
 

 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Stroke 

  2.1.1 Definisi Stroke 

   Stroke atau disebut dengan Cerebrovascular Accident (CVA) 

adalah gangguan fungsional 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 adalah suatu serangan pada otak 

akibat gangguan pembuluh darah dalam mensuplai darah yang membawa 

oksigen dan glukosa untuk metabolisme sel-sel otak agar dapat tetap 

melaksanakan fungsinya. Serangan ini bersifat mendadak dan menimbulkan 

gejala sesuai dengan bagian otak yang tidak mendapat suplai darah tersebut 

(Nastiti, 2012).  

2.1.2 Epidemiologi Stroke  

Saat ini ada sekitar 6,5 juta penderita stroke di Amerika Serikat, dan 

stroke menjadi penyebab utama kecacatan pada orang dewasa (Dipiro et.al, 

2011). Menurut WHO, ada 15 juta populasi terserang stroke setiap tahun di 

seluruh dunia dan terbanyak adalah usia tua dengan kematian rata-rata setiap 

10 tahun antara 55 dan 85 tahun. Di Indonesia jumlah penderita stroke menjadi 

yang terbanyak dan menduduki urutan pertama di Asia. Stroke merupakan 

penyebab kecacatan serius menetap nomor satu di seluruh dunia. Di Indonesia 

jumlah penderita terbanyak pada usia di atas 45 tahun, tetapi 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). 
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2.1.3 Klasifikasi Stroke 

  Stroke dibagi menjadi dua jenis, yaitu stroke iskemik dan stroke 

perdarahan. Stroke iskemik dibagi menjadi trombotik dan emboli, sedangkan 

strok perdarahan dibagi menjadi perdarahan intra serebral dan perdarahan sub 

arachnoid (Dipiro et.al, 2011). 

1.  Stroke Iskemik  

A.  Stroke Infark Trombotik  

Stroke yang disebabkan oleh karena adanya oklusi pembuluh darah 

yang disebabkan adanya trombus. Oklusi dapat terjadi di satu atau lebih 

pembuluh darah. Oklusi tersebut terjadi karena adanya arterosklerosis dan 

pertumbuhan yang berlebihan pada jaringan fibrous di muscular, serta 

adanya timbunan lemak yang membentuk plak di pembuluh darah yang 

mengakibatkan menyempitnya atau bahkan tertutupnya pembuluh darah 

(Caplan, 2005). 

B.  Stroke Infark Emboli  

Iskemia otak yang disebabkan oleh emboli. Emboli dapat berasal 

dari jantung ataupun selain jantung. 

           Penyebab emboli: 

1. Berasal dari jantung 

- Aritmia dan gangguan irama jantung lainnya  

       - Infark jantung disertai dengan mural thrombus 

       - Endokarditis bakterial akut maupun sub akut 

       - Kelainan jantung lainnya 

       - Komplikasi pembedahan jantung 

       - Katub jantung protese 

       - Vegetasi endokardial non bakterial 
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       - Prolaps katub mitral 

- Emboli paradoksikal 

              - Myxoma 

2. Berasal dari selain jantung  

      - Atherosklerosis aorta atau arteri lainnya 

       - Diseksi karotis atau vertebra basiler 

       - Thrombus vena pulmonalis  

       - Lemak, tumor, udara  

       - Komplikasi pembedahan rongga thoraks atau leher  

  - Thrombosis vena pelvis atau ekstremitas inferior atau shunting jantung 

kanan ke kiri ( Margono, 2011).  

2.  Stroke Perdarahan  

     A. Perdarahan Intra Serebral (PIS) 

Perdarahan ini mengenai pada parenkim otak, terjadi 10-15% dari 

kejadian stroke. Insidennya 10-20 kasus per 100.000 penduduk dunia dan 

meningkat dengan bertambahnya umur. Seringkali pada laki-laki 

(Margono dan Djohan, 2011). Perdarahan ini biasanya diakibatkan oleh 

hipertensi. Peningkatan tekanan dan aliran darah dapat mengakibatkan 

pecahnya atau rusaknya pembuluh darah arteri di otak sehingga 

mengakibatkan terjadinya perdarahan (Caplan, 2005). Pada pasien dengan 

hipertensi darah berasal dari bifurkatio arteri yag kecil dan bercabang – 

cabang yang mengalami scar dan degenerasi. Perdarahan biasanya pada 

struktur bagian otak dalam misalnya basal ganglia, kapsula interna, pons, 

dan thalamus (Margono dan Djohan, 2011).  

PIS bisa juga disebabkan karena adanya kelainan bentuk vaskular 

misalnya AVM (Arteriovenous Malformation),AVF (Arteriovenous 

Fistula) micro AVM seperti cavernous angioma. Lokasi PIS ini bisa lebar 

atau dalam dan biasanya tidak berhubungan dengan hipertensi (Margono 

dan Djohan, 2011). 
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B. Perdarahan Sub Arachnoid (PSA) 

Angka kejadian PSA adalah 5% dari semua kasus stroke dan 

menyerang hampir 30.000 penduduk Amerika tiap tahun. Insiden PSA 

meningkat dengan bertambahnya usia. Kejadian PSA sering terjadi pada 

rentang usia 40-50 tahun. Sekitar 80% kasus PSA disebabkan oleh 

perdarahan spontan (nontraumatik) akibat pecahnya aneurisma saccular 

intracranial. PSA aneurisma biasanya ditandai dengan nyeri hebat di kepala 

seperti “terserang petir”. Pecahnya aneurisma pada pasien PSA 

mengakibatkan penurunan kesadaran sementara yang disebabkan oleh 

lonjakan akut tekanan intrakranial dan penurunan tekanan perfusi akut arteri 

sereberal. Perdarahan intrakranial yang berlangsung lama dapat mengurangi 

aliran sirkulasi intrakranial dan menyebabkan edema serebral global serta 

hipertensi intrakranial refrakter bahkan kematian. Penyebab yang lain (20%) 

adalah akibat malformasi vaskuler, aneurisma infeksi (mikotik), dan 

beberapa kondisi lain (Margono dan Wardah, 2011; Freeman, 2012). 

