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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

     Stroke merupakan penyebab kematian ketiga di negara maju, setelah penyakit 

jantung dan kanker. Insidensi tahunannya adalah dua per 1.000 populasi 

(Ginsberg, 2008). Setiap tahunnya 500.000 orang Amerika terserang stroke, 

400.000 orang terkena stroke iskemik dan 100.000 orang menderita stroke 

hemoragik (termasuk perdarahan intraserebral dan subarakhnoid), 175.000 

mengalami kematian (Adams et al., 2004). Menurut World Health Organization 

(WHO) (2004), perkiraan kematian akibat penyakit serebrovaskular di Asia 

Tenggara adalah 1.073.569 jiwa. Stroke diperkirakan menyebabkan 5,7 juta 

kematian pada tahun 2005, dan 87% dari kematian ini terdapat di negara-negara 

dengan penghasilan rendah dan menengah (Strong et al., 2007; Sherin et al., 

2011). Tanpa tindakan, angka kematian global diperkirakan meningkat menjadi 

6,5 juta pada tahun 2015 dan 7,8 juta pada tahun 2030 (Strong et al., 2007). 

     Stroke merupakan salah satu penyakit penyebab kematian dan kecacatan yang 

utama di Indonesia. Angka kecacatan akibat stroke umumnya lebih tinggi dari 

angka kematian, perbandingan antara cacat dan mati dari penderita stroke adalah 

empat berbanding satu (Lumbantobing, 2003). Setiap tujuh orang yang meninggal 

di Indonesia, satu diantaranya karena stroke (Depkes, 2011). Berdasarkan laporan 

WHO, kasus stroke yang terjadi di Indonesia tahun 2002 telah menyebabkan 

kematian lebih dari 123.000 orang. Menurut Dinas Kesehatan Jawa Tengah 

(2009), prevalensi stroke hemoragik di Jawa Tengah tahun 2009 adalah 0,05%, 

lebih tinggi dibandingkan dengan angka tahun 2008 sebesar 0,03%. Prevalensi 

tertinggi tahun 2009 adalah di Kabupaten Kebumen sebesar 0,29%. Sedang 

prevalensi stroke non hemoragik pada tahun 2009 sebesar 0,09%, mengalami 

penurunan bila dibandingkan prevalensi tahun 2008 sebesar 0,11%. Prevalensi 

tertinggi adalah di Kota Surakarta sebesar 0,75%. Di Indonesia, setiap 1000 orang, 

delapan orang diantaranya terkena stroke (Depkes, 2011).
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     Computerized Tomography scanning (CT scan) tanpa kontras pada kepala 

merupakan pemeriksaan baku emas untuk menentukan jenis patologi stroke, 

lokasi, dan ekstensi lesi serta menyingkirkan lesi non vaskular (Lumbantobing, 

2004). Pemeriksaan ini mempunyai keterbatasan, yaitu tidak dapat memberikan 

gambaran yang jelas pada onset kurang dari enam jam pada stroke iskemik, tidak 

semua rumah sakit memiliki, mahal, ketergantungan pada operator dan ahli 

radiologi, memiliki efek radiasi dan tidak untuk pemeriksaan rutin skrining stroke 

iskemik (Eastwood, 2003; Wijman, 2000). Pada gambaran CT scan hemoragi 

intraserebral tampak area hiperdens homogen, bila pemeriksaan CT scan 

dilakukan lebih dari dua minggu setelah onset serangan, maka tampak gambaran 

enhancement berbentuk cincin di daerah perifer hematom yang bisa menetap 

sampai satu bulan. Namun, pada stadium kronis area hematom akan jadi hipodens 

berbatas tegas karena hematomnya telah diserap (Rasad, 2006). Di negara 

berkembang, terdapat sekitar 70% dari populasi orang yang tidak mampu 

melakukan pemeriksaan CT scan (Sherin et al., 2011). 

     Ketika CT scan tidak tersedia, skor klinis dapat digunakan untuk memprediksi 

jenis stroke, meskipun tidak sempurna. Skoring dapat mempengaruhi pengobatan, 

alokasi panduan dari bedah saraf yang terbatas dan sumber daya pencitraan, atau 

memperbaiki data epidemiologi (Nouira et al., 2009). Penelitian tentang validitas 

skor stroke Siriraj telah banyak dilakukan di berbagai negara. Menurut 

Poungvarin et al. (1991), skor stroke Siriraj dapat diterima dan diterapkan di 

Thailand sebagai metode diagnosis stroke akut yang sederhana dan dapat 

dipercaya. Menurut Kolapo et al. (2006), diagnosis dengan skor stroke Siriraj 

berkorelasi secara signifikan dengan diagnosis CT Scan. Menurut Nouira et al. 

