
 

 

 

 

 

 

 

                                     

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Tentang Sistem Saraf Pusat 

2.1.1 Anatomi Sistem Saraf Pusat 

Dalam tubuh sistem saraf berfungsi sebagai penerima rangsangan dari 

lingkungan atau rangsangan yang terjadi dalam tubuh, lalu mengubah rangsangan 

tersebut dalam perangsangan saraf, menghantar, memprosesnya sehingga dapat 

mengkoordinasikan dan mengatur fungsi tubuh melalui impuls-impuls yang 

dibebaskan dari pusat ke perifer.Secara struktural sistem saraf dibagi menjadi 

sistem saraf pusat(SSP) dan sistem saraf tepi(SST). Sedangkan secara fungsional 

sistem saraf dibagi menjadi sistem saraf somatik(SSS) dan sistem saraf 

otonom(Mutschler, 1999 ; Moore et al., 2013).Sistem saraf pusatmembantu 

makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan bertahan 

hidup.SSP menerima rangsangan dari dalam dan luar tubuh melalui organ-organ 

perasa, menyaringnya, dan memprosesnya menjadi informasi. Rangsangan akan 

kembali dikirim sesuai dengan informasi yang diterima, sehingga makhluk hidup 

akan dapat bereaksi dengan tepat dalam menjalani keadaan yang selalu berubah 

(Kahle et al., 2000). 

Sistem saraf pusat (SSP) terdiri atas otak (enchepalon) dan medulla 

spinalis.Otak terletak dalam cavum crania yang dikelilingi oleh suatu capsula 

tulang, sedangkan medulla spinalis terletak pada canalis vertebralis tertutup oleh 

columna vertebralis. Sistem saraf pusat memiliki banyak neuron-neuron yang 

saling berhubungan satu sama lain yang disebut interneuron, terdapat di dalam 

otak ataupun medulla. Neuron merupakan unsur utama penyusun sistem saraf 

(Ariani, 2012 ; Kahle et al., 2000). Otak dan medulla spinalis merupakan pusat 

utama terjadinya korelasi dan integrasi informasi saraf (Snell, 2006). 

Otak manusia dewasa memiliki berat rata-rata 1330 gram dan terbagi atas 4 

bagian yaitu otak besar (tensefalon), otak antara (diensefaon), otak tengah 

(mesensefalon), dan otak belakang (rombensefalon). Otak belakang terdiri dari 

otak kecil (serebelum), pons (jembatan) dan medulla oblongata (sum-sum 

lanjutan) (Mutschler, 1999). 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagian utama otak manusia (Rizzo, 2016) 

Otak besar merupakan awal hemisfer serebrum yang bertugas menentukan 

gerakan dibawah kemauan, pusat penglihatan pusat pendengaran dan pusat 

bicara.Otak antara terdiri dari thalamus dan hipotalamus.Thalamus berfungsi 

untuk meneruskan informasi ke otak besar sedangkan hipotalamus berfungsi 

untuk pengaturan suhu, nafsu makan keseimbangan air oleh ADH serta 

pengaturan aktivitas irama psikobiologi seperti tidur (Ferdinand & Ariebowo, 

2009; Sloane, 2003). Otak tengah adalah bagian otak paling kecil yang merupakan 

jalur motorik besar, mengandung pusat-pusat pengendalian keseimbangan dan 

gerakan-gerakan mata (Mutscher, 1999).Otak belakang terdiri dari medula 

oblongata, pons dan otak kecil.Otak kecil (cerebelum) berfungsi dalam 

pengeturan keseimbangan dan koordinasi jalannya gerak, jembatan (pons) yang 

menghubungkan medula dengan bagian otak lain, berfungsi dalam pengaturan 

motorik (Satyanegara et al., 2010). 

 

2.1.2 Mikroanatomi Otak 

Neuron adalah unit struktural dan fungsional terkecil dalam sistem saraf 

yang merupakan unsur penyusun sistem saraf dan dikhususkan untuk komunikasi 

lebih cepat (Moore et al., 2013).Jumlahnya diperkirakan sekitar dua belas milyar 

dan sebagian besar neuron terletak dalam korteks serebri (Ariani, 2012). Seperti 

pada gambar 2.2, sel saraf terdiri dari dendrit yang berfungsi sebagai penerima 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

stimulasi dari neuron lain, badan sel atau soma  berfungsi untuk menjaga 

kelangsungan hidup sel yang mengandung nukleus (informasi genetik dari 

neuron), akson berfungsi menghantarkan informasi, ujung akon (sinaptik) yaitu 

bagian sel saraf dimana informasi disampaikan dengan cara melepaskan 

neurotransmitter dari vesikel sinaptik (Corwin, 2007). Neuron berhubungan antara 

satu sama lain pada sinaps, titik kontak di antara neuron-neuron. Komunikasi 

terjadi melalui neurotransmitter (Moore et al., 2013). Rangsangan saraf dapat 

disalurkan ke neuron yang sama jenisnya atau ke neuron yang substansi 

transmiternya berbeda (Kahle et al., 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktural neuron (Rizzo, 2016) 

2.1.3 Sistem Neurotransmiter Pada Sistem Saraf Pusat 

Neurotransmitter adalah senyawa yang digunakan sel neuron untuk saling 

berinteraksi antara satu sama lain dan meneruskan impuls listrik antara sel-sel 

saraf secara kimiawi (Tjay & Raharja, 2007). Terdapat sekitar 30 neurotransmitter 

yang telah diketahui maupun yang masih dalam tahap penelitian termasuk 

norepinefrin, asetilkolin (ACh), dopamin, serotonin, GABA (asam gama-

aminobutirat) dan glisin (Hartanto, 2006). Senyawa yang berfungsi sebagai 

neurotransmitter otak antara lain senyawa amin (dopamin, norepinefrin, epinefrin, 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

erotonin, asetilkolin, histamin), asam amino (GABA, glutamat, glisin, aspartat), 

nukleotida dan nukleosida (adenosine, ATP) dan peptida (Ikawati, 2011). 

Asetilkolin merupakan jenis neurotransmitter yang tersebar luas dalam system 

saraf (Kahle et al., 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Pelepasan molekul neurotransmitter olehneuron presinaptik ke dalam 

celah sinaptik (Rizzo, 2016) 

Pada saat dilepaskan dari taut prasinaptik, neurotransmitter berikatan 

dengan sel reseptornya padapasca sinaptik sehingga menyebabkan hantaran 

potensial aksi, seperti pada gambar 2.3. Pelepasan neurotransmitter terjadi dalam 

3 mekanisme utama yaitu difusi, degradasi enzimatik (contoh: asetilkolin), 

ambilan kembali atau reuptake(contoh: norepinefrin dan serotonin) (Hartanto, 

2006). Neurotransmitter yang berperan dalam sindrom epilepsi dibedakan 2 

macam yaitu eksitasi dan inhibisi. Neurotransmitter eksitasi (aktivitas pemicu 

kejang) yaitu glutamat, aspartat, asetilkolin, norepinefrin, histamin, faktor pelepas 

kortikotripin, purin, peptid, sitokin dan hormone steroid, sedangkan 

neutrotransmiter inhibisi (aktivitas penghambat) adalah GABA dan dopamin 

(Nordli dkk., 2006). Efek eksikatori dan inhibisi pada membran pascasinaps 

neuron bergantung pada jumlah respon pascasinaps pada sinaps yang berbeda. 

Jika efek keseluruhannya adalah depolarisasi, neuron akan terstimulasi dan 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

potensial aksi akan dibangkitkan pada segmen inisial akson dan impuls saraf 

dihantarkan sepanjang akson. Jika efek keseluruhannya adalah hiperpolarisasi, 

neuron akan diinhibisi dan tidak ada impuls saraf yang timbul (Snell, 2006). 

 

2.2 Tinjauan Tentang Epilepsi  

2.2.1 Definisi Epilepsi 

Epilepsi berasal dari bahasa Yunani yaitu “Epilambanein” yang berarti 

mengambil atau merebut.Pada sekitar 400 SM dan 200 M para ilmuan seperti 

Hippocrates, Aretaeus, Cecus dan Plinius mulai mendefinisikan tentang kejang 

mayor dan minor. Pada masa tersebut bapak ilmu kedokteran yaitu Hippocrates 

juga sudah mengakui bahwa sumber kejang adalah dari otak (Weaver, 2001). 

Epilepsi adalah gejala kompleks dari banyak gangguan fungsi otak berat 

yang dikarakteristikkan oleh kejang berulang.Keadaan ini dapat dihubungkan 

dengan kehilangan kesadaran, gerakan berlebihan, gangguan perilaku, alam 

perasaan (Muttaqin, 2008).Merupakan diagnosis klinis yang disebabkan oleh 

lepasnya listrik paroksismal dalam neuron serebral yang menyebabkan berbagai 

pola klinis berbeda.Sebagian besar memiliki kecenderungan untuk terus menerus 

mengalami episode perubahan gerakan, fenomena sensoris dan perilaku ganjil, 

biasanya disertai dengan perubahan kesadaran (Ginsberg, 2008). 

