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Abstrak 

 

Stroke merupakan salah satu penyakit yang paling sering menyebabkan kecacatan 

terutama kelumpuhan anggota gerak. Pada fase awal serangan stroke gejala yang paling sering 

muncul adalah kesulitan menelan, penurunan nafsu makan, mual dan muntah. Imobilitas dan 

defisiensi nutrisi pada pasien stroke dapat memicu terjadinya dekubitus. Dekubitus merupakan 

luka yang timbul karena tekanan terutama pada bagian tulang-tulang yang menonjol akibat tirah 

baring yang lama di tempat tidur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

status gizi dan mobilitas dengan risiko terjadinya dekubitus pada pasien stroke di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta. Jenis penelitian ini adalah deskriptif  korelatif dan desain kuantitatif. 

Sedangkan rancangan penelitian menggunakan studi cross sectional. Populasi penelitian adalah 

pasien stroke yang menjalani rawat inap di ruang Anggrek II RSUD Dr. Moewardi Surakrta pada 

bulan April-Mei 2013. Jumlah sampel penelitian sebanyak 80 pasien, menggunakan tehnik 

accidental sampling. Instrumen penelitian menggunakan check list dan lembar observasi. Uji 

hipotesis menggunakan uji Chi-Square. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : (1) Ada 

hubungan antara status gizi dengan risiko terjadinya dekubitus pada pasien stroke, (2) Ada 

hubungan antara mobilitas dengan risiko terjadinya dekubitus pada pasien stroke di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta. 

 

Kata kunci : status gizi, mobilitas, risiko dekubitus, stroke 
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Abstract 

Stroke is a disease that most often lead to disability, especially paralysis of the limbs. In 

the early phase of stroke symptoms that most often arises is disfagia, anorexia, nausea and 

vomiting. Immobility and nutrition deficiency can lead to pressure sores. Pressure sores is injury 

incurred because pressure, especially on the prominent bones result a long bed rest. This study 

aims to determine the relationship between nutritional status and mobility with the risk of 

pressure sores in stroke patients in Dr. Moewardi of Surakarta. This research is descriptive 

correlative with quantitative design. While the research design used a cross-sectional study. The 

study population was a stroke patient who is hospitalized in the Dr. Moewardi Surakarta 

hospital in April-May 2013. Total sample as many as 80 patients, using accidental sampling 

technique. Using a check list of research instruments and observation sheets. Hypothesis testing 

using Chi-Square. Conclusions of this study are: (1) There is a relationship between nutritional 

status with risk of pressure sores in stroke patient, (2) There is a relationship between mobility 

with the risk of developing pressure sores in stroke patients in Dr. Moewardi of Surakarta. 

 

Keywords : nutrition status, mobility, risk of pressure sores, stroke 
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LATAR BELAKANG 

Dekubitus merupakan luka yang 

timbul karena tekanan terutama pada bagian 

tulang-tulang yang menonjol akibat tirah 

baring yang lama di tempat tidur. Kasus 

dekubitus dapat terjadi pada semua umur 

terutama pada lanjut usia dengan frekuensi 

kejadiannya sama pada pria dan wanita 

(Siregar,2005). 

Faktor risiko seseorang terkena 

dekubitus salah satunya adalah penyakit 

stroke. Menurut data dari Depkes RI (2009), 

insiden stroke di Indonesia sebesar 8,3 per 

1000 penduduk. Sedangkan Data dari Dinas 

Kesehatan pemerintah provinsi Jawa Tengah 

(2011), Prevalensi stroke hemoragik di Jawa 

Tengah adalah 0,03%. Sedangkan untuk 

stroke non hemoragik prevalensinya sebesar 

0,09%. 

