
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang Masalah 

Menurut Nabyl (2012), stroke yaitu suatu kondisi yang terjadi ketika pasokan 

darah ke suatu bagian otak tiba-tiba terganggu, karena sebagian sel-sel otak 

mengalami kematian akibat gangguan aliran darah karena sumbatan atau pecahnya 

pembuluh darah otak. Sementara WHO (World Heart Organisation) mendefinisikan 

bahwa stroke adalah gejala-gejala defisit fungsi susunan saraf yang diakibatkan oleh 

penyakit pembuluh darah otak dan bukan oleh yang lain. 

Perjalanan penyakit stroke beragam, ada yang pulih sempurna, ada  yang 

sembuh dengan cacat ringan sampai dengan berat. Bahkan pada kasus yang berat 

dapat terjadi kematian. Pada kasus yang dapat bertahan hidup beberapa kemungkinan 

bisa terjadi seperti stroke berulang. Kejadian stroke berulang sebenarnya bisa ditekan 

dengan melakukan penanganan secara khusus dan intensif dengan memperhatikan 

faktor resikonya yaitu: hipertensi, kadar kolesterol, diabetes mellitus, obesitas, dan 

lain-lain.  

Angka kejadian stroke berulang dari penelitian yang telah dilakukan di RSUD 

Dr.Sutomo Surabaya, 180 pasien stroke 38 diantaranya merupakan stroke berulang 

(21,11%), sedangkan penelitian yang dilakukan di RS Hasan Sadikin Bandung, 

kejadian stroke berulang 13,2% dari 1210 pasien stroke (Siswanto, 2005). 

Berdasarkan data Riskerdas Kemenkes pada tahun 2013 menunjukkan telah terjadi 
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peningkatan prevalensi stroke di Indonesia, dari 8,3 per 1.000 penduduk pada tahun 

2007 menjadi 12,1 per 1.000 penduduk pada tahun 2013. Sedangkan pada tahun 2020 

diperkirakan 7,6 juta orang akan meninggal karena stroke. Menurut Wiryanto 2007, 

terjadi sekitar 800-1.000 kasus stroke setiap tahunnya. Dan prevalensi stroke tertinggi 

dijumpai di NAD (16,6% per 1.000 penduduk), terendah di Papua (3,8% per 1.000 

penduduk). Data tersebut telah menunjukkan bahwa di Indonesia rata-rata dalam 

setiap 1.000 penduduk terdapat 8 orang yang menderita stroke (Farida, 2009). 

Stroke merupakan masalah neurologik primer yang ada di dunia. Indonesia 

merupakan negara penderita stroke yang terbesar di Asia. Di Amerika hampir 

700.000 orang yang mengalami stroke dan mengakibatkan hampir 150.000 kematian. 

Di Indonesia, stroke merupakan penyakit nomor tiga mematikan setelah jantung dan 

kanker. Rendahnya kesadaran akan faktor resiko stroke dan kurang dikenalinya gejala 

stroke, merupakan permasalahan yang muncul pada pasien stroke di Indonesia 

(Goldsztmidt, 2013). 

Setelah serangan yang pertama, stroke terkadang bisa terjadi lagi dengan 

kondisi yang lebih parah. Pada umumnya terjadi pada penderita yang kurang kontrol 

diri, dan tingkat kesadarannya yang rendah. Inilah yang dikhawatirkan bisa memicu 

berulangnya stroke. Padahal jika stroke sampai berulang artinya terjadi perdarahan 

yang lebih luas di otak sehingga kondisi bisa lebih parah dari serangan yang pertama. 

Untuk itu perlu dilakukan upaya mengurangi terjadinya stroke dengan mengkonsumsi 

gizi yang seimbang seperti: perbanyak makan sayur, buah-buahan segar, protein 

rendah lemak dan kaya serat yang sangat bermanfaat untuk pembuluh darah. Dan 
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tidak ketinggalan juga lakukan olahraga teratur, dengan berolahraga teratur dapat 

mengontrol berat badan serta mengurangi resiko terjadinya stroke (Wahyuni, 2012).  

Menurut Saraswati (2009), upaya pencegahan terjadinya stroke yaitu: Dengan 

mengendalikan hipertensi, penyakit jantung, diabetes melitus, hiperkolesterol, 

obesitas, menjauhi rokok, mengkonsumsi alkohol, serta menghindari gaya hidup tidak 

sehat dan stress. Menurut Dinkes Kebumen (2013), upaya pencegahan terjadinya 

stroke yakni dengan menjauhi obat-obatan terlarang, menghindari cedera kepala dan 

leher, menghindari infeksi, dan tidak memakai kontrasepsi oral jenis lama. 

Menurut Ridwanaz (2012), upaya untuk mengurangi stroke yakni dengan 

periksa tekanan darah secara rutin dan mengkonsumsi makanan yang mengandung 

potasium, karena menurut riset mengkonsumsi makanan yang kaya potasium dapat 

mengurangi resiko stroke 40%. Contoh makanan yang mengandung potasium yaitu: 

alpukat, kedelai, pisang, salmon, dan tomat. Selanjutnya aspirin, aspirin bisa 

membantu mencegah stroke. Tetapi kalau seseorang yang tidak menderita stroke 

mengkonsumsinya akan berdampak kurang baik. 

Berdasarkan data diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang 

“faktor-faktor yang berhubungan dengan terjadinya stroke berulang pada penderita 

pasca stroke”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka rumusan 

masalah yang akan diteliti adalah apakah faktor-faktor yang berhubungan dengan 

terjadinya stroke berulang pada penderita pasca stroke? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan terjadinya stroke berulang.  

2. Mengetahui urutan faktor-faktor penyebab terjadinya stroke berulang 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Sebagai bahan masukan bagi institusi pendidikan dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan khususnya dalam bidang fisioterapi. 

b. Dapat memberikan informasi atau sumber data bagi penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan faktor yang berhubungan dengan terjadinya stroke berulang. 

2. Manfaat praktis 

Agar fisioterapi dapat mengembangkan ilmu yang dimiliki, khususnya dalam 

kondisi pasien stroke yang berulang. 

  


