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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Anatomi dan Fisiologi Sistem Saraf 

 

Gambar 2.1 Anatomi Otak Manusia (Nanang, 2017) 

 

Otak memperoleh darah melalu dua sistem, yakni sistem karotis (arteri 

karotis interna kanan dan kiri) dan sistem vertebral. Arteri karotis interna, 

setelah memisahkan diri dari arteri karotis komunis, naik dan masuk ke 

rongga tengkorak melalui kanalis karotikus, berjalan dalam sinus kavernosus, 

mempercabangkan arteri oftalmika untuk nervus optikus dan retina. Akhirnya 

bercabang dua: arteri serebri anterior dan media. Untuk otak, sistem ini 

memberi darah bagi lobus frontalis, parientalis dan beberapa bagian lobus 

temporalis. Sistem vertebralis dibentuk oleh arteri vertebralis kanan dan kiri 

yang berpangkal di arteri subklavia, menuju dasar tengkorak melalui kranium 

transversalis di kolumna vertebralis servikal, masuk rongga kranium melalui 

foramen magnum, lalu mempercabangkan masing-masing sepasang arteri 
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serebeli inferior. Pada batas medulla oblongata dan pons, keduanya bersatu 

menjadi arteri basilaris, dan setelah mengeluarkan tiga kelompok cabang 

arteri, pada tingkat mesensefalon, arteri basilaris berakhir sebagai sepasang 

cabang: arteri serebri posterior, yang melayani darah bagi lobus oksipitalis, 

dan bagian medial lobus temporalis. Circulus willisi terletak di dalam fossa 

interpeduncularis basis crania. Circulus ini dibentuk oleh anastomosis antara 

kedua arteri carotis interna dan kedua arteria vertebralis. Arteri communicans 

anterior, arteri cerebri anterior, arteri carotis interna, arteri comunicans 

posterior, arteri cerebri posterior, dan arteri basilaris ikut membentuk circulus 

willisi, memungkinkan darah yang masuk melalui arteri carotis interna dan 

vertebralis dapat menyuplai darah ke semua bagian dari kedua hemisferium 

cerebri. Cabang-cabang kortikal dan sentral berasal dari circulus dan 

menyuplai jaringan otak (Snell, 2010).  

Otak manusia mempunyai berat 2% dari berat badan orang dewasa (3 

pon), menerima 20% curah jantung dan memerlukan 20% pemakaian oksigen 

tubuh dan sekitar 400 kilo kalori energi setiap harinya. Otak merupakan 

jaringan yang paling banyak memakai energi dalam seluruh tubuh manusia 

dan terutama berasal dari proses metabolisme oksidasi glukosa. Jaringan otak 

sangat rentan terhadap perubahan oksigen dan glukosa darah, aliran darah 

yang berhenti 10 detik saja dapat menghilangkan kesadaran manusia. Apabila 

aliran darah tersebut berhenti dalam beberapa menit, maka dapat merusak 

otak secara permanen. Hipoglikemia yang berlangsung berkepanjangan juga 

dapat merusak jaringan otak. Kecepatan aliran darah serebral normal yang 

melalui otak pada orang dewasa, rata-rata sekitar 50 sampai 65 mililiter per 

100 gram jaringan otak permenit. Untuk keseluruhan otak, berjumlah 750 

sampai 900 ml/menit, atau 15 persen dari curah jantung pada keadaan 

istirahat. Autoregulasi otak adalah sifat sirkulasi otak sehat yang sangat 

penting untuk melindungi otak dari peningkatan atau penurunan mendadak 

dari tekanan darah arteri. Tanpa pengendalian tekanan ini, maka perubahan 

tekanan yang mendadak dapat menimbulkan iskemia otak atau, kerusakan 

kapiler akibat tingginya tekanan. Sedikitnya terdapat tiga faktor metabolik 

yang memberi pengaruh kuat terhadap pengaturan aliran darah serebral: (1) 
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konsentrasi karbondioksida, (2) konsentrasi ion hidrogen, (3) konsentrasi 

oksigen (Guyton, 2008). 

Sistem saraf adalah serangkaian organ yang kompleks dan 

berkesinambungan serta terdiri terutama dari jaringan saraf. Dalam 

mekanisme sistem saraf, lingkungan internal dan stimulus dipantau dan 

diatur. Kemampuan khusus seperti iritabilitas, atau sensitivitas terhadap 

stimulus, dan konduktivitas, atau kemampuan untuk mentrasmisi suatu 

respons terhadap stimulasi, diatur oleh sistem saraf dalam tiga ciri utama : 1) 

Input sensorik, sistem syaraf menerima sansasi atau stimulus melalui 

reseptor, yang terletak ditubuh baik eksternal maupun internal; 2) Aktivitas 

integratif, resptor mengubah stimulus manjadi impuls lisrik yang menjalar di 

sepanjang saraf sampai ke otak dan medulla spinalis, yang kemudian akan 

menginterpretasi dan mengintegrasi stimulus, sehingga respon terhadap 

informasi bisa terjadi; 3) Output motorik, input dari otak dan medulla spinalis 

memperoleh respon yang sesuai dari otot dan kalenjar tubuh, yang disebut 

dengan efektor. 

2.2 Definisi Stroke 

Stroke adalah gangguan fungsi syaraf lokal atau global yang 

menyebabkan onset mendadak berupa defisit neurologis (saraf) fokal yang 

berlangsung setidaknya selama 24 jam dan berasal dari pembuluh darah. 

Stroke terjadi ketika salah satu dari pembuluh darah arteri yang menuju ke 

otak mengalami sumbatan atau pecah. Akibatnya, bagian tertentu pada otak 

tidak mendapatkan pasokan darah yang dibutuhkan, sehingga terjadi kematian 

sel secara perlahan (Dipiro, 2015; National Stroke Association, 2013).  

2.3 Epidemiologi Stroke 

Stroke diderita oleh 15 juta orang di seluruh dunia setiap tahunnya. 

Hampir 6 juta orang meninggal dan 5 juta orang lainnya mengalami cacat 

permanen. Di Amerika Serikat setiap tahunnya hampir 800.000 orang yang 

mengalami stroke, dan rata-rata setiap 4 menit 1 orang penduduknya 

meninggal dikarenakan stroke (National Stroke Association, 2013). Studi 

berbasis populasi di Asia Selatan menyatakan bahwa prevalensi terjadinya
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stroke meningkat berkisar antara 45 hingga 471 per 100.000. Menurut 

Menteri Kesehatan pada hasil riset kesehatan dasar (Riskesdas) pada tahun 

2013 untuk stroke yang terjadi di Indonesia meningkat dari 8,3 per mil (2007) 

menjadi 12,1 per mil (2013). Berdasarkan diagnosis nakes prevalensi stroke 

tertinggi terjadi di Sulawesi Utara (10,8 per mil), diikuti DI Yogyakarta (10,3 

per mil), Bangka Belitung dan DKI Jakarta masing-masing 9,7 per mil. 

Prevalensi stroke cenderung lebih tinggi pada masyarakat dengan pendidikan 

rendah, tinggal di perkotaan, dan pengangguran (Ambar Kulshreshtha et al, 

2012; Balitbang Kemenkes RI, 2013; Suwanwela et al, 2016).   

Tabel II.1 Prevalensi penyakit stroke menurut provinsi di Indonesia 

 

 

(Riskesdas,2013)
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2.4 Manifestasi Klinik Stroke 

Pasien stroke pada umumnya mengalami kelemahan pada salah satu sisi 

tubuh dan kesulitan dalam berbicara atau memberikan informasi karena 

adanya penurunan kemampuan kognitif atau bahasa. Gejala dan tanda klinis 

stroke sangat bervariasi, tergantung kategori stroke yang dialami dan lokasi 

otak dimana terjadinya stroke. Namun, umumnya terjadi secara mendadak 

dan sangat cepat. Pada saat terjadi serangan stroke, pasien akan 

memperlihatkan gejala dan tanda-tanda. Gejala dan tanda yang sering 

dijumpai pada penderita stroke akut antara lain: 

a) Adanya serangan defisit neurologis/ kelumpuhan fokal, seperti 

hemiparesis (lumpuh sebelah badan yang kanan atau kiri saja). 

b) Timbul rasa kesemutan pada seluruh badan, mati rasa, terasa seperti 

terbakar atau terkena cabai. 

c) Mulut atau lidah mencong bila diluruskan. Mudah diamati jika sedang 

berkumur, tidak sempurna atau air muncrat dari mulut. 

d) Gangguan menelan, atau bila minum sering tersedak. 

e) Gangguan bicara, berupa pelo, atau aksentuasi kata-kata sulit dimengerti 

(aphasia). Bahkan bicara tidak lancar, hanya sepatah-sepatah. 

f) Kesulitan mendengar, melihat, berjalan, membaca, serta tidak memahami 

tulisan. 

g) Kurang mampu memahami pembicaraan orang lain 

h) Kemampuan intelektual menurun drastis, bahkan tidak mampu berhitung, 

menjadi pelupa. 

i) Fungsi indra terganggu sehingga bisa terjadi gangguan penglihatan berupa 

sebagian lapang pandang tidak terlihat atau gelap serta pendengaran 

berkurang. 

j) Gangguan pada suasana emosi, menjadi mudah menangis atau tertawa. 

k) Kelopak mata sulit dibuka, atau dalam keadaan terkatup. 

l) Gerakan badan tidak terkoordinasi sehingga jika berjalan sempoyongan, 

atau kehilangan keseimbangan pada seluruh badan. 

m) Biasanya diawali dengan Transient Ischemik Attack (TIA) atau serangan 

stroke sementara. 
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n) Gangguan kesadaran, pingsan, bahkan hingga mengalami koma. 

Pada pasien stroke hemoragik, beberapa pasien datang tanpa ada gejala 

defisit neurologis apapun dan beberapa lainnya dalam keadaan koma dan 

berlanjut terjadi kematian otak awal. Sekitar 10 hingga 15% dari pasien 

meninggal sebelum sampai di rumah sakit. Hampir semua pasien yang sadar 

mengeluh sakit kepala yang parah dan biasanya menyebar. Hilangnya 

kesadaran sementara kadang terjadi bersamaan dengan transient dan 

peningkatan tekanan intrakranial (Irianto, 2014; Yastroki, 2013). 

2.5 Etiologi dan Klasifikasi Stroke 

Stroke dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu stroke iskemik 

dan stroke hemoragik. Sekitar 87% stroke merupakan stroke iskemik yang 

disebabkan oleh adanya sumbatan pada pembuluh darah arteri yang menuju 

ke otak karena atherosklerosis, thrombosis, atau dikarenakan adanya emboli. 

Untuk 13% lainnya adalah stroke hemoragik yang disebabkan oleh pecahnya 

pembuluh darah yang berada di otak. Stroke hemoragik terbagi menjadi 

Perdarahan subarachnoid (SAH), perdarahan intraserebral, dan hematoma 

subdural. Angka kejadian stroke hemoragik terbilang lebih kecil, akan tetapi 

stroke hemoragik lebih berbahaya jika dibandingkan stroke iskemik (Dipiro, 

2015). 

 

Gambar 2.2 Klasifikasi Stroke (Nursecerdas, 2009) 
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2.5.1 Stroke Iskemik 

Stroke iskemik adalah stroke yang disebabkan oleh adanya sumbatan 

pada pembuluh darah arteri yang menuju ke otak karena atherosklerosis, 

thrombosis, atau dikarenakan adanya emboli. Penyumbatan dapat terjadi di 

sepanjang jalur arteri yang menuju ke otak. Keadaan ini sangat serius karena 

setiap arteri terutama arteri karotis dalam keadaan normal memberikan darah 

ke sebagian besar otak (Irianto, 2014). 

 

Gambar 2.3 Stroke Iskemik (Heart and Stroke Fondation of Canada, 2017) 

 

2.5.2 Stroke Hemoragik 

Stroke hemoragik merupakan stroke yang disebabkan oleh pecahnya 

pembuluh darah yang berada di otak. Otak sangat sensitif terhadap 

terjadinya perdarahan, apabila terjadi perdarahan di area otak maka dapat 

mengganggu jaringan otak dan jaringan tipis yang melapisi otak yang dapat 

menyebabkan pembengkakan dan pembentukan hematoma serta dapat 

meningkatkan tekanan pada otak atau terjadinya TIK. Stroke hemoragik 

terbagi menjadi perdarahan subarachnoid, perdarahan intracerebral, dan 

hematoma subdural (Perdossi, 2009). 
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Gambar 2.4 Stroke Hemoragik (HSF of Canada, 2017) 

 

2.5.2.1 Perdarahan Subarachnoid 

Perdarahan subarachnoid merupakan perdarahan yang terjadi karena 

pembuluh darah mengalami kebocoran didekat permukaan otak. 