Data yang di dapat dari studi 

pendahuluan tanggal 19 Oktober 2012 di 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta yang 

merupakan salah satu rumah sakit yang 

memiliki bangsal neurologis jumlah pasien 

dengan stroke yang tercatat pada rekam 

medis pada tahun 2011 adalah 606 orang 

dan yang mengalami kelumpuhan sebanyak 

80 orang, kelumpuhan akibat stroke 

berakibat pada rendahnya kemampuan 

mobilitas pasien sehingga berisiko 

terjadinya dekubitus. Kejadian dekubitus 

sendiri pada tahun 2011 sebanyak 42 orang. 

Sedangkan pada tahun 2012 pasien dengan 

stroke adalah 710 orang, yang mengalami 

kelumpuhan sebanyak 120 orang dan yang 

mengalami dekubitus berjumlah 56 orang. 

Hasil wawancara perawat di ruang 

Anggrek II RSUD Moewardi Surakarta, 

perawat ruangan mengatakan terdapat 24 

pasien dengan stroke dan 5 diantaranya 

mengalami ulkus dekubitus. Sedangkan 

hasil wawancara dengan 5 keluarga pasien 

penderita stroke mengatakan bahwa 

kebanyakan pasien mengalami penurunan 

nafsu makan karena gangguan pada pasien 

sendiri atau karena kurang selera dengan diit 

dari rumah sakit, selain itu keluarga 

mengatakan sampai hari ketiga perawat 

belum mengajarkan alih baring atau cara 

membantu pasien mobilisasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara status gizi dan 

mobilitas dengan risiko terjadinya dekubitus 

pada pasien stroke di RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta. 

Penelitian ini diharapkan dapat 

menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi 

pembaca mengenai hubungan antara status 

gizi dan mobilitas pasien stroke dengan 

risiko terjadinya dekubitus. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah informasi bagi perawat, menjadi 

bahan pertimbangan dalam mengevaluasi 

tindakan, menentukan kebijakan-kebijakan 

serta meningkatkan mutu pelayanan rumah 

sakit terkait dengan deteksi dini untuk 

mencegah kejadian  dekubitus. 

TINJAUAN TEORI 

Status Gizi 
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1. Definisi Status Gizi 

Menurut Asmadi (2008), gizi atau nutrisi 

merupakan zat kimia organik maupun 

anorganik yang terkandung dalam 

makanan dan diperlukan agar tubuh dapat 

berfungsi dengan baik. Sedangkan 

menurut Hartriyanti, (2012), penilaian 

status gizi (PSG) adalah interpretasi dari 

data yang didapatkan dengan 

menggunakan metode untuk 

mengidentifikasi populasi atau individu 

yang beresiko atau dengan status gizi 

buruk. 

2. Metode Peneliaian Status Gizi 

a. Pemeriksaan Antopometri 

b. Pemeriksaan tanda-tanda klinik 

c. Pemeriksaan Biokimia 

d. Pemeriksaan Biofisik 

Mobilitas 

1. Definisi Mobilitas 

Menurut Stanley (2007) dan Carville 

(2012), mobilitas merupakan kemandirian 

dan kebebasan seseorang dalam 

melakukan pergerakan. Sedangkan, 

imobilitas merupakan ketidakmampuan 

seseorang melakukan pergerakan fisik 

secara mandiri. 

2. Faktor yang mempengaruhi Mobilitas 

a. Gaya Hidup 

b. Ketidakmampuan 

c. Tingkat Energi 

d. Usia dan tahap perkembangan 

Stroke 

1. Definisi Stroke 

Menurut Price (2006), Stroke adalah 

gangguan neurologik yang terjadi akibat 

tidak adekuatnya atau terhentinya suplai 

aliran darah ke arteri otak yang terjadi 

secara mendadak. Sedangkan menurut 

Muttaqin (2008), Stroke merupakan 

kelainan fungsi otak yang menimbulkan 

gangguan seperti kelumpuhan, gangguan 

bicara, proses berpikir dan daya ingat. 