Adanya kejang epilepsi merupakan manifestasi klinik dari aktivitas saraf 

yang berlebihan dan abnormal dalam korteks serebral.Kejang dalam epilepsi 

adalah suatu manifestasi umum dan tidak spesifik dari adanya cedera neurologi, 

kejang yang ditimbulkan juga sangat bervariasi tergantung di daerah otak 

fungsional yang terlibat (Ikawati, 2011).Gejala khas pada epilepsi adalah serangan 

berkala atau berulang yang disebabkan oleh lepasnya muatan listrik neuron-

neuron otak secara berlebihan (Harsono, 2011).Serangan kejang timbul pada otak 

dari seseorang yang terpapar terhadap stimulus yang tepat, misalnya hipoksia atau 

terapi elektrokonvulsif.Oleh karena itu serangan tunggal tidak dapat menegakkan 

suatu diagnosis epilepsi (Davey, 2002). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

2.2.2 Epidemiologi Epilepsi 

Epilepsi merupakan gangguan saraf yang banyak di derita orang di seluruh 

dunia. Epilepsi dapat diderita oleh seseorang disegala usia, wilayah maupun 

tingkat ekonomi social(WHO, 2016).Epilepsi dapat terjadi disemua bagian dunia 

dan dapat mempengaruhi semua strata dalam populasi.Perbedaan etnis tidak 

menunjukkan pengaruh besar dalam epilepsi, namun laki-laki cenderung lebih 

beresiko menderita epilepsi dibandingkan perempuan. Insidensi epilepsi di dunia 

mencapai 80 kasus per 100000 orang per tahun. Namun pada studi yang berbeda, 

menunjukkan tingkat bervariasi antara 50 dan 120 per 100.000 orang per 

tahunnya. Lebih detailnya prevalensi epilepsi terjadi  sekitar 4 sampai 10 kasus 

per 100 orang. Sekitar 40% dari penderita epilepsi berusia dibawah 16 tahun dan 

sekitar 20% diatas usia 65 tahun (Shorvon, 2010). 

Tingkat kejadian epilepsi lebih sering terjadi pada negara kurang 

maju/berkembang, hal tersebut mungkin dikarenakan standar gizi, perawatan dan 

fasilitas kesehatan yang kurang memadai. Frekuensi epilepsi juga sedikit lebih 

tinggi pada tingkat sosial ekonomi rendah, kemungkinan faktor yang 

mempengaruhi hal tersebut adalah pola hidup dan tingkat kesadaran akan 

kesehatan. Salah satu faktor resiko yang membuat seseorang menderita epilepsi 

adalah cedera otak, infeksi otak atau kelainan kondisi otak lainnya (Shorvon, 

2010). 

Jumlah kasus di Indonesia sulit diperkirakan, karena pada kondisi tanpa 

serangan, pasien akan terlihat normal dan semua data laboratorium juga normal. 

Disisi lain, terdapat stigma tertentu pada penderita epilepsi sehingga akan muncul 

rasa malu atau tidak mau mengakui. Namun terdapat studi yang melaporkan 

bahwa prevalensi epilepsi di Indonesia sekitar 0,5% sampai 2% dari jumlah 

penduduk (Ikawati, 2011). 

Sekitar 60% dari pasien yang menderita epilepsi akan berhenti mengalami 

kejang dalam 5 tahun setelah diagnosis dan 50% dari mereka akan berhenti 

mendapat terapi. Pada sekitar 20% dari kasus epilepsi telah dilakukan terapi 

namun mereka tidak mematuhi aturan pengobatan.Sedangkan20% lainnya 

melakukan terapi namun masih terdapat periode kekambuhan.Pada pasien yang 

dalam pengobatannya kurang patuh sekalipun frekuensi dan tingkat keparahan 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

kejang sangat dapat dikurangi dengan adanya terapi.Tingkat kematian penderita 

epilepsi 2 sampai 3 kali lebih tinggi dari orang yang tidak menderita 

epilepsi.Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah resiko penyebab epilepsi 

seperti contoh pasien dengan epilepsi karena tumor otak memiliki tingkat 

kematian lebih tinggi daripada pasien yang hanya menderita tumor otak 

saja.Namun, beberapa kematian disebabkan oleh timbulnya kejang yang parah, 

adanya kecelakaan dan bunuh diri (Shorvon, 2010). 

2.2.3 Klasifikasi Epilepsi 

International League Againts Epilepsy (ILAE) pada tahun 1981 membuat 

klasifikasi epilepsi, terdapat dua macam klasifikasi epilepsi yaitu international 

Classification of Epileptic Seizure dan International Classification Epilepsies and 

Epilepsy Syndromes (Gidal and Garnett, 2005). 

Tabel II.1 Klasifikasi internasional tentang kejang epilepsi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Welss et al., 2015) 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

Dewasa ini para peneliti yang tergabung dalam komisi Klasifikasi dan 

Terminologi ILAE telah melakukan pembaharuantentang terminologi dan konsep 

untuk epilepsi. Revisi yang dilakukan didasarkan oleh kemajuan tentang ilmu 

saraf dan klinis serta berbagai temuan para peneliti tentang epilepsi selama tahun 

2005-2009.Namun dari revisi tersebut tidak memiliki perubahan yang signifikan 

terhadap bagaimana dokter menggunakan elektroklinikal sindrom yang telah 

diakui secara internasional yang diterapkan pada penderita epilepsi di seluruh 

dunia. Secara umum tidak terdapat perbedaan besar, revisi klasifikasi merupakan 

penyederhanaan jenis kejang epilepsi (Berg dkk., 2010). 

Tabel II.2Klasifikasi International tentang kejang epilepsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Berg dkk.,2010) 

2.2.3.1 Kejang Umum 

Kejang umum adalah kejang yang muncul bersumber dari daerah luas di 

korteks di kedua belahan otak, pada kejang ini selalu disertai dengan hilangnya 

kesadaran (Shorvon, 2010). Kejang umum dibagi menjadi beberapa kategori, 

antara lain Absen (petit mal), mioclonik, klonik, tonik, tonik-klonik, atonik dan 

spasme infantil(Welss et al., 2015). 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

2.2.3.1.1 Absen (Petit Mal) 

Absen (petit mal) merupakan kejang yang ditandai dengan hilangnya 

kesadaran secara tiba-tiba disertai dengan berhentinya aktivitas motorik. 

Seserorang yang mengalami kejang ini akan menghentikan aktivitasnya secara 

tiba-tiba dan seperti melamun dengan pandangan kosong, setelah kejang berakhir 

aktivitas akan dilanjutkan kembali seperti tidak terjadi apa-apa. Delapan puluh 

persen kejang ini berlangsung selama lebih kurang 10 detik, serangan dapat 

muncul kembali bahkan ratusan kali dalam sehari (Shorvon, 2010). 

2.2.3.1.2 Mioklonik  

Mioklonik adalah salah satu kejang idiopatik pada sindrom epilepsi. Kejang 

ini dapat di stimulasi oleh kebisingan, tindakan yang mengejutkan dan stimulasi 

fotik. Terjadi terutama dalam beberapa jam pertama setelah bangun atau ketika 

mengentar tidur (Shorvon, 2010). Kejang Mioclonik berlangsung singkat, keras, 

terjadi kontraksi otot dan melibatkan anggota tubuh pada satu atau kedua sisi 

tubuh atau seluruh batang otot (Ropper, 2001). 

2.2.3.1.3 Klonik  

Kejang klonik berupa gerakan ritmik tangan dan kaki biasanya terjadi pada 

kedua sisi tubuh, kejang jenis ini jarang terjadi (Brashers, 2007). 

2.2.3.1.4 Tonik  

Kejang tonik berupa ekstensi leher, kontraksi otot-otot wajah dengan mata 

membuka lebar dan kontraksi otot-otot pernafasan, biasanya berlangsung selama 

60 detik (Shorvon, 2010). Kejang ini sering terjadi pada saat pasien tidur, apabila 

serangan terjadi pada saat pasien berdiri maka pasien akan jatuh (Ikawati, 2011). 

2.2.3.1.5 Tonik-klonik (Grand Mall) 

Tonik-klonik (grand mall) merupakan kejang yang menggambarkan epilepsi 

dalam persepsi umum masyarakat. Kejang ini paling banyak terjadi yaitu pada 

10% populasi penderita epilepsi. Pasien yang awalnya berdiri akan tiba-tiba 

terjatuh jika mengalami kejang ini, diawali dengan fase tonik selama 10-30 detik 

dimana anggota badan akan kaku, rahang seperti terjepit dan terjadi sesak 

kemudian diikuti dengan fase klonik dimana gerakan kejang berasal dari keempat 

anggota badan, terjadi gangguan pernafasan dan keluar air liur atau bahkan busa 

dari mulut (Fauci et al., 2008; Shorvon, 2010).  



 

 

 

 

 

 

 

                                     

2.2.3.1.6 Atonik  

Kejang atonik merupakan kategori kejang yang paling parah, kejang ini 

dapat terjadi pada semua usia dan selalu berkaitan dengan meluasnya kerusakan 

otak dan ketidakmampuan belajar (Shorvon, 2010). Jika seseorang mengalami 

kejang ini akan tiba-tiba kehilangan masa otot sehingga seringkali terjatuh secara 

mendadak, lebih sering terjadi pada anak-anak (Utama & Ganiswarna, 2009). 

2.2.3.1.7 Spasme Infantil  

Spasme infantil atau yang dikenal dengan west syndrome yang ditandai 

dengan adanya sentakan tiba-tiba dan penegangan, lutut tertarik ke atas dan tubuh 

membengkuk ke depan, biasanya terjadi pada penderita usia 3 sampai 12 bulan 

dan umumnya berhenti pada usia 2 sampai 4 tahun (Hantoro, 2013; Ikawati, 

2011). 

