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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Stroke adalah penyakit pada otak berupa gangguan fungsi syaraf lokal 

dan/atau global, munculnya mendadak, progresif, dan cepat. Gangguan fungsi 

syaraf pada stroke disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak non-

traumatik (Riskesdas, 2013). Definisi menurut World Health Organization 

(WHO) adalah tanda-tanda klinis yang berkembang cepat akibat gangguan 

fungsi otak fokal (atau global), dengan gejala-gejala yang berlangsung selama 24 

jam atau lebih, dan dapat menyebabkan kematian (Fitzsimmons, 2007) 

Stroke merupakan penyebab kematian kedua di dunia yang paling umum dan 

menyebabkan kecacatan pada orang dewasa di negara maju. Di dunia terjadi 

peningkatan 25%  insiden stroke di kalangan orang dewasa usia 20-64 tahun 

selama 20 tahun terakhir. Stroke menyerang pasien usia kurang dari 75 tahun 

dan meningkat selama dua dekade terakhir (Valery, 2016). Dari data South East 

Asian Medical Information Centre (SEAMIC) diketahui bahwa angka kematian 

stroke terbesar terjadi di Indonesia yang kemudian diikuti secara berurutan oleh 

Filipina, Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand. Dari seluruh penderita 

stroke di Indonesia, stroke iskemik merupakan jenis yang paling banyak diderita 

yaitu sebesar  52,9%,  diikuti  secara  berurutan  oleh perdarahan intraserebral, 

emboli dan perdarahan subaraknoid  dengan  angka  kejadian  masing-

masingnya sebesar 38,5%, 7,2%, dan 1,4% (Dinata et al., 2013).  

Stroke dapat disebabkan oleh gumpalan darah yang menghalangi aliran darah 

ke otak (stroke iskemik) atau pembuluh darah pecah dan menghambat aliran 

darah ke otak (stroke hemoragik), TIA (transient ischemic attack) atau "mini 

stroke", yang disebabkan oleh gumpalan darah sementara (American Stroke 

Association, 2009). 

Stroke hemoragik merupakan penyebab ketiga tersering pada serangan stroke 

yang penyebab utamanya adalah hipertensi. Stroke hemoragik terjadi disebabkan 

adanya perdarahan ke dalam otak dan ruangan sekitarnya di dalam sistem saraf 

pusat (Fagan & Hess, 2008).   
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Stroke hemoragik terbagi menjadi Subarachnoid Hemorrhage (SAH) dan 

Intracerebral Hemorrhage (ICH) (Susan, 2014). SAH terjadi ketika darah 

masuk ke dalam rongga subaraknoid (dimana terdapat cairan serebrospinal) 

akibat trauma, pecahnya aneurisma intrakranial, atau pecahnya malformasi 

arteriovenous (AVM) (David, 2014). ICH terjadi ketika pembuluh darah pecah 

dibagian parenkim otak, dan mengakibatkan pembentukan hematoma. 

Perdarahan jenis ini sangat berhubungan dengan tekanan darah tinggi yang tidak 

terkendali dan efek samping terapi antitrombotik atau kadang-kadang 

trombolitik (Fagan & Hess, 2008). 

Selain usia, jenis kelamin, dan life style, hipertensi merupakan faktor risiko 

potensial pada kejadian stroke hemoragik karena hipertensi dapat 

mengakibatkan pecahnya pembuluh darah otak atau menyebabkan penyempitan 

pembuluh darah otak. Pecahnya pembuluh darah otak akan mengakibatkan 

perdarahan otak, sedangkan jika terjadi penyempitan pembuluh darah otak akan 

mengganggu aliran darah ke otak yang pada akhirnya menyebabkan kematian 

sel-sel otak (Dinata et al., 2013). Sakit kepala yang hebat tiba-tiba, mual muntah 

dan fotofobia biasanya menjadi tanda dan gejala utama pada stroke hemoragik. 