2.1.4 Faktor Resiko Stroke  

Banyaknya kejadian stroke ,dikarenakan beberapa faktor resiko yaitu 

faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi seperti umur, jenis kelamin, ras, 

dan faktor genetik dan faktor resiko yang dapat dimodifikasi seperti 

hipertensi, diabetes mellitus, hiperkolesterol, kegemukan, penyakit jantung, 

alkohol, merokok, penyalahgunaan obat, sleep dan apnea (Turana, 2013).  

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hipertensi merupakan 

faktor resiko independen utama untuk kedua jenis stroke yaitu iskemik dan 

perdarahan, sekitar 50% sampai 60% dari pasien stroke dipicu oleh 

hipertensi, terutama ketika dikombinasikan dengan gejala peningkatan 

denyut nadi (Hocker, 2010). Klasifikasi faktor resiko stroke dapat dilihat 

pada Tabel II.1 
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Tabel II.1 Faktor Resiko Stroke (Margono, et.al, 2011). 

No. Faktor Resiko Keterangan 

1 Tidak dapat dimodifikasi Usia 

Ras 

Jenis kelamin  

Riwayat keluarga menderita 

Penyakit vaskular 

2 Dapat dimodifikasi Hipertensi 

Penyakit jantung 

Obesitas 

Resistensi insulin 

Sindroma metabolik 

Diabetes  
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Merokok 

Dislipidemia 

Inaktivitas fisik 

Oral kontrasepsi 

Menderita TIA atau stroke 
sebelumnya 

 

2.2 Tinjauan Hipertensi  

 2.2.1 Definisi  

Hipertensi merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan peningkatan 

tekanan darah sistolik 140 mmHg dan atau tekanan diastolik  90 mmHg 

(Dipiro et.al, 2011). 

    2.2.2 Epidemiologi  

Berdasarkan data Riskesdas 2007 menunjukkan prevalensi hipertensi 

di Indonesia yang cukup tinggi yaitu 31,7% (Departemen Kesehatan RI, 

2011). Hipertensi merupakan suatu jenis penyakit pembunuh paling dahsyat 

di dunia ini. Sebanyak 1 miliar orang di dunia atau 1 dari 4 orang dewasa 

menderita penyakit ini. Penyakit ini mendapat perhatian dari semua kalangan 

masyarakat mengingat dampak yang timbul baik jangka pendek maupun 

jangka panjang (WHO, 2011). 

2.2.3 Etiologi  

Sekitar 90-95 % etiologi hipertensi tidak diketahui atau biasa disebut 

dengan hipertensi esensial atau primer tetapi sebagian kecil menunjukkan 

adanya hipertensi sekunder yaitu hipertensi yang memiliki penyebab spesifik. 

Apabila penyebab dapat diidentifikasi maka hipertensi tersebut dapat 

dikendalikan bahkan dapat disembuhkan (Dipiro et.al, 2011). Etiologi 

hipertensi bisa dilihat pada tabel II.2 

Tabel II.2 Etiologi Hipertensi (Dipiro et.al, 2011) 
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Hipertensi essensial Hipertensi sekunder 

Faktor genetik  

Intake garam yang berlebihan  

Alkoholik 

Obesitas  

Stres 

Perokok  

Kurangnya intake kalsium, 
potasium dan magnesium. 

CKD  

Penyakit renovaskular 

Gangguan hormon paratiroid  

Cushing syndrome 

Gangguan hormon tiroid  

Primary aldosteronism 

Induksi obat (amfetamin, dekongestan, 
siklosporin, takrolimus, kortikosteroid, 
alkaloid ergot, kontrasepsi oral yang 
mengandung estrogen) 

 

2.2.4 Klasifikasi  

Menurut JNC – 7 , kriteria hipertensi yaitu tekanan darah sistolik 

(TDS) 140 mmHg atau tekanan darah diastolik (TDD) 90 mmHg. JNC-7 

membagi hipertensi menjadi 2 stadium sedangkan pedoman yang lain 

membagi dalam 3 derajat hipetensi.Pada JNC -7, TDS 120-139 mmHg  atau 

TDD  80-89 mmHg dimasukkan dalam klasifikasi prehipertensi, dimana 

pedoman lain menyebutkan sebagai tekanan darah normal atau normal tinggi 

(Peterson, 2014). Klasifikasi tekanan darah berdasarkan JNC-7 dapat dilihat 

pada tabel II.3 

 Tabel II.3 Klasifikasi tekanan darah berdasarkan JNC-7 (Peterson, 2014).  

Klasifikasi Tekanan 

Darah 

Tekanan Darah 

Sistolik (mmHg) 

Tekanan Darah 

Diastolik (mmHg) 

Normal 

Prehipertensi  

Hipertensi derajat 1 

<120 

120-139 

140-159 

Dan <80 

atau 80-89 

atau 90-99 
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Hipertensi derajat 2 160 atau 100 

 

Klasifikasi ini tidak mengelompokkan hipertensi dengan atau tanpa 
faktor resiko atau kerusakan target organ. 

 

 

 

2.2.5 Faktor resiko 

Hipertensi dapat muncul akibat dari suatu keadaan yang beresiko  

menyebabkannya seperti yang tercantum pada Tabel 2.4 

Tabel II.4 Faktor resiko hipertensi (Kusuma, 2010) 

Faktor resiko utama 

1. Hipertensi  
2. Usia (>55 tahun untuk pria dan > 65 tahun untuk wanita) 
3. Diabetes mellitus 
4. Peningkatan kolesterol LDL (atau total) atau penurunan 

kolesterol HDL  
5. Laju filtrasi glomerulus (LFG) < 60 ml/menit  
6. Riwayat penyakit jantung keluarga (<55 tahun pada pria atau 

<65 tahun pada wanita) 
7. Mikroalbuminuria  
8. Obesitas  
9. Aktivitas fisik kurang  
10. Merokok 

 

2.2.6 Patofisiologi  

 Tekanan darah ditentukan oleh curah jantung, resistensi vaskular 

sistemik, dan volume sirkulasi. Kunci penentuan resistensi vaskular sistemik adalah 

vasokonstriksi arteriol dan penentu volume sirkulasi adalah penanganan natrium 

oleh ginjal. Penurunan perfusi ginjal menstimulasi aparatus jukstaglomerular untuk 

melepaskan renin, yang bekerja memecah angiotensinogen menjadi angiotensin I di 
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ginjal dan plasma. Angiotensin I dikonversi menjadi angiotensin II oleh enzim 

pengkonversi yang terdapat di plasma,sel endotel vaskuler, paru, dan ginjal. 

