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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

       Stroke termasuk gangguan cerebrovaskuler (pembuluh darah otak) yang 

ditandai dengan kematian jaringan otak (infrak cerebral) yang terjadi karena 

berkurangnya suplai darah dan oksigen ke otak. Berkurangnya suplai darah 

dan oksigen ke otak dikarenankan adanya sumbatan, penyempitan ataupun 

pecahnya pembuluh darah (Ginsberg, 2007). 

       Stroke merupakan penyebab kedua kematian (kurang lebih 9%) setelah 

ischaemic heart disease dan penyebab disability yang utama di seluruh dunia. 

Disability pada pasien stroke ini menyebabkan berbagai kecacatan 

penderitanya sepanjang tahun (Donnan et al., 2008). Proporsi kematian oleh 

karena stroke ada 10-12% di negara-negara timur dan 12% dari yang 

meninggal ini adalah orang dengan usia lebih dari 65 tahun. Insiden kejadian 

stroke di dunia pada tahun 2014 sekitar 6,5 juta (WHO, 2014). 

       Di Indonesia stroke menempati urutan pertama sebagai penyebab 

kematian utama semua umur. Stroke bersama-sama dengan hipertensi dan 

penyakit jantung merupakan penyakit tidak menilar penyebab utama 

kematian di Indonesia (Kemenkes, 2011). Prevalensi stroke meningkat dari 

tahun 2007 hasilnya 8,3% dari 1000 menjadi 12,1% pada tahun 2013 

(Riskesdas, 2013). 
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       Setiap pasien stroke memiliki karakteristik berbeda – beda satu dengan 

yang lainnya. Karakteristik pasien stroke dapat dilihat dari umur, jenis 

kelamin, penyebab terjadinya stroke, jenis stroke yang dialami, dan riwat 

stroke yang dialaminya. Dari karakteristik pasien tersebut akan 

mengakibatkan masalah yang timbul juga akan berbeda – beda (Junaidi, 

2004). 

       Stroke dibedakan menjadi dua jenis yaitu stroke hemoragik dan non 

hemoragik (iskemik). Dimana presentase stroke iskemik 85% dari total 

kejadian stroke, sedangkan stroke hemoragik sebesar 15% (Rujito, 2007). 

Insiden stroke meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Risiko stroke 

meningkat 2 kali lipat setiap dekade setelah umur 55 tahun dan dapat 

mengenai kelompok usia lanjut (Junaidi, 2004). Laki-laki cenderung untuk 

terkena stroke lebih tinggi dibandingkan wanita, karena laki-laki kebanyakan 

sebagai perokok, selain itu pada saat ini banyak pekerjaan yang meyebabkan 

peningkatan strees sehingga mungkin untuk timbulnya stroke. Angka 

kejadian stroke ini tidak lepas dari beberapa faktor penyebab terjadinya dan 

pola hidup yang dilakukan. Dimana pola hidup yang baik akan mencegah dan 

berulangnya terjadinya stroke (Truslen dan Bonita, 2003).  

       Masalah-masalah yang ditimbulkan oleh stroke bagi kehidupan manusia 

pun sangat kompleks. Adanya gangguan-gangguan fungsi vital otak seperti 

gangguan koordinasi, gangguan keseimbangan, gangguan kontrol postur, 

gangguan sensasi, dan gangguan refleks gerak akan menurunkan kemampuan 
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aktifitas fungsional individu sehari-hari. Pemahaman yang tepat pada 

penanganan pasien stroke penting untuk dilakukan (Irfan, 2014).  

