
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Di masa sekarang ini, menurut Aliah (2003) salah satu penyakit 

yang sering menimbulkan permasalahan yang kompleks baik dari segi 

kesehatan, ekonomi maupun sosial serta membutuhkan penanganan yang 

komprehensif termasuk upaya pemulihan dalam jangka waktu lama adalah 

stroke. 

Stroke merupakan penyakit gangguan fungsional akut, fokal 

maupun global, akibat gangguan aliran darah ke otak karena perdarahan 

ataupun sumbatan dengan gejala dan tanda sesuai bagian otak yang 

terkena, yang dapat sembuh sempurna, sembuh dengan cacat, atau 

berakibat kematian (Harsono, 2004). 

Menurut Widagdo (2006), insiden stroke adalah penyebab cacat 

nomor satu dan penyebab kematian nomor dua di dunia. Penyakit ini telah 

menjadi masalah kesehatan yang mendunia dan semakin penting, dengan 

2/3 stroke sekarang terjadi di negara-negara yang sedang berkembang 

secara global. Terdapat sekitar 13 juta korban stroke baru setiap tahun, 

dimana sekitar 4,4 juta diantaranya meninggal dalam 12 bulan. Terdapat 

sekitar 250 juta anggota keluarga yang berkaitan dengan para pengidap 

stroke yang bertahan hidup. Selama perjalanan hidup mereka, sekitar 

empat dari lima keluarga akan memiliki salah seorang anggota mereka 
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yang menderita stroke. Oleh karena itu, tindakan penanggulangan yang 

paling baik adalah mencegah jangan sampai terjadi serangan stroke dengan 

menghindari faktor resiko dan berperilaku pola hidup sehat (Hudak, 2004). 

Harsono (2004) mengatakan bahwa pasien stroke yang berusia 

diatas 50
 
tahun, ternyata lebih banyak dari pada pasien yang berusia lebih 

muda dari usia 50
 
tahun, yaitu 84,4% kasus. Pasien laki-laki lebih banyak 

yang menderita stroke dari pada pasien wanita, yaitu 71,11%. Sedangkan 

faktor resiko yang paling banyak dijumpai adalah hipertensi yang 

mencapai 80% kasus, kemudian disusul penyakit jantung 73,3% dan 

selanjutnya diabetes mellitus 26,6% kasus. 

Berdasarkan latar belakang diatas, terlihat bahwa kejadian penyakit 

Stroke mengalami peningkatan, maka penulis tertarik melakukan asuhan 

keperawatan dengan judul “Asuhan Keperawatan Dengan 

Kegawatdaruratan Stroke Hemoragic di Ruang Intensive Care Unit Rumah 

Sakit Umum Daerah Kota Salatiga”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan data yang diperoleh tentang 

penyakit Stroke, maka penulis tertarik untuk membahas asuhan 

keperawatan tentang stroke. 

C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada klien dengan kasus 

stroke di Ruang ICU RSUD Kota Salatiga. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui gambaran data pengkajian keperawatan pada klien 

dengan kasus stroke. 

b. Mengetahui diagnosa keperawatan pada klien dengan kasus stroke. 

c. Mengetahui intervensi keperawatan pada klien dengan kasus stroke. 

d. Mengetahui implementasi keperawatan sesuai dengan rencana 

keperawatan pada klien dengan kasus stroke. 

e. Mengetahui evaluasi hasil pada klien dengan kasus stroke. 

D. Manfaat 

1. Bagi Penulis 

Memberikan pengetahuan dan pemahaman, dalam menerapkan 

asuhan keperawatan kegawatdaruratan pada klien stroke hemoragic. 

2. Bagi Rumah Sakit  

Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman perawat secara umum 

dalam memberikan asuhan keperawatan pada klien dengan stroke 

hemoragic. 

3. Bagi Institusi Pendidikan Profesi Keperawatan 

Untuk menambah wacana dan pengetahuan tentang pemberian 

asuhan keperawatan, terutama pada klien dengan stroke hemoragic. 

4. Bagi Klien dan Keluarga  

Sebagai acuan untuk memberikan perawatan dan informasi supaya 

lebih memperhatikan kesehatan keluarga, khususnya untuk klien stroke. 