Angiotensin II merupakan vasokonstriktor sehingga dapat mengakibatkan 

hipertensi melalui vasokonstriktor sistemik dan menstimulasi pelepasan aldosteron, 

yang memacu retensi natrium dan air (Kusuma, 2010).  

 

2.2.7  Macam – macam Antihipertensi  

    1.  Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors (ACEI) 

ACEI dapat memperlambat penurunan laju filtrasi glomerulus 

dan mencegah progresivitas albuminuria serta memiliki perlindungan 

pada ginjal. Mekanisme kerja obat ini yaitu menghambat konversi 

angiotensin I amenjadi angiotensin II dan memblok agen vasodilator 

yaitu bradikinin. Sehingga, tekanan kapiler glomerulus menurun dan 

mengurangi albuminuria. Angiotensin II dihasilkan oleh dua jalur 

yaitu jalur enzimatik angiotensin-converting dan jalur enzimatik 

chymases tetapi ACEI hanya menghambat angiotensin II pada jalur 

enzimatik angiotensin-converting (Dipiro et.al, 2011). 

Dosis 

Beberapa macam golongan ACEI yang poten yaitu captopril 

dan enalapril di mana captopril biasanya sering digunakan pertama 

kali bila dibandingkan dengan enalapril. Macam obat dan dosis 

golongan ACEI bisa dilihat pada tabel II.5 
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Tabel II.5 Macam nama dan dosis golongan ACEI (Dipiro et.al, 
2011). 

 

Penyesuaian dosis perlu dilakukan bila terdapat kondisi yang 

tidak dikehendaki seperti gagal ginjal karena dapat memperburuk 

kondisi tersebut apabila tidak dilakukan penyesuaian dosis (Dipiro 

et.al, 2011). 

Farmakokinetika 

Sebagian besar obat golongan ACEI diberikan melalui peroral 

lewat mulut. Pemberian bersama makanan akan mengurangi absorbsi 

sekitar 30%, oleh karena itu obat ini harus diberikan 1 jam sebelum 

makan. Sebagian besar ACEI (kecuali lisinopril dan captopril) 

merupakan prodrug dan dimetabolisme cepat dengan hidrolisis ester 

khususnya di hati menjadi bentuk diacid yang aktif misalnya enalapril 

yang diubah menjadi enalaprilat. Bentuk obat aktif atau metabolit yang 

aktif sebagian besar diekskresikan melalui urin kecuali fosinoprilat 

Nama obat Dosis awal 

(mg/hari) 

Frekuensi 
penggunaan 
/sehari 

Benazepril 

Captopril  

Enalapril 

Fosinopril 

Lisinopril 

Moexipril  

Perindropil 

Quinapril 

Ramipril   

Trandolapril  

10-40 

25-100 

5-40 

10-40 

10-40 

7,5-30 

4-16 

10-80 

2,5-10 

1-4 

1 atau 2x 

2 atau 3x 

1 atau 2x 

1x 

1x 

1 atau 2x 

1x 

1 atau 2x 

1 atau 2x 

1x 
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diekskresikan melalui saluran empedu. Beberapa perbedaan pada 

parameter farmakokinetik obat ACEI. Captopril cepat diabsorpsi tetapi 

mempunyai durasi kerja yang pendek, sehingga bermanfaat untuk 

menentukan apakah seorang pasien akan berespon baik pada 

pemberian ACEI. Dosis pertama ACEI harus diberikan pada malam 

hari karena penurunan tekanan darah mendadak mungkin terjadi; efek 

ini akan meningkat jika pasien mempunyai kadar natrium rendah 

(Gormer, 2010). 

Efek samping 

Penggunaan obat golongan ACEI dapat menyebabkan efek 

samping yang perlu diperhatikan yaitu hiperkalemia. Insiden tersebut 

beresiko meningkat pada pasien dengan PGK atau pasien yang 

menerima terapi diuretik hemat kalium, ARB, atau penghambat renin 

sehingga perlu dilakukannya pemantauan kalium serum sejak dimulai 

pemberian ACEI atau peningkatan dosis. Selain itu, ESO yang dapat 

mucul yaitu hipotensi pada awal pemberian ACEI terutama pada 

hipertensi dengan aktivitas renin yang tinggi. Pemberian ACEI harus 

berhati-hati pada pasien dengan deplesi cairan dan natrium, gagal 

jantung atau yang mendapat kombinasi beberapa antihipertensi (Dipiro 

et.al, 2011). 

2.  Angiotensin Receptor Blockers (ARBs) 

Obat ini bekerja melalui dua jalur yaitu jalur RAAS yang 

melibatkan enzim angiotensin-converting dan jalur enzimatik yang lain 

seperti chymases atau yang sering disebut dengan jaringan ACE. 

Angiotensin II dapat dihasilkan oleh kedua jalur tersebut. ARBs secara 

langsung memblok angiotensin II pada reseptor AT-1 dan meningkatkan 

interaksi antara angiotensin II dengan reseptor AT-2. Aktivitas reseptor 

AT-1 menyebabkan vasokonstriksi, pelepasan aldosteron, aktivasi 

simpatik, pelepasan hormon antidiuretik dan konstriksi arteriol eferen 

dari glomerulus. Karena obat ini tidak memblok angiotensin II pada 

ADLN_Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Studi penggunaan ... Lusy Kurniawati



 

 

reseptor AT-2 maka stimulasi reseptor tersebut dapat menghasilkan efek 

yang menguntungkan yaitu vasodilatasi, perbaikan jaringan, dan 

penghambatan pertumbuhan sel sehingga ketika obat ini digunakan, efek 

tersebut tetap ada (Dipiro et.al, 2011). 

Dosis 

Golongan ARBs seperti losartan mempunyai kurva dosis-respon 

yang datar, kurva tersebut menunjukkan adanya peningkatan dosis di atas 

signifikan. Sedangkan valsartan dan irbesartan memiliki kurva dosis-

respon dengan rentang yang lebih luas dan lama kerja yang lebih 

panjang. Penambahan diuretik dosis rendah dalam bentuk kombinasi 

dapat meningkatkan respon. Dosis golongan ARBs tercantum pada tabel 

II.6  

 Tabel II.6 Macam nama obat dan dosis golongan ARBs (Aminoff et.al, 
2010). 

