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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut World Health Organization (WHO) (2004) stroke menduduki 

urutan kedua setelah ischemic heart disease sebagai penyebab kematian di dunia 

dengan perkiraan 5,5 juta atau sekitar 9,7% orang mati karena stroke tiap tahun. 

Stroke merupakan penyebab kematian ketiga setelah penyakit jantung dan kanker 

di Amerika Serikat (Ropper and Brown, 2005; Muir, 2010). Stroke merupakan 

penyebab utama kecacatan di dunia, karena dari 80% pasien yang dapat bertahan 

dari stroke, 50-75% nya mengalami kecacatan dan membutuhkan bantuan dari 

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

stroke sekitar 500-600 per 100.000 jiwa, lebih banyak diderita oleh laki-laki, dan 

rata-rata pasien berumur 35-64 tahun (WHO, 2007). Di beberapa negara kejadian 

stroke meningkat seiring dengan meningkatnya usia (Smith et al., 2010). Insidensi 

stroke akhir-akhir ini semakin meningkat, terutama di Amerika Selatan. Di 

Amerika  diperkirakan tiap 3 menit orang mati karena stroke. (WHO, 2004). 

Menurut Riset Kesehatan Dasar (Rikesdas) tahun 2007, penyebab utama 

kematian di Indonesia adalah stroke yaitu sekitar 15,4%. Penyebab utama 

kematian pasien di rumah sakit juga ditempati oleh penyakit sistem sirkulasi darah 

yang di dalamnya termasuk stroke yaitu sebesar 11,02% pada tahun 2007 dan 

meningkat pada tahun 2008 sebesar 11,06%. Stroke digolongkan ke dalam 

penyakit tidak menular, proporsi penyakit tidak menular ini sejak 1995-2007 

mengalami peningkatan cukup tinggi dari 42% menjadi 60% (Departemen 

Kesehatan (Depkes), 2009). Kasus stroke di Provinsi Jawa Tengah mengalami 

peningkatan, pada tahun 2005 sebesar 8,26 per 1.000 penduduk menjadi 12,41 per 

1.000 penduduk pada tahun 2006, terdiri atas stroke hemoragik sebesar 3,05 per 

1.000 penduduk dan stroke non hemoragik 9,36 per 1.000 penduduk (Dinas 

Kesehatan Jawa Tengah (Dinkes Jateng), 2006). Prevalensi tertinggi kasus stroke 

iskemik adalah di Kota Surakarta sebesar 0,75% (Dinkes Jateng, 2010). 
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Kejadian penyakit stroke sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko 

yang tidak bisa dimodifikasi antara lain bertambahnya usia, jenis kelamin, jenis 

ras, geografi serta faktor yang bisa dimodifikasi yaitu penyakit jantung, diabetes 

melitus, merokok, aktivitas kurang, dan kebiasaan makan yang buruk 

(Setyopranoto, 2011). Penyakit jantung yang dapat menjadi faktor risiko stroke 

dibagi menjadi faktor risiko tinggi, misalnya fibrilasi atrium (WHO, 2007) dan 

risiko sedang, misalnya atrial flutter (Sembiring, 2010). 

Fibrilasi atrium terjadi pada 2,2 juta orang di Amerika dan prevalensinya 

meningkat seiring bertambahnya usia. Empat persen pada umur >60 tahun dan 8% 

pada >80 tahun. Morbiditasnya berkaitan dengan komplikasi dari tromboemboli 

(Rosenthal et al., 2012; Iwai et al., 2005). 

Fibrilasi atrium merupakan prediktor kedua setelah stroke berulang dalam 

meningkatkan risiko kematian seseorang dari stroke (WHO, 2004). Rastas et al. 

