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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 

Stroke merupakan penyebab dasar dari disabilitas neurologi lanjut 

usia pada sebagian besar negara. Sedangkan Adistara menyebutkan bahwa, 

stroke menempati urutan pertama sebagai penyebab kecacatan di seluruh 

dunia.Stroke merupakan salah satu penyakit yang morbiditas dan 

mortalitasnya tinggi. Angka kejadian stroke sendiri dalam dekade terakhir 

cenderung meningkat, rata-rata sekitar 10-30 kasus per 100.000 penduduk. 

Angka mortalitas pada penderita stroke mencapai ± 20% pada 3 hari 

petama dan ± 50% pada tahun pertama. Sedangkan sekitar 85% dari semua 

stroke disebabkan oleh stroke iskemik atau infark (Adistara et al., 2015; 

Gofir, 2011; Wanjoo et al., 2016). 

Data yang didapatkan dari Kemenkes tahun 2013 mengenai 10 

besar penyakit terbanyak di Indonesia tahun 2013, adalah termasuk 

penyakit stroke. Prevalensi kasus stroke di Indonesia berdasarkan 

diagnosis tenaga kesehatan sebesar 7,0 per mill dan 12,1 per mill untuk 

yang terdiagnosis memiliki gejala stroke. Kasus tertinggi terjadi di 

Provinsi Sulawesi Utara (10,8%) dan terendah di Provinsi Papua (2,3%), 

sedangkan Provinsi Jawa Tengah sebesar 7,7%, dan pada tahun 2012 

kasus stroke di Surakarta cukup tinggi. Kasus stroke hemoragik sebanyak 

1.044 dan stroke iskemik sebanyak 135 kasus (Kementerian Kesehatan RI, 

2013). 

Untuk itu prediksi yang tepat mengenai prognosis stroke, segera 

setelah onset stroke ini terjadi, sangatlah penting. Keadaan ini diperlukan 

baik untuk pertimbangan dokter dalam memberikan informasi yang lebih 

terpercaya kepada pasien dan keluarganya, dan juga sebagai panduan 

dalam pengelolaan dan perencanaan rehabilitasi pada pasien. Seperti yang 

disebutkan dalam jurnal bahwa, stroke dapat menyebabkan konsekuensi 

jangka panjang pada fungsi kognitif dan atau motorik sensori, sehingga 
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faktor resiko dan bagaimana outcome serta kemungkinan pemulihannya 

dapat diketahui. Dalam hal ini Thomas juga menyebutkan bahwa kita 

dapat memprediksi efek dari stroke dan penyembuhan stroke itu sendiri 

(Sandercock et al., 2008; Thomas et al., 2013). 

Jurnal  lain menerangkan bahwa, topografi lesi akut dapat berperan 

sebagai penentu tingkat keparahan iskemik awal dan fungsional jangka 

panjang (Ona et al., 2015). 

Seorang peneliti (Muslam et al, 2000) dalam hasil penelitiannya 

menerangkan bahwa, prognosis stroke infark akut berdasarkan hasil CT 

scan menyimpulkan bahwa lesi “dalam” memiliki prognosis yang lebih 

baik daripada lesi “superfisial”. Pada pasien stroke iskemik 

noncardioembolic, prognosis luaran fungsional pada lokasi thalamus dan 

ganglia basalis lebih baik daripada luaran fungsional pada hemisfer cerebri 

(Pan et al., 2005). 

Sedangkan peneliti lain yakni (Niems et al, 2007) melakukan 

penelitian bahwa kualitas hidup pada pasien paska stroke akut yang 

menyimpulkan bahwa stroke yang berlokasi di hemisfer memiliki 

prognosis peningkatan kualitas hidup lebih sering dibandingkan dengan 

stroke yang berlokasi di batang otak. Prognosis perbaikan kualitas hidup 

pasien stroke dipengaruhi oleh lesi pada hemisfer(Patel et al., 2007). 

Dan pada penelitian lain menyebutkan bahwa, lesi kortikal 

menyumbang 30% kematian, lesi subkortikal (22%), dan kombinasi antara 

kortikal dan subkortikal sebanyak (32%), dan batang otak sebanyak 

(25%), sedangkan infark di serebelum (16%)(Sukdeb et al., 2012). 