Perdarahan terjadi diantara otak dan tulang tengkorak dan menyebabkan 

arteri yang berada disekitar atau didekatnya mengalami kejang sehingga 

mengurangi aliran darah ke otak dan menyebabkan stroke. Perdarahan 

subarachnoid mewakili sekitar 5 – 10% dari semua tipe stroke. Perdarahan 

ini dapat disebabkan oleh hal-hal yang berbeda, namun umumnya  

disebabkan karena aneurisma yang pecah (Bernstein, 2012; National 

Stroke Association, 2013). 

Perdarahan subaracnoid kemungkinan terjadi akibat trauma kepala, 

akibat perluasan darah dari kompartemen lain kedalam ruang  

subarachnoid, atau karena pecahnya aneurisma sakuler pada intrakranial. 

Disfungsi otak terjadi karena peningkatan tekanan intrakranial (TIK) dan 

dari kurangnya pemahaman mengenai efek toksik darah subarchnoid  pada 

jaringan otak dan pembuluh darah di otak. Penyebab paling umum dari 

perdarahan subarachnoid  nontraumatik adalah pecahnya aneurisma berry. 

Aneurisma berry berasal dari kelemahan bawaan pada dinding pembuluh 

darah besar di dasar otak. Umumnya aneurisma tidak muncul/ terjadi pada 

anak-anak tetapi biasanya akan menjadi gejala setelah usia sekitar 30 
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tahun. Pecahnya aneurisma secara tiba-tiba menyebabkan peningkatan 

pada tekanan intrakranial sehingga dapat mengganggu aliran darah ke otak 

dan menyebabkan cedera concussive umum. Hal ini menyebabkan 

hilangnya kesadaran pada sebagian pasien dengan diagnosis stroke 

perdarahan. Pada pasien dengan perdarahan yang luas, otak yang 

mengalami iskemik global dapat menyebabkan kerusakan otak yang parah 

dan koma yang berkepanjangan. Iskemik fokal yang terjadi kemudian 

kemungkinan akibat vasospasme pada arteri atau pada lokasi didekat 

pembuluh darah yang ruptur. Perdarahan ulang dalam beberapa hari 

pertama merupakan komplikasi umum dan fatal. Manifestasi klinis 

perdarahan subaracnoid meliputi (1) Serangan mendadak dengan nyeri 

kepala hebat didahului suatu perasaan ringan atau ada sesuatu yang 

meletus di kepala; (2) kaku kuduk merupakan gejala spesifik yang timbul 

beberapa saat kemudian; (3) kesadaran dan fungsi motorik jarang 

terganggu; dan (4) cairan serebrospinal (CSS) berwarna merah yang 

menunjukkan perdarahan dengan jumlah eritrosit lebih dari 1000/mm
3
 

(Shinohara, 2009; Nastiti,2012). 

 

Gambar 2.5 Perdarahan Subarachnoid (Drugs.com, 2017) 

2.5.2.2 Perdarahan Intracerebral  

Perdarahan intracerebral merupakan salah satu perdarahan yang 

terjadi ketika  pembuluh darah yang berada di otak pecah sehingga terjadi 
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perdarahan di jaringan otak yang menyebabkan sel-sel otak yang terkena 

mengalami kematian dan fungsi normal otak tidak dapat bekerja dengan 

benar. Tekanan darah tinggi atau hipertensi merupakan penyebab umum 

dari perdarahan tipe ini. Perdarahan intracerebral pada sebagian besar 

kasus terjadi tanpa ada gejala awal, umumnya terjadi ketika pasien sedang 

terjaga atau sedang melakukan aktivitas seperti di kamar mandi, di kantor, 

berdiri atau berjalan, makan atau minum dan sebagainya (Shinohara Y, 

2009; National Stroke Association, 2013). Kebanyakan perdarahan 

intracerebral berasal dari pecahnya pembuluh darah arteri yang mendalam 

dengan diameter 50 - 200 mm, yang dipengaruhi oleh lipohialinosis karena 

hipertensi kronis. Sejumlah kasus perdarahan intracerebral terjadi karena 

penyebab lain misalnya karena malformasi vaskular, vaskulitis, tumor otak 

dan obat simpatomimetik (misal kokain) (Brainin & Heiss, 2010). 

Insiden perdarahan intracerebral  di seluruh dunia setiap tahun 

mencapai sekitar 20-25 kasus per 100.000 orang. Angka kejadian tersebut 

terus meningkat seiring dengan peningkatan usia dan umumnya pada 

kelompok etnis tertentu, terutama individu keturunan Asia. Di Amerika 

serikat, perdarahan intracerebral lebih sering ditemukan pada penduduk 

keturunan Afrika-Amerika dan Hispanik. Perdarahan intracerebral dapat 

dikategorikan menjadi 2 jenis yaitu primer dan sekunder. Perdarahan 

intracerebral primer lebih mengacu pada perdarahan spontan yang timbul 

karena kerapuhan arteriol dalam pengaturan baik pada hipertensi kronis 

ataupun cerebral amyloid angiopathy (CAA). Sedangkan perdarahan 

intracerebral sekunder mengacu pada perdarahan yang terjadi karena 

antikoagulan atau kelainan struktural yang mendasar seperti Arteriovenous 

malformation (AVM), aneurisma, infark, atau tumor (Barrett, 2013). 

 

Gambar 2.6 Perdarahan Intracerebral (Brain-Surgery.com, 2014) 
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2.6 Faktor Resiko 

Faktor resiko pada stroke terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor resiko yang 

tidak dapat diubah (Non-modifiable) dan faktor resiko yang dapat diubah 

(modifiable). Faktor resiko yang tidak dapat diubah umumnya merupakan 

faktor resiko alami yang telah dimiliki oleh setiap orang meliputi usia, jenis 

kelamin, herediter/ keturunan, serta ras atau etnik. Sedangkan faktor resiko 

yang dapat diubah yaitu seperti hipertensi, diabetes mellitus, penyakit 

jantung, hiperlipidemia dan lainnya (Katzan, 2013; Kotchar, 2013). 

2.6.1 Non-modifiable (Faktor resiko tidak dapat diubah) 

a. Usia 

Salah satu faktor resiko terpenting terjadinya serangan stroke baik 

iskemik maupun hemoragik adalah usia. Insiden stroke terus meningkat 

secara eksponensial seiring dengan bertambahnya usia seseorang. Pada 

dasarnya stroke lebih sering terjadi atau menyerang pada usia lanjut yaitu 

setengah dari semua tipe stroke terjadi diatas usia 75 dan lebih dari 80% 

dari stroke terjadi pada usia diatas 65 tahun (Katzan, 2013). 

b. Jenis kelamin 

Terdapat perbedaan insiden stroke yang terjadi pada pria dan wanita. 

Prevalensi stroke pada pria lebih tinggi dibandingkan dengan wanita. 

Namun, menurut Amran (2012) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa 

separuh penderita stroke yang meninggal terjadi pada wanita. Wanita pada 

umumnya menderita stroke pada usia lanjut, selain itu adanya keadaan 

khusus pada wanita yang diduga sebagai pemicu terjadinya stroke yaitu 

penggunaan pil KB, kehamilan, melahirkan dan menopause yang 

berhubungan dengan fluktuasi hormonal. Data riset Kesehatan Indonesia 

(2011) menunjukkan bahwa laki-laki mempunyai resiko lebih tinggi 1,05 

kali lebih banyak terjadinya stroke berulang dibandingkan wanita (Simon, 

2009). 

c. Herediter atau keturunan 

Kemungkinan resiko seseorang untuk terkena stroke lebih besar 

apabila kedua orang tuanya sebelumnya pernah mengalami stroke. 

Riwayat keluarga stroke pada orang tua dapat meningkatkan risiko stroke 
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sebelum usia 55 tahun (untuk relatif yang laki-laki) dan 65 tahun (untuk 

relatif yang perempuan). Berdasarkan hasil penelitian riwayat keluarga 

stroke mempunyai risiko 2,3 kali lebih besar dibanding yang tidak 

mempunyai riwayat keluarga stroke (Sorganvi et al, 2014). 

d. Ras/ etnik 

Orang asia memiliki kecenderungan terkena stroke lebih besar 

dibandingkan orang eropa. Hal ini ada kaitannya dengan lingkungan 

hidup, pola makanan dan status sosial ekonomi. Makanan asia lebih 

banyak mengandung minyak dari pada orang eropa. Menurut data 

kesehatan di Amerika Serikat, penduduk yang berasal dari keturunan 

Afrika-Amerika beresiko terkena stroke 2 kali lebih besar dari penduduk 

keturunan eropa. Keadaan ini makin meningkatkan hampir 4 kali lipat 

pada usia 50 tahun, namun pada usia sekitar 65 tahun penduduk Amerika 

yang terkena stroke sama dengan keturunan Afrika-Amerika (Wardhana, 

2012). 

2.6.2 Modifiable (Faktor resiko dapat diubah) 

a. Hipertensi 

Hipertensi merupakan salah satu faktor resiko stroke yang dapat 

diubah dan terpenting dalam pencegahan utama terjadinya stroke. 

Hipertensi diperkirakan telah menyebabkan 4,5% dari beban penyakit 

secara global dan prevalensinya hampir sama besar di negara berkembang 

maupun di negara maju. Seseorang akan dikatakan hipertensi bila tekanan 

darah sistolik 140 mmHg dan/ tekanan darah diastolik 90 mmHg, pada 

pemeriksaan berulang. Menurut dokter spesialis saraf, Yuda Turana, 

hipertensi yang tidak terkontrol tidak hanya menyebabkan kerusakan otak 

yang berakibat stroke tetapi juga dapat mengakibatkan gagal ginjal, gagal 

jantung, kerusakan vaskular mata maupun vaskular lainnya. Kontrol 

tekanan darah dapat dicapai pada kebanyakan pasien melalui penggunaan 

satu atau dua jenis obat antihipertensi yang berbeda. Dalam buku pedoman 

JNC7 merekomendasikan penurunan tekanan darah kurang dari 140/90 

mmHg (atau 130/80 mmHg pada individu dengan diabetes). Secara 

keseluruhan, terapi antihipertensi berhubungan dengan penurunan 35- 44% 
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insiden stroke. Berbagai jenis obat antihipertensi baik penggunaan tunggal 

maupun kombinasi terbukti dapat mengurangi resiko terjadinya  stroke 

(Christy, 2010; Kotchhar, 2013; PERKI, 2015). 

b. Diabetes mellitus 

Diabetes mellitus termasuk salah satu faktor resiko terjadinya stroke 

karena terkait dengan patologi mikro dan makrovaskular seperti nefropati, 

retinopati dan neuropati perifer. Pada diabetes mellitus, gula darah yang 

tinggi akan menyebabkan pembentukan plak. Plak tersebut akan membuat 

pembuluh darah di otak menyempit. Penderita diabetes juga biasanya 

mempunyai tekanan darah yang tinggi sehingga dapat menyebabkan 

kerusakan pada pembuluh darah di otak dan menyebabkan stroke. Pasien 

dengan diabetes memiliki risiko yang lebih buruk setelah serangan stroke 

pertama dengan kecacatan fungsional yang lebih berat dan mortalitas yang 

tinggi. Individu dengan diabetes tipe 2 dianggap beresiko tinggi untuk 

kejadian vaskular. Sesuai dengan Adult Treatment Panel III (ATP III) dari 

National Cholesterol Education Program, pasien dengan diabetes tipe 2 

memiliki kemungkinan 20%  resiko kejadian pada pembuluh darah besar 

termasuk stroke dalam 10 tahun (Pedelty, 2011; Kotchhar, 2013). 

c. Penyakit jantung 

Atrial fibrilasi (AF) merupakan gangguan irama yang banyak 

menyerang pria dewasa, AF ditemukan pada 1 – 1,5% populasi di negara-

negara barat dan merupakan salah satu faktor risiko independen stroke. AF 

dapat menyebabkan risiko stroke atau emboli menjadi 3 hingga 4 kali lipat 

daripada pasien tanpa AF. Kejadian stroke yang didasari oleh AF sering 

diikuti dengan peningkatan morbiditas, mortalitas, dan penurunan 

kemampuan fungsi daripada stroke karena penyebab yang lain. 

Peningkatan kejadian AF meningkat seiring dengan bertambahnya usia. 