2.2.3.2 Kejang Parsial 

Kejang parsial adalah kejang yang terjadi jika aktivasi dimulai dari daerah 

tertentu di otak (Ikawati, 2011). Kejang parsial atau fokal dibagi dalam beberapa 

kategori antara lain kejang parsial sederhana, kejang parsial kompleks dan kejang 

parsial general sekunder. Kejang parsial sederhana dicirikan ketika tidak ada 

gangguan kesadaran, kejang ini sering timbul dari korteks sensorimotor.Kejang 

parsial sederhana sendiri diklasifikasikan lebih lanjut menurut manifestasi 

klinisnya menjadi motorik, sensorik, dan otonom atau psikis.Kejang parsial 

kompleks dicirikan bila disertai gangguan kesadaran, memiliki fokus di lobus 

temporal (Ropper, 2001). 

2.2.3.2.1 Kejang Parsial Sederhana 

Kejang parsial sederhana dicirikan tidak ada gangguan kesadaran, 

diakibatkan oleh penyakit cerebral fokal. Setiap daerah kortikal mungkin akan 

terganggu terutama pada bagian lobus frontal dan temporal, biasanya hanya 

berlangsung selama beberapa detik. Pada kejang parsial sederhana terdapat 

beberpa manifestasi yaitu gejala motorik, sensorik khusus dan menifestasi psikis. 

Pada manifestasi motorik terjadi sentakan (clonus), timbul di daerah frontal atau 

pusat walaupun tidak menutup kemungkinan bisa menyebar ke daerah lain. Pada 

manifestasi sensori pasien akan mengalami mati rasa, shock, nyeri dan terdapat 

sensasi terbakar, timbul di wilayah tengah atau parietal. Sedangkan pada 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

manifestasi psikis dapat berupa beberapa bentuk manifestasi, lebih sering terjadi 

pada kejang parsial kompleks, timbul dari fokus temporal, frontal atau parietal 

(Shorvon, 2010). 

2.2.3.2.2 Kejang Parsial Kompleks 

Kejang parsial kompleksdibedakan menjadi dua kategori yaitu aura dan 

kejang parsial dengan gangguan kesadaran. Pada aura, merupakan jenis kejang 

yang sama dengan kejang parsial sederhana tidak disertai dengan penurunan 

kesadaran, berlangsung singkat dalam hitungan detik dan jarang terjadi dalam 

hitungan menit atau jam. Pada kejang aura ini biasanya disertai dengan sesak 

nafas. Sedangkan pada kejang parsial kompleks disertai dengan penurunan 

kesadaran, pasien akan mengalami keadaan seperti kejang absence dan gejala 

motorik. Terjadi gangguan pergerakan dan kadang-kadang disertai dengan 

serangan tonik (Shorvon, 2010; Ikawati, 2011). 

2.2.3.2.3 Kejang Umum Sekunder 

Kejang umum sekundermerupakan kejang parsial yang menyebar dan 

menjadi kejang umum, kejang parsial sering diawali dengan aura pada saat-saat 

dimana akan menjadi kejang umum. Pada kejang umum sekunder biasanya berupa 

kejang tipe tonik-klonik (Shorvon, 2010). 

2.2.3.3 Unclassified Seizure 

Unclassified seizure merupakan merupakan bentuk kejang yang tidak sesuai 

dengan pola klinis dan EEG pada klasifikasi kejang yang telah ditetapkan oleh 

ILAE.Sepertiga kejang pada kasus epilepsi merupakan unclassified seizure 

(Shorvon, 2010). Jenis kejang ini belum sempurna atau karena hilangnya hasil 

diagnosis yang penting dan informasi prognosis dari pasien yang bis 

menghasilkan skema klasifikasi lebih lanjut yang tidak tepat (Gidal and Garnett, 

2005). 

2.2.3.4 Status Epileptikus 

Status epileptikus merupakan keadaan dimana terjadi serangan epilepsi 

secara terus-menerus, sering dan berulang-ulang terjadi minimal 30 menit tanpa 

kembalinya kesadaran penuh (Neal, 2005).Merupakan jenis kejang yang jarang 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

ada tetapi termasuk jenis yang berbahaya dimana dapat menyebabkan kerusakan 

otak (Hantoro, 2013). 

2.2.4 Etiologi Epilepsi 

Epilepsi bukan merupakan penyakit menular. Secara garis besar, etiologi 

epilepsi dibedakan menjadi dua yaitu idiopatik dan simptomatik 

2.2.4.1 Idiopatik 

Idiopatik, disebut dengan etiologi primer. Dalam kasus ini epilepsi tidak 

dapat diketahui secara pasti penyebabnya dan menjadi pertanda bahwa terdapat 

kelainan otak (Ropper, 2001). 

2.2.4.2 Simptomatik 

Simptomatik, disebut dengan etioogi sekunder yaitu epilepsi yang diketahui 

penyebabnya. Terdapat adanya kelainan jaringan otak disebabkan oleh kelainan 

bawaan sejak lahir, kerusakan pada saat lahir ataupun pada masa perkembangan 

(Harsono,2011). Penyebab lainnya antara lain cedera kepala berat, stroke yang 

membatasi jumlah oksigen ke otak, infeksi otak, tumor otak dan sindrom genetik 

tertentu (WHO, 2016). 

2.2.5 Patofisiologi Epilepsi 

Kejang adalah manifestasi paroksismal dari sifat listrik di bagian korteks 

otak.Hal ini terjadi saat ada ketidakseimbangan tiba-tiba antara kekuatan pemicu 

(eksikatori) dan penghambat (inhibitori) dalam jaringan neuron kortikal (Ikawati, 

2011). Pada gambar 2.4, dapat dijelaskan bahwa pada kondisi nomal impuls saraf 

dari otak akan dibawa oleh neurotransmitter seperti GABA melalui sel-sel neuron 

ke organ tubuh lain. Jika pada sistem tersebut tidak normal maka akan terjadi 

ketidakseimbangan aliran listrik pada neuron dan mengakibatkan terjadinya 

serangan kejang (Astuti, 2008). Ketidakseimbangan bisa terjadi karena kurangnya 

transmisi inhibisi misalnya terjadi pada keadaan setelah pemberian antagonis 

GABA atau selama penghentian pemberian GABA (alcohol, benzodiazepine), 

atau pada saat meningkatnya aksi eksitasi seperti meningkatnya aksi glutamat atau 

aspartat (Ikawati, 2011). 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Patofisiologi epilepsi (Muttaqin, 2008 ; Neal, 2005) 

Serangan kejang dapat diakibatkan oleh : 

 Instabilisasi membran sel. Membran sel yang tidak stabil ketika terjadi 

sedikit saja rangsangan akan mengubah permeabilitas. Hal ini dapat 

mengakibatkan depolarisasi abnormal dan terjadilah lepas muatan yang 

berlebihan. 

 Kelainan polarisasi yang disebabkan oleh kelebihan asetilkolin atau 

defisiensi GABA 

 Ketidakseimbangan ion yang mengubah keseimbangan asam basa atau 

elektrolit yang mengganggu homeostasis kimiawi neuron sehingga terjadi 

kelainan pada depolarisasi neuron. 

 Neuron-neuron bersifat hipersensitif (Hartanto, 2005). 

Serangan kejang epilepsi akan muncul apabila sekelompok kecil neuron 

abnormal mengalami depolarisasi yang berkepanjangan dengan terjadinya cetusan 

potensial aksi secara cepat dan berulang-ulang. Cetusan listrik ini akan mengajak 

neuron-neuron sekitarnya atau neuron yang terkait di dalam proses. Secara klinis 

serangan kejang akan tampak apabila cetusan listrik dari sejumlah neuron 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

abnormal muncul secara bersama-sama di dalam otak. Aktivitas listrik ini akan 

menimbulkan berbagai macam jenis serangan seizure yang berbeda, tergantung 

pada daerah dan fungsi otak yang terkena maupun yang terlibat. Sehingga epilepsi 

menghasilkan manifestasi yang bervariasi (Hantoro, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Mekanisme terjadinya serangan kejang (Waheed, 2016) 

Pada gambar tersebut adalah aktivitas neuronal yang menyebabkan 

terjadinya serangan epilepsi.Serangan epilepsi bergantung pada potensial aksi 

kanal natrium.Mekanisme terjadinya serangan kejang epilepsi diawali dengan 

depolarisasi ion kalsium.Tegangan yang dihasilkan akibat aktivasi kanal kalsium 

menghasilkan jumlah besar neurotransmitter eksikatori glutamat dilepaskan pada 

ceelah sinaps.Peningkatan akumulasi glutamat mengaktifkan reseptor 

NMDA,asam alfa–amino-3-hidroksi-5-metil–4–isoksazolepropionat(AMPA) yang 

menyebabkan neuron hipereksitabilitas.Peningkatan glumatat yang tak terkendali 

disertai dengan pengurangan GABAergic yang menyebabkan kurangnya 

neurotransmitter inhibisi yaitu GABA mengakibatkan serangan kejang pada kasus 

epilepsi (Waheed, 2016). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

2.3 Pemeriksaan Penderita Epilepsi 

2.3.1 Anamnesis 

Merupakan langkah awal dengan melakukan wawancara baik dengan 

pasien, orang tua ataupun orang terdekat untuk memastikan bahwa serangan 

termasuk kejang epilepsi atau bukan (Ahmed and Spencer, 2004 ; Marjono, 2003). 

