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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Stroke merupakan penurunan sistem saraf dengan onset yang mendadak 

berlangsung setidaknya 24 jam yang berasal dari pembuluh darah. Stroke dapat 

berupa iskemik dan hemoragik. Serangan iskemik transien (TIA) yang berfokus 

pada gangguan fungsi syaraf iskemik yang berlangsung kurang dari 24 jam dan 

biasanya kurang dari 30 menit (Dipiro et al, 2015).   

Di seluruh dunia, cerebrovascular accident (stroke) adalah penyebab utama 

kedua kematian dan penyebab utama ketiga dari kecacatan. Stroke merupakan 

kematian mendadak beberapa sel otak karena kekurangan oksigen ketika aliran 

darah ke otak hilang oleh penyumbatan atau pecahnya arteri ke otak, juga 

merupakan penyebab utama demensia dan depresi. Secara global, 70% dari stroke 

dan 87% dari dua kematian terkait stroke serta ketidak mampuan mencapai usia 

hidup terjadi di negara berpenghasian rendah dan menengah (WHO, 2016). South 

Asian Associaton for Regional Cooperation (SAARC) terdiri dari delapan negara: 

Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Sri 

Lanka. Asia selatan merupakan 22% dari populasi dunia (1,56 miliar) di tiga 

negara yaitu India, Pakistan, dan Bangladesh dari 10 negara yang paling padat 

penduduknya di dunia, dan kawasan Asia Selatan membuat lebih dari 40% dari 

negara berkembang. Sri Lanka, dengan populasi sekitar 20 juta diperkirakan 

memiliki prevalensi stroke sebesar 9 per 1.000 populasi. Data yang tersedia 

terbatas terkait prevalensi stroke di Bangladesh: satu studi melaporkan prevalensi 

keseluruhan 3 per 1.000 penduduk dan naik setinggi 10 per 1000 pada orang di 

atas usia 70 tahun (Mohammad Wassay, 2014). Di Indonesia prevalensi 

berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan sebesar 7 per mil dan yang terdiagnosis 

tenaga kesehatan atau gejala sebesar 12,1 per mil. 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. 

Prevalensi Stroke berdasarkan terdiagnosis nakes dan gejala tertinggi terdapat di 

Sulawesi Selatan (17,9‰), DI Yogyakarta (16,9‰),
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Sulawesi Tengah (16,6‰), diikuti Jawa Timur sebesar 16 per mil (RISKESDAS, 

2013). 

Faktor resiko yang potensial bisa dikendalikan pada penyakit stroke 

diantaranya hipertensi, penyakit jantung, diabetes, rokok, hiperlipidemia, dan 

atrial fibrilasi. Faktor resiko tersebut termasuk ke dalam faktor resiko utama yang 

dapat dimodifikasi. Hipertensi adalah faktor resiko stroke yang utama (Ikaati, 

2011). Hipertensi merupakan tekanan darah secara terus menerus yang berasal 

dari arteri (Dipiro et al, 2015). Hal ini menyebabkan tekanan darah yang 

meningkat mengakibatkan pembuluh serebral akan berkonstriksi. Bila tekanan 

darah meningkat cukup tinggi akan menyebabkan hialinisasi pada lapisan otot 

pembuluh serebral. Akibatnya, diameter lumen pembuluh darah tersebut akan 

menjadi tetap. Hal ini berbahaya karena pembuluh serebral tidak dapat berdilatasi 

atau berkonstriksi dengan leluasa untuk mengatasi fluktuasi dari tekanan darah 

sistemik (Hariyono, 2010). Resiko stroke dapat terjadi dengan pasien hipertensi 

yang memiliki tekanan darah >140/90 mmHg.  Peningkatan tekanan darah yang 

berlangsung dalam jangka waktu lama (persisten) dapat menimbulkan kerusakan 

salah satunya pada otak bila tidak dideteksi secara dini dan mendapat pengobatan 

yang memadai (DEPKES, 2014).    

