
 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

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 otak (WHO, 1995). Stroke merupakan penyebab 

kematian terbanyak kedua di dunia setelah penyakit jantung dengan angka 

kematian sekitar 4,4 juta orang pertahun dan juga merupakan penyebab 

kecacatan serius menetap nomor satu di seluruh dunia (Aritonang, 2011). Jumlah 

penderita stroke di Indonesia menjadi yang terbanyak dan menduduki urutan 

pertama di Asia. Di Indonesia jumlah penderita terbanyak pada usia di atas 45 

tahun, tapi penderita usia muda juga menunjukkan peningkatan dari segi jumlah. 

Berdasarkan  Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) jumlah penderita stroke  di 

tahun 2007 usia 45-54 tahun sekitar 8 persen dari 59,5 persen penderita stroke, 

sedangkan pada tahun 2013 mencapai 10 persen. Pada Riskesdas 2013 jumlah 

penderita stroke pada usia 15-24 tahun sudah ada yakni 0,2 persen (Prabandari, 

2013). 

Hipertensi merupakan faktor risiko utama terjadinya stroke baik stroke 

iskemik maupun stroke perdarahan. Pada stroke iskemik, hipertensi memegang 

peranan penting pada patogenesis artherosklerosis pembuluh darah besar yang 

selanjutnya akan menyebabkan stroke iskemik oleh karena oklusi trombotik 

arteri, emboli arteri ke arteri atau kombinasi keduanya. Sedangkan pada stroke 

perdarahan hipertensi menyebabkan terjadinya perdarahan intraserebral dan 

subaraknoid yang merupakan kedua jenis perdarahan utama pada stroke 

hemoragik. Terdapat hubungan linier antara tinggi tekanan darah dan insiden 

primer stroke (Aritonang, 2011).  

Dari berbagai penelitian diperoleh bukti yang jelas bahwa pengendalian 

hipertensi, baik sistolik, diastolik, maupun keduanya dapat menurunkan angka 

kejadian stroke. Pengendalian hipertensi tidak cukup dengan minum obat secara 

teratur, faktor-faktor lain yang sekiranya berkaitan dengan hipertensi harus 
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diperhatikan pula. Penurunan berat badan yang berlebihan, pencegahan minum 

obat-obat yang dapat menaikkan tekanan darah, diet rendah garam, dan olah 

raga secara teratur akan menambah tingkat keberhasilan pengendalian hipertensi 

(Gofir, 2009). 

Fakta menunjukkan penggunaan obat antihipertensi dapat mengurangi 

kejadian stroke 35% sampai 44% dan data penelitian lain menunjukkan bahwa 

penurunan tekanan darah hanya 2 mmHg pun sudah mengurangi 10% risiko 

kematian akibat stroke dan 7% kematian akibat serangan jantung (Turana, 

2013). Pemberian antihipertensi pada pasien stroke berbeda pada fase akut dan 

fase kronik. Untuk fase akut digunakan antihipertensi intravena seperti 

diltiazem, nifedipin dan labetolol. Sedangkan pada fase kronis dapat digunakan 

obat antihipertensi oral golongan diuretik, ACE inhibitor, CCB, β-bloker dan 

ARBs. Namun, untuk penurunan tekanan darah yang tinggi pada stroke akut 

sebagai tindakan rutin tidak dianjurkan, karena kemungkinan dapat 

memperburuk keluaran neurologis. Berbagai Guideline (AHA/ASA 2007 dan 

ESO 2009) merekomendasikan penurunan tekanan darah yang tinggi pada stroke 

akut agar dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan kondisi yang 

dialami pasien (PERDOSSI, 2011). 

Ada pula permasalahan terkait penggunaan antihipertensi yang perlu 

diperhatikan, seperti penggunaan obat golongan diuretik yang dapat 

meningkatkan efek obat antihipertensi lain bila digunakan kombinasi sehingga 

penurunan tekanan darah lebih cepat. Atau kombinasi ACEI dan ARBs yang 

dapat mengakibatkan hipotensi, gagal ginjal atau hiperkalemia. Atau pemberian 

ACEI bersamaan dengan Aspirin yang dapat menurunkan efektivitas dari 

antihipertensi golongan ACEI. Sehingga perlu adanya monitoring yang lebih 

terhadap penggunaan antihipertensi pada pasien stroke (Baxter, 2010). 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dilakukan penelitian mengenai 

studi antihipertensi pada sejumlah pasien stroke di RSUD Dr. Soetomo untuk 

mempelajari terapi antihipertensi yang meliputi pemilihan obat, rute pemberian, 

dosis, frekuensi pemberian, lama terapi dan efek samping obat (ESO) yang dapat 

menimbulkan permasalahan terkait antihipertensi (drug related problem) pada 

kasus stroke. Penelitian ini dilakukan di RSUD Dr. Soetomo, Surabaya dengan 
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cara retrospektif dan difokuskan pada antihipertensi yang diberikan sehingga 

dapat sebagai bahan pertimbangan bagi farmasis dalam rangka peningkatan 

mutu pelayanan kepada pasien stroke.     

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan antihipertensi pada pasien stroke di RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Umum 

Mengkaji pola penggunaan antihipertensi pada pasien stroke.  

 

1.3.2  Tujuan Khusus 

1. Mengkaji jenis antihipertensi, dosis, rute, frekuensi pemberian, dan lama 

pemberian antihipertensi pada kasus stroke perdarahan dan stroke iskemik 

2. Mengidentifikasi adanya DRP (drug related problem)/problema terapi obat 

antihipertensi yang mungkin terjadi 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Ilmu Pengetahuan 

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan 

informasi secara umum dan memperjelas gambaran mengenai terapi 

antihipertensi pada kasus stroke. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan 

sebagai sumber informasi bagi peneliti lain yang akan meneliti kasus ini lebih 

lanjut. 

1.4.2 Bagi Instansi 

Bagi instansi terkait, data yang dihasilkan dapat digunakan untuk 

meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian terutama pengelolaan obat pada 

pasien stroke serta diharapkan pula dapat memberi masukan sebagai sarana 

pengawasan dan evaluasi penggunaan antihipertensi pada kasus stroke. 
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