Pertanyaan dalam anamnesis antara lain meliputi awal kejang, frekuensi 

kejang, ada atau tidaknya peringatan kejang/aura, faktor pencetus, adakah luka 

pada yang ditimbulkan saat kejang, kapan kejang berlangsung selama 24 jam, 

penyakit yang diderita saat ini, riwayat penyakit, riwayat alergi, riwayat 

pengobatan, riwayat keluarga, riwayat sosial,  riwayat pemeriksaan penunjang lain 

(Sunaryo, 2007). 

2.3.2 Pemeriksaan Laboratorium 

Meliputi pemeriksaan darah lengkap, kimia darah, hematologi, gas darah, 

elektrolit, ureum, kalsium, glukosa dan ginjal, harus diperiksa pada semua pasien 

kejang sehingga dapat memantau efek samping yang dihasilkan obat-obat yang 

digunakan (Sunaryo, 2007; Sjahrir et al., 2006). Hiponatremia, hipoglikemia, 

hipomagnesia, uremia dan hepatik ensefalopati dapat mencetuskan timbulnya 

serangan kejang. Pemeriksaan serum elektrolit bersama dengan glukosa, kalsium, 

magnesium, BUN, kreatinin dan test fungsi hepar mungkin dapat memberikan 

petunjuk yang sangat berguna. Pemeriksaan toksikologi serum dan urin juga 

sebaiknya dilakukan bila dicurigai adanya penyalahgunaan obat (Sunaryo, 2007). 

Selain itu untuk menentukan penyebab kejang yang dapat diobati (hipogikemia, 

perubahan konsentrasi elektrolit, infeksi) yang bukan merupakan serangan 

epilepsi (Gidal & Garnet, 2005). Jika memungkinkan dilakukan pemeriksaan 

kadar obat dalam plasma (Ikawati, 2011). 

2.3.3 Pemeriksaan Penunjang 

Electroencephalography (EEG) merupakan alat yang dapat menggambarkan 

aktivitas otak sebagai gelombang dimana frekuensi gelombang tersebut diukur 

perdetik (Hz).EEG dapat mendeteksi berbagai jenis abnormalitas baik yang 

bersifat fokal maupun difus, juga bisa untuk menentukan jenis dan lokasi 

seizure.Namun dengan hasil pemeriksaan EEG saja tidak dapat digunakan untuk 

menetapkan atau meniadakan diagnosis epilepsi. Sehingga bisa dilakukan lagi 

pemeriksaan Magnetic Resonance Imaging (MRI) atau Computerized 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

Tomographic Scan (CT Scan) untuk melengkapi hasil pemeriksaan EEG dan 

mengenali adanya kelainan structural otak yang mungkin menjadi penyebab 

timbulnya seizure. Secara keseluruhan, MRI lebih sensitif dari pada CT Scan 

dalam mengenali lesi serebral yang berkaitan dengan epilepsi (Hantoro, 2013). 

 

2.4 Penatalaksanaan Epilepsi 

Sebelum memberikan obat antiepilepsi yang tepat, maka terlebih dahulu 

dilakukan identifikasi jenis serangan dan frekuensinya agar mendapatkan 

diagnosa yang tepat sehingga dapat diberikan obat antiepilepsi yang sesuai.Tujuan 

terapi farmakologi pada pasien epilepsi adalah menghilangkan atau menurunkan 

frekuensi serangan, meminimalkan efek samping yang ditimbulkan, serta 

meningkatkan kualitas hidup pasien (Harsono, 2011). 

Terapi utama pada epilepsi adalah penggunaan obat antiepilepsi(OAE). 

Beberapa kasus memerlukan terapi selain OAE, seperti Sindrom West yang 

memerlukan tambahan terapi Adrenocorticotropic Hormone(ACTH) (Vera et al., 

2014). Pemilihan terapi epliepsi dipilih sesuai dengan jenis epilepsi, efek samping 

yang spesifik dari obat antiepilepsi serta kondisi pasien.Penggunaan monoterapi 

lebih dianjurkan untuk mengurangi potensial efek samping yang dapat muncul, 

meningkatkan kepatuhan pasien. Terdapat variasi individual pasien terhadap 

respon obat antiepilepsi sehingga diperlukan pementauan ketat dan penyesuaian 

dosis (Ikawati, 2011).Sekitar 50 sampai 70% pasien dapat diobati dengn 

monoterapi, tetapi tidak untuk semua kejang. Lebih dari 60% pasien tidak patuh 

dalam menggunakan obat dan hal tersebut merupakan penyebab utama atas 

gagalnya pengobatan.Jika pasien hanya mengalami satu kali kejang dan tidak 

mengganggu kelangsungan hidupnya, maka pemberian obat antiepilepsi tidak 

dianjurkan (Sukandar et al, 2008). 

Dosis awal monoterapi adalah dosis yang diperkirakan menghasilkan 

konsentrasi minimal obat dalam plasma untuk menghasilkan efek terapi.Terlebih 

dahulu diberikan dengan dosis rendah kemudian ditingkatkan dengan interval 

yang tepat, hal tersebut bertujuan untuk meminimalkan efek merugikan.Jika 

serangan tidak dapat dikontrol maka dapat diberikan dosis maksimum. Jika 

dengan pemberian dosis maksimum dan pasien sudah patuh tetapi masih terjadi 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

serangan, maka harus diganti dengan obat lain yang memiliki mekanisme kerja 

yang berbeda, bila obat kedua telah memberikan efek terapi maka obat pertama 

diturunkan secara bertahap (McNamara, 2003).Apabila dengan monoterapi obat 

kedua juga tidak mengatasi, maka dapat diberikan dua obat secara bersamaan 

dengan dosis minimal.Namun jika masih tidak terkontrol maka dapat diberikan 

dosis maksimum kedua obat.Pemberian obat antiepilepsi ketiga hanya dapat 

dilakukan ketika bangkitan tidak dapat diatasi dengan penggunaan dua obat 

pertama dengan dosis maksimum (Utomo, 2011). 

Penghentian obat antiepilepsi dapat dipertimbangkan jika pasien telah dalam 

keadaan bebas kejang selama 2 sampai 5 tahun, apabila pemeriksaan neurologis 

normal, hanya terjadi kejang parsial jenis tunggal atau jenis tunggal dari kejang 

tonik-klonik umum, gambaran EEG juga menjadi normal setelah pemberian 

terapi. Penghentian terapi obat anti epilepsi harus dilakukan secara bertahap, 

karena penghentian obat secara mendadak dapat menimbulkan serangan ulang. 

Penurunan dosis dianjurkan 20% dari dosis total harian (Sukandar et al., 2008). 

 

2.5 Terapi Pada Pasien Epilepsi 

Terapi pada pasien epilepsi bertujuan untuk mengontrol atau mengurangi 

frekuensi dan tingkat keparahan kejang, meminimalkan efek samping, dan 

memastikan kepatuhan dan memungkinkan pasien untuk dapat hidup senormal 

mungkin(Welss et al, 2015).Terapi epilepsi meliputi terapi farmakologi dan non-

farmakologi. 

2.5.1 Terapi Non-Farmakologi 

2.5.1.1 Diet Ketogenik 

Diet ketogenik adalah diet tinggi lemak, cukup protein dan rendah 

karbohidrat (Gurnida & Qurbani, 2013).Pada diet ketogenik menyediakan cukup 

protein untuk pertumbuhan, tetapi kurang karbohidrat untuk kebutuhan 

metabolisme tubuh. Sehingga tubuh akan menggunakan lemak sebagai sumber 

energi yang menghasilkan senyawa keton yang diperkirakan memiliki kontribusi 

terhadap pengontrolan kejang (Ikawati, 2011). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

2.5.1.2 Pembedahan 

Pembedahan merupakan pilihan untuk pasien yang tetap mengalami kejang 

meskipun sudah mendapat lebih dari 3 jenis antikonvulsan, adanya abnormalitas 

fokal, lesi epileptik yang menjadi pusat abnormalitas epilepsi (Ikawati, 

2011).Tindakan bedah yang dianjurkan yaitu pada lobus temporalis, karena 

epilepsi yang disebabkan oleh adanya lesi pada lobus temporalis paling sering 

terjadi dan seringkali tidak peka terhadap penggunaan terapi antiepilepsi 

(Niantiarno, 2012). 

2.5.1.3 Stimulasi Nervus Vagus 

Stimulasi nervus vagus (Vagal nerve stimulator, VNS) dapat mengubah 

konsentrasi neurotransmitter inhibisi dan eksikatori pada cairan serebrospinal 

serta mengaktifkan area tertentu di otak dan mengatur aktivitas korteks melalui 

peningkatan aliran darah (Gidal & Garnett, 2005).Pada terapi ini presentase pasien 

yang mengalami pengurangan frekuensi kejang berkisar antara 23% hingga 50% 

(Ikawati, 2011). 

