
 

 

BAB 6 

PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pola penggunan antihipertensi pada 

pasien stroke dan mengidentifikasi Drug Related Problems yang terjadi baik aktual 

maupun potensial. Penelitian ini dilakukan di Bagian Pemasaran dan Rekam Medik 

Rumah Sakit Dr. Soetomo pada tanggal tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 

Mei 2015 dengan metode studi retrospektif. Sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pasien dengan diagnosa akhir stroke dengan hipertensi yang mendapatkan 

terapi antihipertensi di IRNA Medik ruang Seruni periode Januari 2014 sampai dengan 

Desember 2014. 

Jumlah total sampel yang memenuhi kriteria inklusi pada penelitian ini sebanyak 

60 pasien. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah pasien stroke terbanyak adalah stroke 

iskemik sebesar 63%. Data ini sesuai dengan prevalensi stroke menurut Nastiti (2012) 

yang menyatakan bahwa stroke iskemik lebih sering terjadi dibandingkan stroke 

perdarahan yang besarnya mencapai 70% dari total kejadian stroke. Dan dari 63% 

tersebut sebagian besar merupakan stroke trombotik. 

Pasien stroke di IRNA Medik ruang Seruni paling banyak berjenis kelamin laki-

laki yaitu sebesar 46% untuk stroke iskemik dan 20% untuk stroke perdarahan. Hal ini 

dikarenakan pada laki- laki tidak terdapat hormon estrogen yang ada pada perempuan. 

Dimana hormon estrogen memiliki efek protektif yang akan membantu menurunkan 

kadar LDL dan lipoprotein dengan cara meningkatkan regulasi, dan katabolisme dari 

LDL dan lipoprotein. Selain itu pada laki-laki terdapat faktor resiko stroke yaitu 

merokok yang lebih besar (Sreedhar dkk, 2010). Pada penelitian ini juga didapatkan 

bahwa pasien wanita paling banyak berumur di atas 55 tahun dimana pasien sudah 

memasuki masa menopause. Hal ini terjadi karena pada usia diatas 55 tahun kadar 

estrogen mulai menurun, sehingga efek protektif dari estrogen juga menurun dan 

perempuan lebih mudah terserang stroke (Nastiti, 2012). 

ADLN_Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Studi penggunaan ... Lusy Kurniawati



 

 

Pada penelitian ini pasien stroke iskemik paling banyak berusia 55-64 tahun 

yaitu sebesar 28% sedangkan stroke perdarahan berusia 45-54 tahun sebesar 18%. Usia 

merupakan salah satu faktor resiko non-modifiable untuk stroke. Menurut Goldstein, et 

al. (2011), resiko yang dimiliki oleh seseorang untuk menderita stroke bertambah dua 

kali lipat setelah usia 55 tahun. Selain itu stroke lebih sering terjadi pada umur lebih tua 

karena stroke merupakan penyakit yang terjadi akibat gangguan aliran pada pembuluh 

darah. Seperti kita ketahui, pembuluh darah orang yang lebih tua cenderung mengalami 

perubahan secara degeneratif dan mulai terlihat dari proses aterosklerosis. Ditahun 

2006, Heart and Stroke Foundation menemukan bahwa 1 dari 5 orang yang berumur 

50-64 tahun memiliki 2 atau lebih faktor resiko untuk terserang stroke dan penyakit 

jantung, seperti memiliki tekanan darah tinggi, obesitas, diabetes mellitus dan merokok 

(Heart and Stroke Foundation, 2010). Kombinasi dari berbagai faktor resiko tadi 

memperbesar resiko golongan umur diatas 50 tahun untuk terserang stroke (Nastiti, 

2012). 