Telah terbukti bahwa 5% dari subyek dengan usia 70 tahunan mengalami 

AF, dan sekitar seperempat dari kejadian stroke akut terjadi pada individu 

lanjut usia (> 80 tahun) yang disebabkan oleh AF (Romero, 2008; Arboix, 

2015). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 
 

 

 

d. Hiperlipidemia 

Pengertian sederhana dari hiperlipidemia adalah kelebihan/ekstra 

lemak atau lipid dalam darah. Lipid yang beredar di dalam darah adalah 

high density lipoprotein (HDL), low density lipoprotein (LDL), dan 

trigliserida (TG). Tingkat kolesterol total terdiri dari HDL, LDL, dan TG. 

Kelebihan LDL dalam darah berbahaya karena dapat melekat pada dinding 

arteri, yang dapat menyebabkan terjadinya aterosklerosis dan 

meningkatkan resiko terjadinya stroke. Suatu penelitian epidemiologi 

menyimpulkan bahwa kolesterol total yang tinggi kemungkinan berkaitan 

dengan resiko stroke hemoragik yang lebih tinggi pula (Kotchhar, 2013; 

AHA/ASA,2015). 

e. Merokok 

Merokok juga merupakan risiko independen dari penyakit 

serebrovaskular baik pada pria maupun wanita. Perokok memiliki risiko 

terkena stroke iskemik dua kali lipat dan juga meningkatkan risiko 

terjadinya stroke perdarahan. Radikal bebas yang dihasilkan oleh rokok 

meningkatkan risiko terjadinya aterosklerosis. Menurut Ikatan Dokter 

Indonesia, rokok berperan pada pembentukan plak di dinding pembuluh 

darah arteri. Nikotin pada rokok membuat jantung bekerja lebih keras, 

karena meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah. Karbon 

monoksida pada rokok akan berkaitan dengan hemoglobin. Terjadi 

penurunan kadar oksigen di aliran darah sehingga jaringan tubuh termasuk 

otak kekurangan oksigen (Arboix, 2015). 

f. Obesitas 

Pada individu, bagian perut yang mengalami obesitas diukur sebagai 

peningkatan rasio pinggang-pinggul (WHR) ditemukan terkait faktor 

resiko stroke yang lebih besar padapria maupun wanita dalam semua 

ras/etnis. Selain itu beberapa penelitian menyimpulkan bahwa penanda 

adipositas perut seperti WHR, lingkar pinggang merupakan salah satu 

pertanda akan terjadinya dari TIA dan stroke dari BMI dengan resiko lebih 

basar pada kalangan anak muda. Dengan adanya peningkatan obesitas, 
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maka semakin meningkat/banyak pula orang akan beresiko terkena stroke 

(Kotchhar, 2013).  

2.7 Patofisiologi Stroke Hemoragik 

Gejala dan tanda fokal pada stroke tergantung pada daerah otak dan 

pembuluh darah mana yang terkena. Pola dari defisit karena perdarahan 

kurang bisa dipastikan karena tergantung pada lokasi dari perdarahan dan 

juga pada faktor yang mempengaruhi fungsi dari otak yang jauh dari area 

perdarahan. Faktor-faktor ini termasuk peningkatan tekanan intrakranial 

(TIK), edema otak, penekanan pada jaringan otak terdekat, dan pecahnya 

pembuluh darah kedalam ventrikel atau ruang subarachnoid. Pada 

perdarahan intracerebral, darah terakumulasi membentuk suatu massa 

yang dapat menekan jaringan otak yang berdekatan dengan lokasi 

perdarahan dan menyebabkan disfungsi neuronal. Hematoma yang luas 

dapat meningkatkan tekanan intrakranial pada otak. Tekanan dari 

hematoma transtentorial dan juga edema yang menyertainya dapat 

menyebabkan herniasi, menekan batang otak dan sering menyebabkan 

perdarahan sekunder di otak tengah dan pons. Hal tersebut dapat 

mengganggu kesadaran dan menyebabkan koma bahkan terjadi kematian. 

Sedangkan pada perdarahan subarachnoid, umumnya disebabkan karena 

pecahnya aneurysma di otak sehingga menyebabkan darah mengalir ke 

ruang subarachnoid, terkadang menuju parenkim otak dan ventrikel. 

Peningkatan tekanan intrakranial (TIK) yang cukup tajam dapat 

mengganggu aliran darah ke otak dan menyebabkan cedera concussive 

umum. Hal ini menyebabkan hilangnya kesadaran pada sebagian pasien 

dengan diagnosis stroke perdarahan. Pada pasien dengan perdarahan yang 

luas, otak yang mengalami iskemik global dapat menyebabkan kerusakan 

otak yang parah dan koma yang berkepanjangan (Macdonald R. L., 2013). 
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Gambar 2.7 Pathway Stroke Hemoragik (Pratama, 2015) 
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2.8 Penatalaksanaan Terapi Stroke 

Tujuan dari penatalaksanaan stroke secara umum adalah: (1) mengurangi 

luka sistem syaraf yang sedang berlangsung dan menurunkan angka 

kematian; (2) mencegah komplikasi sekunder yaitu disfungsi sistem syaraf 

dan imobilitas permanen; dan (3) mencegah terjadinya stroke berulang. 

Terapi yang diberikan tergantung pada jenis stroke yang dialami (iskemik 

atau hemoragik) dan juga berdasarkan pada rentang waktu terapi (terapi pada 

fase akut dan terapi pencegahan sekunder atau rehabilitasi). Pendekatan awal 

pada stroke akut adalah memastikan keadaan pasien terkait keseimbangan 

pernafasan dan bentukan jantung serta dengan cepat menentukan apakah lesi 

yang terjadi merupakan iskemik atau hemoragik dengan menggunakan CT 

Scan dan MRI. Pada pasien stroke hemoragik diperiksa apakah perlu/tidaknya 

diadakan operasi bedah. Setelah fase hiperakut, perhatian lebih difokuskan 

pada pencegahan defisit progresif, meminimalisir komplikasi dan pencegahan 

serangan ulang stroke. Penatalaksanaan terapi stroke terdiri dari terapi non 

farmakologis dan terapi farmakologis. Penanganan medis pada awal 

terjadinya serangan stroke dilakukan untuk menghindari kematian dan 

mencegah kecacatan. Terapi farmakologis pada stroke bertujuan untuk 

mengatasi keadaan darurat medis pada stroke akut, mencegah stroke 

berulang, dan mengatasi gejala sisa akibat stroke (Dipiro, 2015). 

2.8.1 Golden Period 

Golden period adalah waktu yang sangat berharga bagi seseorang 

ketika terkena serangan awal stroke agar segera mendapat pertolongan oleh 

rumah sakit yang terdekat dan mempunyai fasilitas penanganan stroke. Waktu 

yang dimiliki oleh seseorang ketika terjadi serangan stroke adalah 3 – 6 jam 

untuk segera mendapat pertolongan yang tepat di Rumah Sakit. Lebih dari 

jam tersebut, pasien yang terkena stroke akan dapat mengalami kematian sel 

saraf dan kecacatan yang berat, karena berat ringannya kecacatan yang 

ditimbulkan akibat stroke ditentukan dengan penanganan awal yang tepat 

dengan memanfaatkan golden period  tersebut, disamping itu juga tergantung 

kepada jenis stroke yang terjadi pada seseorang. Memanfaatkan waktu golden 

period  bagi seseorang ketika terjadi serangan stroke awal sangatlah penting. 
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Otak perlu mendapat pertolongan oleh rumah sakit dan dokter yang tepat, 

namun jika kita melalaikan masa golden period  berarti kita mensia-siakan 

harapan hidup seseorang yang seharusnya dapat diselamatkan (Yastroki, 

2010). 

2.8.2 Terapi Non Farmakologi Stroke Hemoragik 

2.8.2.1 Operasi 

Tindakan pembedahan atau operasi pada penderita stroke perlu 

dilakukan bila memang terindikasi untuk dilakukan pembedahan. Pada 

stroke hemoragik, jumlah perdarahan yang cukup banyak merupakan 

indikasi untuk dilakukan tindakan pembedahan dengan tujuan 

mengeluarkan darah dan berusaha menghentikan sumber perdarahan yang 

aktif. Tindakan pembedahan juga diperlukan untuk menurunkan tekanan di 

dalam kepala (tekanan intrakranial) karena tekanan intrakranial yang tinggi 

dapat mengancam jiwa serta menghambat masuknya darah dan obat-

obatan yang diberikan untuk otak. 

2.8.2.2 Rehabilitasi 

Rehabilitasi merupakan kegiatan pemulihan ke bentuk atau fungsi 

yang normal setelah tejadi luka atau sakit, atau pemulihan pasien yang 

sakit atau cedera pada tingkat fungsional optimal di rumah dan 

masyarakat, dalam hubungan dengan aktivitas fisik, psikososial, kerja dan 

rekreasi. Menurut WHO, tujuan dari rehabilitasi stroke adalah 1) 

memperbaiki fungsi motorik, wicara, kognitif dan fungsi lain yang 

terganggu; 2) readaptasi sosial dan mental untuk memulihkan hubungan 

interpersonal dan aktivitas sosial; dan 3) agar dapat melaksanakan aktivitas 

kehidupan sehari-hari (Dorland, 2000). 

2.8.3 Terapi Farmakologi Stroke Hemoragik 

2.8.3.1 Neuroprotektan 

Pemberian terapi neuroprotektan pada pasien stroke adalah salah satu 

terapi yang ditujukan untuk mengurangi terjadinya kerusakan sel karena 

terhambatnya aliran darah yang memasok oksigen. Pemberian obat 

golongan neuroprotektan sangat diharapkan dapat menurunkan angka 
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kecacatan dan kematian. Contoh neuroprotektan yang sering digunakan 

antara lain adalah Citikolin dan piracetam (Praja, 2013). 

2.8.3.1.1 Piracetam  

Piracetam merupakan derivat dari neurotransmiter gamma 

aminobutyric acid (GABA). Piracetam memiliki efek fisiologis yang dapat 

mengakibatkan sebagian dari pemulihan fluiditas membran sel. Pada 

tingkat neuronal, piracetam memodulasi neurotransmisi di berbagai sistem 

transmitter (termasuk kolinergik dan glutamatergik). Pada tingkat 

pembuluh darah, piracetam dapat mengurangi adhesi eritrosit ke endotel 

vaskular, mencegah terjadinya vasospasme dan memfasilitasi sirkulasi 

mikro. Piracetam telah digunakan dalam upaya untuk memulihkan memori 

dan kinerja otak pada pasien dengan ensefalopati, termasuk juga trauma 

kranial, peradangan dan stroke/ komplikasi iskemia setelah operasi bypass. 

(Winblad, 2005; Malykh, 2010). 

2.8.3.1.2 Citicolin 

Citicolin digunakan dalam pengobatan demensia vaskular, parkinson 

dan juga stroke dimana citicolin memiliki fungsi menstabilisasi membran 

sel dan mengurangi keberadaan radikal bebas. Pada studi analisis yang 

dilakukan pada 1372 pasien stroke  menunjukkan bahwa citicolin dapat 

meningkatkan kondisi pemulihan setelah penggunaan selama tiga bulan 

pada pasien stroke sedang hingga berat bila diberikan dalam waktu 24 jam 

setelah terjadi serangan (Fioravanti, 2006). 

2.8.3.2 Antifibrinolitik 

Antifibrinolitik diberikan pada terapi stroke hemoragik dengan tujuan 

untuk mencegah terjadinya perdarahan berulang yang dapat 

dipertimbangkan pada beberapa situasi klinik misalkan untuk pasien 

dengan resiko vasospasme rendah. Umumnya antifibrinolitik yang 

digunakan untuk stroke hemoragik yaitu asam aminokaproat (Amicar) dan 

asam traneksamat yang berfungsi sebagai inhibitor fibrinolisis yang kuat 

dan dapat menormalkan kondisi yang berhubungan dengan fibrinolisis 

yang berlebihan (Caplan, 2009). 
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2.8.3.2.1 Asam Aminokaproat 

Mekanisme kerja. Asam aminokaproat (Amicar) merupakan 

penghambat bersaing dari activator plasminogen dan penghambat plasmin. 

Plasmin sendiri berperan  menghancurkan fibrinogen/ fibrin dan faktor 

pembekuan darah lain. Oleh karena itu asam aminokaproat dapat 

mengatasi perdarahan berat akibat fibrinolisis/ trombolisis yang 

berlebihan. Efek samping dari penggunaan asam aminokaproat antara lain 

dapat menyebabkan pruritus, eritema konjungtiva, dan hidung tersumbat. 

Efek samping yang paling berbahaya ialah trombosis umum, karena itu 

penderita yang mendapat obat ini harus diperiksa mekanisme 

hemostatiska. Dosis umum asam aminokaproat adalah 30-50 mg/kg 

dengan pemberian secara intravena dan diikuti pemberian infus kontinyu 

dengan dosis 15-25 mg/kg/jam (Ipema, 2012). 