 

2.5.2 Terapi Farmakologi 

Penegakan diagnosis yang tepat dan benar sangat penting dalam 

pengambilan keputusan pemilihan terapi obat antiepsi (Harsono, 

2011).Penggunaan obat antiepilepsi didasarkan pada jenis epilepsi, kondisi pasien, 

serta pertimbangan efek samping dari obat yang digunakan (Gidal & Garnett, 

2005).Terapi epilepsi juga didasarkan pada ketepatan dosis yang berhubungan 

dengan jenis serangan, faktor pencetus serangan, dan faktor 

penyebabnya.Pemilihan obat antiepilepsi dipengaruhi oleh berbagai hal diluar 

diagnosis dan jenis serangan seperti umur, kehamilan, aktasi, depresi, retardasi 

mental, ketaatan minum obat, dan harga obat (seperti pada gambar 2.6 dan tabel 

II.3- II.7).Pengobatan epilepsi meliputi penggunaan obat antiepilepsi dalam 

jangka waktu yang lama, sehingga perlu perhatian khusus dalam penggunaannya 

(Hantoro, 2013). Untuk meminimalkan efek toksik yang ditimbulkan pemilihan 

monoterapi lebih diutamakan, sedangkan penggunaan terapi obat kombinasi 

digunakan jika pasien memiliki dua atau lebih jenis serangan (McNamara, 2003). 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AED: antiepileptic drug; QOL: quality of life 

Gambar 2.6 Alogaritma terapi epilepsi (Welss et al., 2015) 

Gambar tersebut adalah pedoman terapi pada epilepsi, dari gambar tersebut 

dapat dijelaskan bahwa langkah pertama adalah menentukan diagnosis epilepsi 

yang tepat dan digunakan satu obat antiepilepsi yang sesuai dengan klasifikasi 

kejang dan pertimbangan efek samping yang mungkin muncul seperti dalam tabel 

II.3 sampai tabel II.7. Apabila kejang teratasi dengan penggunaan obat anti 

epilepsi tersebut maka dipertimbangkan kembali apakah terdapat efek samping 

atau tidak, bila terdapat efek samping yang signifikan maka dilakukan penurunan 

dosis obat antiepilepsi dan dilakukan monitoring kembali. Sedangkan bila tidak 

terdapat efek samping dilihat kualitas hidup pasien, jika tidak optimal maka 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

dilakukan penyelidikan terhadap penyebabnya. Sedangkan bila sudah optimal, 

monoterapi tetap dilanjutkan dan jika tidak terjadi kejang selama minimal 2 tahun 

dapat dipertimbangkan tanpa terapi obat antiepilepsi. 

Apabila dengan monoterapi awal tidak dapat mengatasi kejang, 

dipertimbangkan apakah terdapat efek samping atau tidak. Jika tidak maka 

dilakukan peningkatan dosis obat antiepilepsi. Jika terdapat efek samping, 

dilakukan penurunan dosis monoterapi awal dan ditambahkan monoterapi kedua. 

Bila dengan kedua obat tersebut kejang bisa teratasi maka dipertimbangkan untuk 

penarikan monoterapi awal secara bertahap dengan dilakukan monitoring. 

Sedangkan bila kejang masih muncul walaupun dengan penggunaan kedua obat, 

maka dipertimbangkan kembali apakah muncul efek samping atau tidak, jika tidak 

maka dosis monoterapi kedua ditingkatkan dengan monitoring efektifitas, 

interaksi obat, beserta kepatuhan pasien. Jika terdapat efek samping yang 

signifikan, maka dilakukan penarikan terhadap satu obat antiepilepsi yang tidak 

efektif dan digantikan dengan obat antiepilepsi lain. Apabila kejang sudah teratasi 

tetap dilakukan monitoring dan bila masih belum teratasi dilakukan evaluasi 

kembali mengenai ketepatan diagnosis, pergantian obat atau terapi lain untuk 

epilepsi seperti pembedahan (Welss et al., 2015). 

Tabel II.3 Obat anti epilepsi untuk gangguan kejang tertentu (ILAE Guidelines)  

Type serangan Obat Lini Pertama Obat Alternatif 

Serangan Parsial 

Dewasa: Dewasa: 

Karbamazepin  Gabapentin  

Fenitoin Lamotigrin  

Asam Valproat Oksakarbazepin  

 Fenobarbital  

 Topiramat 

Anak-anak: Anak-anak: 

Oksakarbazepin Fenobarbital  

 Fenitoin  

 Topiramat 

Lanjut Usia: Lanjut Usia: 

Gabapentin  Karbamazepin  

Lamotrigin   

  

  

Kejang Umum (absen) 

- Ethosuksimid 

 Lamotrigin 

 Asam Valproat 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

Kejang Umum (Tonik-

klonik) 

- Dewasa: 

 Karbamazepin 

 Lamotrigin 

 Oksakarbazepin 

 Fenobarbital 

 Fenitoin 

 Topiramat 

 Asam Valproat 

 Anak-anak: 

 Karbamazepin 

 Fenobarbital 

 Fenitoin 

 Topiramat 

 Asam Valproat 

Serangan Mioklonik 

Juvenil 

- Klonazepam  

 Lamotigrin 

 Leviracetam 

 Topiramat 

 Asam Valproat 

 Zosinamid  

(Welss et al., 2015) 

Tabel II.4Penatalaksanaan terapi epilepsi berdasarkan jenis epilepsinya  

Tipe Serangan Obat Lini Pertama Obat Alternatif 

Serangan Parsial 

Parsial Sederhana Karbamazepin  Vigabatrin  

Parsial Kompleks Fenitoin Klobazam  

Kejang umum sekunder Asam Valproat Fenobarbital 

 Lamotrigin Asetazolamid 

  Gabapentin 

  Topiramat 

Kejang Umum 

Tonik-klonik Asam Valproat Vigabatrin 

Tonik Karbamazepin Klobazam 

Klonik Fenitoin Fenobarbital 

 Lamotrigin  

Absen Ethosuksimid Klonazepam 

 Asam Valproat Lamotrigin 

  Asetazolamid 

Atypical absen Asam Valproat Fenobarbital 

Atonik Klonazepam Lamotrigin 

 Klobazam Karbamazepin 

  Fenitoin 

  Asetazolamid 

Mioklinik Asam Valproat Fenobarbital 

 Klonazepam Asetazolamid 

(Ikawati, 2011) 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

Tabel II.5 Profil kinetika obat  

Obat Dosis 

Terapi 

(mg/kg) 

Anak/ 

Dewasa 

Waktu 

Paro 

(Jam) 

Anak / 

Dewasa 

Waktu untuk 

mencapai 

kadar efektif 

(hari)Anak / 

Dewasa 

Kadar 

Efektif 

(µg/ml) 

Kadar 

Toksik 

(µg/ml) 

Karbamazepin  20-25/20 8-19/10-25 4-6 6-10 15 

Klonazepam 0,2/0,2 13-33/19-

46 

4-6 0,03-0,6 0,08 

Etosuksimid 20/15 30/60 2-5/4-8 40-100 150 

Fenobarbital 4-7/2 40-70/50-

120 

10-18/14-21 15-40 50 

Fenitoin 5-8/4-5 18-22/22 5-7 10-20 25 

Primidon 20-25/20 6-8 2-3 8-12 15 

Asam Valproat 30-

50/30-40 

5-8/7-8 2-3 50-100 150 

(Wibowo & Gofir, 2001) 

Tabel II.6 Dosis dan rentang target kadar obat anti epilepsi dalam plasma  

Obat  Merk 

Dagang 

Dosis Awal Rentang dosis 

lazim/maksimum 

Rentang 

target 

kadar 

dalam 

serum 

Fenobarbital Various 1-3mg/kg/hari 

(10-20mg/kg 

LD) 

180-300 mg 10-40 

µg/ml 

Primidon Mysoline 100-125 

mg/hari 

750-2000 mg 5-10 µg/ml 

Klonazepam Klonopin 1,5 mg/hari 20 mg 20-70 

ng/ml 

Fenitoin Dilantin PO: 3-5 mg/kg 

(200-400 mg)  

(15-20 mg/kg/ 

LD) 

PO: 500-600 mg 10-20 

µg/ml 

Etosuksimid Zarontin 500 mg/day 500-2000 mg 40-100 

µg/ml 

Karbamazepin Tegretol 400 mg/day 400-2400 mg 4-12 µg/ml 

Asam 

Valproat 

Depakene, 

Depakene 

SR, 

Depakote, 

Depakote 

ER, 

Depacon 

15 mg/kg 

(500-1000 mg) 

60 mg/kg  

(3000-5000 mg) 

50-100 

µg/ml 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

(Welss et al., 2015) 

Tabel II.7 Efek samping dan monitoring obat anti epilepsi  

Obat  Concentration 

Dependent 

Idiosyncratic  Chronic Side 

Effect 

Fenobarbital Ataksia, 

Hyperaktivitas, sakit 

kepala, pusing, 

sedasi, mual 

Diskrasia darah, 

Ruam 

Perubahan 

perilaku, 

gangguan jaringan 

ikat, gangguan 

intelektual, 

penyakit metabolit 

tulang, perubahan 

suasana hati, 

sedasi  

Primidon Sakit kepala, mual, 

sedasi, pusing, 

Perubahan perilaku 

Diskrasia darah, 

Ruam 

Perubahan 

perilaku, 

gangguan jaringan 

ikat, gangguan 

kognitif, sedasi 

Fenitoin Ataksia. Nystagmus, 

perubahan perilaku, 

pusing, sakit kepala, 

sedasi, inkoordinasi, 

kelelahan, 

penglihatan kabur, 

gangguan kognitif 

Diskrasia darah, 

Ruam, reaksi 

imunologi 

Perubahan 

perilaku, jerawat, 

sedasi, defisiensi 

folat, penebalan 

kulit, hiperplasia 

gingiva, gangguan 

kognitif, penyakit 

metabolit tulang 

Etosuksimid Ataksia, kantuk, 

ganggian GI, pusing, 

cegukan 

Diskrasia darah, 

Ruam 

Perubahan 

perilaku, sakit 

kepala 

Karbamazepin Diplopia, pusing, 

kantuk, mual, pusing, 

kelesuan 

Diskrasia darah, 

Ruam 

Hiponatremia, 

penyakit metabolit 

tulang 

Asam Valproat Gangguan GI, sedasi, 

pusing, tremor, 

trombositopenia 

Gagal hati akut, 

pankreatitis akut, 

alopecia 

Sindrom ovarium 

polikistik, 

kenaikan BB, 

gangguan siklus 

menstruasi 

(Welss et al., 2015) 

Obat anti epilepsi merupakan terapi farmakologi utama pada epilepsi. 

