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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Stroke  adalah suatu  sindrom  klinis  yang  didefinisikan  sebagai  defisit 

neurologis  akut akibat  gangguan vaskular  (Muir,  2010).  Stroke dibagi  menjadi 

dua kategori, yaitu stroke hemoragik dan stroke iskemik. Sekitar 85-90% kejadian 

stroke  merupakan  stroke iskemik  dan 10-15% adalah  stroke hemoragik  (Muir, 

2010; Gofir, 2009).

 American Heart Association (AHA) memperkirakan terdapat sekitar 795.000 

orang  di  Amerika  Serikat  yang  mengalami  stroke  per  tahun,  dimana  sekitar 

610.000 kejadian adalah serangan stroke yang pertama kali, dan sekitar 6,4 juta 

penduduk  Amerika  adalah  penderita  stroke  (Goldstein  et  al.,  2011).  Adams, 

Albert,  dan  Mayer  (2007)  menyatakan  bahwa setiap  tahun,  insidensi  kejadian 

stroke  iskemik  di  Amerika  Serikat  diperkirakan  sekitar  700.000  penderita. 

Insidensi  kejadian  stroke  di  India  sebagai  negara  dengan  jumlah  penduduk 

terbesar kedua di dunia dan Asia adalah 154 per 100.000 orang per tahun, lebih 

tinggi daripada Amerika Serikat yaitu sebesar 107 per 100.000 orang per tahun 

(Das dan Banerjee, 2008). Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007 

menunjukkan  prevalensi  stroke  di  Indonesia  ditemukan  sebesar  8,3  per  1000 

penduduk, dan yang telah terdiagnosis oleh tenaga kesehatan adalah 6 per 1000 

penduduk (Departemen Kesehatan (Depkes) Republik Indonesia, 2009). 

Stroke diperkirakan menyebabkan kematian sebanyak 134.000 penderitanya 

setiap tahun di Amerika Serikat. Angka kematian tersebut mulai menurun antara 

tahun 1996 sampai 2006, yaitu 18,4% (Goldstein  et al.,  2011). Stroke di India 

menyebabkan  sekitar  13,5%  kematian  pada  penderitanya  (Banerjee  dan  Das, 

2006).  Sedangkan  di  Indonesia,  Depkes  (2007)  menyatakan  bahwa  stroke 

merupakan  penyebab  kematian  utama  di  rumah  sakit  pada  tahun  2006,  yaitu 

sebanyak  4.377  (5,2%)  kasus.  Depkes  (2009)  menyatakan  bahwa stroke  tetap 
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menjadi  penyebab  kematian  terbanyak  di  rumah  sakit  pada  tahun  2007,  yaitu 

sebanyak 5,24%.

Stroke  merupakan  penyebab  utama  kecacatan  di  dunia,  80% pasien  yang 

dapat  hidup,  50-75%  diantaranya  mengalami  kecacatan  dan  membutuhkan 

bantuan  dari  orang lain  dalam memenuhi  kebutuhan hidupnya  (Caplan, 2009). 

Stroke  merupakan  penyebab  utama  dari  kerusakan  fungsional,  dengan  20% 

penderita membutuhkan perawatan rumah sakit setelah 3 bulan dan 15% sampai 

30% mengalami cacat permanen (Goldstein et al., 2011). 

Survei Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Tengah (2005) menyatakan 

bahwa kasus  tertinggi  stroke  di  Jawa  Tengah  adalah  di  Kota  Semarang  yaitu 

sebesar 3.986 kasus (17,91%) dibanding dengan jumlah keseluruhan kasus stroke 

di kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Sedangkan, kasus tertinggi kedua adalah 

Kabupaten Sukoharjo yaitu 3.164 kasus (14,22%). Rata-rata kasus stroke di Jawa 

Tengah  adalah  635,60  kasus.  Prevalensi  stroke  iskemik  di  Jawa Tengah  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% (Dinkes Jateng, 2010). 

Salah  satu  faktor  risiko  terjadinya  stroke  iskemik  adalah  dislipidemia. 

Dislipidemia mengacu pada kondisi dimana terjadi abnormalitas profil lipid dalam 

plasma  (Pramono,  2009).  Sekitar  50%  orang  dewasa  di  Amerika,  didapatkan 

kadar kolesterol >200 mg/dL dan sekitar 25% dari orang dewasa umur >20 tahun 

dengan  kadar  kolesterol  >240  mg/dL  (Anwar,  2004).  Penelitian  MONICA  di 

Jakarta  1988  menunjukkan  bahwa kadar  rata-rata  kolesterol  total  pada  wanita 

adalah 206,6 mg/dL dan pria 199,8 mg/dL. Tahun 1993 meningkat menjadi 213 

mg/dL pada wanita dan 204,8 mg/dL pada pria (Anwar, 2004). 

Pada  stroke  iskemik,  daerah  infark  di  otak  dapat  dilihat  pada  gambaran 

Computed Tomography Scan  (CT-Scan).  CT-Scan merupakan pemeriksaan baku 

emas  untuk  menentukan  jenis  patologi  stroke,  lokasi,  dan  ekstensi  lesi,  serta 

menyingkirkan lesi non vaskular (Tampubolon, 2008). Ukuran trombus maupun 

embolus yang menyumbat pembuluh darah otak tertentu akan mempengaruhi luas 



3

dan  lokasi  infark.  Sedangkan,  pembentukan  trombus  dan  embolus  terkait  erat 

dengan kadar kolesterol total dan HDL kolesterol (Gofir, 2009). 

