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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Stroke adalah gangguan fungsi otak yang timbul secara mendadak, 

biasanya berlangsung selama 24 jam atau lebih (Junaidi I, 2011). Penyakit ini 

disebabkan oleh keadaan iskemik atau proses hemoragik yang seringkali 

diawali oleh adanya lesi pada pembuluh darah arteri. Stroke dibagi menjadi 2 

yaitu stroke iskemik dan hemoragik, stroke iskemik lebih sering terjadi 

daripada stroke hemoragik (Goldszmidt & Caplan, 2010). 

Stroke iskemik disebabkan sumbatan pada pembuluh darah 

(thromboembolic), mengakibatkan daerah di bawah sumbatan mengalami 

iskemik.Hal ini sangat berbeda dengan stroke hemoragik yang terjadi akibat 

adanya mycroaneurisme yang pecah (Dinata CA et al, 2013). 

Menurut World Health Organization (WHO) 2015, penyakit stroke 

merupakan penyebab kedua kematian di dunia. Data South East Asian 

Medical Information Centre (SEAMIC) menunjukkan bahwa angka kematian 

stroke terbesar terjadi di Indonesia, kemudian diikuti secara berurutan oleh 

Filipina, Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand (Basjirrudin, 2008). Dari 

1000 penduduk Indonesia, 8 orang diantaranya terkena stroke dan 7 orang 

meninggal(Departemen Kesehatan, 2011).Prevalensi stroke tertinggi adalah 

pada tahun 2013 di provinsi Sulawesi Selatan (17,9%) dan terendahdi provinsi 

Riau (5,2%)(Riset Kesehatan Dasar, 2013). 

Gejala paling umum dari stroke yaitu kelemahan mendadak salah satu sisi 

tubuh pada wajah,lengan, dan kaki. Gejala lainnya berupa gangguan fungsi 

kognitif (WHO, 2014).Fungsi kognitif adalah kemampuan untuk memahami 

peristiwa yang terjadi sehari-hari dan kemampuan membuat keputusan serta 

beradaptasi dengan lingkungan (Yoo Chanuk et al, 2015). Gangguan fungsi 

kognitif menunjukkan ketidakmampuan untuk mengambil keputusan, 
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gangguan memori dan penilaian, disorientasi, gangguan persepsi serta 

kesulitan dalam berpikir(Brunner& Suddarth, 2001). 

Penderita stroke iskemik memiliki risiko yang tinggi untuk mengalami 

gangguan kognitif(Stebbinset all, 2008). Hal ini disebabkan rupturnya plak 

arteri yang dapat menimbulkan trombus, sehingga aliran darah menuju otak 

menurun. Penurunan aliran darah otak yang berlangsung lama mengakibatkan 

gangguan kognitif pada penderita karena rusaknya jaringan otak 

(Setyopranoto I, 2011).  

Pengukuranfungsi kognitif pada penderita stroke iskemik dapat dinilai 

berdasarkan skoring yang sudah ditentukan. Penilaian ini dilakukan dengan 

menggunakan Mini-Mental State Examination (MMSE). MMSE terdiri dari 

kemampuan orientasi, registrasi, atensi, kalkulasi, ingatan, serta bahasa 

(Markam, 2012 ). 

Pada penelitian sebelumnya tahun 2000 di RSUP dr. Sardjito Yogyakarta 

tentang stroke iskemik akut terhadap gangguan fungsi kognitif menggunakan 

desain kohort prospektif, didapatkan hasil yaitu terjadi penurunan fungsi 

kognitif pada pasien stroke iskemik. 

Berdasarkan data tersebut,penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai Hubungan antara Stroke Iskemik dengan Gangguan Fungsi Kognitif 

di RSUD Dr. Moewardi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah adaHubungan antara Stroke Iskemik dengan Gangguan Fungsi 

Kognitif  di RSUD Dr. Moewardi. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara stroke iskemik 

dengan gangguan fungsi kognitif. 

2. Melihat faktor-faktor lain dari stroke iskemik yang dapat menimbulkan 

gangguan fungsi kognitif. 
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D. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai data tambahan bagi ilmu 

pengetahuan tentang stroke iskemik, gangguan fungsi kognitif, dan 

sebagai dasar teori untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Aplikatif 

Dengan diketahuinya nilai fungsi kognitif pada pasien  stroke iskemik dan 

jika terbukti terdapat gangguan fungsi kognitif pada pasien stroke iskemik 

maka rencana terapi, rehabilitasi, dan prognosis dapat ditentukan untuk 

mencegah kemunduran kognitif lebih lanjut dan kualitas hidup pasien 

dapat lebih baik. 
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