan asam valproat pada pasien epilepsi di Instalasi 

Rawat Inap RSUD Sidoarjo, sehingga dapat memberikan informasi mengenai 

penggunaan asam valproat bagi klinisi yang memerlukan. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Menganalisa pola penggunaan obat asam valproat terkait jenis, dosis, 

interval pemberian, frekuensi pemberian dan rute pemberian obat yang diberikan 

dikaitkan dengan data laboratorium dan data klinik pasien epilepsi di RSUD 

Sidoarjo. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Bagi RSUD Sidoarjo 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pola 

penggunaan asam valproat pada pasien epilepsi sehingga mampu memberikan 

masukan kepada instalasi terkait di Instalasi Rawat Inap RSUD Sidoarjo. 

 

1.4.2 Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media informasi yang berguna bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan 

farmasi klinis, terutama untuk pasien epilepsi yang mendapat terapi asam valproat 

secara maksimal. 

 


