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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Stroke adalah penyakit multifaktorial dengan berbagai penyebab 

disertai manifestasi klinis mayor, dan penyebab utama kecacatan dan 

kematian di negara-negara berkembang. World Health Organization (WHO) 

mendefinisikan stroke sebagai suatu tanda klinis yang berkembang cepat 

akibat gangguan otak fokal (atau global) dengan gejala-gejala yang 

berlangsung selama 24 jam atau lebih dan dapat menyebabkan kematian 

tanpa adanya penyebab lain yang jelas selain vaskuler (Junaidi, 2011). 

Penyakit stroke di Belanda menduduki peringkat ketiga sebagai penyebab 

DALY’s (Disability Adjusted Life Years = kehilangan bertahun-tahun usia 

produktif) (Leoo, et.all., 2008). 

Punik (2011) mengutip dari WHO (World Health Organization) 

memperkirakan bahwa pada tahun 2025, penderita stroke 5,7 juta mengalami 

kematian di seluruh dunia, setara dengan 9,9% dari seluruh kematian. Lebih 

lanjut dijelaskan bahwa lebih dari 85% dari kematian ini terjadi pada 

penduduk yang hidup di negara-negara berpenghasilan rendah, menengah dan 

sepertiganya pada penduduk yang berusia kurang dari 70 tahun. 

Tidak hanya itu, berdasarkan data yang ada kasus stroke di Provinsi 

Jawa Tengah tahun 2006 sebesar 12,41 per 1.000  penduduk, terdiri atas stroke 

hemoragik sebesar 3,05 per 1.000 penduduk dan stroke non hemoragik 9,36 
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per 1.000 penduduk, mengalami peningkatan dibanding tahun 2005 dimana 

kasus stroke hemoragik sebesar 2,68 per 1.000 penduduk dan kasus stroke non 

hemoragik sebesar 5,58 per 1.000 penduduk. (Departemen kesehatan, 2006). 

Data pasien stroke di RSUD Dr. Moewardi dari tahun ketahun semakin 

meningkat. Pada tahun 2012 jumlah pasien stroke di RSUD Dr. Moewardi 

sebanyak 276 pasien dan meningkat menjadi 467 pasien pada tahun 2013, 

sedangkan tahun 2014 turun menjadi 387 pasien (Rekam Medis RSUD Dr. 

Moewardi, 2015). 

Pada pasien stroke, kelemahan fisik, menjadi masalah utama 

keterbatasan untuk melakukan mobilisasi. Salah satunya pada gangguan 

menelan serta kelumpuhan pada wajah dapat meningkatkan jumlah bakteri 

pada mulut dari sisa-sisa makanan yang ada. Terutama pada pasien yang 

mengalami gangguan penurunan kesadaran dapat menyebabkan imobilitas 

fisik, gangguan menelan makanan melalui mulut sehingga dapat menjadi salah 

satu penyebab terjadinya peradangan selaput lendir pada mulut ataupun infeksi 

pada rongga mulut (Junaidi, 2011).  

Mary (2009) mengemukakan bahwa oral hygiene merupakan tindakan 

yang penting bagi pasien stroke. Mulut  merupakan tempat hidupnya sekitar 

450 spesies  mikroorganisme dimana 5% diantaranya berhubungan dengan 

terjadinya kerusakan mulut dan gigi yaitu timbulnya plak, karies gigi, iritasi 

pada kulit mulut dan gusi, gingivitis, pembengkakan dan perdarahan pada 

gusi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa karies gigi dan penyakit periodontal 

merupakan penyebab utama terjadinya infeksi kronis, hal ini disebabkan 
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bakteri yang terdapat dalam mulut dapat melewati dinding periodonsium dan 

memasuki aliran darah. 

Ketidak mampuan pasien stroke untuk memenuhi kebutuhan dirinya 

menjadi tanggung jawab perawat. Oral hygiene merupakan salah satu tindakan 

keperawatan yang diperlukan agar kondisi rongga mulut tetap bersih dan segar 

sehingga terhindar dari infeksi. Oral hygiene merupakan salah satu tindakan 

yang diperlukan untuk menjaga agar mulut terhindar dari infeksi, 

membersihkan dan menyegarkan mulut. Sehingga pada pasien stroke tersebut  

pemenuhan kebutuhan defisit perawatan diri terpenuhi (Punik, 2011).  