2. Etiologi Stroke 

Menurut Muttaqin (2008), Penyebab 

terjadinya stroke adalah trombosis 

serebri, emboli, perdarahan di ruang 

subarakhnoid atau di dalam jaringan otak 

sendiri, hipoksia umum dan hipoksia 

lokal. Sedangkan menurut Harsono 

(2011), Stroke disebabkan oleh 

penyumbatan pembuluh darah (trombus 

atau embolus), pecahnya pembuluh 

darah, penyakit-penyakit pada dinding 

pembuluh darah dan gangguan susunan 

komponen darah. 

3. Klasifikasi Stroke 

Menurut Price (2006), Klasifikasi stroke 

menurut penyebabnya antara lain : 

a. Stroke Iskemik, merupakan gangguan 

sirkulasi serebrum yang terjadi akibat 

obstruksi salah satu atau lebih arteri di 

otak.  

b. Stroke Hemoragik, merupakan 

perdarahan di dalam ruang 

subarakhnoid atau langsung di dalam 

jaringan otak, akibat pecahnya lesi 

vascular intraserebrum. 

Dekubitus 

1. Definisi Dekubitus 

Ulkus dekubitus didefinisikan sebagai 

cedera lokal pada kulit dan jaringan di 

bawahnya biasanya terjadi di daerah 

tulang yang menonjol sebagai akibat dari 

tekanan atau tekanan yang disertai gaya 

tarik dan gesekan ( Carville, 2012). 

2. Faktor Predisposisi 

a. Faktor Intrinsik meliputi faktor Usia, 

imobilitas dan ketidakaktifan, 
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malnutrisi, temperatur kulit dan pH dan 

penyakit Kronis 

b. Faktor Ekstrinsik meliputi tekanan, 

pergeseran, gesekan dan kelembapan 

3. Risiko Dekubitus 

Menurut Lewis (2011), individu yang 

berisiko terkena dekubitus adalah 

individu dengan anemia, kontraktur, 

diabetes mellitus, imobilitas, gangguan 

sirkulasi, inkontenensia, kemunduran 

mental, tekanan darah diastolic kurang 

dari 60 mmHg, hipertermi, bedah 

berkepanjangan, obesitas, penyakit 

pembuluh darah, dan usia lanjut.  

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis penelitian deskriptif  korelatif 

dan desain kuantitatif. Sedangkan rancangan 

penelitian menggunakan studi cross 

sectional.  

Populasi dalam penelitian ini adalah 

pasien stroke yang menjalani rawat inap di 

RSUD Dr. Moewardi dan sebagai gambaran 

pada tahun 2012 jumlah penderita stroke 

adalah 654 orang, sehingga diperkirakan 

pada tahun 2013 juga terdapat 654 orang 

penderita stroke. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan accidental sampling. 

Kriteria Sampel 

Pasien dengan stroke yang menjalani 

rawat inap di RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta, Pasien yang sudah dirawat 

minimal 3 hari dan bersedia menjadi 

responden penelitian. 

Instrumen Penelitian 

 Instrumen yang digunakan untuk 

pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah check list dan lembar observasi. 

Penilaian status gizi menggunakan MNA 

(Mini Nutritional Assessment), penilaian 

skala mobilisasi menggunakan alat ukur 

EMS (Elderly Mobility Scale) dan risiko 

dekubitus diukur menggunakan Skala 

Norton. 

Analisa Data 

 Analisa Bivariat dalam penelitian ini 

menggunakan uji Chi Square (χ
2
). Uji 

alternative Chi Square (χ
2
) adalah uji Fisher 

Exact test atau uji Kolmogorov Smirnov. 