2.8.3.2.2 Asam Traneksamat 

Asam traneksamat dapat mengganggu pemecahan benang fibrin atau 

disebut dengan fibrinolisis. Sehingga dapat digunakan untuk mencegah 

terjadinya perdarahan atau menangani perdarahan yang berhubungan 

dengan terjadinya fibrinolisis yang berlebihan (misalnya pada saat 

operasi). Juga dapat digunakan dalam pengobatan angioedema herediter, 

epitaksis, dan overdosis trombolitik. Dosis: per oral untuk fibrinolisis lokal 

1-1,5 g (atau 15-15 mg/ kg) 2-3 kali sehari; dengan infus intravena lambat 

(tidak melebihi 100 mg/ menit), untuk fibrinolisis lokal 0,5-1 g 2-3 kali 

sehari, fibrinolisis umum 1 g (atau 15 mg/ kg) setiap 6-8 jam; dengan infus 

intravena kontinyu, untuk fibrinolisis lokal setelah pemberian awal dengan 

injeksi intravena maka diberikan 25-50 mg/ kg selama 24 jam. Contoh 

sediaan asam traneksamat antara lain tablet Tranexamic acid (asam 

traneksamat 500 mg), tablet Cyklokapron (asam traneksamat 500 mg), dan 

injeksi Cyklokapron (asam traneksamat 100 mg/mL) (BNF, 2015). 

2.8.3.3 Osmoterapi 

Osmoterapi merupakan terapi osmolar yang diberikan pada pasien 

hemoragik dengan tujuan untuk menurunkan kekentalan darah. Namun, 
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terapi tersebut merupakan terapi tambahan yang diberikan jika terjadi 

peningkatan tekanan intrakranial. Obat-obatan yang ideal untuk 

mengurangi terjadinya peningkatan tekanan intrakranial (TIK) adalah 

obat-obatan yang selain dapat mengurangi peningkatan intrakranial juga 

harus tetap dapat menjaga normovolemia dan perfusi serebral. Berbagai 

zat yang dapat digunakan sebagai osmoterapi antara lain urea, gliserol, 

sorbitol, manitol, dan salin hipertonik. Meskipun efektif, urea tidak lagi 

digunakan karena memiliki berbagai efek samping termasuk mual, 

muntah, diare, hemoglobinuria, koagulopati, dan rebound hipertensi 

intrakranial. Gliserol dan sorbitol dapat menurunkan TIK, akan tetapi 

dapat menyebabkan hiperglikemia yang signifikan. Manitol cukup efektif 

dan aman serta direkomendasikan oleh Brain Trauma Fondation dan 

European Brain Injury Consortium  sebagai terapi osmotik pilihan (White 

dkk, 2006).  

2.8.3.3.1 Manitol 

Manitol adalah alkohol gula yang diekskresikan dalam bentuk tidak 

berubah oleh ginjal, sehingga menyebabkan diuresis osmotik dan dapat 

menyebabkan dehidrasi. Osmoterapi telah digunakan sejak awal abad 20 

untuk mengobati peningkatan TIK. Manitol diperkirakan menurunkan 

tekanan intrakranial (TIK) dengan cara mengurangi kadar air keseluruhan 

dan volume cairan serebrospinal serta dengan mengurangi volume darah 

melalui vasokonstriksi. Manitol juga dapat meningkatkan perfusi otak 

dengan mengurangi viskositas. 

Selain itu manitol juga dapat meningkatkan curah jantung, 

meningkatkan perfusi mikrosirkulatori dengan cara meningkatkan aliran 

laminar dan mengubah viskositas darah. Pada penggunaannya, serum 

osmolaritas harus dipantau dan ditargetkan agar tidak lebih dari 320 

mOsm/L. Manitol umumnya digunakan dalam dosis bolus tunggal yang 

dapat diulang, untuk mengurangi meningkatnya tekanan intrakranial diatas 

ambang batas secara tiba-tiba dan juga efeknya dapat terlihat dalam 

beberapa menit dan berlangsung selama beberapa jam. Manitol umumnya 

diberikan dalam bentuk larutan 20% pada dosis bolus 1 g/kg berat badan, 
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dibandingkan sebagai infus kontinyu. Tekanan intrakranial akan menurun 

dalam 5 – 10 menit. Efek maksimum terjadi dalam waktu sekitar 60 menit 

dan total efek dapat berlangsung selama 3 – 4 jam. Pemberian bolus 

meminimalkan homoonsentrasi dan memperpanjang efek. Bolus 0,25 – 0,5 

g/kg (diberikan selama 10 - 20 menit) dapat digunakan dan diulang 

tergantung pada respon. Manitol juga memiliki kelemahan antara lain 

memiliki durasi aksi yang agak pendek, resiko terjadi rebound tekanan 

intrakranial yang dapat melebihi batas. Efek samping manitol antara lain 

peningkatan risiko gagal jantung, hipovolemia, hipotensi, asidosis 

metabolik, dan ketidakseimbangan elekrolit. Dalam dosis besar dapat 

menyebabkan gagal ginjal dikarenakan terjadi vasokonstriksi intra ginjal 

dan penurunan volume intravaskular. Penyimpanan manitol harus 

diperhatikan karena infus manitol bersifat asam (pH 6,3) dan dapat 

mengkristal jika disimpan pada suhu kamar, tetapi dapad dibuat larut lagi 

dengan pemanasan (Shawkat et al, 2012; Mangat, 2015). 

Farmakokinetika manitol. Manitol harus diberikan secara parenteral 

karena pemberian secara oral tidak diserap. Manitol didistribusikan hampir 

seluruhnya dalam cairan ekstraseluler, dan hanya sedikit yang masuk 

kedalam sel. Sebagai hasilnya, hanya 7 - 10% yang dimetabolisme, 

sedangkan sisanya secara bebas disaring oleh glomerulus dan 

diekskresikan utuh dalam urin. Sekitar 7% diserap kembali oleh tubulus 

ginjal. Dengan fungsi ginjal normal, setelah dosis tunggal manitol 

intravena, half life manitol dalam sirkulasi plasma adalah sekitar 15 menit. 

Dari dosis yang diberikan, 90% ditemukan dalam urin setelah 24 jam. 

Namun, pada insufisiensi ginjal yang berat maka tingkat ekskresi manitol 

sangat berkurang sehingga manitol dalam tubuh dapat meningkatkan 

tonisitas ekstraselular menyebabkan pergeseran air keluar dari sel, 

memperbanyak cairan ekstraselular dan menyebabkan terjadinya 

hiponatremia serta osmolalitas serum yang meningkat. Oleh karena itu, 

manitol harus digunakan dengan hati-hati pada kondisi insufisiensi ginjal.   

Farmakodinamik manitol. Diuretik osmotik terutama bekerja pada 

tubulus proksimal dan pars desendens lengkung Henle. Melalui efek 
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osmotik, diuretik juga menghambat efek ADH pada collecting tubule. 

Manitol mencegah penyerapan normal air dengan kekuatan osmotik, 

sehingga volume urin meningkat. Peningkatan laju aliran urin mengurangi 

waktu kontak antara cairan dan epitel tubular, sehingga mengurangi Na
+
 

serta reabsorpsi air (Tavakkoli, 2011). 

 

          Gambar 2.8 Efek manitol pada tubulus proksimal renal (Lullmann et 

al, 2000) 

 

2.8.3.3.2 Salin Hipertonik  

Pada suatu studi menunjukkan bahwa larutan salin hipertonik juga 

memberi efek yang menguntungkan sebagai terapi osmolar, yaitu 

mengurangi peningkatan tekanan intrakranial (TIK). Dalam jurnal 

Hypertonic Saline for the management of raised intracranial pressure 

after severe traumatic brain injury (2015) juga menyatakan bahwa salin 

hipertonik dapat membantu menjaga normovolemia dan juga perfusi 

serebral. Larutan salin hipertonik tersedia dalam berbagai konsentrasi 

mulai 2% hingga 28%. Konsentrasi umum yang sering digunakan di 

Amerika serikat adalah 3% dan 23,4%, sedangkan di Eropa lebih umum 

menggunakan konsentrasi 5% dan 7%. Penelitian yang dilakukan oleh 

Hart et al menunjukkan bahwa salin hipertonik juga memiliki efek 
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antiinflamasi dan efektif mengurangi tekanan intrakranial tanpa 

menyebabkan rebound. Salin hipertonik umumnya digunakan dalam 

bentuk bolus. Efek samping yang berhubungan dengan penggunaan salin 

hipertonik antara laian hipernatremia (tingkat serum natrium diatas 170 

mmol/L), trombositopenia, neutropenia, dan gangguan syndrom 

pernapasan akut. Serum natrium harus sering dipantau secara hati-hati 

ketika menggunakan terapi salin hipertonik (Mangat, 2015). 

2.8.3.4 Antihipertensi 

Pemberian obat antihipertensi sesungguhnya adalah suatu masalah, 

karena penurunan tekanan darah diperlukan untuk mencegah terjadinya 

kerusakan organ lebih lanjut, namun dilain pihak pemberian obat 

antihipertensi juga dapat beresiko terjadinya penurunan tekanan darah 

secara cepat yang sangat berbahaya terhadap perfusi (aliran darah) menuju 

otak. Oleh karena itu, obat hipertensi tidak diberikan untuk menormalkan 

tekanan darah, tetapi hanya mengurangi tekanan darah hingga batas 

tertentu sesuai protokol pengobatan (Sari, 2009). Berbagai guideline 

(AHA/ASA 2007 dan ESO 2009) merekomendasikan penurunan tekanan 

darah yang tinggi pada stroke akut agar dilakukan secara hati-hati dengan 

memperhatikan beberapa kondisi dibawah ini: 

1. Pada pasien stroke perdarahan intraserebral akut, apabila tekanan darah 

sistolik >200 mmHg atau Mean Arterial Pressure (MAP) >150 mmHg, 

tekanan darah diturunkan dengan menggunakan obat antihipertensi 

intravena secara kontinyu dengan pemantauan tekanan darah setiap 5 

menit. 

2. Apabila tekanan darah sistolik >180 mmHg  atau MAP >130 mmHg 

disertai dengan gejala dan tanda peningkatan tekanan intrakranial, 

dilakukan pemantauan tekanan intrakranial, tekanan darah diturunkan 

dengan menggunakan obat antihipertensi intravena secara kontinu atau 

intermitten dengan pemantauan tekanan perfusi serebral  ≥60 mmHg. 

3. Apabila TDS >180 mmHg atau MAP >130 mmHg tanpa disertai gejala 

dan tanda peningkatan tekanan intracranial, tekanan darah diturunkan 
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secara hati-hati dengan menggunakan obat antihipertensi intravena 

kontinu atau intermitten dengan pemantauan tekanan darah setiap 15 

menit hingga MAP 110 mmHg atau tekanan darah 160/90 mmHg. Pada 

studi INTERACT 2010, penurunan TDS hingga 140 mmHg masih 

diperbolehkan. (AHA/ASA, Class IIa, Level of evidence B). 

4. Pada pasien stroke perdarahan intraserebral dengan TDS 150-220 mmHg, 

penurunan tekanan darah dengan cepat hingga TDS 140 mmHg cukup 

aman (AHA/ASA, Class IIa, Level of evidence B). Setelah kraniotomi, 

target MAP adalah 100mmHg. 

5. Pada perdarahan subaraknoid (PSA) aneurismal, tekanan darah harus 

dipantau dan dikendalikan bersama pemantauan tekanan perfusi serebral 

untuk mencegah resiko terjadinya stroke iskemik sesudah PSA serta 

perdarahan ulang (AHA/ASA, Class I, Level of evidence B). Untuk 

mencegah terjadinya perdarahan subaraknoid berulang, pada pasien 

stroke perdarahan subaraknoid akut, tekanan darah diturunkan hingga 

TDS 140-160 mmHg. Sedangkan TDS 160-180 mmHg sering digunakan 

sebagai target TDS dalam mencegah resiko terjadinya vasospasme, 

namun hal ini bersifat individual, tergantung pada usia pasien, berat 

ringannya kemungkinan vasospasme dan komorbiditas kardiovaskular. 

6. Penurunan tekanan darah pada stroke akut dapat dipertimbangkan hingga 

lebih rendah dari target di atas pada kondisi tertentu yang mengancam 

target organ lainnya, misalnya diseksi aorta, infark miokard akut, edema 

paru, gagal ginjal akut dan ensefalopati hipertensif. Target penurunan 

tersebut adalah 15-25% pada jam pertama, dan TDS 160/90 mmHg 

dalam 6 jam pertama (Perdossi, 2011).  