Observasi awal peneliti di bangsal Anggrek 2 RSUD Dr. Moewardi 

terhadap beberapa pasien pasien stroke mendapatkan beberapa pasien dengan 

kondisi mulutnya kurang baik, seperti adanya stomatitis, mulut bau, terdapat 

lendir, dan bibir pecah-pecah. Dengan ditemukannya kondisi mulut pasien 

stroke yang kurang baik tersebut menyebabkan peneliti tertarik untuk  

melakukan penelitian tentang “Gambaran penatalaksanaan oral hygiene pada 

penderita stroke di RSUD dr. Moewardi” 

 

B. Rumusan Masalah 

Pasien stroke yang tidak sadar memerlukan bantuan dari orang lain 

seperti perawat untuk menjaga kesehatan mulut dan giginya (oral hygiene). 

Oral hygiene merupakan salah satu tindakan yang diperlukan untuk menjaga 

agar mulut terhindar dari infeksi, membersihkan dan menyegarkan mulut, 

sehingga terjaganya oral hygiene pasien stroke dapat menghindarkan pasien 



4 

 

stroke dari penyakit mulut dan gusi serta dapat menghindari timbulnya infeksi 

yang diakibatkan oral hygiene yang buruk. 

Berdasarkan observasi awal di Ruang Anggrek 2 RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta ditemukannya adanya gangguan mulut pada  pasien stroke, maka 

rumusan  masalah yang diungkap dalam penelitian ini adalah bagaimana 

penatalaksanaan oral hygiene pada penderita stroke di RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui gambaran penatalaksanaan oral hygiene oleh perawat 

pada penderita stroke di Rumah Sakit Umum dr. Moewardi. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian yaitu: 

a. Mengetahui karakteristik perawat di Bangsal Anggrek 2 RSUD dr. 

Moewardi. 

b. Mengetahui bagaimana gambaran penatalaksanaan oral hygiene oleh 

perawat pada penderita stroke di RSUD dr. Moewardi  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Bagi perawat manajer, hasil penelitian dapat menjadi gambaran 

tentang pelaksanaan dan peran perawat dalam oral hygiene pada pasien 
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stroke di Bangsal Anggrek II RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

b. Bagi perawat pelaksana, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan 

pasien pelaksana tentang pelaksanaan oral hygiene pada pasien stroke. 

c. Bagi peneliti, Peneliti ini diharapkan dapat digunakan untuk 

menambah wawasan dan pengetahuan ilmiah yang bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu keperawatan dalam melakukan penatalaksanaan 

oral hygiene pada penderita stroke. 

d. Bagi Institusi Pendidikan yaitu untuk menambah informasi tentang 

pentingnya pembelajaran oral hygiene pada mahasiswa, sehingga 

mahasiswa nantinya mampu menjadi perawat yang memiliki 

pengetahuan dan ketrampilan keperawatan yang baik, khususnya 

tentang oral hygiene. 

2. Secara Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan untuk 

bagaimana gambaran penatalaksanaan oral hygiene pada penderita 

stroke. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan 

evaluasi untuk meningkatkan penatalaksanaan oral hygiene pada 

penderita stroke. 
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E. Keaslian Penelitian 

1. Kadrianti, E, (2013) “Gambaran Pelaksanaan Tindakan Oral hygiene 

Pada Pasien Stroke Di RSUD Massenrempulu Kabupaten Enrekang”  

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan metode 

observasional. Penelitian yang bertujuan untuk menerangkan atau 

menggambarkan pelaksanaan tindakan oral hygiene pada pasien stroke Di 

RSUD Massenrempulu Kabupaten Enrekang. Dengan hasil penelitian dari 

30 responden sebanyak 18 orang atau (60,0%), perawat melaksanakan 

tindakan oral hygiene dengan tepat dan sisanya sebanyak 10 orang atau 

(33,3%) Melaksanakan tindakan oral hygiene kurang tepat dan terdapat 2 

orang atau (6,7 %) yang melaksanakan oral hygiene dengan tidak tepat. 

