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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Stroke yaitu penurunan sistem saraf fokal secara mendadak yang 

berlangsung minimal dua puluh empat jam dan diduga bermula dari pembuluh 

darah, di tandai dengan iskemik atau hemoragik. Serangan iskemik sementara atau 

Transcient Ischemic Attack (TIAs) merupakan penurunan sistem saraf iskemik 

fokal berlangsung kurang dari 24 jam dan biasanya kurang dari 30 menit 

(schwinghammer, 2015). 

Stroke merupakan salah satu penyebab kecacatan nomor satu di dunia 

setelah penyakit kardiovaskular dan kanker. Sekitar dua pertiga kejadian stroke 

terjadi di negara-negara berkembang dengan insidens stroke yang akan meningkat 

seiring bertambahnya usia (Susanti dan Pinzon, 2018). Menurut  data  dari  

theatlas of heart disease and stroke tahun 2004, stroke juga merupakan penyebab 

kematian terbanyak nomor 2 di dunia (usia > 60 tahun) dan nomor 5 (usia 15-59 

tahun) (Presley, 2014). Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang 

memiliki prevalensi cukup tinggi terhadap penyakit stroke, yaitu terdapat 4,4 juta 

orang mengalami stroke, sedangkan di Indonesia sendiri diperkirakan terjadi pada 

sekitar 800–1000 kasus stroke setiap tahunnya (Nurmawan et.al., 2016). 

Berdasarkan hasil Riset Kesahatan Dasar (Riskesdas) pada 2013 yang lalu, 

prevalensi penyakit stroke di Indonesia semakin tinggi dengan bertambahnya usia. 

Tenaga kesehatan mendiagnosis kejadian stroke semakin besar yang terjadi pada 

usia diatas tujuh puluh lima tahun sebesar empat puluh tiga koma satu persen dan 

terendah pada usia lima belas-dua puluh empat tahun sebesar nol koma dua 

persen. Prevalensi didasari dari jenis kelamin yang lebih tinggi pria sebesar tujuh 

koma satu persen dari pada wanita sebesar enam koma delapan persen, dari 

tempat tinggal dan prevalensi di perkotaan lebih tinggi sebesar (8,2%) 

dibandingkan dengan daerah pedesaan sebesar (5,7%). Dari hasil diagnosis tenaga 

kesehatan pada tahun 2013 menjelaskan bahwa hasil data stroke termasuk urutan 

kesepuluh paling tinggi di Indonesia, yaitu sebesar tujuh koma nol permill dan 

dua belas koma satu permill yang terkena gejala stroke. Prevalensi tertinggi 

terdapat diprovinsi Sulawesi Utara sebesar (10,8%) dan terendah diprovinsi Papua 
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sebesar (2,3%). Provinsi Lampung memiliki angka kejadian sebanyak 42.815 

orang (7,7%) (Taufiqurrohman dan Sari, 2016). 

Menurut Nasional Stroke Association (NSA) tahun 2012 stroke dibagi 

menjadi dua, yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik. Dua pertiga dari seluruh 

kejadian stroke adalah stroke iskemik dan sepertiganya adalah hemoragik. Stroke 

iskemik adalah sumbatan pembuluh darah oleh thromboembolic (tersumbatnya 

pembuluh darah oleh bekuan darah) yang mengakibatkan daerah di bawah 

sumbatan tersebut mengalami iskemik, sedangkan stroke hemoragik terjadi akibat 

adanya mycroaneurisme (pelebaran arteriol yang berbentuk kantong-kantong kecil 

yang pecah) (Solehin et.al., 2016).  

Tujuan pengobatan stroke iskemik untuk menurunkan cedera neurologi 

yang sedang berlangsung dan mengurangi angka kematian serta cacat jangka 

panjang, dan dapat mencegah serangan stroke yang berulang (schwinghammer, 

2015). Salah satu tata laksana farmakologi secara menyeluruh pada stroke iskemik 

adalah antiplatelet merupakan salah satu golongan obat yang digunakan dalam 

pengobatan stroke iskemik. Golongan obat ini sering digunakan pada pasien  

stroke  untuk  pencegahan stroke ulangan dengan mencegah terjadinya agregasi 

platelet (Presley, 2014). Aspirin, clopidogrel maupun extended-release 

dipiridamolaspirin (ERDP-ASA) merupakan terapi antiplatelet yang 

direkomendasikan. Clopidogrel mempunyai lebih kuat dalam menghambat 

aktivasi platelet disbanding asetosal. Dalam dosis 75 mg clopidogrel 

menunjukkan kecepatan absorbsi oral, menghambat agregasi platelet secara 

signifikan (40-60%). Clopidogrel menunjukkan kemampuan menurunkan resiko 

relative sebanyak 8,7-19,2 % dibandingkan dengan asetosal pada pencegahan 

IMA, Stroke iskemik atau kematian vascular (Yusetyani’ dan Syifa, 2014). 

Berdasarkan penelitian kurniasari Clopidogrel dapat digunakan sebagai terapi akut 

pada stroke iskemik dengan presentase 18,75 % (Kurniasari, 2017). Clopidogrel 

mampu meningkatkan progresif dan mencapai kadar tunak antara hari ke 3 dan 7. 

Pada keadaan tunak tingkat hambatan mencapai 40%-60% pada dosis 75 mg 

(Putramas, 2017). Clopidogrel bekerja dengan memblok reseptor Adenosine 

Difosfat (ADP) sehingga tidak terjadi aktivasi platelet dan pembekuan darah 

(Michael dan Ramadhania, 2017). Kedua obat ini dapat digunakan secara 
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monoterapi ataupun kombinasi, tetapi pada umumnya untuk pengobatan awal 

diberikan monoterapi antara asetosal atau klopidogrel. Berbagai faktor 

diantaranya meliputi harga dan ketersediaan obat membuat klopidogrel lebih 

direkomendasikan beberapa dokter dalam mengatasi serangan stroke (Purnama 

et., al, 2013). Dari sisi farmakoekonomi clopidogrel merupakan antiplatelet 

dengan kisaran harga 20 kali lebih mahal dibandingkan dengan aspirin 

(Yusetyani’ dan Syifa, 2014). Dari hasil data di atas, maka penelitian ini dapat 

dilaksanakan yang bertujuan untuk mengetahui pola penggunaan clopidogrel pada 

pasien stroke iskemik sehingga dapat memiliki efek terapi yang maksimal. 

Penelitian ini dilakukan di RSUD Sidoarjo. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan pengobatan clopidogrel pada pasien stroke 

iskemik di RSUD Sidoarjo? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Mengetahui pola penggunaan terapi clopidogrel pada pasien stroke iskemik 

di  RSUD Sidoarjo yang bertujuan untuk mendapatkan profil pengobatan yang 

rasional. 

1.3.2 Tujuan khusus 

Mengetahui pola penggunaan terapi clopidogrel meliputi jenis, rute dan 

dosis pada pasien stroke iskemik di RSUD Sidoarjo yang dikaitkan beserta data 

laboratorium dan data klinik. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Mengetahui penatalaksanaan pengobatan berdasarkan farmakologi pada 

pasien stroke iskemik agar tenaga farmasi dapat menjelaskan asuhan 

kefarmasian dan dapat bekerjasama dengan rekan medis lainnya. 

b. Melalui penelitian ini, hasil data dapat di jadikan sumber informasi kepada 

masyarakat umum. 

 

 


