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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Stroke merupakan salah satu penyebab kematian dan kecacatan 

neurologis yang utama. Serangan otak ini merupakan kegawatdaruratan medis 

yang harus ditangani secara cepat, tepat dan cermat (Mansjoer, 2000). 

Menurut Depkes (2011), Stroke merupakan penyebab kematian tertinggi dari 

seluruh penyebab kematian. Dengan proporsi angka kejadian yaitu 15,4%, 

disusul hipertensi, diabetes, kanker, dan penyakit paru obstruktif kronis.  

Berdasarkan data WHO, diseluruh dunia tahun 2002 diperkirakan 5,5 

juta orang meninggal akibat stroke dan diperkirakan tahun 2020 penyakit 

jantung dan stroke menjadi penyebab utama kematian di dunia (Subagyo, 

2006). Berdasarkan data statistik di Amerika, setiap tahun terjadi 750.000 

kasus stroke baru di Amerika. Dari data tersebut menunjukkan bahwa setiap 

45 menit, ada satu orang di Amerika yang terkena serangan stroke.  

Di Asia khususnya Indonesia kasus stroke menduduki peringkat 

pertama, setiap tahun diperkirakan 500 ribu orang mengalami serangan stroke. 

Dari jumlah tersebut, sekitar 2,5% diantaranya meninggal dunia dan sisanya 

mengalami cacat ringan maupun berat. Menurut survei tahun 2004, stroke 
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merupakan pembunuh nomor satu di rumah sakit pemerintah diseluruh 

Indonesia.  

Data yang di dapatkan dari Rekam Medik RSUD Karanganyar 

khususnya pada Ruang ICU kasus stroke merupakan peringkat pertama untuk 

5 tahun terakhir yang terdiri dari tahun 2006 jumlah klien sebanyak 65 klien, 

tahun 2007 sebanyak 50 klien, tahun 2008 sebanyak 48 klien, tahun 2009 

sebanyak 57 klien, tahun 2010 sebanyak 42 klien. Sedangkan pada tahun 2011 

untuk periode bulan Januari–November  tercatat 74 klien dengan diagnosa 

stroke. Kasus ini merupakan kasus terbesar di ruang ICU RSUD Karanganyar 

pada sepanjang tahun ini di bandingkan dengan penyakit lainnya. Berdasarkan 

dari data Rekam medis ICU tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan 

asuhan keperawatan pada Ny. S dengan stroke hemoragic di Ruang ICU 

RSUD Karanganyar. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian adalah 

“bagaimanakah penatalaksanaan asuhan keperawatan pada Ny. S dengan 

stroke hemoragic di Ruang ICU RSUD Karanganyar?” 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui penatalaksanaan  asuhan keperawatan pada Ny. S 

dengan stroke hemoragic di Ruang ICU RSUD Karanganyar. 

2. Tujuan Khusus 

Setelah melaksanakan interaksi dengan klien diharapkan mampu: 

a. Melakukan pengkajian pada klien Ny.S dengan stroke hemoragic 

b. Merumuskan diagnosa keperawatan pada klien Ny. S dengan stroke 

hemoragic 

c. Menyusun rencana asuhan keperawatan pada klien Ny. S dengan 

stroke hemoragic. 

d. Melakukan tindakan keperawatan pada klien Ny. S dengan stroke 

hemoragic 

e. Penulis mampu membuat evaluasi tindakan dan evaluasi hasil pada 

klien Ny. S dengan stroke hemoragic 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis 

Memberikan pengalaman dan wawasan dalam menerapkan tentang 

penatalaksanaan asuhan keperawatan  pada pasien dengan stroke 

hemoragic. 
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2. Bagi Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar  

Bagi Rumah Sakit, untuk menambah pengetahuan perawat Rumah Sakit 

Umum Daerah Karanganyar dalam melakukan asuhan keperawatan pada 

pasien stroke hemoragic khususnya di Ruang ICU. 

3. Bagi profesi keperawatan 

Sebagai bahan masukan dalam pemberian pelayanan asuhan keperawatan 

pada pasien stroke hemoragic. 

 4.   Bagi pembaca 

Memberikan informasi dan sebagai wacana kepada pembaca mengenai 

cara parawatan yang baik dan benar pada pasien stroke.  