Berdasarkan mekanisme kerjanya obat antiepilepsi dapat dibagi menjadi empat 

kategori (Waheed, 2016). 

2.5.2.1 Mekanisme KerjaGABA-Glutamat dependent 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

 Golongan obat ini bekerja dengan meningkatkan efek inihibisi GABA, 

dimana GABA merupakan neurotransmitter inhibisi dan glutamat merupakan 

neurotransmitter eksikatori. Dengan meningkatkan aktivitas reseptor GABA-ergik 

maka akan dihasilkan banyak neurotransmitter GABA yang dapat memberikan 

efek penyeimbang terhadap efek eksikatori dari glutamate(Waheed, 2016). 

2.5.2.1.1 Benzodiazepin 

 Dalam golongan benzodiazepin terdapat banyak obat yang mempunyai 

efek anti epilepsi yaitu klonazepam, klorazepat, diazepam dan lorazepam. 

Diazepam dan lorazepam mempunyai peranan yang besar dalam penanganan 

status epileptikus. Klonazepam efektif dalam terapi kejang absen dan kejang 

mioklonik pada anak. Efek samping utama obat golongan ini adalah rasa kantuk 

dan letargi. Depresi pernafasan dan kardiovaskular dapat terjadi setelah pemberian 

iv diazepam, klonazepam atau lorazepam, terutama jika sebelumnya telah diberi 

obat antiepilepsi lain atau depresan pusat (McNamara, 2003). 

2.5.2.1.2 Gabapentin dan Pregabalin 

 Gabapentin dirancang sebagai agonis GABA yang aktif terhadap pusat, 

kelarutannya yang tinggi dalam lemak dimaksudkan untuk mempermudah 

transfernya melintasi sawar darah otak (McNamara, 2003). Gabapentin semula 

dirancang untuk spasmolitik namun terbukti lebih efektif untuk obat kejang. 

Pregabalin adalah analog GABA lainnya yang berkaitan erat dengan gabapentin, 

obat tersebut telah terbukti mempunyai aktivitas anti kejang dan analgesik. Pada 

pasien yang mendapat gabapentin dijumpai peningkatan konsentrasi GABA pad 

otak (Porter & Meldrum, 2002). 

2.5.2.1.3 Tiagabin 

 Tiagabin diindikasikan sebagai terapi adjuvan untuk kejang parsial dan 

efektif dalam dosis yang berkisar dari 16-56 mg/hari, kadang diperlukan dosis 

hingga empat kali sehari (Porter & Meldrum, 2002). Efek samping utama obat ini 

adalah somnolen, pusing dan tremor. Dimana terjadi pada keparahan ringan 

sampai sedang dan terjadi segera setelah dikonsumsi (McNamara, 2003). 

2.5.2.2 Mekanisme Kerja Mengurangi Efek Eksikatori Glutamat 

Obat-obat dalam kategori ini mempunyai mekanisme kerja memblokade 

reseptor NMDA dan AMPA yang merupakan reseptor yang melepaskan 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

neurotransmitter eksikatori utama yaitu glutamat. Dimana ketika reseptor tersebut 

diblokade maka konsentrasi glutamat akan menurun beserta efek eksikatori-

nya(Waheed, 2016). 

2.5.2.2.1 Topiramat 

Berdasarkan uji-uji klinis, telah dibuktikan topiramat efektif untuk kejang 

parsial dan kejang tonik-klonik generalisata (Porter & Meldrum, 2002). Obat ini 

juga dapat digunakan untuk sindrom Lennox-Gastaut dan mungkin efektif untuk 

spasme infantil dan bahkan kejang absen (Utama & Ganiswarna, 2009). Efek 

samping yang sering muncul adalah somnolens, lelah, berat badan turun dan 

gugup (McNamara, 2003). 

2.5.2.2.2 Fenobarbital  

Merupakan obat yang efektif untuk pasien yang tidak mempunyai respon 

baik terhadap obat antiepilepsi lain pada pengobatan kejang tonik-klonik, kejang 

parsial sederhana dan kejang parsial kompleks. Juga efektif pada pengobatan pada 

status epileptikus (Gilroy, 2000). Mekanisme kerja fenobarbital adalah dengan 

menekan neuron abnormal secara selektif, menghambat penyebaran dan 

rangsangan depolarisasi dengan cara menyekat kanal Ca
2+

, memperlama 

pembukaan kanal Cl
-
 dan menyekat respon eksikatorik yang diinduksi oleh 

glutamat (Porter & Meldrum, 2002). Efek samping dari obat ini antara lain sedasi, 

ataksia, nistagmus, dan reaksi hipersensitifitas dapat terjadi pada pasien anak 

(Wibowo & Gofir, 2006). 

2.5.2.2.3 Felbamat 

Uji penelitian double-blind acak menunjukkan bahwa felbamat efektif untuk 

kejang parsial dan kejang menyeluruh sekunder yang sulit dikendalikan, selain itu 

felbamat juga diketahui efektif pada pasien dengan sindrom Lennox-Gastaut 

(McNamara, 2003). Meskipun efektif untuk kejang parsial pada sebagian pasien 

namun obat ini dapat menyebabkan anemia aplastik dan hepatitis berat dengn 

angka kejadian cukup tinggi sehingga dijadikan obat lini ketiga untuk kasus 

refrakter (Porter & Meldrum, 2002). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

2.5.2.3 Mekanisme Kerja Blokade Kanal Natrium atau Kalsium 

Mekanisme kerja obat kategori ini adalah memblokade kanal kalsium atau 

natrium yang memicu depolarisasi. Dengan menghambat terbukanya kembali 

kanal Na
+ 

(inaktivasi) maka tidak dapat terjadi potensial aksi dan menurunkan 

serangan (McNamara, 2003). Selain itu penghambatan efek kanal Ca
2+

 dan 

menunda aktifasi ion K
+
 keluar aksi potensial dapat menyebabkan kenaikan 

periode refractory dan menurunnya cetusan ulangan (Wibowo & Gofir, 2011). 

2.5.2.3.1 Fenitoin 

Fenitoin adalah obat antiepilepsi nonsedatif tertua yang diperkenalkan pada 

tahun 1938 (Porter & Meldrum, 2002) efektif untuk semua tipe serangan parsial 

dan serangan tonik-klonik tetapi tidak efektif untuk serangan absen (McNamara, 

2003). Natrium fenitoin (Phosphenytoin) adalah prodrug dari fenitoin yang lebih 

larut dalam air dari pada fenitoin, dapat diberikan secara intravena dan 

intramuskular serta memiliki waktu paruh 8 sampai 15 menit (McNamara, 2003). 

Fosfenitoin merupakan ester disodium fosfat yang larut dalam air. Fosfenitoin 

dalam plasma akan dikonversi menjadi fenitoin. Fosfenitoin dikembangkan untuk 

mengatasi permasalahan sukar larut dan iritasi vena dalam pemberian intravena 

fenitoin. Larutan injeksi fenitoin harus dengan pembawa propylenglikol dimana 

mempunyai efek samping hipotensi pada aritmia jantung dan iritasi vena. 

Sedangkan fosfenitoin kompatibel dengan larutan umum yang digunakan untuk 

injeksi. Dengan pemberian fosfenitoin akan terhindar dari efek samping yang bisa 

ditimbulkan dari injeksi fenitoin dan terapi pilihan untuk status epileptikus. 

Dimana pada pemberian injeksi intravena fosfenitoin, dalam tubuh molekul fosfat 

dipecah dari biphosphatases phosfenitoin yang mengubah molekul fosfenitoin 

menjadi senyawa fenitoin aktif (Gilroy, 2000). 

2.5.2.3.2 Karbamazepin 

Karbamazepin digunakan untuk berbagai jenis epilepsi, baik digunakan 

sebagai obat tunggal maupun kombinasi (Simon and Zieve, 2013). Efektif pada 

pengobatan kejang parsial dan kejang tonik-klonik umum, karbamazepin juga 

obat utama untuk neuralgia trigeminal (McNamara, 2005). Mekanisme obat ini 

adalah mengurangi perambatan impuls abnormal di dalam otak dengan cara 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

menghambat kanal natrium, sehingga menghambat timbulnya potensial kerja yang 

berulang-ulang pada pasien epilepsi (Mycek et al., 2001). Selain mengontrol 

kejang, karbamazepin dapat meringankan depresi dan meningkatkan kewaspadaan 

(Simon and Zieve, 2013). Efek samping pada obat ini antara lain mual, muntah, 

pusing, vertigo, ataksia, pandangan kabur dan steven jhonson syndrom pada 

pemakaian jangka panjang (Utama & Ganiswarna, 2009). 

