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BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

International League Against Epilepsy merupakan sebuah organisasi kesehatan 

internasional yang berfokus pada bidang epilepsi dan memiliki sejarah yang panjang dan 

kontribusi yang besar dalam Kemajuan pengetahuan, dorongan penelitian, promosi 

pencegahan, diagnosis, pengobatan, dan advokasi terkait dengan penyakit dan penderita 

epilepsi. Oleh karena itu klasifikasi menurut ILAE dapat menjadi pedoman yang tepat 

dalam menentukan diagnosis. (ILAE, 2014)

Epilepsi adalah penyakit saraf yang bersifat kronik yang menyerang manusia pada 

segala usia di seluruh dunia. Ketakutan, diskriminasi, kesalahpahaman, dan stigma sosial

masih menghantui para pasien epilepsi di seluruh dunia. Stigma tersebut dapat 

mempengaruhi kualitas hidup baik bagi penderita maupun keluarga penderita. Epilepsi 

terjadi pada sekitar 40-50 juta manusia di seluruh dunia, 85% terjadi di negara-negara 

berkembang. Persentase yang besar di negara berkembang diperkirakan akibat risiko yang 

lebih besar untuk mengalami penyakit infeksi, seperti infeksi malaria, dan 

neurocysticercosis, angka kejadian kecelakaan lalu lintas yang tinggi, infrastruktur 

kesehatan yang kurang, program kesehatan preventif yang kurang, dan seringnya

misdiagnosis. (WHO, 2018) Salah satu tantangan bagi negara berkembang adalah 

misdiagnosis, salah satunya salah dalam menentukan jenis sindroma epilepsi yang tepat.

(Benbadis, 2009) Padahal penentuan jenis sindroma epilepsi akan berpengaruh terhadap 

tatalaksana dan terapi yang akan diberikan kepada pasien dan akan merugikan pasien. 

Klasifikasi epilepsi harus relevan dan dinamis akan perubahan, tetapi juga harus 

tegas dan dapat diterjemahkan oleh seluruh penjuru dunia. Klasifikasi epilepsi dibagi

menjadi tiga tingkatan, yang pertama adalah jenis kejang, kemudian jenis epilepsi, dan yang 

terakhir adalah jenis sindroma epilepsi. Klasifikasi yang terbaru menghubungkan etiologi 

pada setiap tingkatan.
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Etiologi sendiri dibagi menjadi enam sub kelompok, dibagi berdasarkan 

konsekuensi terapeutiknya. (Scheffer et al., 2017)

Gambar 1.1 Klasifikasi Epilepsi (Scheffer et al., 2017)
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Dalam kehidupan sehari-hari, diagnosis yang ditegakkan hanya sebatas bentuk 

“bangkitan” atau “epilepsi” saja. Hal ini tidak memuaskan karena tidak memberikan 

petunjuk mengenai beberapa hal penting seperti beratnya penyakit, prognosis, 

penentuan OAE yang tepat, penentuan terapi jangka panjang/pendek, genetik, dan 

pemilihan kandidat operasi epilepsi yang tepat. (Benbadis, 1996)

Hampir 94% penyandang epilepsi di negara berkembang tidak mendapatkan terapi 

yang tepat. Penyandang epilepsi selalu mempunyai stigma, yang berhubungan dengan 

diskriminasi dan pengucilan di masyarakat, sehingga dapat menurunkan kualitas hidup.

Kendala seperti sikap yang salah, infrastruktur sistem kesehatan yang kurang baik, 

suplai obat anti epilepsy yang kurang memadai, semua ini akan menghambat terapi.

(WHO, 2005) Salah satu kondisi yang sering misdiagnosis dengan epilepsy adalah 

Psychogenic Non-Epileptic Attack (PNEA), dengan persentase lebih dari 90%, terutama 

untuk rujukan ke fasilitas khsus epilepsi. Selain sering, PNEA memberikan sebuah 

tantangan terhadap diagnosis dan tatalaksana yang tepat. Kemudian terminologi dari 

jenis-jenis kejang masih membingungkan, terutama pada pihak pasien, hal itu menjadi 

salah satu faktor sering terjadinya misdiagnosis antara PNEA dan epilepsi. Resistensi 

terhadap AED biasanya menjadi alasan rujukan ke fasilitas khusus epilepsi, sekitar 80% 

pasien dengan PNEA telah menerima AED sebelum diagnosis yang tepat dapat 

ditentukan. Selain PNEA, salah satu kondisi yang sering misdiagnosis dengan epilepsy 

adalah syncope, walaupun posisinya masih dibawah PNEA, terutama untuk rujukan ke 

fasilitas khusus epilepsi. Alasan pertama syncope misdiagnosis dengan epilepsi adalah 

kejang dapat mengakibatkan flaccid motionless loss of consciousness (LOC), atau 

pingsan tanpa sedikitpun gerakan dalam beberapa detik atau menit. Alasan kedua adalah 

sebenarnya syncope menunjukkan sedikit sentakan pada tubuh seperti kejang, frekuensi 