HASIL PENELITIAN 

Karakteristik Responden 

Tabel 1 Karakteristik Demografi Pasien 

Stroke 

 

Karakteristik 

Responden 

Frekuensi Persentase 

Jenis Kelamin 

Laki–laki 

Perempuan 

 

38 

42 

 

47,5% 

52,5% 

Usia 

Middle Age  

(45–59  tahun) 

Elderly  

(60–74tahun) 

Old 

 (75–90 tahun) 

 

32 

 

38 

 

10 

 

40,0% 

 

47,5% 

 

12,5% 

 

Tingkat 

Pendidikan 

SD 

SMP 

SMA 

Sarjana 

 

 

43 

14 

16 

7 

 

 

53,8% 

17,5% 

20,0% 

8,8% 

Jenis Pekerjaan 

Swasta 

PNS 

Tidak Bekerja 

 

32 

6 

42 

 

40% 

7,5% 

52,5% 

 

Tabel 1 menggambarkan bahwa 

persentase terbesar adalah responden 

dengan jenis kelamin perempuan yaitu 
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sebanyak 42 orang (52,2%) dengan usia 

kejadian stroke terbanyak antara 60 tahun  

sampai 74 tahun dengan frekuensi 

sebanyak 38 orang (47,5%). Rata-rata 

tingkat pendidikan pasien stroke yang 

dirawat di RSUD Dr. Moewardi Surakarta 

adalah lulusan SD dengan frekuensi 

sebanyak 43 orang (53,8%) dan sebagian 

besar pasien dengan stroke yang dirawat di 

RSUD Dr.Moewardi Surakarta sudah tidak 

bekerja dengan frekuensi sebanyak 42 

orang (52,5%) 

 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Responden 

berdasarkan Status Gizi Pasien Stroke di 

RSUD Dr. Moewardi  

 

Status 

Gizi 

Frekuensi Persentase 

Normal 

Risiko 

Malnutrisi 

Malnutrisi 

9 

18 

53 

11,3% 

22,5% 

66,3% 

Jumlah 80 100% 

 

Tabel 2 menggambarkan bahwa 53 

orang (66,3%) pasien stroke mengalami 

malnutrisi dan 18orang (26,3%) lainnya 

mengalami risiko malnutrisi, sedangkan 

sisanya pasien stroke dengan status nutrisi 

normal sebanyak 9 orang (11,3%). 

 

Tabel 3 menggambarkan bahwa 56 

orang (70%) pasien stroke yang dirawat 

status mobilisasinya adalah ketergantungan 

total dan 21 orang (26,3 %) status 

mobilisasinya ketergantungan sedang, 

sedangkan sisanya 3 orang (3,8%) dapat 

melakukan mobilisaasi secara mandiri. 

 

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Responden 

berdasarkan mobilitas pasien stroke di 

RSUD Dr. Moewardi  

 

Tabel 4. Distribusi Frekuensi  Responden 

berdasarkan risiko terjadinya dekubitus pada 

pasien stroke di RSUD Dr. Moewardi 

 

Risiko 

Dekubitus 

Frekuensi Persentase 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

11 

11 

58 

13,8% 

13,8% 

72,5% 

Jumlah 80 100% 

Tabel 4 menggambarkan bahwa 58 

orang (72,5%) pasien stroke memiliki 

risiko tinggi terjadi dekubitus dan 11 

orang (13,8%) pasien stroke memiliki 

risiko sedang terjadi dekubitus, sedangkan 

11 orang sisanya (13,8%) berisiko rendah 

mengalami dekubitus selama perawatan. 

 

Tabel 5. Hubungan antara status gizi dan 

risiko terjadinya dekubitus pada pasien 

stroke di RSUD Dr. Moewardi 

 

Mobilitas Frekuensi Persentase 

Mandiri 

Ketergantungan 

Sedang 

Ketergantungan 

Total 

3 

21 

56 

3,8% 

26,3% 

70% 

Jumlah 80 100% 
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 Tabel 5 menunjukkan bahwa 9 

orang (9%) dengan status gizi normal 

terdapat 4 orang (1,2%) yang memiliki 

risiko rendah terjadi dekubitus dan 1 orang 

(1,2%) memiliki risiko sedang sedangkan 4 

orang lainnya (6,5%) berisiko tinggi  terkena 

dekubitus. Sedangkan 18 responden (18%) 

dengan risiko malnutrisi terdapat 5 orang 

(2,5%) yang memiliki risiko rendah terjadi 

dekubitus dan 4 orang (2,5%) memiliki 

risiko sedang terjadinya dekubitus, 

sedangkan 9 orang (13,1%) berisiko tinggi 

terkena dekubitus. Sisanya, 53 responden 

(53%) dengan malnutrisi, terdapat 2 orang 

(7,3%) yang memiliki risiko rendah 

terjadinya dekubitus dan 6 orang (7,3%) 

memiliki risiko sedang mengalami 

dekubitus, sedangkan 45 orang (38,4%) 

berisiko tinggi mengalami dekubitus. 

