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RINGKASAN 
 

STUDI PENGGUNAAN ANTIHIPERTENSI PADA PASIEN STROKE  
(di RSUD Dr. Soetomo Surabaya) 

 
LUSY KURNIAWATI 

 
Stroke merupakan gangguan fungsi otak yang terjadi secara mendadak dengan 

tanda atau gejala klinis baik fokal maupun global yang berlangsung lebih dari 24 jam 
atau dapat menimbulkan kematian yang disebabkan oleh karena gangguan peredaran 
darah. Hipetensi merupakan faktor resiko terjadinya stroke yang utama, dimana dari 
banyak hasil penelitian Penyakit tersebut saling terkait sehingga menjadi penyebab 
kematian di beberapa negara, maka dari itu membutuhkan penanganan yang segera dan 
tepat terhadap kedua penyakit dalam penatalaksanaannya.  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pola penggunaan antihipertensi pada pasien 
stroke serta mengidentifikasi kemungkinan adanya permasalahan terkait pemberian obat 
yang meliputi reaksi obat yang tidak dikehendaki, masalah pemilihan obat, masalah 
dosis obat, interaksi obat, dan masalah lainnya. Penelitian dilakukan secara retrospektif 
pada periode 1 Januari 2014 sampai 31 Desember 2014 di RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya. Penelitian ini telah melalui review dari Komite Etik Penelitian Kesehatan 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Sampel penelitian adalah pasien yang didiagnosis akhir 
stroke dengan hipertensi yang mendapatkan terapi antihipertensi dengan data klinik dan 
data laboratorium yang lengkap (N=60). 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien yang mengalami stroke iskemik (63%) 
dan stroke perdarahan (37%). Pasien yang memiliki jenis kelamin laki-laki (66%) 
sedangkan wanita (34%) hal ini dikarenakan pada laki-laki tidak terdapat hormon 
estrogen sebagai kardioprotektif dan juga adanya faktor resiko stroke yaitu merokok 
yang lebih banyak pada laki-laki; rentang usia pasien paling banyak berada pada 
kelompok usia 55-64 pada stroke iskemik sebesar 28% dan usia 45-54 tahun pada stroke 
perdarahan sebesar 18%, usia > 50 tahun mempunyai potensi lebih besar untuk terkena 
stroke karena faktor resiko yang semakin bertambah banyak. Pada pasien stroke dengan 
hipertensi mendapatkan terapi baik tunggal maupun kombinasi. Dari hasil penelitian ini 
didapatkan bahwa obat antihipertensi yang paling banyak digunakan adalah golongan 
CCB 45% (stroke iskemik) dan 65% (stroke perdarahan), kemudian diikuti oleh ARB 
dan ACEI. Obat antihipertensi parenteral yang paling banyak digunakan adalah 
nicardipin dan antihipertensi oral adalah amlodipine. kombinasi, dan dosis obat 
antihipertensi yang diberikan sudah banyak yang sesuai. Hanya ada satu kombinasi obat 
yang kurang tepat yaitu amlodipine dan diltiazem. 

Problema obat aktual yang ditemui yaitu efek samping batuk (3), pusing (8), 
konstipasi (6) dan hyperkalemia (1). Problema obat potensial yang terjadi adalah 
interaksi obat antihipertensi dengan NSAID, ACEI atau ARB dengan spironolakton, 
ACEI dengan suplemen kalium, Captopril dengan allopurinol, digoxin, metformin dan 
glibenklamid dan interaksi diltiazem dengan simvastatin dan ranitidine. Obat 
antihipertensi juga berinteraksi dngan makanan, diantaraya yaitu captopril, valsartan 
dan amlodipin. 
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