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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Epilepsi merupakan penyakit kronis dimana terjadi bangkitan akibat lepasnya 

muatan abnormal dari neuron otak (Neal,2005). Epilepsi gangguan kronis pada otak 

hal ini ditandai dengan kejang berulang, yang episode singkat dengan gerakan 

spontan yang mungkin melibatkan bagian tubuh (parsial) atau seluruh tubuh 

(umum), dan kadang-kadang disertai dengan hilangnya kesadaran (WHO,2012).  

Epilepsi merupakan salah satu penyakit saraf yang paling besar diderita.  

Sebuah data menyebutkan bahwa 50 juta orang hidup dengan epilepsi di seluruh 

dunia. Diperkirakan 2,4 juta orang di dunia didiagnosis epilepsi setiap tahun. Di 

Negara maju kasus baru muncul tiap tahun antara 30 sampai 50 per 100.000 populasi 

umum sedangkan di negara berkembang dan tertinggal kasus baru muncul hampir 

dua kali lipat. Sebanyak 80% penderita epilepsi di dunia berada di negara 

berpenghasilan rendah dan menengah. Kemungkinan dikarenakan peningkatan 

resiko kondisi endemik seperti penyakit malaria, pelayanan dan alat kesehatan yang 

kurang memadai, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan kesehatan (WHO, 

2016). 

Di Indonesia sendiri belum ada data pasti tentang prevalensi maupun insiden 

epilepsi. Namun dapat diperkirakan jumlah Orang Dengan Epiepsi (ODE) mencapai 

1,1-8,8 juta orang dari 237,6 juta penduduk di Indonesia. Angka kejadian epilepsi di 

Negara berkembang lebih tinggi dari pada Negara maju (Hawari, 2010). Prognosis 

umumnya baik, 70% hingga 80% pasien yang mengalami epilepsi akan sembuh, dan 

kurang lebih dari 50% pasien akan terbebas dari obat. Sementara 20% hingga 30% 

mungkin akan berkembang menjadi epilepsi kronis dimana pengobatan akan 

semakin sulit dan 5% di antaranya akan tergantung pada orang lain dalam kehidupan 

sehari-hari (Ikawati,2011) 

Klasifikasi epilepsi sebagai standar internasional ada dua macam klasifikasi 

epilepsi parsial dan umum (Katzung, 2015).  Kejang umum adalah kejang yang di 

mana tidak ada bukti timbulnya secara lokal. Kelompok ini sangatlah heterogen. 

Kejang umum terbagi atas kejang absence (petit mal),kejang tonik-klonik umum 
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(grand mal), kejang mioklonik,kejang atonik, spasme infantile, dan kejang parsial 

dimana letak awal mula serangan dapat diketahui, baik dengan observasi klinik atau 

pencatatan EEG, serangan mulai pada lokus tertentu pada otak. Tiga jenis kejang 

yang di tetapkan oleh derajat pengaruh otak dengan loncatan abnormal. 

(Ikawati,2011 ; Katzung, 2015). Kejang yang tidak terklasifikasi adalah jenis kejang 

yang belum sempurna atau karena hilangnya hasil diagnosis yang penting dan 

informasi prognosis dari pasien yang bisa menghasilkan skema klasifikasi lebih 

lanjut yang tidak tepat (Gidal and Garnet, 2005). 

Faktor resiko yang sudah diketahui yaitu trauma kepala, demam tinggi, stroke, 

intoksikasi (termasuk obat-obatan tertentu), tumor otak, masalah kardivaskular, 

gangguan keseimbangan elektrolit, infeksi (ensefalitis, menginitis), dan infeksi 

parasit terutama cacing pita (Hantoro, 2013). Faktor tambahan yang cukup 

mempengaruhi yaitu factor genetic(Porter and Meldrum, 2015) 

Pada penyakit epilepsi terjadi karena tidak seimbangnya neurotransmitter di 

otak. Neurotransmiter adalah zat kimia yang dilepaskan atau disekresi oleh suatu 

neuron yang dapat mencetuskan atau menghambat neuron lain, melanjutkan atau 

menghentikan relai implus ataupun respon terhadapnya (Moore et al.,2013). Adapun 

substansi kimia yang diketahui sebagai neurotransmitter yaitu asetilkolin (Ach), 

norepinefrin, epinefrin, dopamine, glisin, serotonin, gamma aminobutyric acid 

(GABA), enkephalins, substansi P, dan asam glutamate (Snell, 2006). 

Neurotransmiter eksitasi cepat adalah neutransmitter utama asetilkolin (nikotinik),L-

glutamate yang berada di sensorik utama dan sistem motorik, neurotransmitter 

inhibisi adalah GABA. Neurotransmiter sebagai modulasi dan modifikasi aktivitas 

yaitu neuromodulator asetilkolin (muskarini), serotonin, histamine, adenosine (Snell, 

2006) 

Penyakit epilepsi terjadi karena peningkatan neurotransmiter eksitasi asam 

glutamate atau asetilkolin dan terjadi penurunan neutransmitter inhibisi GABA. Pada 

saat terjadi peningkatan neurotransmitter asam glutamate atau asetilkolin 

menyebabkan meningkatnya influk     dan      kedalam sel akibat n-metil-d-

asparta (NMDA) yang meningkat cepat menyebabkan muncul gelombang      yang 

memicu terjadinya ledakan muatan listrik yang menyebabkan kejang sedangkan pada 
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penurunan neutransmitter inhibisi GABA menyebabkan eksitabilitas otak (Neal, 

