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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Stroke merupakan penyebab kematian nomor tiga setelah infark 

miokard dan kanker serta penyebab kecacatan nomor satu diseluruh dunia. 

Dampak stroke tidak hanya dirasakan oleh penderita, namun juga  oleh 

keluarga dan masyarakat disekitarnya. Penelitian menunjukkan kejadian 

stroke terus meningkat di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia 

(Endriyani, dkk., 2011; Halim dkk., 2013).  

Menurut WHO, sebanyak 20,5 juta jiwa di dunia sudah terjangkit 

stroke tahun 2011. Dari jumlah tersebut 5,5 juta jiwa telah meninggal dunia. 

Diperkirakan jumlah stroke iskemik terjadi 85% dari jumlah stroke yang ada. 

Penyakit darah tinggi atau hipertensi menyumbangkan 17,5 juta kasus stroke 

di dunia. Di Indonesia stroke merupakan penyebab kematian nomor tiga 

setelah penyakit jantung dan kanker. Prevalensi stroke mencapai 8,3 per 1000 

penduduk, 60,7 persennya disebabkan oleh stroke non hemoragik. Sebanyak 

28,5 % penderita meninggal dunia dan sisanya mengalami kelumpuhan total 

atau  sebagian. Hanya 15 % saja yang dapat sembuh total dari serangan stroke 

atau kecacatan (Nasution, 2013; Halim dkk., 2013). Dinas Kesehatan Jawa 

Tengah menunjukkan bahwa pravalensi stroke non hemoragik di Jawa Tengah 

tahun 2014 adalah 0,05% lebih tinggi dibandingkan dengan angka tahun 2013 
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sebesar 0,03%. Sedangkan pada tahun 2014 di RSUD Sukoharjo saja terdapat 

kasus stroke non hemoragik 1.419 orang (DKK Sukoharjo, 2014). 

Stroke non hemoragik dapat didahului oleh oleh banyak faktor 

pencetus dan sering kali berhubungan dengan penyakit kronis yang 

menyebabkan masalah penyakit vaskular seperti penyakit jantung, hipertensi, 

diabetes, obesitas, kolesterol, merokok, dan stres. 

Pada kenyataannya, banyak klien yang datang ke rumah sakit dalam 

keadaan  kesadaran yang sudah jauh menurun dan stroke merupakan penyakit 

yang memerlukan perawatan dan penanganan yang cukup lama. Oleh karena 

itu peran perawat sangat penting dalam melakukan asuhan keperawatan pada 

pasien stroke non hemoragik, serta diharapkan tidak hanya fokus terhadap 

keadaan fisiknya saja tetapi juga psikologis penderita.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis 

mengambil rumusan masalah bagaimana cara memberikan asuhan 

keperawatan pada pasien dengan stroke, khususnya pada Tn. W dengan 

stroke non hemoragik di bangsal Gladiol Atas RSUD Sukoharjo. 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Agar penulis mampu berpikir secara logis dan ilmiah dalam 

memberikan asuhan keperawatan pada pasien stroke non hemoragik 
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dengan  menggunakan pendekatan manajemen keperawatan secara benar, 

tepat dan sesuai dengan standart keperawatan secara professional. 

2. Tujuan Khusus 

a. Melakukan pengkajian pada pasien dengan stroke non hemoragik, 

b. Menganalisa kasus dan merumuskan masalah keperawatan pada 

pasien dengan stroke non hemoragik, 

c. Menyusun asuhan keperawatan yang mencakup intervensi pada pasien 

dengan stroke non hemoragik, 

d. Melakukan implementasi atau pelaksanaan tindakan keperawatan 

pada pasien dengan stroke non hemoragik, 

e. Mengevaluasi hasil dari asuhan keperawatan yang diberikan kepada 

pasien dengan stroke non hemoragik, 

 

D. Manfaat Penulisan 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penulisan karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dan informasi dalam hal asuhan keperawatan pada 

pasien dengan stroke non hemoragik serta membuktikan kebenaran antara 

teori dan kenyataan praktik dilapangan dalam memberikan asuhan 

keperawatan pada pasien tersebut. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Instansi Rumah Sakit 
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Sebagai bahan masukan dan acuan yang diperlukan dalam 

meningkatkan  pelaksanaan praktek pelayanan keperawatan khususnya 

pada pasien dengan stroke non hemoragik. 

b. Bagi Instansi Akademik 

Sebagai bahan masukan dan referensi dalam kegiatan proses belajar 

mengajar tentang asuhan keperawatan pasien dengan stroke non 

hemoragik yang dapat digunakan sebagai acuan bagi praktek 

mahasiswa keperawatan. 

c. Bagi Penulis 

Melatih penulis untuk menyusun hasil pemikiran, asuhan keperawatan, 

dan penelitian yang telah dilakukan yang selanjutnya dituangkan ke 

dalam Karya Tulis Ilmiah dengan cara-cara yang lazim digunakan oleh 

para ilmuan dalam dunia ilmu pengetahuan. 

d. Bagi Keluarga 

Sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan tentang stroke non 

hemoragik beserta penatalaksanaannya. 

e. Bagi Pembaca 

Sebagai sarana untuk menambah wawasan serta pengetahuan tentang 

stroke non hemoragik. 

 

 

 

 