Dalam penanganan hipertensi para ahli umumnya mengacu kepada 

guideline-guideline yang ada. Salah satu guideline terbaru yang dapat 

dijadikan acuan dalam penanganan hipertensi di Indonesia adalah 

guideline Joint National Committee JNC yang dipublikasikan pada tahun 

2014. Guideline ini berfokus pada 3 pertanyaan ranking paling tinggi dari 

panel yang diidentifikasi melalui teknik modikasi Delphi yaitu: (1) Pada 

pasien hipertensi dewasa apakah memulai terapi farmakologis 
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antihipertensi pada batas tekanan darah spesifik memperbaiki outcome 

kesehatan? (2) Pada pasien hipertensi dewasa apakah terapi farmakologis 

antihipertensi dengan target tekanan darah spesifik memperbaiki outcome? 

(3) Pada pasien hipertensi dewasa apakah pemberian obat hipertensi dari 

kelas dan jenis berbeda mempunyai outcome manfaat dan risiko yang 

berbeda?  
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Adult aged ≥ 18 years with hipertension 

Diabetes or CKD present 
General population 

 (no diabetes or CKD) 

Set blood pressure goal and initiate blood pressure lowering-medication based on age, 

diabetes, and chronic kidney disease (CKD) 

Implement lifestyle interventions (continue throuhgout management). 

All ages CKD present 

with or without 
diabetes 

All ages diabetes 

present no CKD 
Age ≥ 60 years Age <60 years 

Blood pressure goal 

SBP <150 mmHg 

DBP <90mmHg 

Blood pressure goal 

SBP <140 mmHg 

DBP <90mmHg 

Nonblack Black All races 

Initiate thiazide type diuretic 

or ACEI or ARB or CCB, 

alone or in combination 

Initiate thiazide type diuretic 

or CCB, alone or in 

combination 

Initiate ACEI or ARB, alone 
or in combination with other 

drug class 

Select a drug treatment titration strategy: 

A. Maximize first medication before adding second or 

B. Add second medication before reaching maximum dose of first medication or 

C. Start with 2 medications classes separately or as  fixed dose combination 

At goal blood pressure? Yes 

No 

Continue current 

treatment and 

monitoring 

Reinforce medication and lifestyle adherence. 
For strategies A and B, add a titrate thiazide type-diuretic or ACEI or ARB or CCB (use medication class not 

previously selected and avoid combined use ACEI and ARB. 

For strategy C, titrate doses of initial  medication to maximum. 

Reinforce medication and lifestyle adherence. 
Add additional medication class (eg. β-blocker, aldosterone antagonist, or others) and /or refer to 

physician with expertise in hypertension management. 

Reinforce medication and lifestyle adherence. 

Add a titrate thiazide type-diuretic or ACEI or ARB or CCB (use medication class not previously selected 

and avoid combined use ACEI and ARB.  

Blood pressure goal 

SBP <140 mmHg 

DBP <90mmHg 

Blood pressure goal 

SBP <140 mmHg 

DBP <90mmHg 

At goal blood pressure? 

No 

At goal blood pressure? 
No 

Yes 

Yes 

At goal blood pressure? Yes 

Gambar 2.9  Algoritma penanganan hipertensi (JNC 

8) 

No 
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2.8.3.4.1 Penghambat Angiotensin-Converting Enzyme (ACE Inhibitor) 

Angiotensin II adalah vasokonstriktor kuat yang ada dalam 

sirkulasi dan penghambatan sintesisnya pada pasien hipertensi 

menyebabkan penurunan resistensi perifer dan tekanan darah. ACE 

inhibitor merupakan salah satu obat yang digunakan dalam terapi 

hipertensi, bekerja dengan cara menghambat angiotensin converting 

enzyme (ACE) yang dalam keadaan normal bertugas menonaktifkan 

angiotensin I menjadi angiotensin II (berperan dalam regulasi tekanan 

darah arteri) sehingga terjadi vasodilatasi dan penurunan sekresi 

aldosteron. Selain itu, senyawa penghambat ACE juga memiiki 

mekanisme untuk menghambat pemecahan bradikinin menjadi fragmen 

yang tidak aktif, sehingga kadar bradikinin dalam darah meningkat, 

menyebabkan vasodilatasi. Vasodilatasi secara langsung akan 

menurunkan tekanan darah, sedangkan berkurangnya aldosteron akan 

menyebabkan ekskresi air dan natrium dan retensi kalium. Dalam JNC 

VII, ACE inhibitor diindikasikan untuk hipertensi dengan penyakit 

ginjal kronik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 

penggunaan obat golongan ini untuk pasien hipertensi. Angioedema 

merupakan efek yang merugikan yang ditimbulkan oleh semua inhibitor 

enzim pengonversi angiotensin yang meskipun jarang terjadi tetapi 

serius dan kemungkinan besar fatal.oleh karena itu, pasien yang 

memulai pengobatan obat-obat ini harus diperingatkan untuk 

menghentikan penggunaan obat jika muncul tanda-tanda angioedema. 

Contoh obat golongan ACE inhibitor: Kaptopril, Enalapril, Lisinopril, 

Benazepril (Siswandono, 2008). 

2.8.3.4.2 Angiotensin Receptor Bloker (ARB) 

ARB bekerja dengan mekanisme mencegah efek angiotensin II, 

senyawa-senyawa ini merelaksasikan otot polos sehingga mendorong 

vasodilatasi, meningkatkan ekskresi garam dan air di ginjal, 

menurunkan volume plasma, dan mengurangi hipertrofi sel. ARB 

sangat efektif dalam menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi 

dangan kadar renin yang tinggi seperti hipertensi renovaskular dan 
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hipertensi genetik, tapi kurang efektif pada hipertensi dengan aktivitas 

renin yang rendah. Obat golongan ARB tidak bekerja sebagai 

penghambat ACE, dan tidak mempengaruhi kecepatan kontraksi 

jantung. Pemberian jangka panjang tidak mempengaruhi lipid dan 

glukosa darah. Obat antihipertensi golongan ARB yang sering 

digunakan antara lain Losartan, Valsartan, Irbesartan dan Telmisartan 

(Gilman, 2012; Siswandono, 2008). 

2.8.3.4.3 Diuretika 

Diuretika adalah senyawa yang dapat meningkatkan volume urin. 

Diuretika bekerja terutama dengan meningkatkan ekskresi ion-ion Na
+
, 

Cl
- 
atau HCO3

-
, yang merupakan elektrolit utama dalam cairan luar sel. 

Diuretika juga menurunkan absorbsi kembali elektrolit ditubulus renalis 

dengan melibatkan proses pengangkutan aktif. Diuretika terutama 

digunakan untuk mengurangi sembab (edema) yang disebabkan 

meningkatnya jumlah cairan luar sel, pada keadaan yang berhubungan 

dengan kegagalan jantung kongestif, kegagalan ginjal, oligourik, 

hiperkalsemia, sirosis hepatik, diabetes insipidus dan sembab yang 

disebabkan oleh penggunaan kortikosteroid atau estrogen dalam jangka 

panjang. Diuretika juga digunakan sebagai penunjang pada pengobatan 

hipertensi. Mekanisme kerja obat diuretika dalam menurunkan tekanan 

darah adalah dengan meningkatkan  ekskresi natrium, air dan klorida, 

sehingga menurunkan volume darah dan cairan ekstra sel, menurunkan 

resistensi perifer. Obat diuretika terbagi menjadi beberapa golongan 

yaitu diuretika osmotik (manitol, glukosa, sukrosa dan urea), diuretika 

pembentuk asam (amonium klorida, amonium nitrat dan kalsium 

klorida), diuretika merkuri organik (merkaptomerin, mersalil dan 

klormerodrin), diuretika penghambat karbonik anhidrase (asetazolamid, 

metazolamid, etokzolamid dan diklorfenamid), diuretika turunan tiazida 

(klorotiazid, flumetiazid, metiklotiazid dan hidroklorotiazid), diuretika 

hemat kalium (amilorid dan spironolakton), dan diuretika loop (asam 

etakrinat, furosemid dan bumetanid) (Siswandono, 2008). 
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Gambar 2.10 Farmakologi obat golongan diuretik (Kaplan LSAT Prep) 

 

2.8.3.4.4 Beta-Bloker (β-Blocker) 

Obat golongan β-bloker bekerja dengan cara memblok reseptor β1 

dan efektif dalam menurunkan tekanan darah serta mencegah angina. 

Blokade β1 selektif cenderung menyebabkan vasokonstriksi perifer 
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yang lebih ringan (tangan dan kaki dingin) dan tidak mengurangi 

respons hipoglikemia yang diinduksi oleh olahraga. Meskipun obat β-

bloker awalnya menyebabkan penurunan tekanan darah melalui 

penurunan curah jantung. Namun, dengan terapi yang kontinyu curah 

jantung akan kembali normal, tetapi tekanan darah tetap rendah karena 

resistensi vaskular perifer berada pada tingkat yang lebih rendah dengan 

mekanisme yang tidak diketahui. Efek samping yang ditimbulkan oleh 

β-bloker antara lain mual, diare, kelesuan, dan kelelahan. Efek samping 

pada sistem kardiovaskular antara lain adalah payah jantung kongestif, 

bradikardia, hipotensi, pemblokan jantung dan parestesia. Contoh 

golongan obat β-bloker antara lain asebutolol, atenolol, metoprolol, 

propanolol, nadolol, oksprenolol dan pindolol (Neal, 2005; 

Siswandono, 2008).  

2.8.3.4.5 Calcium Channel Blocker (CCB) 

Obat-obatan golongan calcium channel blocker (CCB) memiliki 

aktivitas vasodilator dengan cara mengurangi pemasukan kalsium ke 

intra sel dan penyempitan pembuluh darah melalui pengikatan dengan 

kanal kalsium tipe-L dalam jantung dan otot polos pembuluh darah 

koroner dan perifer. Ion kalsium mempunyai peran penting dalam 

memelihara fungsi jantung dan jaringan otot polos vaskular. Kanal atau 

saluran kalsium tipe-L bertanggung jawab untuk mengatur masuknya 

kalsium kedalam sel-sel otot, sehingga akan merangsang kontraksi otot 

polos dan kontraksi miosit jantung. CCB menghalangi masuknya ion 

kalsium kedalam sel menyebabkan relaksasi pembuluh darah pada otot 

polos (vasodilatasi), mengurangi kontraktilitas jantung (inotropi 

negatif), mengurangi denyut jantung (kronotropi negatif) dan 

mengurangi kecepatan konduksi pada jantung (dromotropi negatif) 

khususnya pada nodus atrioventrikuler (Dipiro, 2015; Klabunde R.E., 

2015; Kasper, 2008; Siswandono, 2008).  

Mekanisme kerja CCB lainnya yaitu menghalangi secara selektif 

penyebab vasokonstriksi dengan merangsang postsinaptik reseptor β2 
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dalam pembuluh vaskular atau secara langsung menunjukkan efeknya 

pada jaringan miokardial (Siswandono, 2008).  

 

Keterangan: ROC(receptor-operated channel);SR(sarcoplasmic reticulum); VGC 

(voltage gaited channels). 

     Gambar 2.11 Mekanisme calcium channel blocker (CCB) (Garry P, 1999) 

 

Vasodilatasi yang berlebihan merupakan efek samping yang paling 

umum yang disebabkan oleh  antagonis saluran Ca
2+

, terutama senyawa 

dihidropiridin. Efek- efek ini dapat berupa pusing, hipotensi, sakit kepala, 

wajah kemerahan, digital dysesthesia (distorsi indra peraba pada jari), dan 

mual. Obat golongan antagonis saluran Ca
2+ 

tidak boleh digunakan pada 

pasien dengan abnormalitas nodus SA atau AV atau pasien dengan gagal 

jantung kongestif yang nyata. Namun, obat-obatan ini aman pada pasien 

hipertensi yang disertai dengan asma, hiperlipidemia, diabetes mellitus, dan 

disfungsi ginjal. Berbeda dengan antagonis reseptor β-adrenergik, antagonis 

saluran Ca
2+ 

tidak mengubah toleransi fisik; obat ini juga tidak mengubah 

konsentrasi lipid, asam urat, atau elektrolit dalam plasma. Dalam bidang 

kesehatan, selain untuk mengatasi tekanan darah tinggi, penggunaan obat 

golongan CCB intra-arteri juga efektif dan aman dalam peningkatan/ 

memperbesar arteri akibat penyempitan lumen pada pasien dengan gejala 

vasospasme serebral karena perdarahan subarachnoid  pada arteri intrakranial 
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yaitu dengan cara merelaksasi otot polos vaskular sehingga mendilatasi arteri 

koroner dan perifer. Vasodilatasi arteri koroner dapat meningkatkan suplai 

oksigen, sedangkan pada sirkulasi perifer menghasilkan penurunan ketahanan 

perifer total dengan penurunan tekanan darah dan afterload. Hal tersebut 

dijelaskan dalam jurnal penelitian yang ditulis oleh Abdihalim et al (2013) 

“Off-Label Use of Drugs and Devices in the Neuroendovascular Suite”. 