Nama obat Dosis 
awal 

(mg 
/hari) 

Rentang dosis 
lazim (mg/hari) 

Frekuensi 
penggunaan 

/ sehari 

Kandesartan  

Kandesartan 

16 

16/12,5 

8-32 

8-32 

1 atau 2 

1 

Eprosartan  

Eprosartan 

600 

600/12,5 

600-800 

600/12,5 atau 600/25 

1 atau 2 

1 

Irbesartan  

Irbesartan dan HCTZ  

150 

150/12,5 

150-300 

150-300 

1 

1 

Olmesartan  

Olmesartan dan HCTZ  

20 

20/12,5 

20-40 

20-40 

1 

1 

Telmisartan  

Telmisartan dan HCTZ  

40 

40/12,5 

20-80 

20-80 

1 

1 
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Valsartan 

Valsartan dan HCTZ  

80 

80/12,5 

80-320 

80-320 

1 

1 

Losartan 

Losartan dan HCTZ  

50 

50/12,5 

50-100 

1 atau 2 tablet 

1 atau 2 

1 atau 2 

 

 

Farmakokinetik 

Kebanyakan ARB mempunyai waktu paruh cukup panjang untuk 

pemberian 1x/ hari. Tetapi kandesartan, eprosartan, dan losartan 

mempunyai waktu paruh paling pendek yaitu  1-2 jam dan diperlukan 

dosis 2x/ hari karena  15% losartan dalam tubuh diubah menjadi 

metabolit (5-carboxylic acid) dengan potensi 10 sampai 40 kali losartan 

dan waktu paruh yang jauh lebih panjang yaitu 6-9 jam sehingga efektif 

dalam menurunkan tekanan darah. Losartan diabsorbsi dengan baik 

melalui saluran cerna dengan bioavailabilitas sekitar 33%. Absorbsinya 

tidak dipengaruhi oleh adanya makanan di lambung. Losartan dan 

metabolitnya tidak menembus sawar darah otak. 

Sebagian besar obat diekresi melalui feses sehingga tidak 

diperlukan penyesuaian dosis pada gangguan fungsi ginjal termasuk 

pasien hemodialisis dan pada usia lanjut. Tetapi dosis harus disesuaikan 

pada gangguan fungsi hepar (Departemen Kesehatan RI, 2011). 

Efek Samping 

ARB mempunyai efek samping paling rendah dibandingkan 

dengan obat antihipertensi lainnya karena tidak mempengaruhi 

bradikinin, ARB tidak menyebabkan batuk kering seperti ACEI. Sama 

halnya dengan ACEI, ARB dapat menyebabkan insufisiensi ginjal dan 

hiperkalemi. Hal-hal yang perlu diperhatikan lainnya sama dengan pada 

penggunaan ACEI (Dipiro et.al, 2011). 
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    3. Diuretik 

Mekanisme kerja diuretik adalah ekskresi garam dan air oleh 

ginjal hingga volume darah dan tekanan darah menurun Selama 

penggunaan diuretik, disarankan membatasi asupan garam untuk 

meningkatkan efektivitas diuretik dalam menurunkan tekanan darah. 

Thiazide diuretics dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik 

antara 10-15 mmHg dan 5-10 mmHg (Dipiro et.al, 2011). 

Dosis 

  Dosis golongan diuretik dapat dilihat pada tabel II.7 

Tabel II.7 Macam nama obat, dosis, dan golongan diuretik (Aminoff et. 
al, 2010) 

Thiazide Diuretics 

Nama obat Dosis awal 

Peroral 

(mg/hari) 

Rentang 

dosis 

(mg/hari) 

Frekuensi 

penggunaan 

/ sehari 

Hidroklorotiazid  

Klortalidon  

Metolazon  

Indapamid  

12,5 atau 25 

12,5 atau 25 

1,25 atau 2,5 

12,5-50 

12,5-50 

1,25-5 

2,5-5 

1 

1 

1 

1 

Loop Diuretics 

Nama Obat Dosis awal 

peroral 

(mg/hari) 

Rentang 

dosis 

(mg/hari) 

Frekuensi 

penggunaan / 

sehari 

Furosemid  

Asam 

20 

50 

40-320 

50-100 

2 atau 3 

1 atau 2 
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Etakrinat  

Bumetanid  

Torsemid  

 

0,25 

2,5 

 

0,5-10 

5-10 

 

2 atau 3 

1 

  

Efek Samping 

Efek samping thiazide diuretics yaitu peningkatan kadar glukosa 

darah, hiperuresemia, hiperkalsemia, dan hipokalemia di mana efek 

samping tersebut dapat tergantung pada dosis yang diberikan. Nilai GFR 

yang semakin menurun dapat menurunkan kemampuan thiazide diuretics 

dalam ekskresi natrium sehingga tekanan darah tidak dapat diturunkan. 

Setelah efek diuresis tercapai maksimal tanpa gejala hipotensi, kram, 

kelelahan atau penurunan fungsi ginjal maka perlu dilakukannya 

penyesuaian dosis ke dosis terendah (Botdorf et al., 2011). 

 

 4. Calcium Channel Blocker (CCB) 

CCB bekerja dengan cara menghambat masuknya kalsium ke 

dalam sel melalui channel-L. Obat ini dibagi 2 golongan besar, yaitu 

nondihidropiridin (kelas fenilalkilamin dan benzotiazepin) dan 

dihidropiridin (1,4-dihidropiridin). Golongan dihidropiridin terutama 

bekerja pada arteri sehingga dapat berfungsi sebagai antihipertensi, 

sedangkan golongan nondihidropiridin mempengaruhi sistem konduksi 

jantung dan cenderung melambatkan denyut jantung, efek hipertensinya 

melalui vasodilatasi perifer dan penurunan resistensi perifer. 

Dihidropiridin mempunyai efek antiproteinuria pada pasien dengan 

albuminuria <500 mh/24 jam tetapi tidak ada efek pada pasien dengan 

albuminuria >500 mg/24jam. Verapamil dan diltiazem tampaknya lebih 

efektif daripada dihidropiridin dalam menurunkan proteinuria dan 

tekanan darah. Semua CCB dimetabolisme di hati. Efek sampingnya 
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kemerahan pada wajah, pusing dan pembengkakan pergelangan kaki 

sering dijumpai, karena efek vasodilatasi CCB dihidropiridin. Nyeri 

abdomen dan mual juga sering terjadi. Saluran cerna juga sering 

terpengaruh oleh influks ion kalsium, oleh karena itu CCB sering 

mengakibatkan gangguan gastro‐intestinal, termasuk konstipasi (Gormer, 

2010). 