Penelitian yang dilakukan Khairina (2012) terhadap 45 orang penderita stroke 

iskemik menunjukkan hasil 35 orang penderita stroke iskemik akibat dislipidemia, 

dengan  jumlah  terbanyak  mengalami  lacunar  infarct yaitu  13  orang  (86,7%), 

sedangkan  masing-masing  sebanyak  11  orang  (73,3%)  mengalami  partial  

anterior  circulation  infarct dan  total  anterior  circulation  infarct.  Penelitian 

Damopoli  et al.,  (2007),  menunjukkan bahwa lesi  infark akibat stroke iskemik 

akut terbanyak didapat pada daerah korteks (lobus frontal, parietal, temporal, dan 

occipital)  dibanding  pada  daerah  subkorteks  (capsula  interna,  ganglia  basalis, 

putamen, nucleus caudatus, dan thalamus), yaitu 51 penderita stroke iskemik akut 

pada letak korteks, 42 pada letak subkorteks, dan 7 pada letak keduanya. 

Penelitian Ilyas  et al., (2009) terhadap 100 orang penderita stroke iskemik 

akut,  diperoleh  sampel  sebanyak  87  orang  penderita  yang  dapat  memenuhi 

pengelompokan  lokasi  infark,  yaitu  infark  pada  lobus  parietalis  sebanyak  16 

orang, lobus frontalis sebanyak 14 orang, lobus temporalis  sebanyak 22 orang, 

capsula interna 18 orang, dan thalamus sebanyak 17 orang. Pujarini (2009) dalam 

penelitiannya  terhadap  41  orang  penderita  stroke,  menyatakan  bahwa  riwayat 

dislipidemia  terdapat  pada  21  (52,5%)  orang,  kolesterol  tinggi  sebanyak  27 

(65,9%) orang, LDL tinggi  sebanyak 23 (56,1%) orang, dan trigliserida tinggi 

sebanyak  34  (82,9%)  orang.  Sebanyak  23  (56,1%)  orang  penderita  stroke 

memiliki  gambaran  lesi  iskemik/infark.  Lokasi  lesi  di  regio  frontotemporalis 

sebanyak 3 (7,3%) orang, paraventrikuler 3 (7,3%) orang, frontoparietalis 9 (22%) 

orang,  parietotemporalis  4  (9,8%)  orang,  parietooccipitalis  3  (7,3%)  orang, 

temporooccipitalis  2  (4,9%)  orang,  capsula  interna  5  (12,2%)  orang,  ganglia 

basalis 4 (9,8%) orang, occipitalis 1 (2,4%) orang, parietalis 2 (4,9%) orang, dan 

lain-lain 5 (12,2%) orang.

Berdasarkan  hal  tersebut,  peneliti  ingin  melakukan  sebuah  penelitian 

mengenai hubungan antara stroke iskemik akibat dislipidemia dan lokasi infark di 

RSUD Dr. Moewardi di Surakarta.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar  belakang  yang  telah  diuraikan  di  atas,  dapat  ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Stroke iskemik merupakan jenis stroke yang paling banyak ditemukan pada 

pasien stroke. 

2. Stroke  merupakan  penyebab  utama  kerusakan  fungsional  dan  kecacatan 

permanen, serta penyebab kematian paling banyak di rumah sakit di Indonesia.

3. Surakarta  merupakan  kota  dengan  prevalensi  stroke  iskemik  tertinggi 

dibandingkan dengan seluruh kota/kabupaten lain di Jawa Tengah.

4. Dislipidemia  merupakan  salah  satu  faktor  risiko  stroke  iskemik  dengan 

prevalensi yang tinggi.

5. Terdapat  kontroversi  hasil  penelitian  mengenai  stroke  iskemik  akibat 

dislipidemia dan lokasi infark di otak.

Berdasarkan  kesimpulan  tersebut,  timbul  permasalahan:  adakah  hubungan 

antara  stroke  iskemik  akibat  dislipidemia  dan  lokasi  infark  di  RSUD  Dr. 

Moewardi di Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian  ini  ditujukan  untuk mengetahui  hubungan antara  stroke iskemik 

akibat dislipidemia dan lokasi infark di RSUD Dr. Moewardi di Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hubungan 

antara  stroke  iskemik  akibat  dislipidemia  dan  lokasi  infark  di  RSUD  Dr. 

Moewardi di Surakarta.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang 

teori-teori yang berhubungan dengan stroke iskemik akibat dislipidemia dan 
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lokasi  infark  di  otak,  serta  dapat  digunakan  sebagai  bahan  acuan  bagi 

penelitian selanjutnya.

b. Bagi Instansi Kesehatan 

Hasil  penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai  sumber  acuan  tenaga 

medis untuk mengetahui lokasi infark otak yang paling sering dialami oleh 

pasien stroke iskemik akibat dislipidemia.

c. Bagi Masyarakat

Hasil  penelitian  ini  diharapkan dapat  membantu  masyarakat  untuk 

mengubah gaya hidup tidak sehat, sehingga dapat meminimalisir terjadinya 

stroke. 