Tabel V.2 menunjukkan bahwa pasien stroke seringkali menderita penyakit 

sekunder lain, selain hipertensi. Diantaranya yaitu yang paling banyak adalah diabetes 

melitus pada pasien stroke iskemik. Banyak penelitian lain yang menunjukkan bahwa 

terjadi peningkatan kadar glukosa darah pada pasien stroke iskemik, terutama pada 

pasien yang sudah memiliki riwayat diabetes mellitus. Peningkatan kadar glukosa ini 

merupakan reaksi strees dengan metabolisme glukosa, dimana pada pasien stroke 

iskemik cenderung akan melepaskan hormon stres seperti kortisol dan norepinefrin yang 

akan memicu peningkatan kadar glukosa darah. Apabila stroke iskemik memasuki fase 

akut maka pelepasan hormone stress akan lebih besar, sehingga akan terjadi 

peningkatan kadar glukosa darah yang lebih tinggi pula (Jauch et al., 2013). 

Penyakit penyerta lain yang diderita pasien stroke adalah Dislipidemia. 

Dislipidemia disebabkan oleh terganggunya metabolisme lipid akibat interaksi faktor 

genetik dan faktor lingkungan. Dislipidemia sendiri juga merupakan faktor resiko 

kejadian stroke dimana tingginya kadar kolesterol total dalam darah dapat mengganggu 

aliran darah di pembuluh darah yang akan memicu tebentuknya areterosklerosis yang 

dapat menimbulkan sumbatan di sekitar pembuluh darah otak (PERKI, 2013) 
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Penyakit penyerta lain yang juga sering terjadi adalah gangguan jantung. Pasien 

dengan penyakit jantung mempunyai resiko tinggi untuk menderita stroke, terutama 

stroke iskemik (Adam et al., 2007). Kelainan jantung yang paling sering mengakibatkan 

stroke emboli adalah atrial fibrilasi dan infark miokard (Anwar, 2004) 

Berdasarkan hasil penelitian ini, penggunaan antihipertensi pada pasien stroke di 

IRNA Medik ruang Seruni Dr. Soetomo diberikan secara tunggal maupun kombinasi 

dari berbagai golongan antihipertensi. 

Gambar 5.1  dan gambar 5.2 menunjukkan profil distribusi penggunaan 

antihipertensi pada pasien stroke  Dimana antihipertensi yang paling banyak di gunakan 

pada pasien stroke di IRNA Medik Ruang Seruni Rumah Sakit Dr. Soetomo adalah 

golongan CCB (Calsium Chanel Blocker) sebesar 45 % untuk stroke iskemik dan 65% 

untuk stroke perdarahan. Diikuti penggunaan dari golongan ARB sebesar 27% 

(Iskemik) dan 22% (perdarahan), dan golongan ACEI sebesar 16% (iskemik) dan 9% 

(perdarahan). Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pasien rata-rata berusia > 55 

tahun dimana pilihan pertama untuk terapi antihipertensinya adalah golongan CCB 

(Beth, 2007). CCB memiliki banyak kelebihan jika digunakan pada pasien stroke. Hal 

ini dikarnakan Golongan CCB terutama kelas dihidropiridin banyak digunakan untuk 

mengontrol tekanan darah pasien yang tidak terkontrol baik dengan ACEI/ARB, Karena 

CCB dihidropiridin mempunyai kemampuan yang baik dalam menurunkan tekanan 

darah dalam waktu singkat. Dari hasil penelitian dapat dilihat pemberian terapi CCB 

tunggal atau kombinasi dapat menurunkan tekanan darah sampai mencapai target yaitu 

140/90 mmHg. Selain itu pada penelitian lain menyebutkan bahwa CCB dapat 

menurunkan resiko penyakit kardiovaskular dan stroke (Aronow et al., 2011: Kalra et 

al., 2010). 

ARB dan ACEI juga banyak digunakan karena keduanya terbukti dapat  

menurunkan tekanan darah pasien dengan baik  serta dapat menurunkan resiko kematian 

akibat penyakit kardiovaskuler, stroke dan infark miokard. ARB dan ACEI juga 

merupakan obat pilihan pada pasien usia lanjut dengan gagal jantung karena pada 

kondisi tersebut perfusi ke organ termasuk ke ginjal menurun menyebakan aktivasi 

system renin angiotensin aldosteron (SRAA) sehingga ARB atau ACEI sesuai untuk 

terapinya (Neal, 2005). Pada penelitian ini penggunaan ARB lebih besar disebabkan 
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karena ARB memiliki efektifitas yang hampir sama dengan ACEI namun tidak 

menimbulkan resiko efek samping batuk (Aronow et al., 2011).  