Persamaan penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif yaitu sama-

sama menggambarkan penatalaksanaan oral hygiene pada pasien stroke, 

variabel penelitian adalah penatalaksanaan oral hygiene, dan metode 

analisis penelitian menggunakan deskriptif. Perbedaan penelitian adalah 

pada tempat yaitu di RSUD. Dr. Moewardi Surakarta, dan waktu 

penelitian. 

2. Rakharjo, K, (2011) “Peran Perawat Dalam Pelaksanaan Oral hygiene 

Pada Penderita Stroke Di RSUD Kajen”  Desian penelitian menggunakan 

desain deskriptif. Populasi penelitian adalah seluruh perawat yang bekerja 

di ruang dalam wanita, ruang dalam pria dan ruang ICU RSUD Kajen 

yang memberikan perawatan langsung kepada pasien. Total sampel 

berjumlah 43 responden Analisa data ini menggunakan analisis Univariat. 
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Data dikumpulkan menggunakan quesioner dan observasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa perawat laki- laki lebih banyak melakukan tindakan 

oral hygiene pada penderita stroke dengan jumlah 64,3 % Usia perawat 

yang banyak melakukan tindakan oral hygiene adalah usia 27 tahun 

dengan jumlah 63,6 %. tindakan oral hygiene juga banyak dilakukan oleh 

perawat yang berpendidikan S 1 keperawatan dengan jumlah 80,0 %. 

Perawat dengan masa kerjanya 3 tahun lebih banyak melakukan tindakan 

oral hygiene pada penderita stroke dengan jumlah 83,3 %. Perawat yang 

berstatus PNS lebih banyak melakukan tindakan oral hygiene dengan 

jumlah 59,3 %. Pasien stroke yang yang berada di ruang VIP mayoritas 

dilakukan tindakan oral hygiene dengan jumlah 100 %. 

Persamaan penelitian ini adalah desain penelitian yaitu deskriptif, variabel 

penelitian yaitu pelaksanaan oral hygiene, dan metode analisis penelitian 

menggunakan deskriptif. Perbedaan penelitian adalah pada obyek dimana 

pada penelitian terdahulu menggunakan obyek pasien stroke sedangkan 

pada penelitian ini menggunakan obyek perawat, tempat, dan lokasi 

penelitian. 

3. Fahrun, NR, (2009), dengan judul hubungan pengetahuan dan sikap 

perawat dalam pelaksanaan oral hygiene pada pasien stroke di ruang 

interna (Kelas II dan VIP) RSI Darus Syifa’ Surabaya. Penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif korelatif dengan pendekatan cross 

sectional. Populasi penelitian adalah sebagian perawat yang bekerja di 

ruang interna, kelas II dan VIP RSI Darus Syifa’ Surabaya yang 
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memberikan perawatan langsung kepada pasien. Sampling yang digunakan 

adalah Purposive sampling berjumlah 29 responden yang masuk dalam 

kriteria inklusi. Variabel independenya adalah pengetahuan perawat dalam 

pelaksaan oral hygiene pada pasien stroke. Variabel dependennya adalah 

sikap perawat dalam pelaksanaan oral hygiene. Data dikumpulkan 

menggunakan quesioner menggunakan Uji Rank Spearmans. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa pelaksanaan oral hygiene perawat di RSI Darus 

Syifa’ Surabaya belum optimal dan terdapat hubungan antara pengetahuan 

dan sikap perawat dalam pelaksanaan oral hygiene pada penderita stroke 

di Ruangan Interna, kelas II, dan VIP. 

Persamaan penelitian adalah sama-sama meneliti perilaku oral hygiene 

pada pasien stroke perawat. Sedangkan perbedaannya adalah pada 

penelitian terdahulu menganalisis pengetahuan dan sikap perawat terhadap 

pelaksanaan oral higyene pasien stroke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