2.5.2.3.3 Lamotigrin 

Selain efektif untuk kejang parsial, lamotigrin juga terbukti aktif untuk 

kejang mioklonik dan kejang absen pada anak serta telah disetujui untuk 

mengontrol kejang pada sindron Lennox-Gastault, selain itu juga efektif untuk 

gangguan bipolar (Porter & Meldrum, 2002). Efek samping yang paling sering 

muncul adalah pusing, ataksia, pandangan kabur, mual dan muntah, beberapa 

kasus sindrom steven-johnson serta koagulasi dalam pembuluh darah yang 

menyebar telah dilaporkan (McNamara, 2005). 

2.5.2.4 Mekanisme Kerja Blokade Kanal Kalsium tipe-T 

Kanal kalsium merupakan target dari beberapa obat antiepilepsi. 

Etosuksimid menghambat pada kanal Ca
2+

 tipe T. Talamus berperan dalam 

pembentukan ritme sentakan yang diperantarai oleh ion Ca
2+

 tipe T pada kejang 

absens, sehingga penghambatan pada kanal tersebut akan mengurangi sentakan 

pada kejang absens(McNamara, 2005). 

2.5.2.4.1 Asam Valproat 

Asam valproat efektif pada pengobatan kejang absen, kejang parsial, kejang 

tonik-klonik dan beberapa pasien dengan kejang atonik dapat memberikan respon 

(Porter and Meldrum, 2002). Asam valproat digunakan untuk generalized seizure, 

(termasuk mioklonus dan lena, seagai drug of choice), sindrom Lennox-Gastaut, 

sindrom epilepsi pada anak dan kejang demam (Hantoro, 2013). Mekanisme obat 

ini adalah dengan memblok efek konvulsi dari antagonis GABA dan berinteraksi 

dengan metabolisme GABA di otak (Wibowo & Gofir, 2011). Efek samping yang 

paling sering terjadi berupa gejala gastrointestinal, anoreksia, mual, dan muntah 

(McNamara, 2003). 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

Dosis awal sehari biasanya 15mg/kg dan ditingkatkan tiap interval 

seminggu 5mg/kg hingga 10mg/kg sampai dosis sehari maksimum 60mg/kg 

(Wells, 2009). Untuk beberapa pasien, dosis 25-30mg/kg/hari sudah cukup namun 

ada juga yang membutuhkan 60mg/kg atau bahkan lebih.Kadar terapi valproat 

berkisar antara 50      hingga 100     . Dalam uji efikasi, pemberian obat 

sebaiknya tidak dihentikan hingga kadar puncak waktu pagi hari minimal 

mencapai 80     , namun beberapa pasien membutuhkan dan menoleransi 

waktu puncak yang lebih dari 100      (Porter and Meldrum, 20015).  

2.5.2.4.2 Etosuksimid 

Etosuksimid (zarotin) merupakan obat yang efektif pada pengobatan kejang 

absen, kejang klonik namun tidak pada kejang atonik (McNamara, 2003). Obat ini 

bekerja dengan menghambat kanal natrium dan kalium, menurunkan nilai ambang 

kalsium tipe T (Porter & Meldrum, 2002) dan juga meningkatkan respon GABA 

(McNamara, 2003). Efek samping pada obat ini adalah kantuk, sakit kepala, 

anoreksia dan mual (Tjay dan Rahardja, 2007). 

2.6 Tinjauan Tentang Obat Fenitoin 

2.6.1 Sejarah Fenitoin 

Fenitoin (5-5-diphenylhydantoin) selama berpuluh-puluh tahun dikenal 

sebagai diphenylhidantoin (Porter & Meldrum, 2002).Pertama kali disintesis 

tahun 1908 oleh Heinrich Biltz ahli kimia berkebangsaan Jerman.Kemudian Biltz 

menjual penemuannya pada Parke-Davis, namun tidak menemukan kegunaan 

langsung obat tersebut.Aktivitas fenitoin sebagai antiepilepsi baru terungkap pada 

tahun 1938 oleh Houston Merritt dan Tracy Putnam.Fenitoin merupakan hasil 

pencarian diantara senyawa non sedatif yang strukturnya mirip dengan 

fenobarbital.Penemuan fenitoin sangat membantu dalam pengobatan epilepsi, 

karena obat ini tidak bersifat sedatif pada dosis lazim (McNamara, 2003). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

2.6.2 Struktur Kimia Fenitoin 

 

Gambar 2.7Struktur kimia fenitoin (Luchian et al., 2015) 

Dalam golongan hidantoin dikenal tiga senyawa antikonvulsi yaitu fenitoin, 

mefenitoin dan etotoin dengan fenitoin sebagai anti prototipe.Fenitoin merupakan 

golongan hydantoin yang tersubstitusi dengan diphenyl. Suatu substituen 5-fenil 

atau substituen aromatik lain tampak sangat penting untuk aktivitas menghambat 

kejang tonik-klonik, seperti pada gambar diatas substituen alkil pada posisi 5 

dapat menimbulkan efek sedasi seperti mefenitoin dan barbiturat namun tidak 

dimiliki oleh alkil (McNamara, 2003). Diduga ikatan amina antara N3-H31 dan 

karbonil C4=O7 yang berperan dalam efek anti konvulsan (Luchian et al., 

2016).Bentuk prodrug dari fenitoin yang lebih mudah larut dalam plasma yaitu 

Fosphenytoin yang tersedia dalam pemakaian parenteral (Porter & Meldrum, 

2002). 

Fosfenitoin dikembangkan untuk mengatasi permasalahan sukar larut dan 

iritasi vena dalam pemberian intravena fenitoin, pada pemberian injeksi intravena 

phosfenitoin, dalam tubuh molekul fosfat dipecah dari biphosphatases 

phosfenitoin yang mengubah molekul phosfenitoin menjadi senyawa fenitoin aktif 

(Gilroy, 2000). 

2.6.3 Efek Farmakologis Fenitoin 

Fenitoin merupakan obat antiepilepsi lini pertama yang efektif untuk semua 

tipe kejang parsial dan kejang tonik-klonik tetapi tidak efektif untuk kejang absen 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

(McNamara, 2003).Fenitoin dapat digunakan pada semua jenis epilepsi, kecuali 

petit mal, status epileptikus, serta dapat juga untuk pengobatan neuralgia 

trigeminal jika karbamazepin kurang memberikan respon baik (Eka, 2007).Efek 

yang paling terlihat dari fenitoin adalah kemampuannya dalam memodifikasi 

serangan kejang fase tonik yang dapat dihilangkan secara maksimal (McNamara, 

2003).Bangkitan tonik-klonik dan beberapa bangkitan parsial dapat pulih secara 

sempurna namun gejala aura sensorik dan gejala prodomal lainnya tidak dapat 

dihilangkan secara sempurna oleh fenitoin (Utama & Ganiswarna, 2009). 

2.6.4 Mekanisme Kerja Fenitoin 

Dalam keadaan kejang, terjadinya potensial aksi dan timbulnya kejang 

diakibatkan oleh pembukaan saluran Na
+
 yang dipicu oleh depolarisasi 

(pembukaan kanal Ca
2+

).Pada obat-obatan yang berperan dalam inaktivasi kanal 

Na
+
 seperti fenitoin dan karbamazepin, kerja obat-obat tersebut adalah 

menghambat terbukanya kembali kanal Na
+ 

(inaktivasi) sehingga tidak terjadi 

potensial aksi dan menurunkan serangan (McNamara, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Mekanisme kerja fenitoin (Medscape.com) 

Mekanisme kerja utama fenitoin adalah memblokade pergerakan ion melalui 

kanal Na dengan menurunkan aliran Na yang tersisa maupun aliran ion Na yang 

mengalir selama penyebaran potensial aksi, memblokade dan mencegah potensial 

post tetanik, membatasi perkembangan aktivitas serangan maksimal dan 

mengurangi penyebaran serangan (pada gambar 2.8). Fenitoin memberikan efek 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

stabilitas pada membran yang eksitabel (mudah terpacu) maupun yang tidak 

eksitabel.Fenitoin juga dapat menghambat efek kanal Ca
2+

 dan menunda aktifasi 

ion K
+
 keluar aksi potensial, menyebabkan kenaikan periode refractory dan 

menurunnya cetusan ulangan (Wibowo & Gofir, 2011). 

2.6.5 Farmakokinetika Fenitoin 

Absorbsi fenitoin yang diberikan per oral bersifat lambat dan sangat sedikit 

karena tidak larut dalam cairan lambung yang bersifat asam, absorbsi maksimal 

terjadi di duodenum sedangkan jejunum dan ileum lebih lambat, sedikit di kolon 

dan tidak diabsorbsi di rektal.Pemberian secara intramuskular menyebabkan 

terjadinya pengendapan ditempat suntikan sehingga mengakibatkan 

penggumpalan di otot (kecuali natrium fenitoin).Kadar dalam hati, ginjal dan 

kelenjar ludah lebih tinggi dari pada dalam otak, otot skelet dan jaringan lemak 

setelah pemberian secara intravena (Natriana, 2001). 