Tujuan penatalaksanaan utama terapi stroke adalah untuk mengurangi 

cedera neurologis yang sedang berlangsung dan menurunkan mortalitas dan 

kecacatan jangka panjang, mencegah komplikasi sekunder imobilitas dan 

disfungsi neurologis, serta mencegah kekambuhan stoke (Dipiro et al, 2015). 

Secara umum, stroke hemoragik terjadi bila pembuluh darah di dalam otak pecah 

sehingga menyebabkan hematoma yang dapat menimbulkan kerusakan fungsi 

saraf, hal ini dapat menimbulkan reaksi inflamasi atau reaksi nyeri pada kepala. 

Hematoma dapat terjadi akibat adanya tekanan intrakranial yang meningkat 

sehingga menyebabkan hilangnya suplai darah dan akan berdampak ke jaringan 

otak sehingga menghasilkan infark atau edema. Penyebab utamanya adalah 

tekanan darah tinggi (hipertensi), yang menyebabkan sekitar dua pertiga dari 

semua stroke terjadi karena perdarahan. Tekanan darah tinggi akan menyebabkan 

arteri menjadi lemah dan lebih mudah sobek (Stroke Association, 2012). 

Manajemen stroke hemoragik dapat dilihat dari penyebab perdarahan yang terjadi 
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seperti hipertensi, penggunaan obat-obat antikoagulan, trauma kepala, serta 

malformasi pembuluh darah (Louis R.C., 2015).  Perawatan medis yang dapat 

dilakukan secara farmakologis pada pasien stroke hemoragik adalah dengan terapi 

yang meliputi neuroprotektan, diuretik osmotik, antikoagulan, antifibrinolitik, 

antihipertensi.Kebanyakan pasien dengan hipertensi awalnya harus diperlakukan 

dengan obat antihipertensi lini pertama atau kombinasi dua obat. Pilihan obat 

antihipertensi lini pertama adalah Angiotensin-Converting Enzym (ACE) 

inhibitor, Angiotensin II Receptor Blockers (ARB), Calcium Channel Blockers 

(CCBs), dan diuretik thiazide. Dari keempat obat antihipertensi tersebut, masing-

masing memiliki mekanisme kerja yang berbeda. Calcium Channel Blockers 

(CCBs) memiliki mekanisme kerja dengan menyebabkan relaksasi otot jantung 

dan otot halus dengan memblokir saluran kalsium, sehingga mengurangi 

masuknya kalsium ekstraseluler ke dalam sel. Hal ini menyebabkan vasodilatasi 

dan penurunan yang sesuai pada tekanan darah (Dipiro et al, 2015).  

Berdasarkan studi perbandingan Primary Stroke Prevention and 

Hypertention Treatment: which is the first-line strategy obat antihipertensi 

golongan Calcium Channel Blocker dapat menurunkan insiden stroke 38% pada 

pasien stroke dengan hipertensi. Calcium Channel Blocker juga telah terbukti 

memberikan perlindungan yang lebih baik untuk penanganan stroke dibandingkan 

obat yang lain seperti ACE inhibitor, β-bloker, dan diuretik. Berdasarkan studi 

meta-analisa CCB (Calcium Channel Blocker) telah terbukti memberikan manfaat 

dibandingkan dengan ACE inhibitor. Selain itu resiko stroke berulang dengan obat 

golongan Calcium Channel Blocker seperti amlodipin secara statistik lebih rendah 

dibandingkan dengan obat antihipertensi lain (Ravenni, 2011).  

