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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Stroke atau Cerebrovascular disease menurut World Health 

Organization (WHO) adalah “tanda-tanda klinis yang berkembang cepat 

akibat gangguan fungsi otak fokal atau global karena adanya sumbatan atau 

pecahnya pembuluh darah di otak dengan gejala-gejala yang berlangsung 

selama 24 jam atau lebih (Arifianto et al, 2014). 

Data di dunia, 15 juta orang menderita stroke setiap tahunnya, 

sepertiga meninggal dan sisanya cacat permanen. Lebih dari 795,000 orang di 

Amerika menderita stroke dan membunuh hampir 130.000 penduduk Amerika 

per tahunnya (National Center for Chronic Disease Prevention and Health 

Promotion, 2015). Tahun 2010 stroke merupakan penyakit penyebab kematian 

ke empat di United Kingdom (UK) setelah kanker, penyakit jantung, dan 

gangguan pernapasan, dan menyebabkan hampir 50.000 kematian (Stroke 

statistics, 2015) 

Penyakit stroke merupakan masalah kesehatan utama yang 

menyebabkan kematian. Data South East Asian Medical Information Centre 

(SEAMIC) diketahui bahwa angka kematian stroke terbesar terjadi di 

Indonesia yang kemudian diikuti secara berurutan oleh Filipina, Singapura, 

Brunei, Malaysia, dan Thailand (Dinata et al, 2012). Berdasarkan Riset 

Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan di tahun 2013 menunjukkan telah 

terjadi peningkatan prevalensi stroke di Indonesia, dari 8,3 per 1000 penduduk 

(per mil) pada 2007 menjadi 12,1 per 1000 penduduk pada tahun 2013. 

Prevalensi penyakit stroke tertinggi terjadi di Jawa Tengah (12,3 per mil), 

Sulawesi Utara (10,8 per mil), Yogyakarta (10,3 per mil), Bangka Belitung 

(9,7 per mil), dan Derah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) (9,7 per mil) 

(RISKESDAS, 2013). 

Seluruh penderita stroke di Indonesia, stroke iskemik merupakan jenis 

yang paling banyak diderita yaitu sebesar 85%, diikuti secara berurutan oleh 
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perdarahan intraserebral, emboli dan perdarahan subaraknoid (Gofir, 2009 dan 

Dinata et al, 2012). 

Faktor-faktor risiko stroke meliputi faktor risiko yang dapat 

dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi. Faktor yang tidak dapat 

dimodifikasi meliputi: umur, ras, jenis kelamin dan genetik, sedangkan faktor 

risiko yang dapat dimodifikasi meliputi: hipertensi, kelainan jantung, diabetes 

mellitus, dislipidemia (hiperkolesterolemia, hipertrigliseridemia, isolated low 

HDL cholesterol dan dislipidemi campuran) merokok, obesitas, minum 

alkohol, kontrasepsi oral (Siswanto, 2005).  

Berdasarkan faktor risiko diatas, salah satu yang diperkirakan menjadi 

penyebab stroke adalah peningkatan low density lipoprotein (LDL) dan 

penurunan high density lipoprotein (HDL). Kolesterol LDL mengandung 

kolesterol ester yang dominan dalam intinya yaitu hampir setengahnya, tetapi 

kadar trigliserida hanya kurang dari 10 %. Kolesterol HDL sebaliknya 

mengandung lebih banyak trigliserida daripada kolesterol ester. Kolesterol 

LDL dan HDL mempunyai fungsi yang berlawanan (Muljadi, 2011). HDL 

bekerja untuk membawa kolesterol dari pembuluh darah arteri dan 

mengembalikan ke hati untuk dibuang. Oleh karena itu, HDL yang rendah 

dapat meningkatkan risiko untuk terkena stroke (Patricia et al, 2015). 