(2009), skor stroke Siriraj adalah alat yang valid dan berguna untuk memprediksi 

jenis stroke pada klinis dimana terdapat kendala keuangan, sehingga pemeriksaan 

CT scan sulit dilakukan. Skor stroke Siriraj dianjurkan untuk digunakan dalam 

komunitas di Nigeria terutama dimana CT scan tidak tersedia atau terjangkau dan 

dokter ingin memulai terapi trombolitik/terapi antikoagulasi (Nyandaiti et al., 

2008). Skor stroke Siriraj ini juga telah divalidasi di Nigeria, Taiwan dan 

Malaysia (Sherin et al., 2011). 
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     Menurut penelitian Hawkins et al. (1995), menyimpulkan bahwa validitas Guy 

Hospital Score dan skor stroke Siriraj rendah untuk membedakan stroke 

perdarahan intraserebral dengan stroke iskemik atau infark. Menurut kesimpulan 

penelitian Badam et al. (2003) menyatakan bahwa tidak ada skor stroke yang 

cukup akurat dalam membedakan tipe stroke. Menurut penelitian Connor et al. 

(2007), meskipun skor lebih akurat bila menggunakan titik cut-off (nilai batas 

antara normal dan abnormal) baru, namun skor stroke Siriraj dan skor Guy 

Hospital gagal untuk mendiagnosis lebih dari 80% jenis stroke. 

     Uji diagnostik baru harus memberi manfaat yang lebih dibanding uji yang 

sudah ada, termasuk nilai diagnostiknya tidak jauh berbeda dengan uji diagnostik 

standar, memberi kenyamanan lebih pada pasien, lebih mudah atau lebih 

sederhana, dan lebih murah atau dapat mendiagnosis pada fase lebih dini 

(Pusponegoro cit Sastroasmoro, 2002). 

     Berdasarkan data penelitian sebelumnya, validitas skor stroke Siriraj terhadap 

penentuan diagnosis jenis patologi stroke masih kontroversial. Oleh karena itu 

mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui 

bagaimana validitas skor stroke Siriraj dibandingkan CT scan kepala pada 

diagnosis jenis patologi stroke di RSUD Dr. Moewardi.  

 

B. Rumusan Masalah 

 

     Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diajukan pokok-

pokok permasalahan sebagai berikut: 

1. Stroke merupakan masalah kesehatan yang serius karena morbiditas dan 

mortalitasnya tinggi, serta menyebabkan kecacatan yang cukup tinggi 

2. Diagnosis patologi stroke yang tepat akan menentukan ketepatan terapi 

3. CT scan kepala sebagai pemeriksaan baku emas dalam menentukan diagnosis 

patologi stroke masih memiliki beberapa kelemahan  

4. Skor stroke Siriraj merupakan salah satu skor yang dapat digunakan untuk 

memprediksi jenis stroke 

5. Penelitian tentang skor stroke Siriraj yang ada masih kontroversial. 
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      Maka dapat dirumuskan masalah: “Bagaimana validitas skor stroke Siriraj 

dibandingkan CT scan kepala pada diagnosis jenis patologi stroke di RSUD Dr. 

Moewardi?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

1.  Tujuan Umum  

Untuk mengetahui validitas skor stroke Siriraj dibandingkan CT scan 

kepala pada diagnosis jenis patologi stroke di RSUD Dr. Moewardi. 

2.  Tujuan Khusus  

Untuk mengetahui sensitivitas, spesifitas dan akurasi penggunaan skor 

stroke Siriraj pada diagnosis jenis patologi stroke. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

     Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:  

1. Bagi Penulis 

Merupakan sarana pendidikan mahasiswa dalam melatih cara berpikir 

dan meneliti sebagai upaya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan serta 

mengasah daya analisa peneliti. 

2. Bagi Dunia Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap 

pengembangan ilmu di bidang kedokteran khususnya mengenai penentuan 

diagnosis patologi stroke. 

3. Bagi Kalangan Medis 

Memperoleh informasi tentang alat penunjang berupa skoring dalam 

mendiagnosis patologi stroke salah satunya dengan menggunakan skor stroke 

Siriraj. 

4. Bagi Masyarakat 

Mendapatkan layanan diagnostik penunjang yang sederhana, tepat, cepat 

dan murah, khususnya dalam mendiagnosis patologi stroke. 