Berdasakan hasil penelitian, antihipertensi diberikan pada pasien stroke dengan 

dua rute, yaitu rute parenteral dan rute peroral. Rute parenteral digunakan apabila 

kondisi pasien mengalami hipertensi emergency. Antihipertensi parenteral diberikan 

pada pasien stroke akut dimana tekanan darahnya >220 mmHg untuk stroke iskemik 

dan >180 mmHg untuk stroke perdarahan (Perdossi, 2011). 

Tabel V.3 menunjukkan obat yang digunakan secara parenteral yaitu nicardipin 

dan diltiazem dengan dosis yang sesuai rentang terapi. Pemberian dosis pada pasien 

disesuaikan dengan berat badan dan tekanan darah dari masing- masing pasien. Pada 

penelitian ini pemberian dalam jumlah ml/ jam untuk terapi nicardipin atau diltiazem 

lebih tepatnya tidak bisa dibahas karena banyak pemberian dalam ml/ jam ke pasien 

yang tidak tertulis dalam rekam medik. Pada penelitian ini antihipertensi parenteral 

yang banyak digunakan adalah nicardipin.  Pada pasien yang kontraindikasi dengan 

nicardipin dapat diberikan diltiazem. CCB dalam menurunkan tekanan darahnya tidak 

terlalu kuat karena sebagian besar bekerja di arteri. Kelebihan dari nicardipin yaitu 

memiliki selektifitas regional pada otot polos serebrovaskular dengan kemungkinan 

pemberian secara parenteral (Pancioli dan Kasner, 2006). Penelitian yang dilakukan 

oleh Varelas et al., (2010) dalam “Nicardipine Infusion for Blood Pressure Control in 

Patients with Subarachnoid Hemorrhage” menggunakan metode prospektif dengan 

dosis infus nicardipin 15 mg/jam dimulai dari 5 mg/jam kemudian ditambah 2,5 mg/jam 

setiap 15 menit sampai dicapai 15 mg/jam dinyatakan bahwa nicardipin merupakan obat 

yang aman dan efektif untuk mengontrol tekanan darah pada pasien hipertensi akut 

dengan subarachnoid hemoragik. Dari beberapa studi juga menunjukkan penggunaan 

nicardipin iv drip dapat menurunkan tekanan darah sistemik (Perdossi, 2011) 

Tabel V.4 menunjukkan penggunaan antihipertensi oral dan kesesuaian dosisnya 

dengan literature. Dari hasil yang didapat sebagian besar penggunaan obat sudah sesuai, 

tapi ada sedikit penggunaan obat dengan dosis kecil dan berada diluar rentang dosis 

terapi. Diantaranya yaitu penggunaan Captopril 3x 6,5 mg. Pemberian regimentasi dosis 

captopril 3x6,5 mg pada pasien tersebut memang tidak sesuai sebagai dosis 

antihipertensi, namun sudah sesuai dengan kondisi pasien tersebut dan dosis captopril 
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sebagai kardioprotektif menurut literature. Dosis captopril sebagai kardioprotektif  

menurut Sweetman (2009) dan Lacy et al. (2009), adalah 3x6,5 mg-3x12,5 mg perhari. 

Pasien yang mendapat regimentasi dosis captopril 3x 6,5 mg memiliki tekanan darah 

yang tidak terlalu tinggi serta memiliki penyakit penyerta gagal jantung sehingga 

pemberian regimentasi dosis captopril 3x6,25 ini bertujuan sebagai kardioprotektif 

bukan sebagai antihipertensi. 