Efek terapetik fenitoin adalah 10-20 µg/ml, obat bebas sebesar 1-2,5 µg/ml, 

volume distribusi dewasa 0,6 sampai 0,7 L/kg dan pada anak 0,7 L/kg. Mula kerja 

pemberian intravena 0,5 sampai 1 jam, ikatan dengan protein 90-95%, konsentrasi 

steady state dicapai pada 5-10 hari serta ekskresi <5% melalui urin (Lacy et al., 

2008). Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kadar puncak antara 3-12 jam. 

Eliminasi fenitoin tergantung pada dosis, waktu paruh berkisar antara 12-36 jam, 

dengan rata-rata 24 jam pada sebagian besar pasien (Porter & Meldrum, 2002). 

Fenitoin dimetabolisme di hati oleh CYP450 dan sifat farmakokinetik fenitoin 

sangat dipengaruhi oleh ikatannya dengan protein plasma (McNamara, 2003). 

Fenitoin memiliki profil metabolik nonlinear karena kejenuhan enzim di hati 

bertugas untuk metabolisme fenitoin. Peningkatan dosis tidak boleh melebihi 30 

sampai 50 mg untuk menghindari peningkatan tiba-tiba kadar serum dalam 

plasma ketika kejenuhan enzim terlampaui (Gilroy, 2000).Natrium fenitoin 

(fosphenytoin) adalah prodrug dari fenitoin yang lebih larut dala air dari pada 

fenitoin, dapat diberikan secara intravena dan intramuskular serta memiliki waktu 

paruh 8 sampai 15 menit (McNamara, 2003). 

2.6.6 Dosis Fenitoin 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

Dosis pemakaian fenitoin dimulai dari 300mg/hari, jika dosis ini dapat 

diterima oleh pasien maka akan menghasilkan kadar tunak darah kurang lebih 10 

µg/ml, namun jika masih terjadi serangan maka dosis dapat ditingkatkan, 

sebaiknya setiap kali menaikkan dosis hanya 25-30mg untuk dosis dewasa (Porter 

& Meldrum, 2002). Untuk pemeliharaan 300-400 mg/hari dan maksimum 600 

mg/hari, dosis oral untuk anak adalah 5 mg/kg/hari (2-3 kali sehari) sedangkan 

untuk pemeliharaan 4-8 mg/kg/hari (Tatro, 2003). Dosis muatan dewasa sediaan 

oral adalah 15-20 mg/kg/hari dalam 3 dosis terbagi (Lacy et al., 2008) atau 

sediaan suspensi 125 mg diberikan 3 kali sehari dan untuk terapi status epileptikus 

per oral 100 mg diberikan tiap 6-8 jam (Tatro, 2003), untuk dosis pemeliharaan 

adalah 300 mg/hari atau 5 sampai 6 mg/kg/hari dalam 3 dosis terbagi, untuk 

sediaan lepas lambat dapat diberikan 1-2 kali dalam sehari dengan rentang 200-

1200 mg/hari (Lacy et al., 2008). 

Pemberian secara IV pada pasien dewasa diberikan dosis 10-15 mg/kg, 

namum umumnya direkomendasi sebesar 15-20 mg/kg dengan kecepatan 

maksimum 50mg/menit, pada pasien anak-anak dosis muatan untuk pemberian 

intravena 15-20 mg/kg dalam 1-2 dosis terbagi serta untuk pemeliharaan 5 

mg/kg/hari dalam 2 dosis terbagi (Lacy et al, 2008). Dengan kecepatan 1-3 

mg/kg/menit.Sedangkan pemberian secara IM yaitu fosfenitoin hanya diberikan 

pada pencegahan gangguan saraf atau dapat diberikan sebelum dan sesudah 

operasi (Tatro, 2003). 

2.6.7 Interaksi ObatFenitoin 

Obat yang dapat menurunkan efektifitas fenitoin antara lain etilalkohol 

(menginduksi enzim mikrosomal hati sehingga mengakibatkan peningkatan 

metabolisme fenitoin), asam folat (menaikkan metabolisme fenitoin sehingga 

menurunkan kadar fenitoin dalam plasma), fenobarbital (menginduksi enzim 

pemetabolisme fenitoin), serta kemungkinan juga pada antidepresan triksiklik dan 

oral kontrasepsi (Wibowo & Goffir, 2001).  

Obat yang dapat meningkatkan konsentrasi fenitoin sehingga menambah 

efeknya antara lain asam salisilat, kloramfenikol, asam valproat, dikumarol, 

sulfonamid, simetidin, isoniazid, fenilbutazon serta pada kondisi hipoalbuminemia 

(Utama & Ganiswarna, 2009). Penggunaan dengan obat anti epilepsi lain dapat 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

menurunkan kadar epilepsi dalam plasma seperti karbamazepin, okskarbazepin, 

vigabatrin dan meningkatkan kadar fenitoin dalam plasma seperti asam valproat, 

etosuksimid dan topiramat (Sukandar et al., 2008). 

2.6.8 Toksisitas Fenitoin 

Toksisitas fenitoin diduga berkembang dalam hitungan bulan sampai satu 

tahun sejak awal pemakaian obat, hal tersebut mungkin dikarenakan akumulasi 

bertahan dari fenitoin selama jangka waktu tersebut serta mungkin dikarenakan 

akibat dari fenitaoin yang mempunyai non-linier farmakokinetik.Untuk 

mengatasinya dapat dengan menarik atau mengurangi dosis pemakaian fenitoin 

(Menon et al., 2015). 

Efek samping yang paling sering muncul ialah ruam kulit atau 

hipersensitivitas, steven jhonson syndrom, demam, kulit wajah menjadi kasar dan 

ataksia (Porter & Meldrum, 2002). Efek samping ringan antara lain mual, pusing, 

tremor, penglihatan kabur, diplopia, gangguan pada sistem saraf pusat (nistagmus, 

ataksia, vertigo,letargi) (Wibowo & Gofir, 2011).Penggunaan fenitoin pada dosis 

tinggi dan jangka panjang menyebabkan efek toksik antara lain peningkatan 

frekuensi serangan, gejala gangguan gastrointestinal (konstipasi, mual, muntah), 

perubahan perilaku, hiperplasia (terjadi pada 20% pengguna fenitoin), 

osteomalasia dan anemia megaloblastik (McNamara, 2003). 

2.6.9 Sediaan Fenitoin dan antiepilepsi lain di Indonesia 

Tabel II 8. Sediaan Fenitoin di Indonesia  

Nama Generik / Produsen Obat Paten Bentuk Sediaan 

Phenytoin Generik Kapsul 100 mg, 300 mg 

Decatona Harsen Kapsul Natrium 

Fenitoin 30 mg, 100 mg 

Dilantin Pfizer Kapsul Na Fenitoin 100 

mg, tablet 50 mg, 

suspensi anak 

30mg/5ml, ampul 

100mg/2ml (50mg/ml) 

Ikaphen  

 

Ikapharmindo 

Kapsul 100 mg, ampul 

50mg/ml 

Phenytoin 

Sodium 

Ampul 50 mg/ml 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

Phenytoin Kapsul Na Fenitoin 100 

mg, ampul 100mg/2ml 

Kutoin  

Mersi Farma 

Kapsul 100 mg, ampul 

100mg/2ml 

Phenytoin 

Sodium 

Ampul 100mg/2ml 

Movileps Dexa Medika Tablet 50 mg, kapsul 

100 mg 

Phenilep Prafa Kapsul Na Fenitoin 100 

mg 

Zentopril Lucas Jaya Kapsul 100mg 

(Kasim et al, 2015; Hardjosaputra et al., 2008) 

Tabel II 9. Sediaan obat antiepilepsi lain di Indonesia  

Obat Nama Produsen Obat Bentuk Sediaan 

Fenobarbital 
Sibital Mersi Farma Tablet 10mg 

Phental Combiphar Injeksi 100mg/2ml 

 

 

 

Clobazam 

Asabium Otto Tablet 10mg 

Clobium Ferron Tablet 10mg 

Clofritis Mersifarma TM Tablet 10mg 

Frisium Sanofi Aventis Tablet 10mg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diazepam 

Decazepam Harsen 
Tablet 2mg, 

Tablet 5mg 

 

Diazepam 

 

Indofarma 

Tablet 2mg, 

Tablet 5mg, 

Injeksi 5mg/ml 

 

 

Stesolid 

 

 

Actavis 

Injeksi 10mg/2ml, 

Sirup 2mg/5ml, 

Tablet 2mg, 

Tablet 5mg 

Tube rektal 5mg/2,5ml, 

Tube rektal 

10mg/2,5ml 

Valdimex 
Mesifarma 

Tablet 5mg 

Valdimex 10 Injeksi 5mg/ml 

Valisanbe Sanbe Farma Tablet 5mg 

 

Valium 

 

Roche 

Tablet 2mg 

Tablet 5mg 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

Injeksi 10mg/ml 

 

Karbamazepin 

Carbamazepin Indofarma Tablet 200mg 

Bamgetol Mersi Tablet 200mg 

Tegretol Novartis Indonesia Tablet 200mg 

 

 

 

Asam 

Valproat 

Depakene  

Abbott 

Sirup 250mg/ml 

Depakote Tablet 250mg 

Depakote ER Tablet ER 250mg 

Ikalep Ikapharmindo 
Tablet salut enterik 

300mg 

Sirup 250mg/ml 

Valeptik Otto Sirup 250mg/ml 

Veronil Pharos Sirup 250mg/ml 

        (Kasim et al, 2015)



 

 

 

 

 

 

 

                                     

 


