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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. 1 Latar Belakang 

Stroke 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 menimbulkan kematian (WHO, 2016). Manifestasi klinis 

berupa gejala seperti kelemahan, ketidakmampuan untuk berbicara, kehilangan 

penglihatan, vertigo, atau jatuh, defisit neurologis pada pemeriksaan fisik 

tergantung pada daerah otak yang terlibat (Wells et al., 2015). 

Stroke atau Cerebrovasculer Accident adalah penyebab utama kedua 

kematian dan penyebab utama ketiga dari kecacatan. Secara global, 70% dari stroke 

dan 87% dari kedua kematian terkait stroke serta ketidakmampuan mencapai usia 

hidup terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah (WHO, 2016). Di 

India, insiden dan prevalensi stroke yang terjadi berkisar 44 hingga 843 orang per 

100.000 penduduk. Sedangkan di Pakistan prevalensi yang terjadi berkisar  250 

orang per 100.000 penduduk, dengan estimasi kejadian sebesar 350.000 kasus baru 

setiap tahun (Mohammad Wassay, 2014). Stroke merupakan penyebab kematian 

utama di Indonesia berdasarkan data terbaru dan hasil Riset Kesehatan Dasar 2013 

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 di-perkirakan sebanyak 2.137.941 

orang (12,1%). Jadi sebanyak 57,9 persen penyakit stroke telah terdiagnosis oleh 

Nakes. Prevalensi stroke sama banyak pada laki-laki dan perempuan. Prevalensi 

Stroke berdasarkan diagnosis Nakes tertinggi di Sulawesi Utara (10,8%), diikuti DI 

Yogyakarta (10,3%), Bangka Belitung dan DKI Jakarta masing-masing 9,7 per mil 

(Riskesdas, 2013). 

Stroke dapat dibagi menjadi 2 kategori utama yaitu, stroke iskemik dan stroke 

hemoragik (Roger VL, 2012). Stroke iskemik merupakan jenis stroke yang paling 

sering terjadi yaitu sebanyak 87% disebabkan oleh pembentukan trombus atau 

emboli arteri serebral yang menyebabkan terhambatnya aliran darah pada arteri 

serebral. Stroke hemoragik atau dapat disebut stroke pendarahan merupakan jenis 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 
 

stroke yang paling sedikit terjadi yaitu 13% namun lebih berbahaya daripada stroke 

iskemik. Apabila pembuluh darah di sekitar otak pecah maka akan menyebabkan 

perdarahan yang disebut stroke hemoragik (Stroke Association, 2012).  

Stroke iskemik terjadi ketika pembuluh darah ke otak tersumbat dengan 

deposito lemak yang disebut plak. Plak yang terbentuk dalam darah akan 

mengendap dan menempel pada ruang subendotel pembuluh darah yang dalam 

rentang waktu tertentu dapat menebal dan menutupi aliran darah ke sel-sel otak 

(Francis and Pierce, 2011). Trombus disebabkan oleh gumpalan darah dari arteri ke 

otak. Gumpalan darah biasanya terbentuk di arteri yang rusak oleh plak. Sedangkan 

stroke emboli disebabkan oleh gumpalan yang terlepas dari suatu tempat dan 

berpindah  ke tempat lain (biasanya di jantung atau leher arteri). Gumpalan terjadi 

dalam aliran darah dan memblokir pembuluh darah ke otak (AHA, 2015). 

Terapi pada stroke bertujuan untuk (1) mengurangi berlangsungnya cedera 

neurologis  dan penurunan angka kematian dan kecacatan jangka panjang, (2) 

mencegah imobilitas komplikasi sekunder dan disfungsi neurologis, dan (3) 

mencegah kekambuhan stroke (Wells et al., 2015). 

Berdasarkan  rekomendasi evidence-based pasien dengan stroke iskemik 

dapat diberi terapi alteplase dalam waktu 4,5 jam dari gejala awal stroke iskemik 

akut untuk mengurangi kecacatan. Setelah 24 hingga 48 jam, diberikan aspirin 

dengan dosis 160-325 mg/hari. Untuk pencegahan sekunder pada stroke 

noncardioembolic diberikan antiplatelet seperti aspirin, clopidogrel dan 

dipiridamol dan aspirin extended-release yang merupakan first-line agents. 

Antikoagulan oral juga direkomendasi kan untuk atrial fibrilasi. Antagonis Vitamin 

K (warfarin) merupakan  first line. Pasien yang memiliki penyakit arteri koroner 

dan peningkatan plasma lipid, golongan statin dapat mengurangi resiko stroke 

hingga 30%. Terapi peningkatan tekanan darah setelah stroke iskemik dapat 

mengurangi resiko terjadinya serangan kembali. Terapi untuk menurunkan tekanan 

darah di rekomendasikan setelah periode akut (pada 7 hari pertama) (Wells et al., 

2015). Pada stroke iskemik terdapat daerah yang mengalami penurunan aliran darah 

otak regional yang dikenal sebagai penumbra, daerah ini apabila tidak segera 

diobati akan berakibat terjadinya perluasan kematian sel otak (infark otak). Maka 

diperlukan neuroproteksi untuk mencegah terjadinya/ meluasnya infark otak 
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dengan pemberian obat-obatan neuroprotektan sesegera mungkin (Perdossi, 2004). 