Dosis dan Efek Samping 

  Dosis dan efek samping golongan CCB dapat dilihat pada 

tabel II.8 
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Tabel II.8 Macam nama obat, dosis dan Efek samping CCB (Aminoff 
et.al, 2010). 

Golongan Nondihidropiridine 

Nama obat Dosis awal 
peroral 

(mg/hari) 

Rentang 
dosis 

(mg/hari) 

Frekuensi 
penggunaan 

/ sehari 

Efek samping 

Diltiazem  

(Cardiazem SR) 

(Cardiazem CD; 
Cartia XT) 

(Dilacor XR) 

(Tiazac SA) 

90 

 

180 

 

180 atau 240 

240 

180-360 

 

180-360 

 

180-480 

180-540 

2 

 

1 

 

1 

1 atau 2 

Edema, sakit 
kepala, 
gangguan 
pencernaan, 
bradikardi, 
pusing, gagal 
jantung 

Verapamil (Calan 
SR) 

180 180-480 1 atau 2 Hampir sama 
dengan yang 
ditimbulkan 
oleh diltiazem, 
konstipasi dan 
gagal jantung 

Golongan Dihidropiridin 

Amlodipin 
(Norvask) 

Felodipin (Plendil) 

Isradipin 
(Dynacirc) 

(Dynacirc CR) 

Nicardipin (Loxen 
Retard, Perdipin ) 

Nifedipin  

(Vasdalat Retard) 

(Procardia XL) 

Nisoldipin ( Sular) 

2,5 

 

5 

2,5     

5                 

20 

30 

 

30 

30 

 

20 

2,5-10 

 

5-20 

2,5-5 

5-10 

20-40 

30-60 

 

30-120 

30-120 

 

20-60 

1 

 

1 

2 

1 

3 

2 

 

1 

1 

 

1 

Edema, pusing, 
palpitasi, sakit 
kepala, 
hipotensi, 
takikardi, 
gangguan 
pencernan, dan 
efek samping 
tersebut jarang 
terjadi pada 
felodipin dan 
amlodipine 
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5. - Blockers 

β-blocker memblok β-adrenoseptor. Reseptor ini diklasifikasikan 

menjadi reseptor β-1dan β-2. Reseptor β-1 terutama terdapat pada 

jantung sedangkan reseptor β-2 banyak ditemukan di paru-paru, 

pembuluh darah perifer, dan otot lurik. Reseptor β-2 juga dapat 

ditemukan di jantung, sedangkan reseptor β-1 juga dapat dijumpai pada 

ginjal. Reseptor β juga dapat ditemukan di otak. Stimulasi reseptor β 

pada otak dan perifer akan memacu pelepasan neurotransmiter yang 

meningkatkan aktivitas sistem saraf simpatis. Stimulasi reseptor β-1 pada 

nodus sinoatrial dan miokardiak meningkatkan heart rate dan kekuatan 

kontraksi. Stimulasi reseptor β pada ginjal akan menyebabkan pelepasan 

renin, meningkatkan aktivitas sistem renin angiotensin-aldosteron. Efek 

akhirnya adalah peningkatan cardiac output, peningkatan tahanan perifer 

dan peningkatan natrium yang diperantarai aldosteron dan retensi air. 

Terapi menggunakan β-blocker akan mengantagonis semua efek tersebut 

sehingga terjadi penurunan tekanan darah. Β-blocker yang selektif 

(dikenal juga sebagai cardioselective β-blockers), misalnya bisoprolol, 

bekerja pada reseptor β-1, tetapi tidak spesifik untuk reseptor β-1 saja 

oleh karena itu penggunaannya pada pasien dengan riwayat asma dan 

bronkhospasme harus hati-hati. Β-blocker yang non-selektif (misalnya 

propanolol) memblok reseptor β-1dan β-2 (Aminoff et. al, 2010). 

Β-blocker yang mempunyai aktivitas agonis parsial (dikenal 

sebagai aktivitas simpatomimetik intrinsik), misalnya acebutolol, bekerja 

sebagai stimulan β pada saat aktivitas adrenergik minimal (misalnya saat 

tidur) tetapi akan memblok aktivitas β pada saat aktivitas adrenergik 

meningkat (misalnya saat berolah raga). Hal ini menguntungkan karena 

mengurangi bradikardi pada siang hari. Beberapa β-blocker, misalnya 

labetolol, dan carvedilol, juga memblok efek adrenoseptor α perifer. 

Obat lain, misalnya celiprolol, mempunyai efek agonis β-2 atau 

vasodilator. Dosis dari golongan β-bloker dapat dilihat pada tabel II.9  
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Tabel II.9 Macam nama obat, dosis dan efek samping golongan   β-
blocker (Aminoff et. al, 2010). 

Selektif 

Nama obat Dosis 
awal 
peroral 
(mg/hari) 

Rentang 
dosis 
(mg/hari) 

Frekuensi 
penggunaan 
/ sehari 

Efek samping 

Asebutolol 
(Sectral, 
Setrazide) 

Atenolol 
(Tenormin, 
Betablok) 

Bisoprolol dan  

Hidroklorotiazid 
(Lodoz) 

Metoprolol 
(Lopresor, 
Loprolol, 
Seloken ) 

Toprol XL (SR 
preparation) 

200 

 

25 

 

5/6,25 

 

 

50 

 

 

 

50 

200-1200 

 

 

25-200 

 

 

2,5-10 

6,25 

 

50-200 

 

 

 

50-200 

1 atau 2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 atau 2 

 

 

 

1 

Pemberhentian 
tiba-tiba dapat 
menyebabkan 
rebound 
hypertension; 
dosis rendah 
s/d sedang 
menghambat 
reseptor β-1, 
dosis tinggi 
menstimulasi 
reseptor β-2; 
dapat 
menyebabkan 
asma bila 
selektivitas 
hilang 

Non- Selektif  

Karvedilol 
(Dibloc, V bloc) 

Labetalol 
(Normodyne, 
Trandate) 

Nadolol 
(Corgard) 

Pindolol 
(Levatol) 

Propanolol 

6,25 

 

100 

 

 

20 

 

12,5-100 

 

200-1200 

 

 

20-160 

 

2 

 