Hasil uji Chi-Square (χ
2
) tidak 

memenuhi syarat dikarenakan terdapat 2 

cells (33,3%) memiliki expected count 

kurang dari 5, sehingga peneliti membuat 

kategori baru sehingga di dapatkan tabel 2x2 

tetapi hasil uji Chi Square tetap tidak 

memenuhi syarat kemudian peneliti 

menggunakan uji alternatif dari Chi-Square 

(χ
2
) yaitu  Fisher’s Exact Test. Nilai 

Significancy Fisher’s Exact Test adalah 

0,018 untuk 2- sided (two tail) dan 0,018 

untuk 1- sided (one-tail). Nilai p = 0,018 < 

0,05 sehingga kesimpulannya adalah Ho 

ditolak atau ada hubungan antara status gizi 

dengan risiko terjadinya dekubitus pada 

pasien stroke di RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta. 

Berdasarkan  hasil uji Contingency 

Coefficient diperoleh nilai 0,302 sehingga 

tingkat keeratannya termasuk rendah.  

Sedangkan hasil uji Odds Ratio untuk status 

gizi dan risiko dekubitus diperoleh nilai 

7,314 jadi seseorang dengan status gizi 

buruk 7 kali lebih berisiko terkena dekubitus 

daripada seseorang dengan status gizi baik.  

Tabel 6 menunjukkan bahwa 3 orang 

(3%) dengan mobilisasi mandiri terdapat 2 

orang(0,4 %) memiliki risiko rendah terjadi 

dekubitus dan 1 orang (2,2%) memiliki 

risiko tinggi terjadi dekubitus. Sedangkan 

dari 21 responden dengan mobilisasinya 

ketergantungan sedang terdapat 8 orang 

(2,9%) yang memiliki risiko rendah terkena 

dekubitus, 10 orang (2,9%) memiliki resiko 

sedang terjadi dekubitus dan 3 orang 

(15,2%) berisiko tinggi mengalami 

dekubitus. Sisanya 56 orang responden 

dengan ketergantungan total pada 

mobilitasnya, terdapat 1 orang (7,7%) 

memiliki risiko rendah terjadi dekubitus, 1 

orang (7,7%) memiliki risiko sedang 

mengalami dekubitus dan 54 orang (40,6%) 

memiliki risiko tinggi terkena dekubitus. 

 

Tabel 6. Hubungan antara Mobilitas dan 

risiko terjadinya dekubitus 

Status  

Gizi 

Resiko Terjadinya Dekubitus 

Rendah Sedang Tinggi 

n % n % n % 

Normal 

Risiko  

Malnutrisi 

4 

5 

2 

1,2 

2,5 

7,3 

1 

4 

6 

1,2 

2,5 

7,3 

4 

9 

45 

6,5 

13,1 

38,4 

Jumlah 11 11 11 11 58 58 

Mobilisasi Resiko Terjadinya Dekubitus 

Rendah Sedang Tinggi 

n % n % n % 

independent 

Sedang 

dependent 

2 

8 

1 

0,4 

2,9 

7,7 

0 

10 

1 

0,4 

2,9 

7,7 

1 

3 

54 

2,2 

15,2 

40,6 

Jumlah 11 11 11 11 58 58 
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Hasil uji Chi-Square (χ
2
) tidak 