 Pemberian lisinopril 5 mg  dan 2,5 mg berada diluar rentang dosis terapi, tetapi 

hal ini juga sudah sesuai dengan kondisi pasien dimana tekanan darah pasien tidak 

terlalu tinggi dan mempunyai penyakit penyerta yaitu gagal jantung. Dosis lisinopril 

2,5- 5 mg dapat diberikan untuk terapi awal pengelolaan gagal jantung. Selain itu 

lisinopril dosis kecil ini juga untuk mencegah terjadiya hipotensi dimana pada pasien ini 

sudah mendapatkan terapi antihipertensi lain (Mcevoy, 2008). Pemberian dosis 

bisoprolol 1,25 mg  berdasarkan literature dianjurkan untuk awal terapi, terutama pada 

pasien yang mengalami penyakit gagal jantung atau pasien yang juga mendapatkan 

terapi antihipertensi lain seperti diuretik (Mcevoy, 2008). Untuk pasien pada penelitian 

ini tidak memiliki penyakit penyerta gagal jantung tapi pasien ini mendapatkan terapi 

antihipertensi kombinasi dengan diuretik dan antihipertensi golongan lain. Pasien 

mendapatkan 5 kombinasi obat antihipertensi sehingga dosis bisoprolol 1,25 ini sesuai 

untuk pasien (Mcevoy, 2008). 

 Pada tabel ini juga diketahui obat antihipertensi oral yang paling banyak 

digunakan baik tunggal maupun kombinasi adalah amlodipin yaitu sebesar 35% pada 

stroke iskemik dan 48% pada stroke perdarahan. Amlodipin banyak digunakan pada 

pasien stroke pada penelitian ini, dikarenakan manfaat yang dimilikinya dan dari hasil 

dapat dilihat penurunan tekanan darah pasien dengan pemberian amlodipin dapat 

mencapai target terapi 140/90 atau mendekatinya. Hipotesis dari Balligand dan 

Godfraind1 (2007) kedua selektivitas jaringan dan variabilitas tekanan darah dapat 

menyebabkan interpretasi manfaat dari amlodipin dibandingkan obat antihipertensi 

lainnya. Selektivitas jaringan relevan untuk berbagai CCB dihidropiridin, yang 

menyediakan perlindungan yang sama terhadap stroke tapi perlindungan yang berbeda 

terhadap infark miokard. Keuntungan yang lain dari amlodipin yaitu efek terapi yang 
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lama dan frekuensi pemberian yang hanya 1 kali sehari akan menambah kepatuhan 

pasien dalam penggunaannya untuk mengontrol tekanan darah (Wang, 2007). 

Pada penelitian ini didapat pergantian terapi antihipertensi pada pasien dari 

antihipertensi parenteral menjadi antihipertensi oral seperti yang terlihat pada table V.11 

untuk stroke iskemik dan V.12 untuk stroke perdarahan. Setelah fase akut stoke 

terlewati pemeliharaan tekanan darah dapat menggunakan antihipertensi oral dari ke 

lima golongan antihipetensi, yaitu CCB, ACEI, ARB, β-blocker dan diuretik (Welty, 

2013). 

Pada pasien hipertensi bila tekanan darahnya jauh dari target, target sulit dicapai, 

atau pasien dengan berbagai compelling indication seperti pasien stroke, terapi 

kombinasi sering kali diperlukan. Rekomendasinya apabila target TD pasien terhadap 

dosis optimal 2 antihipertensi tidak tercapai, obat ketiga dari golongan obat lain dapat 

ditambahkan. Kombinasi dari 2 golongan antihipertensi yang berbeda diharapkan dapat 

meningkatkan efikasi melalui efek sinergis pada dosis yang lebih rendah, dengan 

demikian dapat menetralkan atau meminimalkan efek samping dari satu sama lain 

(Aronow et al., 2011; Kalra et al., 2010) 