 

Gambar 2.12 Mekanisme calcium channel blocker sebagai arterial  

        vasodilator  (cclarks, 2017) 

 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Bertrand N. Mukete et al (2015) 

“Long-Term Anti Hipertensive Therapy and Stroke Prevention: A Meta-

Analysis”, juga menyatakan bahwa secara statistik CCB lebih unggul dalam 

pencegahan stroke bila dibandingkan dengan kelas-kelas lain dari obat 

antihipertensi. Berdasarkan studi perbandingan yang dilakukan oleh Roberta 

Ravenni et al (2011) pada “Primary Stroke Prevention and Hypertension 

Treatment: Which is The First-Line Strategy?”, menyatakan bahwa obat 

golongan CCB dapat menurunkan kejadian stroke pada pasien stroke dengan 

hipertensi sebesar 38% dan juga telah terbukti bahwa CCB memberikan 

perlindungan yang lebih baik untuk penanganan stroke dibandingkan obat 

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

 Berdasarkan struktur kimianya, antagonis kalsium membran  dibagi 

menjadi empat kelompok, yaitu turunan alkilarilamin (Diltiazem HCl, 

bensiklan hidrogen fumarat), turunan fenildihidropiridin (felodipin, 

nikardipin, nifedipin, nimodipin, nivaldipin, lasidipin dan amlodipin besilat), 
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turunan piperazin (sinarizin dan flunarizin) dan turunan varapamil (verapamil 

HCl, tiapamil, faliamil, dan metoksiverapamil HCl). Namun, secara garis 

besar antagonis kalsium atau CCB terbagi kedalam 2 golongan besar yaitu 

antagonis kalsium non-dihidropiridin dan antagonis kalsium dihidropiridin 

(Gilman, 2012; Siswandono, 2008). 

1. Non-Dihidropiridin 

Antagonis kalsium golongan non-dihidropiridin (dari kelas 

fenilalkilamin dan benzotiasepin) mempengaruhi sistem konduksi 

jantung dan cenderung melambatkan denyut jantung. Efek 

antihipertensinya dihasilkan melalui vasodilatasi perifer dan penurunan 

resistensi perifer. Obat-obatan golongan nondihidropiridin menurunkan 

denyut jantung dan memperlambat konduksi nodal atriventrikular. 

Contoh obat golongan ini adalah verapamil dan diltiazem. Verapamil 

menghasilkan efek negatif inotropik dan kronotropik yang bertanggung 

jawab terhadap kecenderungan untuk memperparah atau menyebabkan 

gagal jantung pada pasien resiko tinggi. Diltiazem juga mempunyai efek 

ini tetapi tidak sebesar verapamil (DepkesRI, 2006). 

2. Dihidropiridin  

Golongan dihidropiridin bekerja terutama pada arteri sehingga dapat 

berfungsi dalam terapi hipertensi. Obat yang berkembang cepat dalam 

golongan ini antara lain nifedipin, amlodipine, felodipin, isradipin, 

nikardipin, dan nimodipin. Semua obat antagonis kalsium golongan 

dihiddropiridin memiliki afinitas lebih besar untuk kanal kalsium 

vaskular, dibandingkan kanal kalsium jantung. Oleh sebab itu obat-obat 

tersebut baik digunakan dalam terapi hipertensi. 

Berikut profil farmakokinetika dari beberapa obat golongan Calcium 

channel blocker (CCB) pada Tabel II.2. 
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Tabel II.2 Farmakokinetika obat-obatan golongan calcium channel blocker 

(CCB) 

 

DRUG 

 

APPROVED 

INDICATION 

 

FORM AND DOSE 

TIME TO 

PEAK 

EFFECT 

ELIMINATION 

HALF-LIFE 

hour 

Amlodipine Angina, hypertension Tablet; 2.5-10 mg once 

daily 

6-12 30-50 

Bepridil* Refractory angina Tablet; 200-400 mg 

once daily 

2-3 26-64 

Diltiazem┼ Angina, hypertension Immediate release 

tablet; dose varies 

depending on 

indication 

0.5-1.5 2-5 

Atrial fibrillation or 

flutter, paroxysmal 

supraventricular 

tachycardia 

Sustained release 

tablet; 180-480 mg 

once daily 

6-11 2-5 

Felodipine Hypertension Sustained release 

tablet; 2.5-10 mg once 

daily 

2.5-5 11-16 

Isradipine Hypertension Tablet; 2.5-10 mg twice 

daily 

1.5 8-12 

Nicardipine┼  Angina, hypertension Immediate release 

tablet; 20-40 mg three 

times daily 

0.5-2.0 8 

Angina, hypertension Sustained release 

tablet; 60-120 mg once 

daily 

? 8 

Nifedipine Angina, hypertension Immediate release 

capsule; dose varies 

depending on 

indication 

0.5 2 

Angina, hypertension Sustained release 

capsule; 30-120 mg 

once daily 

6 2 

Nimodipine  Subarachnoid 

hemorrhage 

Capsule; 60 mg every 4 

hr for 21 days 

1 1-2 

Nisoldipine Hypertension Sustained release 

tablet; 20-40 mg once 

daily 

6-12 7-12 

Verapamil┼ Angina, hypertension Immediate release 

tablet; dose varies 

depending on 

indication 

0.5-1.0 4.5-12 

Atrial fibrillation or 

flutter, paroxysmal 

supraventricular 

tachycardia 

Sustained release 

tablet; 120-480 mg 

once daily 

4-6 4.5-12 

*Bepridil is indicated only for patient with angina that is refractory to treatment with other drugs. 

┼This drugs is also available in a intravenous formulation, with a time to peak effect ranging from 

5 to 15 minutes after administration. 
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Beberapa contoh obat-obatan calcium channel blocker (CCB) yang 

tersedia di Indonesia, antara lain: 

1. Nifedipin 

 

      Gambar 2.13 Struktur kimia Nifedipin (DrugBank, 2017) 

 

Nifedipin (Adalat, Coronipin, Ficor, Nifecard, Vasdalat), adalah 

antagonis kalsium yang digunakan untuk pencegahan dan pengobatan 

angina  pektoris  dan pengobatan hipertensi. Obat ini menimbulkan 

relaksasi otot polos arteri perifer dan koroner. Nifedipin diabsorpsi dengan 

cepat dan hampir sempurna (90%) dalam lambung, ± 95% terikat oleh 

protein plasma. Pada pemberian secara oral kadar obat tertinggi dalam 

darah dicapai selama 20 – 45 menit, waktu paruh ± 2,5 jam, dengan masa 

kerja ± 8 – 12 jam. Dosis oral : 10 mg 3dd. Nifedipin dapat digunakan 

tunggal atau dikombinasikan dengan golongan lain dari obat antihipertensi 

dalam pengelolaan hipertensi. Nifedipin banyak digunakan dalam bentuk 

formulasi extended release  sebagai pengelolaan hipertensi dikarenakan 

kekhawatiran tentang efek kardiovaskular yang merugikan dan berpotensi 

serius yang ada pada sediaan formulasi immediate-release. Nifedipin 

dianggap sebagai salah satu dari beberapa obat antihipertensi yang lebih 

disukai untuk terapi awal pada pasien hipertensi dengan resiko tinggi 

terjadinya penyakit arteri koroner, termasuk pasien dengan diabetes 

mellitus (McEvoy, 2008; Siswandono, 2008).  

Beberapa nama obat nifedipin yang terdapat pada  FDA U.S Food & 

Drug Administration antara lain tertera pada tabel II.3 berikut. 
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Tabel II.3 Nama obat, kandungan dan bentuk sediaan nifedipin  

menurut FDA U.S Food & Drug Administration 

Drug Name Active Ingredients Dosage Form 

Nifedipine Nifedipine30 mg; 60 

mg;90 mg 

Tablet ER 

Nifedipine Nifedipin 10 mg; Capsule 

Adalat CC Nifedipine 30 mg; 60 

mg;90 mg 

Tablet ER 

Procardia Nifedipine 10 mg; Capsule 

Procardia XL Nifedipine 30 mg; 60 

mg;90 mg 

Tablet ER 

Keterangan: ER (Extended Release) 

Nama-nama obat nifedipin yang tersedia di indonesia tertera dalam 

tabel II.4 dibawah ini.          

          Tabel II.4 Nama obat, kandungan dan bentuk sediaan nifedipin yang 

tersedia di pasaran (ISO Indonesia, 2016) 

NAMA OBAT KANDUNGAN BENTUK SEDIAAN 

Adalat  Nifedipin 5 mg;10 mg Tablet 

Adalat Oros Nifedipin GITS 20 mg;30 

mg;60 mg 

Tablet 

Adalat Retard Nifedipin retard 20 mg Tablet 

Calcianta  Nifedipin 5 mg;10 mg Tablet  

Carvas  Nifedipin 10 mg Tablet  

Farmalat  Nifedipin 5 mg;10 mg Tablet  

Ficor  Nifedipin 10 mg Tablet  

Kemolat  Nifedipin 10 mg Tablet  

Nifedipin  Nifedipin 10 mg Tablet  

Vasdalat Retard Nifedipin 5 mg;10 mg Tablet 

 

2. Nikardipin 

 

        Gambar 2.14 Struktur kimia Nikardipin (DrugBank, 2017) 
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Nikardipin (Cardene, Loxen, SAF Card) adalah obat golongan 

antagonis kalsium yang larut dalam air, digunakan untuk pencegahan 

angina pektoris kronik dan pengobatan hipertensi yang ringan dan sedang. 

Nikardipin dapat menimbulkan relaksasi otot polos arteri perifer dan 

koroner. Nikardipin merupakan agen yang ideal untuk manajemen terapi 

hipertensi dalam jangka pendek, karena nikardipin memiliki waktu paruh 

yang pendek dan onset of action  yang relatif cepat dalam menurunkan 

tekanan darah dengan efek samping yang kecil. Nikardipin 100 kali lebih 

larut dalam air dan lebih tahan terhadap photoactivation daripada 

nifedipin, sehingga nikardipin dapat diberikan dalam bentuk larutan IV. 

Nikardipin memiliki afinitas yang tinggi (log keseimbangan disosiasi 9,7) 

untuk mengikat lokasi dyhidropiridine dan menghambat saluran kalsium 

tipe L. Saluran ini tersebar luas di sistem kardiovaskular, khususnya di 

miokardium dan otot polos pembuluh darah dimana terjadi regularisasi 

akhir pemasukan kalsium, sehingga mengendalikan kontraksi dari otot. 

Nikardipin diabsorpsi dengan cepat dan sempurna didalam lambung pada 

penggunaan oral. Pada penelitian yang dilakukan oleh Varelas et al 

(2010),” Nicardipine Infusion for Blood Pressure Control in Patients with 

Subarachnoid Hemorrhage “ dan Sang Yong Kim et al (2012), 

“Effectiveness of Nicardipine for Blood Pressure Control in Patients with 

Subarachnoid Hemorrhage“ dinyatakan bahwa Nikardipin merupakan 

obat yang aman dan efektif dalam mengontrol tekanan darah yang tinggi 

pada pasien dengan atau setelah perdarahan serebrovascular (SAH). Pada 

studi yang dilakukan oleh Sang Yong kim et al, penggunaan nikardipin 

diberikan kepada pasien dengan kriteria perdarahan subarachnoid  dimana 

pada penggunaannya diamati perbedaan pemberian melalui injeksi bolus 

dan injeksi berkelanjutan (continuous injection), perbedaan dosis 

nikardipin, dan juga berdasarkan derajat fisher grade SAH (grade I, II, III, 

dan IV). Sebagai injeksi berkelanjutan, nikardipin dikatakan lebih efektif 

dibandingkan pemberian secara injeksi bolus pada pasien SAH. 