2005 ; Muttaqin, 2008) 

Pemilihan obat anti epilepsi dipengaruhi oleh berbagai hal diluar diagnosis dan 

jenis seizure seperti umur, kelahiran, laktasi, depresi, retardasi mental, ketaatan 

minum obat, dan harga obat. Terapi epilepsi berupa  penggunaan obat dalam jangka 

waktu yang lama, bertahun-tahun, bahkan seumur hidup, berbeda dengan terapi 

terhadap gejala dan penyakit lainnya sehingga perlu perhatian khusus dalam 

penggunaanya (Hantoro,2013). 

Pengobatan epilepsi bertujuan untuk mengontrol atau mengurangi frekuensi 

dan tingkat keparahan kejang, meminimalkan efek samping dan memastikan 

kepatuhan dan memungkinkan pasien untuk hidup senormal mungkin. Selama 

pertengahan abad ke 20, obat utama untuk epilepsi adalah fenobarbital (1912) dan 

fenitoin (1938). Kemudian sejak tahun 1960 ditemukan berbagai macam obat anti 

epilepsi baru. Penemuan tersebut didasarkan atas pengetahuan yang maju tentang 

aktivitas elektrokimia di otak, terutama neurotransmitter pemicu (excitatory) dan 

penghambat (inhibitory) (Hantoro, 2013). Tahun 1990, lebih kurang 16 obat 

antiepilepsi beredar, diantaranya yaitu barbiturate, hidantoin, oksazoildinedion, 

suksinimid, asetilurea, karbamazepin, asam valproat, benzodiazepine serta ada juga 

senyawa baru seperti vigabatrin, okskarbazepine, lamotrigin, gabapentin, dan 

felbatam (Porter and Meldrum,2015). 

Asam valproat adalah obat antiepilepsi yang paling sering digunakan karena 

menimbulkan efek samping yang relatif sedikit dan efek terhadap kognitif maupun 

prilaku paling rendah. Kerja obat ini meningkatkan inaktivasi kanal     dengan 

menghambat perangsangan frekuensi tinggi pada konsentrasi yang efektif untuk 

batasi seizure dengan memperlamanya pemulihan saluran     yang diaktivasi 

tegangan dari keadaan ternaktivasi. Asam valproat menyebabkan sedikit penurunan 

arus      kedua mekanisme tersebut secara bersamaan berkontribusi dalam 

keefektifan asam valproat sebagai antiseizure (Porter and Meldrum, 2015 ; Ikawati, 

2011). 

Dari hasil penelitian Hu et al menyatakan bahwa asam valproat salah satu obat 

yang memiliki spectrum yang luas berdasarkan pengobatan jangka panjang 

kegagalan terapi menggunakan asam valproat lebih rendah sedangkan profil khasiat 
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yang menguntungkan dalam mencegah terjadinya kejang lebih tinggi (Hu et a.l., 

2012).   

Pada hasil penelitian lainnya yaitu Glauser et al menyatakan bahwa pada anak-

anak penggunaan asam valproat lebih efektif dibandingakan dengan lamotrigin 

dalam mengendalikan kejang dan dengan efek samping yang minimal. Meskipun 

pada penggunaan asam valproat dapat menyebabkan atensi yang berlebih 

dibandingkan dengan obat etoksuksimid dan lamotrigin, namun efek samping yang 

hanya bersifat sementara dan tidak memerlukan pengehentian pengobatan (Glauser 

et al.,2010).  

Pada studi lain 37 pasien diberi terapi fenitoin dan 17 pasien diberi asam 

valproat dimana semua pasien telah dapat terapi diazepam 10mg secara intervena 

sebelum mendapatkan obat antiepilepsi. Dari hasil studi tersebut tidak didapatkan 

perbedaan yang signifikan pada kedua kelompok yang mendapatkan terapi fenitoin 

dan asam valproat, sehingga keduanya dapat digunakan sebagai terapi lini pertama 

untuk pasien diagnosa epilepsi dengan tidak adanya kelainan kardivaskuler 

(Tiamkao et al.,2013)  

Berdasarkan data diatas prevalensi epilepsi yang tinggi dan banyak faktor yang 

menyebabkan epilepsi, maka perlu dilakukan pengamatan pola penggunaan asam 

valproat meliputi dosis, cara penggunaan, pemilihan obat, aturan pemakaian pada 

pasien epilepsi 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.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

Mengetahui pola penggunaan asam valproat meliputi dosis, aturan pakai dan 

cara penggunaan yang dikaitkan dengan data laboratorium dan data klinik di RSUD 

Sidoarjo.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Bagi RSUD Sidoarjo 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi yang dapat 

memberikan gambaran tentang pola penggunaan asam valproat pada pasien epilepsi 

sehingga mampu memberikan informasi pada Instalasi Farmasi dalam hal pengadaan 

obat di RSUD Sidoarjo. 

1.4.2 Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi yang berguna bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang farmasi klinik, terutama dalam hal 

pelayanan penggunaan asam valproat di RSUD Sidoarjo.  

 