2 

 

 

1 

 

Pemberhentian 
tiba-tiba dapat 
menyebabkan 
rebound 
hypertension; 
menghambat 
reseptor β-1 
dan β-2 pada 
semua dosis, 
dapat 
memperparah 
asma 
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(Inderal, 
Frmadral) 

Timolol  

(Blokarden) 

5 

 

20 

 

 

5 

10-60 

 

40-320 

 

 

10-40 

2 

 

2 

 

 

2 

 

Farmakokinetika 

Perbedaan farmakokinetika golongan β-blocker meliputi 

metabolisme lintas pertama, rute eliminasi, derajat lipofilisitas, dan 

waktu paruh. Propanolol dan metoprolol mengalami metabolisme lintas 

pertama sehingga dosis yang dibutuhkan untuk memblok reseptor β 

berbeda pada setiap individu. Atenolol dan nadolol diekskresi melalui 

ginjal sehingga penyesuaian dosis perlu dilakukan pada pasien yang 

memiliki penyakit ginjal kronik. Selain itu, propanolol memiliki sifat 

yang lebih lipofil bila dibandingkan dengan atenolol. Derajat lipofilisitas 

terkait dengan atenolol. Derajat lipofilisitas terkait dengan penembusan 

pada sistem saraf pusat yang dapat menyebabkan efek pusing dan 

mengantuk (Dipiro et. al, 2011).  

2.3 Patofisiologi Stroke Akibat Hipertensi 

 2.3.1 Stroke iskemik 

Rata-rata aliran darah otak yang normal 50 mL/100 g per menit, dan ini 

dipertahankan melalui berbagai tekanan darah (rata-rata tekanan arteri dari 50 

sampai 150 mmHg) dengan proses yang disebut autoregulasi cerebral. 

Pembuluh darah otak melebar dan menyempit sebagai respon terhadap 

perubahan tekanan darah, tetapi proses ini dapat terganggu oleh aterosklerosis, 

hipertensi kronis, dan cedera akut, seperti stroke. Hipertensi kronis dan tidak 

terkendali akan memicu kekakuan dinding pembuluh darah kecil yang dikenal 

dengan mikroangiopati. Hipertensi juga akan memicu munculnya timbunan 
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plak pada pembuluh darah besar. Timbunan plak akan menyempitkan lumen 

pembuluh darah. Kemudian, ketika terjadi stres dapat mengakibatkan pecahnya 

plak, paparan kolagen, agregasi platelet, dan pembentukan bekuan. Bekuan 

dapat tetap berada di intima, menyebabkan oklusi lokal, atau berpindah sebagai 

emboli, sampai menuju pembuluh darah dalam  otak. Dalam kasus emboli 

kardiogenik, stasis darah di atrium atau ventrikel jantung menyebabkan 

pembentukan gumpalan lokal yang dapat lepas dan berjalan langsung melalui 

aorta ke sirkulasi serebral. Hasil akhir dari kedua pembentukan trombus dan 

emboli adalah oklusi arteri, penurunan aliran darah otak dan menyebabkan 

iskemia (Pinzon, 2010). 

Ketika aliran darah lokal otak menurun di bawah 20 mL/100 g per 

menit, iskemia dapat terjadi dan ketika pengurangan lebih lanjut di bawah 12 

mL/100 g per menit bertahan, kerusakan permanen otak terjadi, yang disebut 

infark. Jaringan yang iskemik tetapi mempertahankan integritas membran 

disebut sebagai penumbra iskemik karena biasanya mengelilingi inti infark. 

Penumbra ini berpotensi diselamatkan melalui intervensi terapeutik (Dipiro et 

al, 2011). 

Pengurangan dalam penyediaan nutrisi ke sel iskemik akhirnya 

mengarah pada menipisnya fosfat energi tinggi (misalnya, adenosin trifosfat 

[ATP]), akumulasi ekstraseluler kalium, natrium intraseluler, dan air, yang 

menyebabkan sel membengkak dan akhirnya lisis. Peningkatan kalsium 

intraseluler yang mengikuti hasil dalam aktivasi lipase, protease, dan 

endonuklease dan pelepasan asam lemak bebas dari membran fosfolipid. 

Langkah penting adalah kerusakan pada mitokondria. Selain itu, ada pelepasan 

asam amino, seperti glutamat dan aspartat, yang meningkatkan kerusakan saraf 

dan akumulasi asam lemak bebas, termasuk asam arakidonat, dan hasil dalam 

pembentukan prostaglandin, leukotrien, dan radikal bebas. Pada iskemia, 

besarnya produksi radikal bebas menguasai sistem pembilasan normal, 

meninggalkan molekul-molekul reaktif untuk menyerang membran sel dan 

berkontribusi terhadap asidosis intraseluler pemasangan. Semua peristiwa ini 

ADLN_Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Studi penggunaan ... Lusy Kurniawati



 

 

terjadi dalam waktu 2 sampai 3 jam dari timbulnya iskemia dan berkontribusi 

terhadap kematian sel utama (Dipiro et al, 2011). 

Kemudian target untuk intervensi dalam proses patofisiologis yang 

terlibat setelah iskemia serebral termasuk masuknya sel-sel inflamasi aktif, 

mulai dari 2 jam setelah timbulnya iskemia dan berlangsung selama beberapa 

hari. Juga, inisiasi apoptosis, atau sel mati, diduga terjadi berjam-jam setelah 

masuk fase akut dan dapat mengganggu pemulihan dan perbaikan jaringan 

otak (Dipiro et al, 2011). 

 2.3.2 Stroke Perdarahan 

Stroke perdarahan didefinisikan sebagai cedera neurologis akut yang 

diakibatkan karena adanya perdarahan di dalam kepala sehingga darah tersebar 

ke daerah parenkim otak dan cairan serebrospinal sehingga menyebabkan 

kerusakan pada jaringan sekitar yang ditandai dengan kematian pada sel 

(karena tidak adanya asupan darah dan oksigen ke otak), terbentuknya 

gumpalan darah, serta pecahnya pembuluh darah melalui efek mekanik 

parenkim dan neurotoksisitas dari komponen darah dan produk degradasi 

jaringan (Dipiro et al, 2011). 