dari sentakan inilah yang sering menyebabkan misdiagnosis. Dengan kata lain, alasan 

pertama menyebabkan syncope sering dianggap sebagai kejang, sedangkan alasan kedua 

menyebabkan kejang sering dianggap sebagai syncope. Kondisi lain yang sering 

misdiagnosis dengan epilepsy adalah hypoglycemia, serangan panik, paroxysmal 

movement disorders, sleep disorders, transient ischemic attacks (TIA), migraines, 

transient global amnesia. Kemudian differential diagnosis kejang lebih luas pada anak-

anak. Kondisi fisiologis lebih dominan pada balita dan anak-anak, sedangkan kondisi 

psikiatrik lebih sering pada anak-anak hingga remaja. Sekitar 50% memiliki gangguan 

psikologis (90% merupakan PNEA), tetapi diagnosis psikiatrik juga sering ditemukan. 

PNEA pada pasien anak-anak hingga remaja memiliki ciri yang sama dengan dewasa. 
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Tetapi belum ditemukan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dimana perempuan 

lebih sering mengalami PNEA. 50% lainnya memiliki kondisi non-psikogenik.

Kemudian terdapat gejala-gejala lain yang tidak spesifik sering dianggap kejang.

(Benbadis, 2009)

Kesalahan diagnosis terhadap epilepsi dan ketepatan dalam menentukan sindroma 

epilepsi adalah masalah yang sangat krusial, baik bagi pasien maupun dokter sendiri. 

Misdiagnosis akan mengakibatkan masalah berantai yang akan sangat membebani 

pasien, tatalaksana akan menjadi tidak tepat, biaya pengobatan akan meningkat, efek 

samping obat meningkat, stigma pada penyandang epilepsi akan terus berlanjut karena 

kondisi yang tidak membaik, kerusakan otak menjadi lebih berat, produktifitas 

menurun, kemudian kualitas hidup pasien akan menurun.

Salah satu alternatif untuk memecahkan masalah misdiagnosis ini adalah 

memberikan pengetahuan tentang definisi dan klasifikasi kejang, epilepsi, dan 

klasifikasi tipe sindroma epilepsi, baik itu terhadap masyarakat untuk memberikan 

kesadaran dan mengurangi stigma, dan terhadap dokter beserta tenaga kesehatan untuk 

menghindari misdiagnosis dan pemberian talaksana yang tepat. Dengan alternatif

tersebut diharapkan misdiagnosis dan dampak-dampak negatifnya dapat dihindari.

1.2.Rumusan Masalah

Bagaimana karakteristik sindroma epilepsi pada pasien dewasa yang sesuai dengan 

klasifikasi International League Against Epilepsy (ILAE) 2017 di lingkungan RSUD dr. 

Soetomo. 

1.3.Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Mengetahui karakteristik sindroma epilepsi pada pasien dewasa yang sesuai 

dengan klasifikasi ILAE 2017 sehingga dapat mengurangi kesalahan diagnosis.

1.3.2. Tujuan Khusus

� Mengetahui hubungan usia awitan kejang pada pasien epilepsi dengan diagnosis 

sindroma epilepsi. 

� Mengetahui persebaran jenis kelamin pada pasien epilepsi, persebaran sindroma 

epilepsi berdasarkan jenis kelamin, dan hubungannya dengan diagnosis 

sindroma epilepsi.

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KARAKTERISTIK SINDROMA EPILEPSI... NANDHA PRATAMA M.



5 
 

 
 

� Mengetahui pengaruh jenis kejang/bentuk bangkitan terhadap diagnosis 

sindroma epilepsi.

� Mengetahui pengaruh etiologi epilepsi terhadap diagnosis sindroma epilepsi.

� Mengetahui pengaruh frekuensi bangkitan terhadap diagnosis sindroma 

epilepsi.

� Mengetahui pengaruh adanya data EEG terhadap diagnosis sindroma epilepsi.

� Mengetahui pengaruh faktor pencetus bangkitan tehadap diagnosis sindroma 

epilepsi.

� Mengetahui pengaruh adanya data pencitraan otak terhadap diagnosis sindroma 

epilepsi.

� Mengetahui pengaruh adanya riwayat epilepsi pada keluarga terhadap diagnosis 

sindroma epilepsi.

1.4.Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Mengetahui karakteristik sindroma epilepsi yang sesuai dengan klasifikasi ILAE

2017 di lingkungan RSUD dr. Soetomo sehingga dapat meningkatkan 

kompetensi dan pengetahuan dokter sekaligus mengurangi kemungkinan 

terjadinya kesalahan diagnosis.

1.4.2. Manfaat Praktis

Mengetahui karakteristik sindroma epilepsi yang sesuai dengan klasifikasi ILAE

2017 di lingkungan RSUD dr. Soetomo sehingga dapat memberikan positive 

feedback kepada Departemen Neurologi RSUD dr. Soetomo agar tercapainya 

pelayanan yang lebih baik dengan penyediaan obat anti epilepsi yang sesuai 

dengan kebutuhan
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