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A. Latar Belakang 

Epilepsi merupakan salah satu penyakit otak yang sering ditemukan di 

dunia. Data World Health Organization (WHO) menunjukkan epilepsi 

menyerang 70 juta dari penduduk dunia (Brodie et al., 2012). Epilepsi dapat 

terjadi pada siapa saja di seluruh dunia tanpa batasan ras dan sosial ekonomi. 

Angka kejadian epilepsi masih tinggi terutama di negara berkembang yang 

mencapai 114 per 100.000 penduduk per tahun. Angka tersebut tergolong 

tinggi dibandingkan dengan negara yang maju dimana angka kejadian epilepsi 

berkisar antara 24-53 per 100.000 penduduk per tahun (Benerjee dan Sander, 

2008). Angka prevalensi penderita epilepsi aktif berkisar antara 4-10 per 1000 

penderita epilepsi (Beghi dan Sander, 2008). Bila jumlah penduduk Indonesia 

berkisar 220 juta, maka diperkirakan jumlah penderita epilepsi baru 250.000 

per tahun. Dari berbagai studi diperkirakan prevalensi epilepsi berkisar antara 

0,5-4%. Rata-rata prevalensi epilepsi 8,2 per 1000 penduduk. Prevalensi 

epilepsi pada bayi dan anak-anak cukup tinggi, menurun pada dewasa muda 

dan pertengahan, kemudian meningkat lagi pada kelompok usia lanjut 

(Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia (PERDOSSI, 2011). 

Epilepsi merupakan suatu gangguan neurologik klinis yang sering 

dijumpai. Definisi epilepsi menurut kelompok studi epilepsi PERDOSSI 2011 

adalah suatu keadaan yang ditandai oleh bangkitan berulang akibat lepas 

muatan listrik abnormal dan berlebihan di neuron-neuron otak secara 

paroksismal, dan disebabkan oleh berbagai etiologi, bukan disebabkan oleh 

penyakit otak akut. Perlu diketahui bahwa epilepsi bukanlah merupakan suatu 

penyakit, melainkan suatu kumpulan gejala. Gejala yang paling umum adalah 

adanya kejang, karena itu epilepsi juga sering dikenal sebagai penyakit kejang.    

Data epilepsi yang dihimpun dari 108 negara mencakup 85,4% dari 

populasi dunia terdapat 43.704.000 orang menderita epilepsi. Rata-rata jumlah 

orang penderita epilepsi per 1000 penduduk 8,93 dari 108 negara responden. 
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Jumlah orang penderita epilepsi per 1000 penduduk berbeda-beda di setiap 

regional. Sementara itu data di regional Amerika dan Afrika di dapatkan 12,59 

dan 11,29. Data di regional Asia Tenggara di dapatkan sebesar 9,97. 

Sedangkan data sebesar 8,23 didapatkan  di regional Eropa. Jumlah rata-rata 

orang epilepsi per 1000 penduduk berkisar dari 7,99 di negara-negara 

berpendapatan tinggi dan 9,50 di negara-negara berpendapatan rendah (WHO, 

2010). 

Epilepsi dijumpai pada semua ras di dunia dengan insidensi dan 

prevalensi yang hampir sama, walaupun beberapa penelitian menemukan 

angka yang lebih tinggi di negara berkembang. Insidensi epilepsi di berbagai 

negara bervariasi antara 0,2-0,7%, prevalensinya bervariasi antara 4-7%, 

sedangkan di Indonesia diperkirakan ada 900.000-1.800.000 penderita 

(Harsono, 2009). 

Epilepsi merupakan salah satu penyakit syaraf kronik kejang berulang 

muncul tanpa provokasi. Penyebabnya adalah kelainan bangkitan listrik 

jaringan saraf yang tidak terkontrol baik sebagian maupun seluruh bagian 

otak. Keadaan ini bisa di indikasikan sebagai disfungsi otak. Insidensi epilepsi 

di negara maju ditemukan sekitar 50/100.000 sementara di negara berkembang 

mencapai 100/100.000. Pendataan secara global ditemukan 3.5 juta kasus baru 

per tahun diantaranya 40% adalah anak-anak dan dewasa sekitar 40% serta 

20% lainnya ditemukan pada usia lanjut (Purba, 2008). 

Insidensi epilepsi di negara-negara maju ditemukan 24-53 setiap 

100.000 populasi, sementara insidensi epilepsi di negara-negara berkembang 

49.3-190 setiap 100.000 populasi. Tingginya insidensi epilepsi di negara-

negara berkembang dikarenakan infeksi susunan saraf pusat, trauma kepala 

dan morbiditas perinatal (WHO, 2010). Tingkat insidensi epilepsi 

menunjukkan laki-laki lebih sering terjangkit daripada wanita penelitian, yang 

berkisar antara 41,9 setiap 100.000 populasi laki-laki dan 20,7 setiap 100.000 

populasi wanita (Theodore et al., 2006). Tingkat insidensi pada laki-laki lebih 

tinggi merupakan kontribusi faktor resiko dari trauma kepala (Calisir et al., 

2006). 
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Epilepsi merupakan suatu gangguan serius pada otak dan mengenai 

hampir 50.000.000 orang di seluruh dunia (Shorvon, 2001). Angka 

insidensinya berkisar antara 30-50 per 100.000 orang pertahun, dengan 

puncaknya pada umur kurang dari 2 tahun dan lebih dari 65 tahun (Epilepsy 

Foundation of America, 2010). Epilepsi menghimpun sekitar 1% dari total 

beban semua penyakit dari seluruh dunia. Data penelitian menunjukkan 80% 

beban dari beban ini terdapat pada negara berkembang salah satunya 

Indonesia (Wieser, 2000). Di Indonesia angka prevalensi epilepsi tidak jauh 

berbeda dari negara-negara asia lainnya, yaitu antara 3,9-5,6/1000 orang. 

