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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penyakit stroke merupakan  penyebab kematian ketiga tersering di 

Negara maju setelah penyakit jantung dan kanker. Insiden kejadian adalah 

adalah 2 per 1000 populasi. Menurut Iskandar (2005) setiap tahunnya stroke 

menyerang sekitar 15 juta orang di seluruh dunia. Di Asia, khususnya di 

Indonesia, setiap tahun diperkirakan 500 ribu orang mengalami serangan 

stroke. Dari jumlah itu sekitar 2,5 persen di antaranya meninggal dunia, 

sementara sisanya mengalami cacat ringan maupun berat. 

Menurut Ginsberg (2008) stroke non hemoragik merupakan 

kedaruratan medis yang memerlukan penanganan segera. Proses asuhan 

keperawatan mempunyai peranan penting dalam keberhasilan penyelamatan 

maupun rehabilitasi klien dengan stroke non hemoragik di instansi rumah 

sakit. Hasil dari proses asuhan keperawatan dapat sesuai dengan yang 

diharapkan bilamana dilakukan secara professional namun hasil dapat bertolak 

belakang dengan tujuan, jika proses asuahan keperawatan tersebut tidak 

dilakukan secara profesional. 

Insatalasi gawat darurat RSUD Karanganyar merupakan pintu utama 

dalam proses penyelamatan dan rehabilitasi pertama dalam upaya 

penyelamatan pasien dengan berbagai penyakit salah satunya stroke non 

hemoragik. Penilaian terhadap proses asuhan keperawatan dapat dilihat dari 
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sejauh mana keberhasilan dalam penyelamatan pasien dan peningkatan status 

kesehatan klien setelah dilakukan tindakan keperawatan. 

  Berdasarkan pengamatan dan obserfasi penulis di ruang IGD RSUD 

khususnya pada proses asuahan keperawatan yang dilakukan, sebagian besar 

perawat sudah melakukan proses asuhan keperawatan dengan baik mulai dari 

pengkajian sampai evaluasi. Namun dari data S.7.P.5 yang diperoleh penulis 

tetang evaluasi kasus meninggal di ruang Instalasi gawat darurat RSUD 

Karanganyar bulan Juni – November 2011, didapati 11 kasus pasien stroke 

non hemoragik yang meninggal dunia selama perawatan. Maka dari beberapa 

hal tersebut penulis tertarik untuk  mengangkat kasus stroke non hemoragik 

sebagai dasar penulisan karya tulis ilmiah dengan maksud untuk lebih 

mengetahui dan memahami secara mendalam tentang manajemen asuhan 

keperawatan pada klien dengan penyakit stroke non hemoragik.  

 

B. Rumusan Masalah 

Penulis merumuskan suatu masalah yaitu bagaimana memberikan 

asuhan keperawatan pada pasien diagnosis Stroke Non Hemoragik di Ruang 

IGD RSUD Karanganyar. 

 

C. Tujuan penulisan 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penulisan karya tulis ilmiah (KTI) adalah untuk 

manajemen proses asuhan keperawatan pada pasien Tn.K dengan stroke 

non hemoragik 
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2. Tujuan Khusus 

a. Manajemen pengkajian pada pasien Tn. K dengan stroke non 

hemoragik. 

b. Manajemen diagnosa keperawatan pada pasien Tn. K dengan stroke 

non hemoragik. 

c. Manajemen intervensi keperawatan pada pasien Tn. K dengan stroke 

non hemoragik. 

d. Manajemen implementasi keperawatan pada pasien Tn. K dengan 

stroke non hemoragik. 

e. Manajemen evaluasi pada pasien Tn. K dengan stroke non hemoragik. 

 

D. Manfaat 

1. Bagi Penulis 

Untuk menambah pengetahuan penulis khususnya dalam 

penatalaksanaan pada pasien dengan stroke non hemoragik. 

2. Bagi Pasien dan Keluarga Pasien  

Pasien dan keluarga pasien mengetahui penyakit dan perawatan 

stroke non hemoragik  

3. Bagi Profesi 

 Meningkatkan profesional kerja perawat dalam penatalaksanaan 

stroke non hemoragik. 

4.  Bagi Institusi Pelayanan 

sebagai bahan masukan bagi RSUD untuk menambah pengetahuan 

perawat dalam penatalaksanaan pada pasien stroke non hemoragik 


