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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Stroke adalah suatu sindrom yang ditandai dengan gejala dan atau 

tanda klinis yang berkembang dengan cepat yang berupa gangguan fungsional 

otak fokal maupun global yang berlangsung lebih dari 24 jam (kecuali ada 

intervensi bedah atau membawa kematian), yang tidak disebabkan oleh sebab 

lain selain penyebab vaskuler (Gofir, 2009). 

  Stroke merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di negara maju 

dan ketiga terbanyak di negara berkembang (Wirawan, 2009). Pada tahun 

2012, yaitu 3 di setiap 10 kematian,  6,7 juta orang meninggal karena stroke 

(WHO, 2012). Sekitar 85% dari semua stroke disebabkan oleh stroke iskemik 

atau infark (Gofir, 2009). Data tahun 2009 menyebutkan bahwa stroke 

menyebabkan stroke menyebabkan satu dari 19 kematian di Amerika Serikat 

(Satyanegara, 2014). Data International Classification of Disease yang 

diambil dari National Vital Statistics Reports Amerika Serikat untuk tahun 

2011 menunjukkan rata-rata kematian akibat stroke 41,4% dari 100.000 

penderita (Hoyert & Xu, 2012). Prevalensi stroke di Indonesia berdasarkan 

diagnosis tenaga kesehatan atau gejala sebesar 12,1 per mil. Prevalensi 

penyakit stroke tertinggi terjadi di Sulawesi Selatan (17,9 per mil) dan 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). Berdasarkan wawancara, kasus stroke meningkat dari 

8,3 per mil (2007) menjadi 12,1 per mil (RISKESDAS, 2013). 

 Faktor risiko yang memicu tingginya angka kejadian stroke iskemik 

adalah hipertensi, dyslipidemia, diabetes melitus dan penyakit jantung 

(PERDOSSI, 2011). Diabetes melitus adalah kondisi tingginya kadar gula 

dalam darah (gula darah puasa 100-125mg/dL) atau gangguan toleransi 

glukosa (kadar gula darah 140-199mg/dL, 2 jam setelah pembebanan 75 g 

glukosa) (Kurniawan, 2010). Kadar glukosa darah sewaktu normal menurut 
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Perkumpulan Endokrinologi Indonesia ialah 100-199 mg/dl bila diperiksa 

melalui vena dan 90-199 mg/dl bila diperiksa melalui kapiler (Napitupulu, 

2011). Salah satu faktor terjadinya stroke adalah tingginya kadar gula darah 

pasien (hiperglikemia). 

  Hiperglikemia merupakan kondisi yang sering terjadi pada stroke 

akut akibat respon stress tubuh (Karunawan et al., 2016). Kenaikan  kadar 

gula darah  yang terjadi 48 jam pertama pada penderita stroke fase akut dapat 

mempengaruhi morbiditas dan luaran serta mortalitas penderita (Iqbal et al., 

2014), dari faktor prognostik yang merugikan lainnya, seperti usia tua, jenis 

dan tingkat keparahan stroke dari defisit neurologis pasien (Badiger, Sharan; 

Akkasaligar, Pre ma T; Narone, Utkarsha, 2013). Penderita stroke dengan 

kadar glukosa >144 mg/dL akan meningkatkan risiko kematian 3 kali lebih 

besar (Darmawan et al., 2011) dan diduga dapat memperburuk keluaran 

neurologi (outcome) penderita stroke iskemik (Napitupulu, 2011). 

Hiperglikemia  berhubungan  dengan  perburukan outcome  pada  stroke  

iskemik  pada  banyak  studi baik  pada  manusia  paupun  pada  hewan 

percobaan. Pada  stroke  lakunar, hubungan antara hiperglikemia  dan  luaran  

stroke  tidak  konsisten dan  berbeda  pada  orang  yang  mendapat 

pengobatan  LMWH  (Low-Molecular-Weight Heparin). Pengamatan  ini  

lebih  jelas  terlihat  pada hewan  percobaan,  dimana  pada  hewan  coba 

dengan  cedera  reperfusi,  hiperglikemia meningkatkan  luasnya  ukuran  

daerah  infark, sedangkan  pada  hewan  tanpa  cedera  reperfusi, 

hiperglikemia  tidak menimbulkan  efek  yang  tidak diinginkan  dan  

mungkin  dapat  memberikan manfaat  pada  daerah  yang  mengalami  

iskemia. Sebuah  studi yang dilakukan pada 60 pasien stroke,  43  pasien  

dengan  hiperglikemia  pada ketidakseimbangan  difusi-perfusi,  pemeriksaan 

serial  MRI  nya  memperlihatkan  peningkatan produksi  laktat,  memperluas  

ukuran  infark,  dan berhubungan dengan perburukan outcome (Munir et al., 

2015). 

Defisit neurologis stroke dinilai dengan NIHSS (National Institute of 

Health Stroke Scale) (Kertawari, 2015). NIHSS adalah alat penilaian 
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sistematik yang mengukur kuantitatif stroke yang terkait dengan defisit 

neurologik (Jojang et al., 2016). Pemeriksaan tersebut mengevaluasi derajat 

kesadaran, fungsi bahasa, neglect, lapangan pandang, pergerakan mata, 

kelumpuhan wajah, kekuatan motorik, fungsi sensorik dan koordinasi 

(Sekeon & Kembuan, 2015). Penilaian status neurologis berdasar NIHSS 

memiliki keunggulan dibanding dengan skala status neurologis lainnya 

karena cakupan NIHSS cukup luas sehingga penilaiannya dapat 

menggambarkan fungsi otak secara keseluruhan (Gofir & Indera, 2014). 

Penilaian ini dapat dilakukan baik oleh ahli neurologi maupun non-neurologi. 

Skala ini memiliki data reliabilitas dan validitas yang sangat baik (Sekeon & 

Kembuan, 2015). 

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Karunawan et al 

(2016) di RS Bethesda Yogyakarta, didapatkan hasil p=0,079 yang 

menunjukkan bahwa kondisi hiperglikemia tidak ada hubungan signifikan 

dengan luaran fungsional pasien stroke iskemik. Sedangkan menurut 

penelitian Stead et al (2009) mengatakan pasien stroke dengan hiperglikemia 

(GDS 130 mg/dL) lebih parah (p= 0,002) dan luaran fungsional buruk (p= 

0,004) jika dibandingkan dengan pasien normoglikemia.  

Berdasarkan  latar belakang tersebut, terdapat kontroversi hubungan 

kadar glukosa darah dengan defisit neurologis pasien stroke maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui hubungan 

kadar glukosa darah saat mulai dirawat dengan defisit neurologis pasien stroke 

iskemik. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan  kadar glukosa darah saat mulai dirawat dengan 

defisit neurologis stroke pada pasien stroke iskemik? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah terdapat 

hubungan kadar glukosa darah saat mulai dirawat dengan defisit neurologis 

pasien stroke iskemik. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoretis 

a. Pembaca dapat memahami bagaimana hubungan  kadar glukosa darah 

dengan defisit neurologis pada pasien stroke iskemik. 

b. Memberikan informasi sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Aplikatif 

a. Penelitian ini diharapkan membantu masyarakat untuk lebih waspada 

dalam  mengatur kadar glukosa dalam darah. 

b. Bagi peneliti, menambah wawasan  ilmu pengetahuan mengenai kadar 

glukosa darah yang memiliki hubungan dengan defisit neurologis 

stroke iskemik. 

 


