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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Stroke adalah manifestasi klinik dari gangguan fungsi serebral, baik fokal 

maupun global yang berlangsung cepat, lebih dari 24 jam, atau berakhir 

dengan maut, tanpa ditemukannya penyebab selain daripada gangguan 

vaskular (World Health Organization, 2006). Stroke merupakan masalah 

kesehatan dan perlu mendapat perhatian khusus. Stroke mengakibatkan 

penderitaan pada penderitanya, beban sosial ekonomi bagi keluarga penderita, 

masyarakat, dan negara (Departemen Kesehatan, 2011). 

Stroke merupakan penyebab utama gangguan fungsional, 20% penderita 

yang bertahan hidup masih membutuhkan perawatan di institusi kesehatan 

setelah tiga bulan dan 15% - 30% penderitanya mengalami cacat permanen. 

Stroke tidak hanya mengubah kehidupan penderitanya namun juga keluarga 

dan pengasuh (Goldstein, 2006). Kerusakan sel-sel otak pasca stroke 

menyebabkan kecacatan fungsi kognitif, sensorik, maupun motorik sehingga 

menghambat kemampuan fungsional mulai dari aktivitas gerak, mengurus 

diri, kegiatan sehari-hari, hingga berkomunikasi dengan orang sekitar secara 

normal (Harsono, 2008). 

American Stroke Association menyebutkan 795.000 orang di Amerika 

terkena stroke pada tahun 2012, berarti setiap 40 detik ada satu orang yang 

terkena stroke dan tercatat lebih dari 137.000 orang meninggal per tahun. 

Penelitian pernah dilakukan di Indonesia oleh Association of South East Asia 

Nations (ASEAN) Neurological Association (ASNA) dengan skala yang 

cukup besar yaitu di 28 rumah sakit di seluruh indonesia. Penelitian terhadap 

2065 penderita stroke mendapatkan hasil insidensi stroke pada profil usia 

dibawah 45 tahun sebesar 11,8%, usia 45-64 tahun sebesar 54,2% dan di atas 

usia 65 tahun sebesar 33,5% (Misbach, 2011). Setiap 1000 orang, delapan 

orang diantaranya terkena stroke (Depkes, 2011). Data Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) 2007 menunjukkan di perkotaan, kematian akibat stroke pada 
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kelompok usia 45-54 tahun sebesar 15,9%, sedangkan di perdesaan sebesar 

11,5%. Ini menunjukkan bahwa stroke menyerang usia produktif. 

Peningkatan stroke berdampak negatif pada ekonomi dan produktifitas 

bangsa dan pengobatannya sering kali memakan waktu lama dan biaya yang 

cukup besar (Depkes, 2011). 

Data Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) tahun 2009 

menunjukkan, penyebab kematian utama di rumah sakit akibat stroke adalah 

sebesar 15%, artinya satu dari tujuh kematian disebabkan oleh stroke dengan 

tingkat kecacatan mencapai 65% (Depkes, 2013). 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 Kab. Kebumen sebesar 0,29%, sedang prevalensi stroke 

iskemik 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% (Dinas Kesehatan Jawa tengah, 

2009). Menurut diagnosis tenaga kesehatan provinsi Jawa Tengah pada tahun 

2007, prevalensi stroke kota Semarang sebesar 17,91% (Dinas Kesehatan 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2008). 

Beberapa kebiasaan dan penyakit yang dapat menyebabkan stroke yaitu 

kebiasaan merokok, kebiasaan minum alkohol, diabetes mellitus, hipertensi, 

penyakit jantung, dan penyakit metabolik lain seperti peningkatan kadar asam 

urat dan kolesterol dalam darah (Depkes, 2013). Data Riskesdas 2010 

menunjukkan rata-rata konsumsi karbohidrat penduduk Indonesia 255 gram 

per hari atau 61% dari total konsumsi energi. Pedoman Umum Gizi Seimbang 

(PUGS) menganjurkan konsumsi karbohidrat maksimal 60% dari total 

konsumsi energi. Rata-rata konsumsi lemak penduduk Indonesia adalah 47,2 

gram atau 25,6% dari total konsumsi energi, sedangkan di Jawa tengah 

mencapai 28,7%, ini menunjukkan kontribusi energi dari lemak melebihi 

anjuran PUGS yaitu seperempat dari total energi. Trigliserida meningkat bila 

mengonsumsi bahan makanan seperti alkohol, makanan manis, santan dan 

karbohidrat secara berlebihan (Dalimartha, 2011). Sebagian besar makanan 
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yang berasal dari hewan juga terdiri atas trigliserida. Trigliserida merupakan 