(2007) menyatakan bahwa fibrilasi atrium merupakan faktor risiko yang 

signifikan terhadap stroke pada pasien usia tua. Menurut Lumbantobing (2004) 

risiko mendapatkan stroke pada penderita fibrilasi atrium non-rematik, yang tidak 

diberi antikoagulan, dari hasil primary prevention study, 6 kali lebih besar 

daripada mereka dengan irama sinus. Fibrilasi atrium memiliki asosiasi yang kuat 

dan telah dibuktikan sebagai faktor risiko stroke dengan estimasi risiko relatif 

sebesar 5,0-18,0 dan estimasi prevalensinya sekitar 1-2%. Gofir (2009) 

menyatakan bahwa fibrilasi atrium dapat menyebabkan risiko stroke atau emboli 

menjadi 5 kali lipat dibanding pasien tanpa fibrilasi atrium. Puspaningtias dan 

Kustiowati (2008) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pasien dengan fibrilasi 

atrium memiliki risiko hampir 3 kali untuk menderita stroke iskemik daripada 

pasien tanpa fibrilasi atrium. Apabila fibrilasi atrium ditemukan bersama penyakit 

jantung rematik akan meningkatkan risiko stroke sebesar 17 kali (Mashal et al., 

2011), sedangkan menurut Ropper and Brown (2005) sebesar 18 kali. Fibrilasi 

atrium juga meningkatkan morbiditas dan mortalitas karena berimplikasi pada 

fungsi jantung (Gutierrez and Blanchard, 2011) dan meningkatkan risiko kejadian 

stroke (Kaarisalo et al., 1997). Pasien stroke dengan fibrilasi atrium lebih 

cenderung mengalami stroke iskemik. Perdarahan intraserebral frekuensinya lebih 
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tinggi pada pasien tanpa fibrilasi atrium (Steger et al., 2003). Pada penelitian 

Sembiring (2010), dia menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna 

antara kelainan jantung yang menyebabkan kardioemboli (fibrilasi atrium, infark 

miokardium, atrial flutter, dan gagal jantung kongestif) dengan stroke iskemik. 

Fibrilasi atrium merupakan pencetus adanya emboli di otak 

(Lumbantobing, 2004). Sebanyak 45% dari kardioemboli terjadi pada penderita 

fibrilasi atrium (Anwar, 2004). Dua puluh sampai tiga puluh persen penyebab 

stroke adalah emboli yang berasal dari jantung (Chung and Caplan, 2007). 

Mencegah lebih baik daripada mengobati stroke. Hal ini dapat dilakukan 

dengan memodifikasi faktor risiko yang dapat dimodifikasi salah satunya fibrilasi 

atrium (WHO, 2007). Mengelola dan mengendalikan faktor risiko vaskular dapat 

menurunkan angka kejadian stroke dan mortalitas pada pasien fibrilasi atrium 

(Marini, 2005; Lumbantobing, 2004). Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin 

melakukan penelitian mengenai hubungan antara fibrilasi atrium dengan kejadian 

stroke iskemik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Moewardi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Stroke penyebab kematian 2 setelah ischemic heart disease dan penyebab 

utama kecacatan di dunia. 

2. Stroke iskemik merupakan jenis stroke yang paling sering ditemukan pada 

pasien stroke. 

3. Kota Surakarta merupakan daerah di Jawa Tengah yang prevalensi kasus 

stroke iskemiknya tertinggi.  

4. Fibrilasi atrium merupakan salah satu faktor risiko dari stroke iskemik yang 

dapat dimodifikasi. 

5. Fibrilasi atrium mempunyai asosiasi kuat dengan stroke, tetapi ada peneliti 

yang menyatakan bahwa hubungannya tidaklah terlalu bermakna. 
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Berdasarkan kesimpulan di atas, didapatkan permasalahan: adakah 

hubungan antara fibrilasi atrium dengan kejadian stroke iskemik di Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) Dr. Moewardi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara fibrilasi atrium 

dengan kejadian stroke iskemik. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Mengetahui hubungan antara fibrilasi atrium dengan kejadian stroke 

iskemik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pasien 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai upaya 

pencegahan terhadap kejadian stroke dengan mengetahui salah satu dari 

beberapa faktor risiko stroke yaitu fibrilasi atrium. 

b. Bagi Tenaga Medis 

Mencegah berkembangnya penyakit dari fibrilasi atrium menjadi 

stroke atau penyakit lainnya pada pasien fibrilasi atrium dan yang berisiko 

fibrilasi atrium. 

c. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi dan acuan 

kesempurnaan penelitian selanjutnya. 

 