Berdasarkan penelitian pada Medical Management of Cerebral Vasospasm 

following Aneurysmal Subaracnoid Hemorrhage: A Review of Current and 

Emerging Therapeutic Interventions disebutkan bahwa penggunaan CCB dapat 

mengurangi resiko buruk dari stroke hemoragik, manfaat tersebut di ambil dari 

pemberian oral Nimodipine. Nimodipine yang merupakan antagonis kalsium 

dihidropiridin yang dapat menghabat masuknya kalsium dan memiliki selektivitas 

regional untuk otot polos vaskular. Pemberian Nimodipine oral telah menjadi 

terapi standar dalam penetapan SAH setelah beberapa percobaan yang dilakukan 
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dan didapatkan hasil yang baik. Nimodipine saat ini merupakan satu-satunya obat 

yang disetujui oleh Food and Drug Administration AS untuk pengobatan 

vasospasme serebral. Hal ini didukung dengan peneliitian meta analisis terbaru 

yang mengevaluasi 8 percobaan acak dengan 1514 pasien secara prospektif. Para 

peneliti menunjukkan bahwa dibandigkan dengan plasebo, Nimodipin secara 

signifikan dapat mengurangi defisit neurologis sebesar 38% dan infrak serebral 

sebesar 48%. Selain itu pada analisis secara retrospektif menemukan bahwa 

Nimodipin merupakan pengobatan yang aman dan hemat biaya yang dapat 

meningkatkan harapan hidup dengan biaya yang rendah (Adamczyk et al, 2013). 

Berdasarkan hasil penelitian dari Efficacy and safety of intravenous nimodipine 

administration for treatment of hypertension in patients with intracerebral 

hemorrhage menyatakan bahwa Nimodipin efektif dan aman dalam penurunan 

tekanan darah pada pasien dengan diagnosa ICH. Dalam pengobatan hipertensi 

pada pasien ICH, kontrol tekanan darah sangat dianjurkan. Pedoman pengobatan 

ICH berdasarkan AHA/ASA merekomendasikan penurunan tekanan darah kurang 

dari 160/90 mmHg. Namun, sebuah rekomendasi baru dari INTERACT 

menunjukkan bahwa pada pasien dengan sisolik 150 mmHg sampai 220 mmHg 

harus diturunkan menjadi 140 mmHg. Penurunan tersebut menunjukkan hasil 

penurunan pertumbuhan hematoma tanpa mengalami kemunduran neurologis atau 

efek samping lainnya setelah penurunan sistolik mencapai 140 mmHg (Li Yuqian 

et al, 2015).  Nimodipine yang merupakan antagonis kalsium dihidropiridin juga 

memiliki sejarah profil keamanan yang baik dan efek neuroprotektif yang telah 

terbukti dalam uji klinis pada beberapa percobaan.  Berdasarkan beberapa 

penelitian menyatakan bahwa hal ini terkait dengan efek neuroprotektif dari 

Nimodipine. Calcium Channel Blocker (Nimodipine) telah diakui dalam berbagai 

panduan penatalaksanaan PSA karena dapat memperbaiki keluaran fungsional 

pasien apabila vasospasme serebral telah terjadi (PERDOSSI, 2011). Selain itu, 

Nimodipin juga memiliki efek sitoprotektif dengan megurangi masuknya kalsium 

kedalam sel-sel saraf seingga dapat melancarkan aliran darah (Deepakumari and 

Revanasiddappa, 2013).      

Berdasarkan latar belakang diatas, maka  diperlukan penelitian  untuk 

mengetahui pola penggunaan CCB (Calcium Channel Blocker)  khususnya 
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Nimodipine pada pasien stroke iskemik, sehingga diharapkan menurunkan angka 

kematian beserta 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 Nimodipine pada pasien dengan terapi stroke 

iskemik di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pola penggunaan Nimodipine pada pasien dengan terapi stroke 

iskemik di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. 

1.3.2 Tujuan Khusus  

Mengetahui pola terapi Nimodipine 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 Calcium Channel Blocker 

khususnya Nimodipine pada pengobatan stroke iskemik dalam upaya 

peningkatan mutu pelayanan kepada pasien.  

 