bentuk lemak yang terdapat paling banyak di dalam makanan maupun tubuh 

(Hartono, 2006). Konsumsi makanan yang mengandung lemak dapat 

meningkatkan kadar trigliserida dalam darah. Tingginya kadar trigliserida 

menjadi masalah karena trigliserida merupakan zat di dalam aliran darah dan 

semakin tinggi trigliserida semakin besar kemungkinan tertimbun pada 

dinding pembuluh darah, karena itu peningkatan kadar trigliserida dapat 

menjadi faktor resiko dari penyakit stroke (Soeharto, 2001). 

 Kadar trigliserida yang tinggi dalam darah dapat memicu stroke dimana 

pembentukan aterosklerosis pada dinding pembuluh darah masih merupakan 

hal yang mendasar untuk terjadinya iskemik otak (Goldstein et al., 2006). 

Masih banyak pendapat tentang keterkaitan trigliserida sebagai faktor resiko 

stroke, namun ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa peningkatan 

kadar trigliserida dapat menjadi faktor yang independen sebagai faktor resiko 

stroke (Pikija et al., 2006). 

David Tanne dan rekannya di dalam Journal of the American Heart 

Association (2001), meneliti 11.117 pasien (78% laki-laki, 12% perempuan) 

dengan penyakit jantung koroner yang belum mengalami stroke atau pun 

Transient Ischemic Attack (TIA). Setelah penelitian sekitar enam hingga tujuh 

tahun, 487 responden diketahui mengalami stroke iskemik. Responden yang 

mengalami stroke ini memiliki kadar trigliserida yang tinggi (>200 mg/dL). 

Journal of the American Medical Association (JAMA) menyatakan bahwa 

tingginya trigliserida dikaitkan dengan peningkatan faktor resiko stroke 

iskemik tiga hingga empat kali lipat (Freiberg et al., 2008). Hal serupa di 

dapatkan dalam Annals of Neurology yang menyatakan bahwa peningkatan 

kadar trigliserida meningkatkan risiko stroke iskemik pada pria dan wanita 

(Varbo, 2011). Penelitian lain yang dilakukan oleh Thomas Bowman dan 

rekannya menyebutkan terdapat hubungan antara peningkatan rasio kolesterol 

total dan High Density Lipoprotein (HDL) pada kejadian stroke iskemik 

tetapi tidak terdapat hubungan antara trigliserida dengan kejadian stroke 

iskemik (AHA, 2003). Penelitian di Indonesia oleh Wardaini di RSUP H. 
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Adam Malik (2012), meneliti 37 pasien stroke iskemik dan 37 pasien tidak 

stroke yang diuji dengan korelasi spearman menunjukkan bahwa tidak 

terdapat hubungan antara kadar trigliserida puasa dengan kejadian stroke 

iskemik. Adanya deteksi yang lebih efektif akan tingginya kadar trigliserida 

dalam darah dapat menurunkan beban akibat penyakit stroke (Tanne et al., 

2001). 

 

B. Perumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dapat disimpulkan 

permasalahan sebagai berikut : 
1. Stroke merupakan penyebab kematian ketiga di dunia dan penyebab 

kecacatan utama 

2. Salah satu faktor risiko terjadinya stroke iskemik adalah peningkatan kadar 

trigliserida 

3. Masih terdapat kontroversi antara hubungan tingginya kadar trigliserida 

pada pasien yang menderita stroke iskemik 

4. Belum ada penelitian hubungan kadar trigliserida dengan kejadian stroke 

iskemik di RSUD Sukoharjo. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui hubungan kadar trigliserida dengan kejadian stroke 

iskemik di RSUD Sukoharjo. 

 

D. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan pengetahuan bahwa kadar trigliserida dapat berpengaruh 

terhadap kejadian stroke iskemik di RSUD Sukoharjo. 

2. Manfaat Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini dilakukan untuk menambah pengetahuan mengenai 

hubungan kadar trigliserida dengan kejadian stroke iskemik di RSUD 

Sukoharjo. 




