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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah  

Penyakit stroke merupakan salah satu kegawatan neurologik, dari 

tahun ketahun  yang morbiditasnya  semakin  meningkat  seiring  

meningkatnya  perekmbangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut  

Europen  stroke  initiative  (2003) stroke  atau  serangan otak (brain attack) 

merupakan defisit neurologis mendadak susunan saraf pusat yang di  

sebabkan  oleh  peristiwa  iskhemik  atau  hemorargik.  Stroke  juga  sebagai 

penyebab  utama  kecacatan  fisik  atau  mental  pada  usia  lanjut  maupun  

usia produktif,  dan  dengan  sifat-sifatnya  tersebut,  menempatkan  stroke  

sebagai masalah serius di dunia. Tercatat bahwa  Insiden stroke bervariasi di 

berbagai negara di Eropa, diperkirakan terdapat 100-200 kasus stroke baru 

per 10.000 penduduk per tahun (Hacke dkk, 2003). Di Amerika diperkirakan 

terdapat lebih dari 700.000 insiden stroke per tahun, yang menyebabkan lebih 

dari 160.000 kematian per tahun, dengan 4.8 juta penderita stroke yang 

bertahan hidup (Goldstein dkk, 2006). Di Asia seperti di China pada tahun 

2005, terdapat 1,5 juta penderita stroke dan 1 juta penderita stroke meninggal 

dunia dengan CFR 66,66 dan di India, angka prevalensi stroke sebesar 8,6 per 

100.000 populasi pertahun. 

Dilihat insiden tersebut menurut WHO (2005), stroke menjadi penyebab 

kematian dari 5,7 juta jiwa di seluruh dunia, dan diperkirakan meningkat 
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menjadi 6,5 juta penderita pada tahun 2015 dan 7,8 juta penderita pada tahun 

2030. 

Sedangkan di Indonesia data Riset Kesehatan Dasar tahun 2008, 

menunjukan prevalensi jumlah penderita stroke mencapai 8,3 per 1.000 

populasi di Indonesia. Dengan jumlah populasi sekitar 211 juta jiwa, berarti 

terdapat sekitar 1,7 juta penderita stroke dengan angka tersebut penyakit 

stroke menjadi pembunuh no 3 di Indonesia dan jumlah dan peringkat ini  

dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus bertambah. 

Dengan berbagai fenomena tersebut apabila tidak dilakukan asuhan 

keperawatan yang intensif melalui pengkajian tanda dan gejala, penegakan 

diagnosis, pertolongan secara dini dan terapi tepat dan benar maka akan 

mengakibatkan peningkatan angka kematian, kecacatan yang terjadi, dan 

peningkatan biaya dalam perawatan di rumah sakit (Harsono, 2011) 

Berdasarkan hasil data dari RSUD Karanganyar pasien stroke yang 

dirawat di ruang ICU menduduki peringkat pertama untuk 5 tahun terahkir 

yang terdiri dari tahun 2006 jumlah pasien stroke sebanyak 65 pasien dengan 

pasien yang meninggal sebanyak 28 pasien,  yang pulang rumah dengan cacat 

sebanyak  37 pasien, tahun 2007 sebanyak 50 pasien pasien yang meninggal 

sebanyak 23 pasien yang pulang rumah dengan cacat sebanyak 27 pasien, 

tahun 2008 sebanyak 48 pasien, dengan yang meninggal sebanyak 18 dengan 

pasien yang pulang rumah dengan cacat sebanyak 30 pasien, tahun 2009 

sebanyak 57 pasien dengan yang meninggal sebanyak 22 pasien dengan 

pasien yang pulang rumah dengan cacat sebanyak 35 pasien, tahun 2010 
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sebanyak 83 dengan yang meninggal sebanyak 35 pasien dengan pasien yang 

pulang rumah dengan cacat sebanyak 48 pasien dan tahun 2011 sudah 

tercatatat sebanyak 74 pasien dengan yang meninggal sebanyak 26 pulang 

rumah dengan cacat sebanyak 48. 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diketahui bahwa jumlah 

penderita stroke memiliki angka prevalensi yang tinggi, oleh karena itu 

penulis ingin memberikan solusi melalui asuhan keperawatan terhadap pasien 

stroke hemoragik dalam bentuk sebuah karya tulis ilmiah. 

   

B. Perumusan Masalah 

Bedasarkan dari  latar  belakang, rumusan masalah adalah 

“bagaimanakah penatalaksanan asuhan keperawatan dengan 

kegawatdaruratan dan kekritisan stroke hemoragik pada Ny. S di ruang ICU 

RSUD Karanganyar”?  

C. Tujuan   

1. Tujuan Umum  

Tujuan umum dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah untuk 

mengetahui suatu konsep ilmiah tentang gambaran asuhan keperawatan 

kegawatdaruratan stroke hemoragik. 

2. Tujuan Khusus  

Tujuan khusus dari penulisan karya ilmiah ini adalah 

a. Menlakukan pengkajian asuhan keperawatan pada penyakit stroke 

hemoragik.  
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b. Menyusun diagnosa keperawatan  pada penyakit stroke hemoragik.  

c. Menyusun intervensi keperawatan  pada penyakit stroke hemoragik.  

d. Mengetahui implementasi keperawatan pada penyakit stroke 

hemoragik.  

e. Melakukan evaluasi keperawatan pada penyakit stroke hemoragik.  

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi penulis 

Membuka cakrawala berfikir kritis untuk menangani dalam asuhan 

keperawatan pasien dengan kegawatatdaruratan stroke hemoragik. 

2. Bagi Institusi Rumah Sakit 

Memberikan informasi kepada rumah sakit khusunya perawat di ruang 

perawatan intensif RSUD Karanganyar dalam menangani dan merawat 

pasien kegawatdaturatan stroke hemoragik. 

3. Bagi Institusi Pendidikan  

Sebagai informasi baru dalam memberikan  asuhan  keperawatan  pada 

klien mengenai stroke hemoragik 

 

 

 

 

 

 


