
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Stroke merupakan salah satu penyakit neurologis yang serius serta 

paling banyak dijumpai dan angka kematian cukup tinggi. Tahun 2012, 

stroke menjadi salah satu penyebab kematian nomor dua di dunia setelah 

penyakit jantung iskemik dengan angka kematian penderita stroke di dunia 

setiap tahunnya yaitu 6,7 juta orang (Stroke Association, 2015). 

Prevalensi stroke di Indonesia berdasarkan yang terdiagnosis 

tenaga kesehatan atau gejala mengalami peningkatan dari 8,3 per mil tahun 

2007 menjadi 12,1 per mil pada tahun 2013. Prevalensi stroke di Indonesia 

pada kelompok yang didiagnosis juga mengalami peningkatan seiring 

bertambahnya umur, tertinggi pada umur ≥75 tahun sebesar 43,1‰ 

(Riskesdas, 2013). Berdasarkan Pusat Data dan Informasi Kementerian 

Kesehatan RI (2014),  prevalensi stroke berdasarkan diagnosis tenaga 

kesehatan, Provinsi Jawa Tengah menempati urutan kedua dengan estimasi 

jumlah penderita stroke yaitu sebanyak 171.035 orang (7,1‰) setelah 

Provinsi Jawa Barat. 

Stroke atau yang dikenal dengan istilah GDPO (Gangguan 

Peredaran Darah Otak) merupakan suatu sindrom yang bisa diakibatkan 

oleh karena adanya gangguan peredaran darah di otak yang dapat 

menimbulkan suatu gangguan fungsional otak berupa defisit neurologis 

atau kelumpuhan saraf. Dari seluruh kejadian stroke, duapertiganya 

merupakan stroke iskemik dan sepertiganya merupakan stroke hemoragik. 

Stroke iskemik terjadi sebagai akibat dari obstruksi pada pembuluh darah 

yang mensuplai darah ke otak sedangkan stroke hemoragik terjadi karena 

adanya perdarahan otak karena pembuluh darah yang pecah (Dinata et al., 

2013). 
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Faktor yang dapat menimbulkan stroke dibedakan menjadi faktor 

risiko yang dapat diubah dan faktor risiko yang tidak dapat diubah. Faktor 

risiko yang dapat diubah diantaranya seperti hipertensi, diabetes melitus 

dan dislipidemia sedangkan faktor risiko yang tidak dapat diubah atau 

tidak dapat di modifikasi diantaranya yaitu peningkatan usia, genetik, serta 

jenis kelamin. Risiko kematian akibat stroke dapat meningkat terutama 

akibat rendahnya kesadaran akan faktor risiko tersebut. 

 Pengaruh dislipidemia terhadap peningkatan faktor risiko stroke 

dihubungkan dengan kolesterol LDL (Low Density Lipoprotein) yang 

tinggi dan kolesterol HDL (High Density Lipoprotein) yang rendah. 

Penurunan terhadap kadar HDL tersebut dapat berisiko terbentuknya plak 

aterosklerosis yang dapat menyebabkan terjadinya stroke iskemik karena 

aliran darah ke otak berkurang. Akibat aliran darah ke otak berkurang, 

terjadi penurunan oksigen di otak sehingga menyebabkan keadaan 

iskemia. Iskemia di otak dalam waktu yang lama dapat menyebabkan 

terjadinya kerusakan dan kematian sel saraf otak yang akan berpengaruh 

pada fungsi otak secara keseluruhan serta menyebabkan defisit neurologis. 

Beberapa penelitian menyatakan bahwa kadar HDL berpengaruh 

terhadap luaran klinis pasien stroke iskemik namun hasil penelitian 

tersebut masih menjadi perdebatan dan memerlukan penelitian lebih lanjut. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Poh-Shiow Yeh et al., (2013), 

pasien yang mempunyai kadar kolestrol HDL yang rendah (≤35mg/dl) 

memiliki tingkat keparahan stroke yang tinggi. Tingkat keparahan stroke 

tersebut dinilai dengan NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale) 

yang merupakan skala untuk menilai defisit neurologis dan perburukan 

luaran penyakit stroke iskemik. Hasil penelitian tersebut juga di dukung 

oleh Sohail et al., (2013) yang menyatakan bahwa pasien stroke yang 

memiliki kadar HDL rendah memiliki keparahan stroke yang tinggi dan 

diikuti luaran klinis yang buruk. Namun, berbeda halnya dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Florence et al., (2015) yang menyatakan bahwa tidak 
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ada hubungan yang signifikan antara kadar HDL saat masuk rumah sakit 

dengan luaran klinis pasien stroke iskemik.  

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, peneliti tertarik 

untuk mengetahui hubungan kadar HDL dengan defisit neurologis selama 

perawatan pada pasien stroke iskemik. 

B. Rumusan Masalah 

Adakah hubungan kadar HDL dengan defisit neurologis selama 

perawatan pada pasien stroke iskemik ? 

 

C. Tujuan penelitian 

Mengetahui adanya hubungan kadar HDL dengan defisit 

neurologis selama perawatan pada pasien stroke iskemik. 

 

D. Manfaat penelitian 

1. Aspek teoritis 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi ilmiah mengenai 

hubungan kadar HDL dengan defisit neurologis selama perawatan 

pada pasien stroke iskemik. 

2. Aspek aplikatif 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu upaya untuk mencegah 

meningkatnya kejadian defisit neurologis yang semakin memburuk 

dengan mengetahui faktor risiko stroke yang salah satunya disebabkan 

oleh kadar kolesterol HDL yang rendah sehingga dapat dilakukan 

pengendalian terhadap faktor risiko tersebut. 
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