Nyeri pada leher dan kekakuan kuduk biasanya juga dialami pada saat 

pendarahan. Pasien mungkin mengeluh bahwa sakit kepala tersebut merupakan 

sakit kepala yang terburuk yang pernah dialami, terutama jika penyebabnya 

adalah subaraknoid hemoragik (Winkler, 2008). 

Penatalaksanaan stroke hemoragik antara lain adalah mengurangi cedera 

neurologis yang sedang berlangsung, penurunan angka kematian, kecacatan 

jangka panjang, mencegah komplikasi sekunder untuk imobilitas, disfungsi 

neurologis, dan mencegah terjadinya stroke berulang. Tindakan pada stroke 

hemoragik ditentukan dulu apakah pasien perlu tindakan operatif atau 

konservatif. Pendekatan terapeutik diutamakan pada dua hal yaitu perbaikan 

vaskular dan neuronal (Fagan & Hess, 2008). Terapi stroke hemoragik jangka 

pendek meliputi perawatan neurointensif, memelihara oksigenasi, pernafasan, 

dan sirkulasi. Penatalaksanaan pada tekanan intrakarnial dan tekanan darah 

sangat penting dalam masa akut. Penatalaksanan terapi jangka panjang antara 

lain untuk mencegah komplikasi, perdarahan ulang dan mencegah terjadinya 
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iskemia sereberal tertunda (Winkler, 2008). Terapi konservatif yang digunakan 

pasien stroke dapat meliputi : neuroprotektan, terapi osmotik, antihipertensi, 

antifibrinolitik, antagonis antikoagulan, serta antidislipidemia. 

Statin merupakan senyawa paling efektif dan paling baik toleransinya untuk 

mengobati dislipidemia. Statin merupakan inhibitor 3-hidroksi-3-methylglutaryl-

koenzimA reduktase (HMG-CoA), yang mengkatalisis tahap awal biosintesis 

kolesterol (Mahley & Bersot, 2007). Dengan meningkatkan fungsi endotel dan 

produksi NO, terapi statin membatasi pengembangan aterosklerosis dan 

meningkatkan hasil klinis pasien. Pada pasien dengan aterosklerosis, 

meningkatkan NO dengan statin dapat mengurangi kemungkinan peristiwa akut 

karena menstabilkan plak, meningkatkan aliran darah dan mengurangi agregasi 

trombosit (Liao & Laufs, 2005). 

Pada umumnya penggunaan  golongan statin adalah untuk menurunkan resiko 

stroke iskemik karena mekanisme kerja sebagai agen penurun kolesterol, dan 

beberapa indikasi untuk menurunkan resiko terjadinya kardiovaskular primer 

dan sekunder (Ma et al., 2016). Menurut J.H. Tapia et al., 2015 statin memiliki 

efek yang independen terhadap penurunan kolesterol, pada regulasi GTPase, 

melalui sejumlah jalur yang dapat dimodulasi dan mengarah pada aksi 

neuroprotektif. Statin mengatur GTPase yang didistribusikan secara luas dalam 

sel dan sangat diperlukan untuk beberapa regulasi. Regulasi sintesis NO, growth 

factors (neurogenesis, angiogenesis), sel imun, dan citokin dan radikal bebas 

adalah salah satu contoh dari regulasi yang diatur oleh GTPase. Dari penelitian 

menggunakan hewan coba dengan ICH, statin menunjukkan penurunan yang 

cukup besar pada gangguan neurologis. Statin memiliki kemampuan untuk 

menstabilkan plak dan memiliki efek pleiotropic sehingga dapat menjadi 

kandidat sebagai neuroprotektif pada stroke hemoragik (Sikora N et al., 2015). 

Sebuah penelitian randomized double blind yang dilakukan Chou et al., 

(2008) yang menguji keamanan simvastatin dalam mencegah vasospasme pada 

pasien subaraknoid hemoragik menunjukkan bahwa pemakaian simvastatin 80 

mg sehari selama pasien dirawat di neurointensive care unit (atau maksimal 

selam 21 hari) terbukti aman. Penelitian lain yang dilakukan Lynch et al., (2005) 

secara acak pada pasien subaraknoid hemoragik dalam waktu 48 jam dari onset 
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gejala, membuktikan bahwa pemberian simvastatin 80 mg/hari selama 14 hari 

dapat mengurangi vasospasme secara signifikan pada kelompok yang menerima 

simvastatin dibandingkan dengan yang menerima plasebo. Penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa penggunaan simvastatin sebagai profilaksis terhadap 

iskemia serebral tertunda setelah aneurisma subaraknoid hemoragik aman dan 

dapat ditoleransi. 