Prevalensi 0,5% dan penduduk 220 juta orang, terdapat lebih 1,1 juta (ODE) 

orang dengan epilepsi di Indonesia (Hui, 2004). 

Kualitas hidup yang berhubungan dengan kesehatan merupakan 

keseluruhan kondisi status kesehatan seorang pasien, termasuk kesehatan fisik 

pasien, sosial, psikologis, dan ekonomi pasien. Penilaian kualitas hidup 

dipengaruhi oleh keadaan fisik, mental, sosial, dan emosional. Seorang 

penderita dengan epilepsi dapat dinilai kualitas hidupnya berdasarkan salah 

satu faktor yaitu lama menderita epilepsi (Duration of epilepsy). Dalam 

melakukan penilaian kualitas hidup pada penderita epilepsi dapat 

menggunakan suatu instrumen yaitu, Quality of Life in Epilepsy (Qolie) 

(Edefonti et al., 2011). 

Lama menderita epilepsi mempengaruhi kualitas hidup penderita 

epilepsi secara keseluruhan. Hal ini terbukti dengan adanya pengurangan 

jumlah skor kualitas hidup pada penderita epilepsi (Shetty et al., 2011). 

Penelitian lain menunjukkan lama menderita epilepsi tidak memiliki hubungan 

yang berarti dengan jumlah skor kualitas hidup (Dourado et al., 2007). 

Para penderita epilepsi cenderung sulit dalam penyembuhannya dan 

membutuhkan terapi jangka panjang. Kualitas hidup menjadi penting sebagai 

indikator keberhasilan perawatan kesehatan pada penderita epilepsi. Peran 

dalam meningkatkan kualitas hidup penderita tidak hanya fokus pada 

parahnya epilepsi yang diderita, namun juga efek sosial dan psikologis dari 

epilepsi itu sendiri (Primardi dan Hardjan, 2010). 
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Penelitian kualitas hidup di Indonesia berdasarkan pada lama 

menderita epilepsi masih sangat sedikit, apabila dari penelitian ini terbukti 

bahwa adanya hubungan antara lama menderita epilepsi dengan kualitas hidup 

penderita epilepsi maka dapat memberikan informasi bagi seluruh tenaga 

medis dalam mengobati penderita epilepsi tidak hanya dari bidang 

farmakoterapi tetapi juga pada bidang psikososial. Data epidemiologis 

mengenai distribusi maupun perbedaan usia dan jenis kelamin pada jenis 

epilepsi sangat berguna dalam pengelolaan epilepsi baik di klinik maupun di 

masyarakat terutama dalam kegiatan edukatif dan preventif, serta merupakan 

bahan pertimbangan bagi kegiatan-kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Penelitian 

mengenai hal tersebut masih sedikit dilakukan baik di Indonesia maupun di 

dunia. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Lama menderita epilepsi (Duration of Epilepsy) yang berpengaruh pada 

penurunan kualitas hidup (Quality of life (QoL)). 

2. Kualitas hidup penderita menjadi salah satu indikator keberhasilan 

perawatan pada penderita epilepsi. 

3. Peran dalam meningkatkan kualitas hidup penderita tidak hanya fokus 

pada parahnya epilepsi yang diderita, namun juga efek sosial dan 

psikologis dari epilepsi. 

4. Kualitas hidup yang berhubungan dengan kesehatan merupakan 

keseluruhan kondisi status kesehatan seorang pasien, termasuk kesehatan 

fisik pasien, sosial dan psikologis pasien. 

5. Penelitian tentang kualitas hidup penderita epilepsi belum banyak diteliti 

di Indonesia. 

Dari data di atas, perumusan masalah pada penelitian ini adalah 

“Apakah terdapat hubungan antara lama epilepsi dengan kualitas hidup pada 

penderita epilepsi di RSUD DR.Moewardi?” 
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C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan antara epilepsi dengan kualitas hidup 

pada penderita epilepsi. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui berbagai faktor risiko yang dapat menyebabkan 

epilepsi.  

b. Untuk mengetahui lama menderita epilepsi dengan kualitas hidup. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Diharapkan dapat menambah ilmu di bidang epilepsi. 

b. Dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan bagi penelitian-

penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat praktis 
a. Meningkatkan perhatian klinisi dalam meningkatkan mutu pelayanan 

kesehatan pada pasien epilepsi. 

b. Diharapkan klinisi dapat memberikan pelayanan yang lebih baik pada 

penderita epilepsi, dengan terapi medikamentosa yang di anjurkan. 

 