memenuhi syarat dikarenakan terdapat 2 

cells (33,3%) memiliki expected count 

kurang dari 5, sehingga peneliti membuat 

kategori baru sehingga di dapatkan tabel 2x2 

tetapi hasil uji Chi Square tetap tidak 

memenuhi syarat kemudian peneliti 

menggunakan uji alternatif dari Chi-Square 

(χ
2
) yaitu  Fisher’s Exact Test. Nilai 

Significancy Fisher’s Exact Test adalah 

0,048 untuk 2- sided (two tail) dan 0,048 

untuk 1- sided (one-tail). Nilai p = 0,048 < 

0,05 sehingga kesimpulannya adalah Ho 

ditolak atau ada hubungan antara mobilitas 

dengan risiko terjadinya dekubitus pada 

pasien stroke di RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta. Berdasarkan  hasil uji 

Contingency Coefficient diperoleh nilai 

0,290 sehingga tingkat keeratannya rendah. 

Sedangkan hasil uji Odds Ratio untuk 

mobilitas dan risiko dekubitus diperoleh 

nilai 15,111 jadi seseorang dengan mobilitas 

tergantung atau dependent 15 kali lebih 

berisiko terkena dekubitus dibandingkan 

seseorang dengan mobilitas mandiri. 

PEMBAHASAN 

Penderita stroke yang menjalani rawat 

inap di ruang Anggrek II RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta pada bulan April–Mei 

2013 sebagian besar adalah perempuan. 

Banyaknya responden berjenis kelamin 

perempuan dikarenakan dari 42 orang 

berusia rata–rata antara 45-81 tahun, selain 

itu dari 42 orang responden 20 orang (50%) 

sudah tidak bekerja dan mengaku jarang 

melakukan latihan jasmani selain itu pasien 

juga mengatakan memiliki hipertensi karena 

faktor keturunan. Penelitian lain yang 

sejalan adalah penelitian dari Wang  tahun 

2013 dan pernyataan dari Price tahun 2006, 

bahwa risiko stroke meningkat pada 

perempuan berusia di atas 30 tahun, hal ini 

disebabkan oleh konsumsi kontrasepsi oral 

dengan kandungan esterogen yang tinggi, 

perempuan memiliki angka harapan hidup 

lebih lama daripada laki-laki dan frekuensi 

perempuan mengalami obesitas, riwayat 

penyakit hipertensi, lebih tinggi 

dibandingkan laki-laki. Hasil penelitian lain 

oleh  Misbach dan Soertidewi tahun 2011, 

menyatakan bahwa survei dari 28 rumah 

sakit di Indonesia didapatkan kejadian 

stroke pada wanita (53,8%) dan laki-laki 

(46,2%).  

Risiko stroke meningkat seiring 

bertambahnya usia, hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa pasien stroke yang 

menjalani rawat inap di RS Dr. Moewardi 

Surakarta sebagian besar berusia 60 sampai 

74 tahun dengan frekuensi sebanyak 38 

orang (47,5%). Hal ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan Chi Ying Wu dan 

kawan-kawan tahun 2010 di Taiwan dari 

736 laki-laki dan 425 perempuan didapatkan 

hasil bahwa 702 orang (60,5%) pasien 

stroke berusia 50-75 tahun. Sedangkan 

menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Dianata pada tahun 2012 di Sumatera Barat 

diperoleh hasil bahwa 81,25% penderita 

stroke berusia di atas 50 tahun. Sedangkan 

menurut Stanley (2007),  penyakit kronis 

seperti stroke menyebabkan lanjut usia 

berisiko tinggi mengalami dekubitus. 