Kombinasi obat antihipertensi yang paling banyak digunakan pada penelitian ini 

adalah CCB dengan ARB sebesar 18%.  Berdasarkan hasil penelitian yang di dilakukan 

wu et al (2014) menyatakan bahwa kombinasi antara CCB dan ARB sangat efektif 

untuk menurunkan incident terjadinya stroke. Selain itu kombinasi keduanya dapat 

menurunkan efek induksi CCB terhadap edema perifer. Kombinasi yang lain yaitu 

antara CCB dengan ACEI. Kombinasi keduanya juga memiliki banyak keuntungan 

diantaranya adalah sebagai maintenance therapy pada pasien stroke dimana dapat 

menurunkan resiko progresivitas penyakit menjadi semakin memburuk (Jamerson et al., 

2008) 

Kombinasi ACEI dan CCB juga memiliki kelebihan lain. Kombinasi ACEI dan 

CCB bersifat aditif sehingga ACEI dan CCB dapat diberikan pada dosis rendah pada 

pemberian kombinasi. Kombinasi ini juga dapat meminimalisasi terjadinya efek 

samping dari kedua golongan antihipertensi tersebut. CCB golongan dihidropiridin 

menyebabkan diuresis dan natriuresis akut yang pada akirnya dapat menyebabkan tubuh 
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kehilangan air dan natrium. Kehilangan air dan natrium dalam jumlah besar akan 

mengakibatkan tubuh memberikan respon berupa aktivasi sistem renin angiotensin 

pasca pemberian CCB golongan dihidropiridin. Aktivasi ini mengakibatkan peningkatan 

kadar angiotensin II dalam sirkulasi darah. Aktivasi ini juga merupakan efek respon 

tubuh untuk mengimbangi efek penurunan tekanan darah oleh CCB. Penambahan ACEI 

akan mengurangi peningkatan angiotensin II dalam darah yang kemudian akan 

mempotensiasi efek farmakologis dari CCB (Ling wu et al., 2014). 

Berdasarkan analisis masalah terkait obat yang telah dilakukan, terdapat masalah 

terkait obat yang muncul baik aktual dan potensial yang terjadi pada pasien stroke yang 

mendapatkan terapi antihipetensi selama masa terapi. 

Terkait masalah obat aktual yang terjadi pada pasien yaitu adanya efek samping 

obat yang muncul. Efek samping obat yang muncul diantaranya yaitu ESO batuk dari 

golongan ACEI yang terjadi pada 2 pasien pada stroke iskemik dan 1 pasien pada stroke 

perdarahan. ACEI dapat menyebabkan batuk akibat akumulasi kadar bradikinin di paru-

paru, substansi P dan atau prostaglandin (Nafrialdi, 2007). ESO hiperkalemia juga 

muncul pada 1 pasien stroke iskemik akibat penggunaan antihipertensi golongan ARB. 

Hiperkalemia ini dapat terjadi pada penggunaan antihipertensi golongan ARB karena 

ARB bekerja dengan menghambat efek angiotensin II sehingga sekresi aldosterone 

turun. Penurunan sekresi aldosterone ini lah yang menyebabkan retensi kalium 

(Hardjono, 2008). ESO yang lain juga muncul akibat pemberian antihipertensi golongan 

CCB yaitu pusing dan konstipasi. Terjadinya konstipasi ini dikarenakan adanya 

pengaruh influk ion kalsium pada saluran cerna yang menebabkan penurunan kontraksi 

otot polos pada saluran cerna (Baharuddin, 2013). 

Pemberian antihipertensi dengan obat lain pada pasien stroke akan berpotensial 

menimbulkan berbagai interaksi obat. Pada table V.16 Menunjukkan adanya potensi 

interaksi obat pada pasien stroke iskemik dan table V.17 menunjukkan adanya potensi 

interaksi obat pada pasien stroke perdarahan. Adanya pemberian ACEI dengan aspirin 

dapat menurunkan efek antihipertensi dari ACEI dimana aspirin menghambat sintesis 

prostaglandin yang berfungsi pada aktifitas antihipertensi ACE. Begitu pula dengan 

pemberian NSAID dengan antihipertensi yang lain juga akan menimbulkan efek yang 

sama (Suprapti B et.al, 2014). 
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Pemberian ACEI (Lisinopril dan Catopril) atau ARB yang dikombinasi dengan 

spironolakton dapat berpotensi menimbulkan efek samping obat akibat interaksi 

keduannya, yaitu hiperkalemia. ACEI sendiri juga dapat meningkatkan kadar serum 

kalium pada pasien stroke akibat penghambatannya pada pembentukan angiotensin II 

yang mengakibatkan penurunan sekresi aldosterone dan akirnya menyebabkan retensi 

kalium. Sedangkan untuk ARB sediri bekerja dengan menghambat efek dari angiotensin 