Pengontrolan tekanan darah menunjukkan penurunan yang signifikan dari 

semua subkelompok dari masing-masing kategori, namun tidak terjadi 
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perbedaan yang cukup signifikan pada subkelompok Fisher grade dan 

perbedaan dosis pemberian. Nikardipin juga dapat mengurangi terjadinya 

risiko perdarahan ulang pada pasien dengan tekanan darah lebih dari 160 

mmHg, sebaliknya risiko terjadinya infark serebral dapat meningkat pada 

pasien dengan tekanan darah yang terlampau rendah. Untuk itu, pada 

pedoman terbaru pengelolaan SAH merekomendasikan bahwa tekanan 

darah harus selalu dipantau dan dikontrol untuk mengurangi risiko 

tejadinya stroke, hipertensi terkait perdarahan berulang serta pemeliharaan 

pada tekanan perfusi serebral. Dalam studi yang dilakukan Cannon CM, 

Levy P, Baumann BM, et al (2013) yang berjudul “Intravenous 

Nicardipine and Labetalol Use in Hypertensive Patient With Signs or 

Symtomps Suggestive End-Organ Damage in The Emergency 

Department” juga menyatakan bahwa penggunaan obat antihipertensi 

Nikardipin I.V dalam menurunkan tekanan darah ternyata lebih cepat 

dibandingkan dengan Labetalol. Dosis nikardipin untuk hipertensi ringan 

hingga sedang: dewasa >18 tahun per oral, dosis awal 20 mg 3dd, dapat 

ditingkatkan setelah 3 hari 30 mg 3 dd (rentang 60-120 mg sehari); 

hipertensi akut/ pasca operasi dewasa >18 tahun melalui infus intravena 

kontinyu, dosis awal 3-5 mg/ jam selama 15 menit, dapat ditingkatkan 

sesuai respon pasien 0,5-1 mg setiap 15 menit (maksimal ditingkatkan 

hingga 15 mg/ jam); pengurangan dosis secara bertahap ketika target 

tekanan darah telah dicapai; dosis pemeliharaan 2-4 mg/ jam  (Curran et 

al, 2006; Siswandono, 2008; Sang Yong Kim et al, 2012; BNF, 2015). 

Beberapa nama obat nikardipin yang terdapat pada  FDA U.S Food & 

Drug Administration antara lain tertera pada tabel II.5 berikut. 

Tabel II.5 Nama obat, kandungan dan bentuk sediaan nicardipin  

menurut FDA U.S Food & Drug Administration 

Drug Name Active Ingredients Dosage Form 

Nicardipine HCl Nicardipine HCl 20 mg; 

30 mg 

Capsule 

Nicardipine HCl Nicardipine HCl 25 

mg/10 mL (0,2 mg/mL) 

Injectable;intravenous 

Nicardipine HCl  Nicardipine HCl 20 Injectable;intravenous 
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in 0,9% Sodium 

chloride 

mg/200 mL (0,1 mg/mL); 

40 mg/200 mL (0,2 

mg/mL) 

Cardene  Nicardipine HCl 25 

mg/10 mL (2,5 mg/mL) 

Injectable;intravenous 

Cardene  Nicardipine HCl 0,1 

mg/mL 

Injectable;intravenous 

Cardene in 5,0% 

Dextrose in 

plastic container 

Nicardipine HCl  40 

mg/200 mL (0,2 mg/mL) 

Injectable;intravenous 

Cardene in 4,8% 

Dextrose in 

plastic container 

Nicardipine HCl  20 

mg/200 mL (0,1 mg/mL) 

Injectable;intravenous 

Cardene in 

0,86% Dextrose 

in plastic 

container 

Nicardipine HCl  20 

mg/200 mL (0,1 mg/mL) 

Injectable;intravenous 

Cardene in 

0,83% Dextrose 

in plastic 

container 

Nicardipine HCl  40 

mg/200 mL (0,2 mg/mL) 

Injectable;intravenous 

 

Nama-nama obat nikardipin yang tersedia di pasaran tertera dalam 

tabel II.6 dibawah ini.           

           Tabel II.6 Nama obat, kandungan dan bentuk sediaan nikardipin yang 

tersedia di pasaran (ISO Indonesia, 2016) 

NAMA OBAT KANDUNGAN BENTUK SEDIAAN 

Blistra Nicardipin HCl Ampul @10 mL inj 1 

mg/Ml 

Cardene Nicardipin HCL 20 mg Kapsul 

Cardene SR Nicardipin HCL 30 mg Kapsul  

Carsive  Nikardipin HCl 1 mg/mL Ampul 

Loxen Retard Nikardipin HCl 20 mg  Tablet salut film 

Nikardipine  Nikardipin HCl 1 mg/mL Ampul 

Nikardipine  Nikardipin HCl 20 mg Kapsul 

Perdipine Nikardipin HCl 2 mg;10 mg Ampul  

Tensilo  Nikardipin HCl Vial @10 mL inj 1 

mg/mL 
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3. Amlodipin 

 

Gambar 2.15 Struktur kimia Amlodipin (DrugBank, 2017) 

Amlodipin merupakan antagonis kalsium yang digunakan untuk 

pencegahan dan pengobatan angina pektoris dan pengobatan hipertensi. 

Amlodipin menimbulkan relaksasi otot polos vaskular, serta dilatasi arteri 

perifer dan koroner. Amlodipin diabsorpsi dengan baik dalam saluran 

cerna, ± 97,5% terikat oleh protein plasma. Pada pemberian secara oral, 

kadar obat tertinggi dalam darah dicapai selama 6 – 12 jam, dengan waktu 

paruh eliminasi ± 35 – 50 jam. Dosis oral: 5 mg 1dd, dosis maksimum: 10 

mg 1dd. Rentang dosis (JNC7): 2,5 mg- 10 mg sekali sehari (Siswandono, 

2008; BNF, 2015). Pada suatu penelitian yang berjudul “Amlodipin: A 

Pharmacoeconomic Review” (2009), yang membandingkan obat 

antihipertensi CCB yaitu amlodipin dengan golongan obat antihipertensi 

lain seperti ARB dan ACE. Dalam studi tersebut dinyatakan bahwa 

amlodipin memberikan perlindungan lebih baik terhadap stroke dan infark 

miokard dibandingkan dengan obat antihipertensi golongan ARB. Selain 

itu pada sebuah studi meta analisis sebelumnya, obat antihipertensi 

golongan calcium channel blocker (CCB), amlodipin dapat mencegah 

terjadinya stroke lebih baik daripada golongan ACE inhibitor dan 

golongan obat antihipertensi lain yang lebih tua (diuretik dan beta bloker). 

Selain itu, dalam hasil analisis farmakoekonomi menunjukkan bahwa 

penggunaan amlodipin pada pasien arteri koroner dapat mengurangi 

lamanya rawat inap dan kebutuhan lain untuk prosedur bedah invasif 

dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang hal itu juga 

berpengaruh pada biaya yang dikeluarkan. Pengobatan menggunakan 

amlodipin tidak hanya lebih efektif tetapi juga lebih hemat dalam 
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pembiayaan (De Portu et al, 2009). Beberapa nama obat amlodipin yang 

terdapat pada  FDA U.S Food & Drug Administration antara lain tertera 

pada tabel II.7 berikut. 

Tabel II.7 Nama obat, kandungan dan bentuk sediaan amlodipin  

menurut FDA U.S Food & Drug Administration 

Drug Name Active Ingredients Dosage Form 

Amlodipine 

besylate 

Amlodipine besylate 2,5 

mg; 5 mg; 10 mg 

Tablet 

Norvasc  Amlodipine besylate 2,5 

mg; 5 mg; 10 mg 

Tablet 

Amvaz Amlodipine maleate 2,5 

mg;5 mg; 10 mg 

Tablet 

 

Nama-nama obat amlodipin yang tersedia di pasaran tertera dalam 

tabel II.8 dibawah ini. 

         Tabel II.8 Nama obat, kandungan dan bentuk sediaan amlodipin yang 

tersedia di pasaran (ISO Indonesia, 2016) 

NAMA OBAT KANDUNGAN BENTUK SEDIAAN 

A-B Vask Amlodipin besilat 5 mg;10 mg Tablet  

Actapin Amlodipin besilat 5 mg;10 mg Tablet 

Amcor Amlodipin besilat 5 mg Tablet 

Amdixal Amlodipin maleat 5 mg;10 mg Tablet 

Amlodipine Amlodipine 5 mg;10 mg Tablet 

Amlodipine Amlodipine besilat 5 mg Tablet 

Amlogal Amlodipin 5 mg Tablet 

Bufacardo Amlodipin besilat 6,9 mg 

setara dengan amlodipin 5 mg 

Tablet  

Caduet  Amlodipin besilat, atorvastatin Tablet  

Calsivas Amlodipin besilat 5 mg;10 mg Tablet 

Cardicap Amlodipin besilat setara 

dengan 5 mg/10 mg amlodipin 

Tablet 

Cardisan Amlodipin 5 mg;10 mg Tablet 

Cardivask Amlodipin besilat 5 mg;10 mg Tablet 

Comdipin Amlodipin 5 mg;10 mg Tablet  

Cydipin  Amlodipin besilat 5 mg;10 mg Tablet 

Dovask Amlodipin besilat 5 mg;10 mg Tablet 

Ethivask  Amlodipin besilat 5 mg Tablet  

Exforge Amlodipin 5 mg(5 mg;10 mg), 

Valsartan 80 mg(160 mg;160 

mg) 

Tablet  
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Finevaks  Amlodipine 5 mg;10 mg Tablet  

Fulopin  Amlodipin besilat 5 mg;10 mg Tablet 

Gensia Amlodipin besilat 5 mg;10 mg Tablet 

Genvask  Amlodipin 5 mg;10 mg Tablet 

Gracivask  Amlodipin besilat 5 mg;10 mg Tablet  

Hexavask  Amlodipin maleat 5 mg Tablet  

Intervask  Amlodipin besilat 5 mg;10 mg Tablet 

Lodipas  Amlodipin 5 mg;10 mg Tablet  

Lopiten Amlodipin besilat 10 mg Tablet 

Lovask Amlodipin 5 mg;10 mg Tablet  

Normoten Amlodipin besilat 5 mg;10 mg Tablet 

Norvask Amlodipin 5 mg;10 mg Tablet 

Omesivask  Amlodipin 5 mg;10 mg Tablet  

Opivask Amlodipin 5 mg;10 mg Tablet  

Pehavask  Amlodipin besilat 5 mg;10 mg Tablet  

Provask  Amlodipin besilat 5 mg;10 mg Tablet  

Sandovask  Amlodipin besilat setara 

amlodipin 5 mg;10 mg 

Tablet  

Selescardio Amlodpin besilat 5 mg Tablet  

Sandovask  Amlodipin besilat setara 

amlodipin  5 mg;10 mg 

Tablet 

Selescardio  Amlodipin besilat 5 mg Kaplet 

Simvask  Amlodipin 5 mg;10 mg Tablet  

Stamotens  Amlodipin 5 mg;10 mg Tablet  

Tensivask  Amlodipin besilat 5 mg;10 mg Tablet  

Theravask  Amlodipin besilat 5 mg;10 mg Tablet  

Vasgard  Amlodipin 5 mg;10 mg Tablet  

Zenicardo  Amlodipin 5 mg;10 mg Tablet 

Zevask  Amlodipin besilat setara 

amlodipin 10 mg 

Kaplet 

Zevask Kapl Amlodipin 5 mg Tablet 

 

4. Nimodipin 

 

Gambar 2.16 Struktur kimia Nimodipin (DrugBank, 2017) 

Nimodipin (Nimotop), merupakan obat antagonis kanal kalsium 

golongan dihydropyridine yang telah disetujui oleh FDA untuk membantu 
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meningkatkan defisit neurologis sekunder pada kasus perdarahan 

subarachnoid (SAH). Hingga saat ini nimodipin telah banyak digunakan 

dalam terapi SAH dan juga telah menunjukkan potensi manfaat dalam 

pencegahan sakit kepala migrain dan pengobatan pada stroke akut. 

Mekanisme sebenarnya dalam mengatasi gangguan tersebut belum 

diketahui pasti, namun nimodipin telah menunjukkan terjadinya pelebaran 

arteriol di otak dan menyebabkan peningkatan aliran darah diotak. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Asma Bashir et al (2016) yang 

berjudul “Intra-arterial Nimodipine for Cerebral Vasospasm after 

Subarachnoid Haemorrhage: Influence on Clinical Coure and Predictors 

of Clinical Outcome” mengatakan bahwa nimodipin saat ini merupakan 

terapi lini pertama yang dianjurkan untuk pencegahan vasospasme serebral 

(CV) dan peningkatan outcome setelah terjadinya SAH. Nimodipin juga  

digunakan dalam pencegahan dan pengobatan iskemik neurologis yang 

disebabkan oleh vasospasme serebral karena perdarahan subarachnoid. 

Nimodipin diabsorpsi dengan cepat dan hampir sempurna dalam saluran 

cerna, ± 97 - 99% terikat oleh protein plasma. Pada pemberian secara oral 

kadar obat tertinggi dalam darah dicapai selama 0,6 – 1,6 jam, waktu 

paruh ± 1,1 – 1,7 jam dan berakhir setelah ± 5 – 10 jam. Dosis oral : 60 mg 

3 dd. Dosis I.V : infus 10 mg dalam 50 ml, dosis awal : 0,5 – 1 mg/jam, 

sesudah 2 jam dapat ditingkatkan hingga 2 mg/jam. Nimodipin dapat 

menyebabkan kram otot jika diberikan dalam dosis tinggi yang dibutuhkan 

untuk mendapatkan efek positif pada pasien yang mengalami perdarahan 

subarcahnoid. Efek samping yang jarang terjadi antara lain ruam, 

mengantuk, dan terkadang terjadi sedikit peningkatan pada uji fungsi hati. 