Perdarahan intraserebral biasanya timbul karena pecahnya 

mikroaneurisma akibat hipertensi maligna. Hal ini paling sering terjadi di 

daerah subkortikal, serebelum, dan batang otak. Hipertensi kronik 

menyebabkan pembuluh arteriola berdiameter 100 – 400 mikrometer 

mengalami perubahan patologi pada dinding pembuluh darah tersebut berupa 

lipohialinosis, nekrosis fibrinoid serta timbulnya aneurisma tipe Bouchard. 

Pada kebanyakan pasien, peningkatan tekanan darah yang tiba-tiba 

menyebabkan rupturnya penetrating arteri yang kecil. Keluarnya darah dari 

pembuluh darah kecil membuat efek penekanan pada arteriol dan pembuluh 

kapiler yang akhirnya membuat pembuluh ini pecah juga. Hal ini 

mengakibatkan volume perdarahan semakin besar (Caplan, 2005). 

Elemen-elemen vasoaktif darah yang keluar serta kaskade iskemik 

akibat menurunnya tekanan perfusi, menyebabkan neuron-neuron di dearah 
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yang terkena darah dan sekitarnya lebih tertekan lagi. Gejala neurologik timbul 

karena ekstravasasi darah ke jaringan otak yang menyebabkan nekrosis. 

Perdarahan subarachnoid (PSA) terjadi akibat pembuluh darah di sekitar 

permukaan otak pecah, sehingga terjadi ekstravasasi darah ke ruang 

subarachnoid. Perdarahan subarachnoid umumnya disebabkan oleh rupturnya 

aneurisma sakular atau perdarahan dari arteriovenous malformation (Caplan, 

2005). 

2.4 Managemen Terapi Stroke dengan Hipertensi 

      Managemen terapi antihipertensi berdasarkan PDT Ilmu Penyakit Saraf 

Rumah Sakit Dokter Soetomo: 

 Pada stroke iskemik: obat antihipertensi diberikan jika tekanan sistolik 

>220 mmHg atau tekanan diastolik >120 mmHg. Pemberian obat 

antihipertensi pada keadaan tekanan darah < 220/120 mmHg dilakukan 

jika ada rencana pemberian rtPA, atau stroke akut dengan disertai 

ensefalopati hipertensif, diseksi aorta, gagal ginjal akut, edema paru akut, 

gagal jantung kiri, infark miokard akut. Oleh karena itu penurunan 

tekanan darah secara cepat dapat memperburuk kondisi otak, maka 

pemberian nifedipin sublingual dan antihipertensif lain yang 

mengakibatkan penurunan tekanan darah dengan cepat, harus dihindari. 

 Pada stroke perdarahan: mengikuti penanganan hipertensi pada stroke 

akut American Stroke Association (AHA/ASA) yang diterbitkan pada 

tahun 2007, yang merekomendasikan bahwa jika SBP adalah >180 

mmHg atau MAP adalah >130 mmHg, pengurangan sederhana dalam BP 

(misalnya, MAP dari 110 mmHg atau menargetkan BP 160/90 mmHg) 

harus dipertimbangkan menggunakan intermiten atau kontinu intravena 

(iv) obat untuk mengontrol BP. Namun, apakah SBP nilai cut off dari 

160 mmHg atau MAP nilai cutoff dari 110 mmHg mempengaruhi DIA 

belum dievaluasi. 

 Penatalaksanaan hipertensi berdasarkan PERDOSSI 2011 
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 Stroke Iskemik : Tekanan darah tidak perlu segera diturunkan, kecuali 

bila tekanan sistolik ≥220 mmHg, diastolik ≥120 mmHg, Mean Arterial 

Blood Pressure (MAP) ≥130 mmHg (pada 2 kali pengukuran dengan 

selang waktu 30 menit), atau didapatkan infark miokard akut, gagal 

jantung kongestif serta gagal ginjal. Penurunan tekanan darah maksimal 

adalah 20%, dan obat yang direkomendasikan: natrium nitroprusid, 

penyekat reseptor alfa-beta, penyekat ACE, atau antagonis kalsium. 

 Stroke Perdarahan : Tekanan darah harus diturunkan sampai tekanan 

darah premorbid atau 15-20% bila tekanan sistolik >180 mmHg, 

diastolik >120 mmHg, MAP >130 mmHg, dan volume hematoma 

bertambah. Bila terdapat gagal jantung, tekanan darah harus segera 

diturunkan dengan labetalol iv 10 mg (pemberian dalam 2 menit) sampai 

20 mg (pemberian dalam 10 menit) maksimum 300 mg. 

2. 5 Tinjauan tentang Drug Related Problem (DRP) 

Drug Related Problems (DRPs) merupakan kejadian tidak diinginkan yang 

menimpa pasien yang berhubungan dengan terapi obat. Penelitian di Inggris 

menunjukkan adanya 8,8% kejadian Drug Related Problems (DRPs) yang terjadi 

pada 93% pasien. Data Minnesota Pharmaceutical Care Project menunjukkan 

bahwa 17% dari masalah terapi obat yang telah diidentifikasi dan dikategorikan 

sebagai pasien menerima obat yang salah (Cipolle, 2012). 

 2.5.1 Klasifikasi  

 1. Dosis Obat Sub Terapeutik  

    Pemberian obat dengan dosis sub terapeutik mengakibatkan 

ketidakefektifan terapi obat. Hal ini dapat disebabkan oleh: 

a. Dosis yang digunakan terlalu rendah untuk menghasilkan respon 

yang dikehendaki. 

b. Konsentrasi obat dalam plasma penderita berada di bawah rentang 

terapi yang dikehendaki. 

c. Saat profilaksis tidak tepat bagi penderita. 
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d. Obat, dosis, rute, formulasi tidak sesuai. 

e. Dosis dan interval tidak sesuai. 

2. Dosis Obat Berlebihan  

   Pemberian obat dengan dosis berlebih mengakibatkan kemungkinan 

munculnya toksisitas. Hal ini dapat disebabkan oleh: 

a. Dosis obat terlalu tinggi untuk penderita 

b. Konsentrasi obat dalam plasma penderita diatas rentang terapi yang 

dikehendaki. 

c. Dosis obat penderita dinaikkan terlalu cepat. 

d. Penderita mengakumulasi obat karena pemberian dalam waktu yang 

lama. 

e. Obat, dosis, dan rute tidak sesui. 

f. Interval pemberian tidak sesuai. 