II salah satunya yaitu hambatan terhadap sekresi aldosterone yang kemudian akan 

menyebabkan retensi kalium. Spironolakton juga dapat menimbulkan peningkatan kadar 

serum kalium karena sprironolakton bekerja dengan menghambat aldosteron. Hambatan 

terhadap aldosterone ini kemudian dapat menimbulkan retensi kalium. Kombinasi ini 

sebenarnya bisa digunakan pada pasien stroke dengan kadar serum kalium rendah 

(hipokalium). Pada pasien yang mendapatkan kombinasi ACEI atau ARB dengan 

spironolakton ini harus tetap dilakukan monitoring terhadap kadar serum kalium secara 

bertahab selama masa terapi (Suprapti B et.al, 2014). 

Kombinasi ACEI dengan suplemen kalium juga berpotensi menyebabkan 

hiperkalemia pada pasien stroke. Penggunaan kombinasi ACEI dengan suplemen 

kalium ini juga dapat ditujukan bagi pasien stroke yang mengalami hipokalemia dengan 

tetap melakukan pemantauan kadar serum kalium pasien selama mengkonsumsi kedua 

obat ini (Suprapti B et.al, 2014). 

Pemberian Captopril besama dengan obat antidiabetik oral seperti glimepiride 

dan metformin juga berpotensi untuk menyebabkan hipoglikemi. Dimana Captopril 

sendiri mempunyai efek terhadap peningkatan sensitifitas dari insulin, sehingga kadar 

glukosa darah bisa menurun. Dan jika dikombinasi dengan obat antidiabetik oral maka 

penurunan glukosa darah akan semakin besar dan berpotensi menyebabkan hipoglikemi. 

Penggunaan kedua obat ini secara bersamaan harus disertai dengan pemantauan kadar 

glukosa darah (Suprapti B et.al, 2014). 

Interasi obat lain yang berpotensi terjadi yaitu pada pemberian diltiazem 

bersama dengan simvastatin 20 mg. Hal ini dikarenakan diltiazem mempunyai efek 

menghambat metabolisme simvastatin melalui CYP3A4 sehingga meningkatkan kadar 

simvastatin dalam darah. Ketika kadar simvastatin meningkat dalam darah ini juga akan 

meningkatkan efek toksik dari simvastatin (Tatro, 2009). 
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Pada penelitian ini juga didapatkan potensi interaksi obat yang belum diketahui 

mekanismenya. Diantaranya yaitu interaksi yang terjadi pada pemberian bersama 

captopril dengan allopurinol yang mengakibatkan meningkatnya resiko hipersensitifitas. 

Dan juga interaksi Captopril dengan digoxin yang mempunyai efek peningkatan atau 

penurunan kadar digoxin dalam plasma (Tatro, 2009). 

Selain interaksi dengan obat lain, beberapa obat antihipertensi juga  berinteraksi 

dengan makanan. Diantaranya yaitu captopril dan valsartan yang absorbsinya dapat 

menurun jika diberikan bersama dengan makanan. Oleh karena itu pemberiannya lebih 

baik jika saat perut kosong, yaitu 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan 

(Mazakazu, 2009). 

Pada penelitian retrospektif ini terdapat beberapa kekurangan, yaitu pencatatan 

parameter vital signs pasien stroke di rekam medik kurang lengkap, dan data 

pemeriksaan laboratorium pasien stroke kurang lengkap. Kedua hal ini menyebabkan 

monitoring efektifitas dan efek samping obat antihipertensi sulit dilakukan. 
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