Berdasarkan hasil analisis data status 

gizi penderita stroke rawat inap di ruang 

Anggrek II RSUD Dr. Moewardi Surakarta 

sebanyak 53 orang (66,3%) mengalami 

malnutrisi dan 18 orang (22,5%) mengalami 
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risiko malnutrisi. Banyaknya pasien yang 

mengalami gangguan nutrisi disebabkan 

oleh gejala yang timbul akibat serangan 

stroke seperti mual, muntah dan gangguan 

menelan sehingga banyak dijumpai pasien 

stroke yang menjalani rawat inap 

menggunakan alat bantu NGT untuk 

memenuhi kebutuhan nutrisinya, beberapa 

pasien juga menyatakan tidak selera dengan 

diit yang disediakan oleh rumah sakit karena 

kurang bervariasi, selain itu juga didapatkan 

data dari 71 orang baik dengan status gizi 

malnutrisi maupun risiko malnutrisi 20 

orang (28,17%) memiliki BMI di bawah 

21kg/m
2
 dan 17 orang (22,54%) mengalami 

penurunan berat badan antara 1 – 3 kg 

selama perawatan. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh 

Dzieniszewski dan kawan – kawan tahun 

2005 di Poland di temukan 10,43 pasien 

memiliki BMI dibawah 20kg/m
2
, dan 

konsentrasi albumin di bawah 3,5 g/dl yang 

mengindikasikan kemungkinan malnutrisi 

dan defisiensi protein. Penelitian lain yang 

dilakukan oleh Compher tahun 2007 

menyatakan bahwa pasien dengan 

underweight dan obesitas keduanya berisiko 

mengalami dekubitus selama perawatan di 

rumah sakit.  

Kemampuan mobilitas pasien stroke 

yang menjalani rawat inap di ruang Anggrek 

II RSUD Dr. Moewardi Surakarta adalah 56 

orang (70%) pasien stroke memiliki 

ketergantungan total dalam melakukan 

mobilisasi dan 21 orang (26,3%) memiliki 

ketergantungan sedang dalam mobilisasinya. 

Banyaknya pasien dengan gangguan 

mobilisasi dalam penelitian ini dipengaruhi 

oleh usia dan status perkembangan pasien, 

dari 77 orang dengan ketergantungan sedang 

maupun total dalam mobilisasinya 28 orang 

(36,36%) berusia 60-80 tahun. Usia dan 

status perkembangan merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi kemampuan 

mobilisasi seseorang, selain itu dari 77 

orang 38 orang (49,35%) mengalami 

hemiparese sinistra maupun dekstra. Hal ini 

juga didukung oleh hasil penelitian yang 

dilakukan Misbach dan Soertidewi pada 

tahun 2011 di 28 rumah sakit di Indonesia, 

bahwa 90,5% pasien dengan stroke 

mengalami gangguan motorik dan penelitian 

dari Miravianti tahun 2003 di RSUD Medan 

yang meneliti karakteristik pasien stroke dan 

hasilnya dari 202 orang 45,6% mengalami 

gangguan mobilitas yaitu hemiparase 

sinistra. Penelitian lain yang sejalan adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Langhorne 

tahun 2010 di Inggris bahwa dari 265 orang 

pasien stroke 66 orang (25%) mengalami 

gangguan mobilitas. Sedangkan menurut 

Mubarak (2008), imobilisasi dapat 

menimbulkan berbagai dampak baik secara 

fisik maupun psikologis. Masalah fisik yang 

dapat timbul khususnya pada sistem 

integumen adalah terjadinya ulkus 

dekubitus. 

Berdasarkan penelitian mengenai 

risiko terjadinya dekubitus pada pasien 

stroke yang menjalani rawat inap di ruang 

Anggrek II RSUD Dr.Moewardi Surakarta 

didapatkan hasil 58 orang (72,5%) berisiko 

tinggi mengalami dekubitus selama 

perawatan, dan 11 orang (13,8%) berisiko 

sedang timbul dekubitus selama perawatan.  

Banyaknya pasien yang memiliki risiko 

sedang maupun tinggi terkena dekubitus 

dipengaruhi banyak faktor baik faktor dari 

dalam maupun luar pasien. Menurut 

Smeltzer & Bare (2005), faktor penunjang 
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terjadinya dekubitus adalah imobilitas, 

kerusakan persepsi sensori, penurunan 

perfusi jaringan, penurunan status nutrisi, 

friksi dan gaya tarikan, peningkatan 

kelembaban, dan pertimbangan gerontologi. 