Pencegahan dan pengobatan yang paling penting pada stroke adalah upaya 

perbaikan gaya hidup dan pengenalan berbagai faktor resiko seperti mengatur pola 

makan yang sehat, penanganan stress dan istirahat yang cukup serta pemeriksaan 

kesehatan secara teratur (Perdossi, 2011).  

Salah satu terapi pada pasien stroke iskemik adalah penggunaan antiplatelet. 

Mekanisme kerja antiplatelet yaitu menghambat aktivasi dan agregasi platelet 

sehingga tidak terbentuk trombus.  Clopidogrel merupakan obat antiplatelet dari 

golongan  thienopyridine, bersama dengan tiklopidin dan prasugrel. Clopidogrel 

ditunjukkan untuk pencegahan sekunder atherothrombosis pada pasien stroke 

(Tselepis et al., 2011).  

Suatu sub-analisis dari percobaan CHANCE (Clopidogrel in High Risk 

Patients with Acute Nondisabling Cerebrovascular Events) melakukan 

pengambilan sampel secara acak pada pasien yang menggunakan kombinasi 

clopidogrel dan aspirin serta pada pemberian aspirin tunggal dalam waktu 12 jam. 

Diantara 2573 pasien, 158 (12,34%) dari 1280 pasien yang memakai aspirin 

mengalami stroke iskemik dibandingkan dengan 124 (9,59%) dari 1.293 pasien 

yang memakai clopidogrel-aspirin. Hasil penelitian diketahui bahwa terapi 

kombinasi clopidogrel-aspirin lebih efektif dalam mengurangi stroke iskemik 

daripada aspirin tunggal pada pasien dengan resiko tinggi TIA (Transient Ischemic 

Attack) dalam waktu 12 jam dari onset awal namun tidak meningkatkan resiko 

pendarahan. Selain itu, kejadian reccurent ischemic berkurang dibanding dengan 

kejadian stroke progresif pada penggunaan kombinasi clopidogrel-aspirin (Zixiao 

et al., 2016). 

Suatu penelitian yang berjudul Aspirin plus Clopidogrel as Secondary 

Prevention after Stroke or Transient Ischemic Attack : A Systematic Review and 

Meta Analysis membandingkan penggunaan kombinasi aspirin dan clopidogrel 

dengan aspirin atau clopidogrel tunggal pada pencegahan setelah stroke atau TIA 

(Transient Ischemic Attack). Dari delapan penelitian RCT (Randomized Controlled 

Trial) terpilih menunjukkan bahwa terapi jangka pendek kombinasi aspirin dan 

clopidogrel secara signifikan mengurangi resiko recurrent stroke dan tidak 

meningkatkan risiko stroke hemoragik serta pendarahan utama (Zhang et al., 2015). 
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Sebuah penelitian lain menyebutkan bahwa clopidogrel dengan dosis 75 mg  

memberikan potensi besar mengurangi resiko vaskular dan risiko kecil memiliki 

efek samping pendarahan. Clopidogrel memberikan profil keamanan yang secara 

klinis dapat diterima dan manfaat klinis yang lebih baik untuk pencegahan stroke 

iskemik (Uchiyama et al., 2012).  

Berdasarkan latar belakang dan beberapa penelitian diatas, maka  diperlukan 

penelitian  untuk mengetahui pola penggunaan antiplatelet khususnya clopidogrel 

pada pasien stroke iskemik, sehingga diharapkan menurunkan angka kematian serta 

kecacatan pada pasien penderita. Penelitian ini dilakukan di RSUD Sidoarjo dengan 

pertimbangan bahwa rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit rujukan dan 

terbesar di kota Sidoarjo. 

1. 2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan clopidogrel pada pasien dengan terapi stroke 

iskemik di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo ? 

1. 3 Tujuan Penelitian 

1.3. 1 Tujuan Umum 

Mengetahui pola penggunaan clopidogrel pada pasien dengan terapi stroke 

iskemik di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. 

1.3. 2 Tujuan Khusus  

Mengetahui pola terapi clopidogrel  yang diterima oleh pasien stroke iskemik 

di RSUD Sidoarjo meliputi dosis, rute, interval, frekuensi serta lama pemberian 

yang dikaitkan dengan data klinik dan data laboratorium pasien. 

1. 4 Manfaat Penelitian 

1.4. 1 Bagi Peneliti 

a) Mengetahui penatalaksanaan terapi pada pasien stroke khususnya stroke 

iskemik sehingga farmasis mampu memberikan asuhan kefarmasian serta 

bekerjasama dengan praktisi kesehatan lainnya. 

b) Memberi informasi tentang penggunaan antiplatelet khususnya clopidogrel 

pada pengobatan stroke iskemik dalam upaya peningkatan mutu pelayanan 

kepada pasien.  
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1.4. 2 Bagi Rumah Sakit 

Sebagai masukan atau bahan pertimbangan praktisi kesehatan lain di rumah 

sakit khususnya farmasis dalam pemilihan terapi yang besar dan tepat pada pasien 

stroke iskemik. 