Efek samping tersebut biasanya tidak berbahaya dan berangsur-angsur 

dapat hilang dengan sendirinya atau setelah dosisnya disesuaikan (Gilman, 

2012; Siswandono, 2008). 

  Beberapa nama obat nimodipin yang terdapat pada  FDA U.S Food 

& Drug Administration antara lain tertera pada tabel II.9  berikut.  
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Tabel II.9 Nama obat, kandungan dan bentuk sediaan nimodipin  

menurut FDA U.S Food & Drug Administration 

Drug Name Active Ingredients Dosage Form 

Nimotop Nimodipine 30 mg Capsule 

Nymalize Nimodipine 30 mg/10 mL 

(3 mg/mL) 

Solution (oral) 

 

Nama-nama obat nimodipin yang tersedia di pasaran tertera dalam 

tabel II.10 dibawah ini. 

           Tabel II.10 Nama obat, kandungan dan bentuk sediaan nimodipin 

yang tersedia di pasaran (ISO Indonesia, 2016) 

NAMA OBAT KANDUNGAN BENTUK SEDIAAN 

Ceremax Nimodipin 0,2 mg/mL Infus 50 mL 

Nimotop Nimodipin 30 mg/tab; 10 

mg/50 mL botol infus 

Tablet salut film; 

Infus 50 mL 

 

5. Isradipin 

 

Gambar 2.17 Struktur kimia Isradipin (DrugBank, 2017) 

 

 Isradipin merupakan obat antihipertensi golongan CCB dan masuk 

dalam kelas dihydropyridine (DHP). Secara struktural isradipin berkaitan 

dengan felodipin, nifedipin, dan nimodipin serta merupakan golongan 

CCB yang paling poten dari kelas DHP. Isradipin mengikat saluran 

kalsium dengan afinitas dan spesifitas yang tinggi dalam menghambat 

pemasukan kalsium kedalam sel-sel otot polos jantung dan arteri. Isradipin 

dapat digunakan untuk mengobati hipertensi ringan hingga sedang, dan 

dapat digunakan tunggal maupun kombinasi dengan diuretik thiazid. 

Waktu paruh isradipin sekitar 8 jam dan dimetabolisme penuh di hati 

sebelum diekskresi. Efek samping isradipin yang kemungkinan terjadi 
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antara lain rasa ketidaknyamanan perut, takikardia, gagal jantung, 

palpitasi, sakit kepala, ruam, batuk, artmia serta reaksi hipersensitivitas. 

Dosis isradipin dewasa: 2,5 mg 2dd, bila perlu dapat ditingkatkan hingga 5 

mg 2dd setelah 3-4 minggu penggunaan (maksimal 10 mg 2dd); dosis 

lansia: 1,25 mg 2dd, bila perlu dapat ditingkatkan dosisnya setelah 3-4 

minggu sesuai respon; dosis pemeliharaan 2,5 mg atau 5 mg 1dd (BNF 

staff, 2015). Beberapa nama obat nifedipin yang terdapat pada  FDA U.S 

Food & Drug Administration antara lain tertera pada tabel II.11 berikut. 

Tabel II.11 Nama obat, kandungan dan bentuk sediaan isradipin  

menurut FDA U.S Food & Drug Administration 

Drug Name Active Ingredients Dosage Form 

Isradipine Isradipine 2,5 ; 5 mg Capsule 

Isradipine Isradipine 5 mg;10 mg Tablet ER 

Dynacirc Isradipine 2,5 ; 5 mg Capsule 

Dinacirc CR Isradipine 5 mg; 10 mg Tablet ER 
Keterangan: ER (Extended Release) 

 Nama-nama obat isradipin yang tersedia di pasaran tertera dalam 

tabel II.12 dibawah ini. 

        Tabel II.12 Nama obat, kandungan dan bentuk sediaan isradipin yang 

tersedia di pasaran (ISO Indonesia, 2016) 

NAMA OBAT KANDUNGAN BENTUK SEDIAAN 

Isradipine Isradipin 2,5 mg tablet 

 

6. Felodipin 

 

Gambar 2.18 Struktur kimia Felodipin (DrugBank, 2017) 

Felodipin (Plendil, Munobal), adalah antagonis kalsium dengan masa 

kerja panjang. Felodipin digunakan untuk pengobatan semua tingkat 

hipertensi, dapat menghambat atau menyebabkan relaksasi otot polos 
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arteriola dengan derajat keselektifan tinggi. Pada dosis terapi felodipin 

tidak menunjukkan efek langsung terhadap kontraksi jantung. Felodipin 

diabsorpsi cepat dalam lambung. Pada pemberian secara oral, penurunan 

tekanan darah diamati setelah ± 2 jam dan efeknya berakhir setelah ± 24 

jam. Dosis oral : 5 – 10 mg 1dd (Siswandono, 2008).   

Beberapa nama obat nifedipin yang terdapat pada  FDA U.S Food & 

Drug Administration antara lain tertera pada tabel II.13 berikut. 

Tabel II.13 Nama obat, kandungan dan bentuk sediaan felodipin    

menurut FDA U.S Food & Drug Administration 

Drug Name Active Ingredients Dosage Form 

Felodipine  Felodipine 2,5 mg;5 mg; 

10 mg 

Tablet ER 

Plendil  Felodipine 2,5 mg; 5 

mg;10 mg;  

Tablet ER 

Lexxel  Felodipine;Enalapril 

maleate (2,5mg;5 mg), (5 

mg;5 mg) 

Tablet ER 

Keterangan: ER (Extended Release) 

Nama-nama obat felodipin yang tersedia di pasaran tertera dalam tabel 

II.14 dibawah ini. 

Tabel II.14 Nama obat, kandungan dan bentuk sediaan felodipin yang 

tersedia di pasaran (ISO Indonesia, 2016) 

NAMA OBAT KANDUNGAN BENTUK SEDIAAN 

Nirmadil Felodipin 5 mg Tablet 

Plendil Felodipin 2,5 mg;5 mg;10 mg Tablet 

 

7. Verapamil 

 

         Gambar 2.19 Struktur kimia Verapamil (DrugBank, 2017) 

Verapamil umumnya digunakan dalam pengobatan angina, hipertensi 

dan juga aritmia. Obat ini termasuk dalam golongan calcium channel 
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blocker dengan efek inotropik negatif yg tinggi dan  dapat mengurang 

curah jantung, memperlambat denyut jantung, dan dapat mengganggu 

konduksi atrioventrikular. Verapamil dapat memicu terjadinya gagal 

jantung, memperparah gangguan konduksi atrioventrikular dan juga dapat 

menyebabkan hipotensi pada penggunaan dosis tinggi dan tidak boleh 

digunakan bersamaan dengan obat golongan beta bloker. Efek samping 

umum yang disebakan penggunaan verapamil adalah konstipasi, edema 

perifer, sakit kepala, mual, palpitasi takikardia, dan ruam (BNF staff). 

Beberapa nama obat nifedipin yang terdapat pada  FDA U.S Food & Drug 

Administration antara lain tertera pada tabel II.15 berikut. 

Tabel II.15 Nama obat, kandungan dan bentuk sediaan verapamil  

menurut FDA U.S Food & Drug Administration 

Drug Name Active Ingredients Dosage Form 

Verapamil HCl Verapamil HCl 120 

mg;180 mg;240 mg 

Tablet ER 

Calan  Verapamil HCl 80 mg; 

120 mg 

Tablet 

Calan Verapamil HCl 5 mg/2 

mL 

Vial 

Verelan  Verapamil HCl  120 

mg;180 mg;240 mg;360 

mg 

Capsule  SR 

Verelan PM Verapamil HCl 100 

mg;200mg; 300 mg 

Capsule ER 

Keterangan: ER (Extended Release) 

 

Nama-nama obat verapamil yang tersedia di pasaran tertera dalam 

tabel II.16 dibawah ini. 

           Tabel II.16 Nama obat, kandungan dan bentuk sediaan verapamil  

yang tersedia di pasaran (ISO Indonesia, 2016) 

NAMA OBAT KANDUNGAN BENTUK SEDIAAN 

Isoptin /Isoptin 

SR 

Verapamil HCl 80 mg Tablet  

Tarka Trandolapril 2 mg, Verapamil 

HCl 180 mg 

Kapsul 
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8. Diltiazem 

 

Gambar 2.20 Struktur kimia Diltiazem (DrugBank, 2017) 

 

Diltiazem merupakan penghambat saluran kalsium benzotiazepin dan 

termasuk tipe non-dihydropyridin (DHP) dari golongan calcium channel 

blocker. Diltiazem efektif digunakan dalam terapi angina. Selain itu 

formulasi diltiazem yang bekerja lebih lama juga sering digunakan dalam 

penanganan hipertensi. Diltiazem mirip dengan vasodilator perifer lainnya 

yang bekerja menghambat masuknya kalsium ekstraseluler melintasi 

membran sel otot polos miokard dan vaskular. Penghambatan tersebut 

menyebabkan terjadinya penurunan kalsium intraseluler sehingga 

menghambat proses kontraksi dari sel otot polos jantung yang 

menyebabkan vasodilatasi areteri koroner dan sistemik, peningkatan 

penyaluran oksigen ke jaringan miokard, menurunnya resistensi perifer 

serta penurunan pada tekanan darah sistemik. Diltiazem dapat digunakan 

pada pasien yang memiliki kontra indikasi atau tidak efektif dalam terapi 

dengan obat-obatan golongan beta bloker. Efek inotropik negatif yang 

ditimbulkan diltiazem lebih rendah dibandingkan dengan verapamil. 

Meskipun demikian, diltiazem tetap harus digunakan dengan hati – hati 

karena kemungkinan terjadi resiko bradikardia. Efek samping umum yang 

terjadi akibat penggunaan diltiazem antara lain pusing, hipotensi, sakit 

kepala, palpitasi, gangguan gastrointestinal, edema (terutama pergelangan 

kaki), hambatan AV (BNF Staff). Beberapa nama obat nifedipin yang 

terdapat pada  FDA U.S Food & Drug Administration antara lain tertera 

pada tabel II.17 berikut. 
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Tabel II.17 Nama obat, kandungan dan bentuk sediaan diltiazem  

menurut FDA U.S Food & Drug Administration 

Drug Name Active Ingredients Dosage Form 

Diltiazem HCl Diltiazem HCl 120 

mg;180 mg; 240 mg; 300 

mg 

Capsule ER 

Diltiazem HCl Diltiazem HCl 30 mg; 60 

mg; 90 mg; 120 mg 

Tablet 

Diltiazem HCl Diltiazem HCl 120 mg; 

180 mg; 240 mg 

Capsule ER 

Diltiazem HCl Diltiazem HCl 5 mg/mL Injectable;injection 

Dilacor XR Diltiazem HCl 120 

mg;180 mg; 240 mg 

Capsule ER 

Cardizem  Diltiazem HCl 30 mg;60 

mg;90 mg;120 mg 

Tablet 

Cardizem CD Diltiazem HCl 120 

mg;180 mg;240 mg;300 

mh;360 mg 

Capsule 

Cardizem LA Diltiazem HCl 120 

mg;180 mg;240 mg;300 

mg;360 mg; 420 mg 

Capsule ER 

Tiazac Diltiazem HCl 120 

mg;180 mg;240 mg; 300 

mg;360 mg;420 mg 

Capsule ER 

Keterangan: ER (Extended Release) 

 

Nama-nama obat diltiazem yang tersedia di pasaran tertera dalam tabel 

II.18 dibawah ini. 

           Tabel II.18 Nama obat, kandungan dan bentuk sediaan diltiazem yang 

tersedia di pasaran (ISO Indonesia, 2016) 

NAMA OBAT KANDUNGAN BENTUK SEDIAAN 

Dilmen Diltiazem HCl 60 mg Tablet  

Diltiazem Diltiazem 30 mg Tablet 

Farmabes Diltiazem HCl 30 mg Tablet 

Herbesser  Diltiazem HCl 30 mg; 60 mg Tablet 

Herbesser SR Diltiazem HCl 90 mg; 180 mg Kapsul 

Herbesser CD Diltiazem HCl 100 mg;200 mg Kapsul 

Herbesser Inj. Diltiazem HCl 10 mg; 50 mg Ampul/vial 

 

 