Hal ini juga didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Capon dan kawan – kawan 

tahun 2007 di italia bahwa ada hubungan 

yang signifikan antara kejadian stroke 

sebelumnya dengan risiko tinggi timbul 

ulkus dekubitus pada pasien stroke. 

Seseorang yang pernah mengalami stroke 2 

kali berisiko timbul dekubitus dibandingkan 

dengan seseorang yang baru pertama kali 

mengalami stroke. 

Kesimpulan penelitian ini adalah ada 

hubungan antara status gizi dengan risiko 

terjadinya dekubitus pada pasien stroke di 

RSUD Dr. Moewardi surakarta. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Baumgarten (2006), yang menyatakan 

ada hubungan yang signifikan antara 

rendahnya BMI dengan kejadian ulkus 

dekubitus di rumah sakit dan penelitian yang 

dilakukan oleh Tianingsih tahun 2010 di 

Yayasan Stroke Sarno Klaten yang 

menyatakan bahwa ada hubungan antara 

status nutrisi dengan kejadian dekubitus. 

Selain itu menurut Smeltzer&Bare (2005), 

menyatakan defisiensi nutrisi, anemia, 

rendahnya kadar protein dan gangguan 

metabolik pada pasien stroke mendukung 

terjadinya ulkus dekubitus. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

ada hubuhungan antara mobilitas dengan 

risiko terjadinya dekubitus pada pasien 

stroke di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

Hasil penelitian di atas sesuai dengan teori 

yang dikemukan oleh Carville (2012), yang 

mengemukakan bahwa imobilitas dan 

inactivity merupakan salah satu faktor 

predisposisi yang menyebabkan ulkus 

dekubitus. Imobilitas dan ketidakaktifan 

berdampak pada kemampuan seseorang 

menghindari tekanan, mengubah posisi 

secara mandiri, dan rentan terhadap tarikan 

serta gesekan. 

PENUTUP 

Kesimpulan 

1. Sebagian besar responden penelitian 

yaitu pasien stroke yang menjalani rawat 

inap di ruang Anggrek RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta mengalami 

malnutrisi. 

2. Sebagian besar pasien stroke yang 

menjalani rawat inap di ruang Anggrek 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta 

memiliki ketergantungan total 

(dependent) dalam melakukan 

mobilitasnya. 

3. Sebagian besar pasien stroke yang 

menjalani rawat inap di ruang Anggrek 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta 

memiliki risiko tinggi terkena dekubitus. 

4. Ada hubungan antara status gizi dengan 

risiko terjadinya dekubitus pada pasien 

stroke di RSUD Dr.Moewardi Surakarta 

5. Ada hubungan antara mobilitas dengan 

risiko terjadinya dekubitus pada pasien 

stroke di RSUD Dr.Moewardi Surakarta 

Saran 

1. Bagi institusi rumah sakit 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi 

bahan pertimbangan dan masukan untuk 

meningkatkan mutu dan kualitas 

pelayanan rumah sakit, khususnya dalam 

hal menekan angka kejadian ulkus 

dekubitus melalui tindakan preventif. 
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2. Bagi Perawat 

Penelitian ini diharapkan menjadi 

masukan dan sarana informasi bagi 

perawat di rumah sakit sehingga tidak 

hanya memperhatikan tindakan yang 

bersifat kuratif  saat merawat pasien 

tetapi juga melakukan kegiatan 

pencegahan atau preventif. 

3. Bagi Peneliti selanjutnya 

Peneliti lain dapat mengembangkan 

penelitian ini, yaitu dengan 

menambahkan variabel lain baik faktor 

intrinsik maupun ekstrinsik dan 

memperluas subyek penelitian dan 

memberikan implementasi tidak hanya ke 

pasien tetapi kepada keluarga, maupun 

perawat. 
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