3. Efek Samping Obat yang Tidak Dikehendaki (Adverse Drug      

Reaction) 

Munculnya efek obat yang tidak dikehendaki dapat disebabkan 

oleh: 

a. Obat diberikan terlalu cepat. 

b. Penderita alergi dengan pengobatan yang diberikan. 

c. Penderita memiliki faktor resiko yang membuat obat ini terlalu 

beresiko untuk untuk digunakan (Cippole, 2012) 

4. Interaksi Obat  

Interaksi obat yang mungkin timbul dari pemakaian obat dengan 

obat sejenisnya maupun dengan obat yang lain atau makanan (Cippole, 

2012). 

2.6 Tinjauan Drugs Utilities Study (DUS) 

2.6.1. Definisi 

DUS didefinisikan sebagai penjualan, distribusi, peresepan, dan penggunaan 

obat di masyarakat dengan menitikberatkan pada bidang kesehatan, sosial, dan 
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ekonomi (Sachdeva et. al, 2010). DUS dapat bertujuan untuk menganalisa 

penggunaan obat di masa sekarang atau mendatang pada berbagai macam sistem 

pelayanan kesehatan (Shalini et. al , 2010). 

Adapun definisi lain mengenai DUS adalah suatu studi tentang proses 

perbaikan kualitas yang sedang berlangsung, authorized, dan sistematik yang 

dirancang untuk:  

a. Mengkaji penggunaan obat dan atau pola peresepan. 

b. Menunjukkan hasil berupa umpan balik kepada klinisi. 

c. Membangun kriteria dan standar yang mendeskripsikan penggunaan obat 

secara optimal. 

d. Mempromosikan penggunaan obat yang sesuai melalui pendidikan dan 

intervensi yang lain, dengan mengobservasi pola penggunaan obat dengan 

rekomendasi/guideline untuk treatment penyakit tertentu.  

e. Menunjukkan umpan balik tentang data penggunaan obat kepada dokter/ 

peresep. 

f. Menghubungkan jumlah kasus tentang efek samping pada sejumlah pasien. 

Jika memungkinkan mendeteksi reaksi ini lebih sering terjadi pada 

kelompok umur tertentu, pada kondisi tertentu, dan dosis tertentu, sehingga 

informasi tentang penggunaan obat yang tepat dapat diperbaiki seperti 

indikasi, kontraindikasi, dosis yang tepat, dan sebagainya, sehingga 

withdrawal of drug dapat dihindari. 

g. Mengevaluasi penggunaan obat pada populasi tertentu seperti umur, jenis 

kelamin, kelas sosial tertentu, dan sebagainya. 

h. Menemukan konsep kesesuaian yang berhubungan dengan indikasi, penyakit 

yang berkaitan, dan penggunaan obat yang lain. Sehingga dapat 

mendokumentasi ketidaksesuaian resep obat dan juga berhubungan dengan 

efek samping, klinis, ekologi, dan ekonomi. (Sachdeva, et.al., 2010) 

2.6.2. Tujuan 

Tujuan dari studi penggunaan obat tergantung dari setting dan 

prioritas, dapat digunakan untuk tujuan yang bermacam-macam, sehingga 

perlu diklarifikasikan secara detail sebelum memulai proses.  

Studi penggunaan obat dapat digunakan untuk: 
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a. Pengukuran, seperti contoh efek dari informasi, regulatory effort, dan 

kebijakan harga. 

b. Mendeteksi atau mengidentifikasi masalah dan area yang tepat untuk 

melakukan investigasi lebih jauh, efek relatif, dan keamanan dari terapi 

obat.  

c. Membantu dalam membedakan keuntungan-resiko dan cost effectiveness. 

d. Menyarankan overuse, under-use, atau kesalahan penggunaan dari 

senyawa tunggal obat atau kelas terapi obat. 

Dari pengamatan secara makroskopik, terdapat 3 tujuan yang 

dibedakan menjadi: 

 

 

 

a. Perbaikan quality care  

Terapi obat merupakan suatu bagian yang terintegrasi dari 

medical care kualitas tinggi, membutuhkan 2 konsep yaitu quality 

control dan quality assurance. Quality control berhubungan dengan 

proses (berorientasi pada kriteria yang diukur pada faktor seperti 

kesesuaian dosis atau durasi terapi). Sementara quality assurance 

berhubungan dengan pengukuran outcome terapi dengan obat. 

Keduanya berfokus pada peningkatan kualitas sebagai tujuan utama 

dari studi penggunaan obat. Quality of care merefleksikan kesesuaian, 

cost-effective, dan secara medis memungkinkan intervensi yang dapat 

memaksimalkan kemungkinan favourable health outcome.  

b. Biaya dari medical care 

Studi penggunaan obat dapat meneliti biaya oleh pasien, 

penyedia layanan kesehatan, obat secara individu, atau kombinasi dari 

ketiga aspek tersebut.  

c. Identifikasi dan kontrol dari penyalahgunaan penggunaan obat.  
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2.6.3 Tahapan Melakuakan DUS 

Drug Utilization Studies (DUS) merupakan suatu proses yang 

berkesinambungan  dan lebih bermanfaat bila dilakukan dalam suatu siklus 

yang lengkap. Siklus DUS secara garis besar meliputi beberapa fase yaitu: 

1. Perencanaan 

2. Pengumpulan data 

3. Evaluasi 

4. Hasil evaluasi 

5. Intervensi 

6. Re-evaluasi 

7. Hasil evaluasi 

 

 

 

Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam DUS antara lain: 

1. Mengidentifikasi obat atau area terapi yang akan dievaluasi 

2. Rancangan penelitian (cross sectional, prospektif, concurrent, 

retrospektif) 

3. Menentukan kriteria dan standar 

4. Merancang form pengumpulan data 

5. Pengumpulan data 

6. Mengevaluasi hasil 

7. Menyediakan umpan balik terhadap hasil yang diperoleh 

8. Mengembangkan dan menerapkan intervensi 

9. Mengevaluasi kembali 

10. Mengevaluasi dan memperbaiki DUS yang telah dilakukan (Sachdeva 

et al, 2010). 

 

2.6.4 Sumber Data 

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data penggunaan obat 

adalah dokumen pasien dan database registrasi komputer (Shalini et al, 
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2010). Data DUS dapat diperoleh melalui pencatatan resep oleh praktisi 

kesehatan, survei terhadap populasi tertentu, serta kunjungan ke rumah 

pasien (Sachdeva et al, 2010). 
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