Menurut penelitian yang dilakukan Ralph L. Sacco et al, pada tahun 

2001, peningkatan kadar kolesterol HDL berhubungan dengan penurunan 

risiko stroke iskemik pada perbedaan ras atau kelompok suku dan kalangan 

tertentu. (Sacco et al, 2001). Menurut Yuliaji Siswanto pada penelitiannya 

yang dilakukan di RS Dr. Kariadi Semarang peningkatan kadar kolestero LDL 

dan penurunan kadar kolesterol HDL merupakan faktor risiko penyakit 

jantung koroner, dan penyakit jantung koroner sendiri merupakan salah satu 

faktor risiko terjadinya stroke (Siswanto, 2005). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Heidy Patricia et al di RSUP 

Prof. DR. R. D. Kandou Manado dengan metode yang digunakan adalah 

deskriptif retrospektif, terjadi penurunan kadar kolesterol HDL sebanyak 60% 

dari 75 pasien stroke iskemik (Patricia et al, 2015). Hasil penelitian lain, 
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seperti penelitian yang dilakukan oleh Dey et al, pada tahun 2010 di 

Neurology and Medicine department of Mymensingh Medical college Hospital 

(MMCH), kadar HDL kolesterol pada stroke iskemik tetap dalam batas 

normal, variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini adalah kolesterol 

total (Dey et al, 2010). Kedua penelitian diatas mendapatkan hasil yang 

berbeda dikarenakan masing-masing pasien memiliki gaya hidup yang 

berbeda. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka, perlu dilakukan 

sebuah penelitian mengenai hubungan kadar kolesterol HDL dengan kejadian 

stroke iskemik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Moewardi. Peneliti 

memilih lokasi penelitian di RSUD Dr. Moewardi karena rumah sakit tersebut 

merupakan salah satu rumah sakit besar serta merupakan rumah sakit 

pendidikan di Surakarta, dan penelitian ini belum pernah dilakukan 

sebelumnya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diajukan 

pokok-pokok permasalahan sebagai berikut : 

1. Stroke merupakan penyakit yang menimbulkan masalah yang serius 

karena morbiditas dan mortalitasnya cukup tinggi serta menjadi faktor 

utama penyebab kecacatan. 

2. Faktor risiko stroke iskemik perlu diketahui untuk melakukan tindakan 

prevensi primer.  

3. Kadar HDL kolesterol yang rendah berkaitan erat dengan patogenesis 

aterosklerosis pembuluh darah otak yang dapat menyebabkan gangguan 

aliran darah di otak. 

4. Masih terdapat ketidaksesuaian pendapat antar peneliti yang menyatakan 

hubungan antara tingkat kadar HDL kolesterol dengan kejadian stroke 

iskemik. 

5. Di bagian Neurologi RSUD Dr. Moewardi telah dilakukan berbagai 

penelitian mengenai pengaruh kadar kolesterol darah terhadap kejadian 
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aterosklerosis dan disfungsi organ, namun belum ada yang memastikan 

hubungan antara tingkat kadar HDL kolesterol dengan kejadian stroke 

iskemik secara spesifik. 

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan dirumuskan adalah 

“Apakah ada hubungan tingkat kadar kolesterol HDL dengan kejadian stroke 

iskemik di RSUD Dr. Moewardi ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Mengetahui adakah hubungan tingkat kadar kolesterol HDL dengan 

kejadian stroke iskemik di RSUD Dr. Moewardi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis : 

Pembaca dapat memahami bagaimana hubungan tingkat kadar 

kolesterol HDL dengan kejadian stroke iskemik di RSUD Dr. Moewardi. 

2. Manfaat Praktis  

a. Manfaat bagi masyarakat 

Dengan penelitian ini diharapkan masyarakat dapat menyadari 

bahaya isolated low HDL cholesterol. 

b. Manfaat bagi pelayanan kesehatan 

Bagi pemberi pelayanan kesehatan (dokter/klinisi) diharapkan 

dapat digunakan sebagai program pencegahan primer terhadap stroke, 

sehingga dalam jangka panjang akan menurunkan prevalensi penyakit 

stroke dan penyakit pembuluh darah lainnya yang disebabkan oleh 

kadar HDL yang rendah. 

c. Manfaat bagi peneliti 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan 

dan pengetahuan mengenai stroke iskemik dan faktor risikonya 

terutama yang berkaitan dengan kelainan vaskular.  