Pada studi SPARCL (Stroke Prevention By Aggressive Reduction In 

Cholesterol Level), terapi statin dengan atorvastatin akan mengurangi kejadian 

stroke berulang, sementara pada Heart Protection Study,  simvastatin 

mengurangi kejadian gangguan vaskuler pada pasien riwayat stroke, dan 

mengurangi stroke pada pasien dengan penyakit vaskuler lainnya (Branko et al., 

2010).   

Menurut Y.S. Pan et al., (2014) meskipun statin digunakan terutama untuk 

menurunkan kolesterol, statin juga memiliki potensi efek pelindung saraf pada 

ISH. Beberapa penelitian menyatakan bahwa pemakaian statin sebelum atau 

terapi lanjutan oleh pasien ISH telah meningkatkan hasil fungsional mereka. 

Data yang dikumpulkan dari China National Stroke Registry, hasil fungsional 

dan tingkat kematian selama 1 tahun  dan 3 bulan dibandingkan antara pasien 

ISH yang menggunakan statin dengan pasien tanpa statin selama rawat, 

menunjukkan penggunaan statin pada pasien ISH memberikan outcome lebih 

baik dan menurunkan mortalitas selama satu tahun tiga bulan. 

Terapi statin bermanfaat untuk pencegahan primer dan sekunder stroke 

iskemik, namun pengaruhnya pada perdarahan intraserebral (ISH) masih tidak 

jelas, dilihat dari efek terapi pemberian early statin pada pasien dengan ISH 

akut. Sehingga dilakukan penelitian oleh Asuransi Kesehatan Taiwan Nasional 

Database pada pasien tanpa penggunaan terapi statin dari januari sampai 

desember 2008 untuk ISH yang baru didiagnosis. Pasien yang menggunakan 

statin selama rawat inap atau dalam 3 bulan pasca stroke adalah kelompok 

penggunaan early statin (749); pasien yang tidak menggunakan statin adalah 

kelompok kontrol (7583). Hasil penelitian kelompok pasien ISH akut dengan 

penggunaan early statin tidak berisiko lebih tinggi terjadi ISH berulang dan 

kemungkinan resiko mortalitas lebih rendah selama tindak lanjut dan 
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disimpulkan bahwa terapi statin mungkin bermanfaat bagi pasien ISH (P.S. 

Chen et al., 2015). 

Berdasarkan latar belakang tentang penggunaan statin pada pasien stroke 

hemoragik, serta adanya permasalahan yang mungkin terjadi terkait penggunaan 

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

pola penggunaan statin di masyarakat 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 di kota Sidoarjo. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, dapat muncul permasalahan sebagai 

berikut : 

Bagaimana pola penggunaan statin pada pasien stroke hemoragik di RSUD 

Sidoarjo? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pola penggunaan statin pada pasien stroke hemoragik di 

RSUD Sidoarjo. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui pola terapi statin pada pasien stroke hemoragik meliputi 

dosis, jenis, rute, frekuensi, dan interval penggunaanya terkait data lab 

dan klinik. 

b. Menganalisis keterkaitan antara data laboratorium dan data klinik dengan 

terapi statin yang diberikan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Mengetahui penatalaksanaan terapi farmakologi pasien stroke hemoragik. 

b. Memberi gambaran mengenai pola pemilihan dan penggunaan statin pada 

pasien stroke hemoragik. 

c. Sebagai data base dalam pengembangan farmasi klinik. 

d. Diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kefarmasian kepada pasien. 

e. Memberikan informasi tambahan bagi pembaca sebagai bahan acuan untuk 

penelitian selanjutnya mengenai stroke hemoragik. 