       Penangan pasien stroke bertujuan untuk mempertahankan fungsi otak 

yang tergantung pada kesempatan untuk menyelamatkan fungsi sel otak 

dalam waktu yang singkat. Penanganan pada pasien stroke memiliki golden 

periode yaitu antara 6-12 jam tergantung dengan kondisi, usia, dan beratnya 

penyakit penderita. Pasien stroke yang dibawa ke unit gawat darurat (UGD) 

rumah sakit langsung dilakukan pemeriksaan neurologis secara cepat dan 

pemeriksaan  laboratorium. Pasien yang masih dalam kondisi yang kurang 

stabil akan segera di tempatkan pada ruang ICCU dengan penangan awal 

yang bersifat suportif. Setelah kondisi umum pasien mulai membaik 

perawatan lanjutan dilakukan di bangsal rumah sakit. Penanganan rehabilitatif 

yang intensif dengan beberapa tim medis sampai pasien mengalami 

perkembangan kondisi umum kearah yang baik dilakukan di bangsal rumah 

sakit (Junaidi, 2004).  

       Perkembangan kondisi pasien pada saat di rawat di bangsal rumah sakit 

sangat perlu diperhatikan setiap harinya. Pencatatan perkembangan kondisi 

pasien perlu dilakukan untuk melakukan evaluasi perkembangan kondisi 

pasien setiap harinya. Parameter yang digunakan dalam masa perbaikan 

berupa pengecekan tanda-tanda vital seperti tekanan darah, denyut nadi, 

temperatur / suhu tubuh, dan pernafasan (Jones, 2009). 

       Dokter akan memberikan izin untuk pulang setelah kondisi pasien sudah 

dalam kondisi baik. Waktu pulang pasien sangat ditentukan dari 
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perkembangan kondisi pasien sewaktu dirawat di bangsal rumah sakit. Pasien 

yang telah menjalani pemulihan yang cukup bermakana sebelum 

dipulangkan, beberapa pasien masih harus memerlukan bantuan untuk 

melakukan aktfitas fungsionalnya. Pasien yang dipulangkan kemandiriannya 

belum kembali seperti semula. Layanan komunitas lokal diperlukan untuk 

mengembalikan kemandirian pasien seperti dokter keluarga, perawat 

kunjungan rumah, fisioterapi, dan terapi wicara (Feigin, 2006).     

       Selama ini belum ada kajian mengenai seberapa besar karakteristik 

pasien stroke berkaitan dengan perbaikan kondisi pasien stroke. Karakteristik 

pasien stroke berupa jenis stroke , umur, jenis kelamin, pekerjaan, penyebab, 

dan riwayat stroke sebelumnya. Perbaikan kondisi dapat dilihat dari kondisi 

umum (tekanan darah dan denyut nadi), waktu pulang (atas permintaan 

sendiri atau saatnya pulang), dan kemandirian pasien waktu pulang. 

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin melakukan kajian mengenai 

hubungan antara karakteristik pasien dengan perbaikan kondisi pasien stroke.                

B. Rumusn Masalah  

       Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara karakteristik 

pasien stroke dengan perkembangan perbaikan kondisi pasien stroke di 

RSUD DR Moewardi Surakarta ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum  

       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara karakteristik 

pasien stroke dengan perkembangan perbaikan kondisi pasien stroke. 

2. Tujuan Khusus  

a. Menggali beberapa karakteristik pasien stroke yang meliputi umur, 

jenis kelamin, pekerjaan, penyebab stoke, jenis stroke dan serangan 

stroke yang ke berapa. 

b.  Mengamati perkembangan kondisi pasien stroke yang meliputi kondisi 

umum, waktu pulang (berapa hari pasien di rawat inap), dan 

kemandirian pasien saat pulang.  

c. Melihat hubungan antara karakteristik pasien dengan perbaikan kondisi 

pasien stroke di RSUD DR Moewardi Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

       Mengembangkan dan menambah wawasan pengetahuan yang ada 

tentang hubungan karakteristik pasien stroke dengan perbaikan kondisi 

serta dapat dijadikan dasar untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi institusi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai menambah 

referensi di perpustakaan terutama pada bidang kesehatan. 
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b. Bagi Rumah Sakit 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai untuk lebih 

meningkatkan pelayanan terhadap pasien stroke. 

c. Bagi Pasien 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai media 

pengetahuan terhadap pasien agar dapat membantu percepatan 

pemulihan sakitnya. 

d. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengalaman 

dan pembelajaran mengenai stroke. 

 

 