Dari beberapa jurnal yang telah dipaparkan di atas rata-rata 

menyebutkan bahwa letak lesi dan besar volume pada stroke hemoragik 

serta luas lesi pada stroke iskemik menentukan tingkat keparahan, 

sedangkan dari masing-masing letak lesi memberikan kontribusi yang 

berbeda pada tingkat mortalitas. sehingga peneliti ingin membuktikan 

“Adakah hubungan antara letak lesi pada pasien stroke iskemik dengan 

tingkat mortalitas”. 
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B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

disusun rumusan masalah sebagai berikut : “Adakah Hubungan antara 

letak lesi dengan tingkat mortalitas pasien stroke iskemik?”. 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengidentifikasi adanya hubungan antara letak lesi dengan 

tingkat mortalitas pasien stroke iskemik. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Dalam Aplikasi 

a. Dengan adanya penelitian ini, peneliti mengharapkan hasil 

karyanya dapat digunakan sebagai media pembelajaran dan 

memperluas ilmu pengetahuan, serta pengalaman peneliti dalam 

melakukan penelitian dapat dijadikan inspirasi bagi penelitian 

selanjutnya. 

b. Dari hasil penelitian ini peneliti mengharapkan dapat membantu 

memberikan informasi, edukasi dan motivasi kepada masyarakat 

tentang penyakit stroke iskemik. Sedangkan bagi sarana pelayanan 

dengan adanya informasi tersebut dapat meningkatkan mutu 

pelayanan dalam penanganan penyakit stroke iskemik. 

2. Bagi ilmu pengetahuan 

Menambah khazanah ilmu pengetahuan, memperkaya hasil 

penelitian yang telah ada dan dapat memberi gambaran mengenai 

hubungan letak lesi dengan tingkat mortalitas pasien stroke iskemik. 

E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1. Penelitian sebelumnya dan Keaslian penelitian 

Peneliti Judul Disain Hasil Penelitian Perbedaan 

Muslam et 

al., 2000 

Prediksi Prognosis 

Penderita Stroke 

Iskemik Akut 

berdasarkan Hasil 

CT-Scan 

Kohort 

Prospektif 

 

Letak, ukuran, tipe 

infark, 

usia dan skor 

neurologik 

awal mempengaruhi 

prognosis stroke 

Terletak 

pada 

variabel 

bebasnya 

yang 

berupa 

mortalitas, 
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Peneliti Judul Disain Hasil Penelitian Perbedaan 

infark 

akut secara 

signifikan 

 

desain 

penelitian 

Cross 

sectional 

dan subjek 

penelitian 

Pan et al., 

2005 

Location and size 

of 

infarct on 

functional 

outcome of 

noncardioembolic 

ischemic stroke 

 

Kohort 

Prospektif 

 

Lokasi dan ukuran 

lesi 

pada stroke 

noncardioembolic 

merupakan faktor 

prognostik 

signifikan 

terhadap luaran 

fungsional. Lokasi 

thalamus, ganglia 

basalis 

mempunyai luaran 

yang 

lebih baik 

dibandingkan di 

hemisfer cerebri. 

Terletak 

pada 

variabel 

bebasnya 

yang 

berupa 

mortalitas, 

desain 

penelitian 

Cross 

sectional 

dan subjek 

penelitian 

Domapoli et 

al., 2007 

Korelasi Antara 

Volume Dan Letak 

Infark Pada Ct- 

Scan 

Kepala dengan 

Derajat Klinis 

Berdasarkan 

Indeks 

Barthel pada 

Stroke 

Iskemik Akut 

Cross 

Sectional 

Pada penderita 

stroke 

iskemik akut, 

hubungan 

Bartel Index 

menurut letak 

territori arteri lebih 

bermakna 

dibandingkan letak 

topografi anatomi 

 

Terletak 

pada 

variabel 

bebasnya 

yang 

berupa 

mortalitas, 

desain 

penelitian 

dan subjek 

penelitian 

Ilyas et al., 

2007 

Peranan Penilaian 

Computer 

Tomography Scan 

(CT Scan) Kepala 

dalam 

Memprediksi 

Cross 

Sectional 

Volume dan lokasi 

lesi 

(infark) yang 

ditentukan 

melalui CT Scan 

kepala 

dapat digunakan 

Terletak 

pada 

variabel 

bebasnya 

yang 

berupa 

mortalitas, 

desain 

penelitian 
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Peneliti Judul Disain Hasil Penelitian Perbedaan 

Luaran Penderita 

Stroke Iskemik 

Akut 

untuk 

memprediksi luaran 

penderita stroke 

iskemik 

akut 

 

dan subjek 

penelitian 

Adistara et 

al., 2015 

Letak Lesi Dalam 

sebagai Prediktor 

Peburukan Defisit 

Neurologis Stroke 

Iskemik Akut 

Kohort 

prospektif 

 

Lesi dalam terbukti 

berperan sebagai 

faktor prognosis 

defisit neurologis 

stroke iskemik akut. 

Volume lesi besar 

dan skor NIHSS I 

berat merupakan 

predictor independen 

untuk perburukan 

deficit neurologis 

Terletak 

pada 

variabel 

bebasnya 

yang 

berupa 

mortalitas, 

desain 

penelitian 

Cross 

sectional 

dan subjek 

penelitian 

Sukdeb et 

al., 2012 

Short term 

mortality 

predictors in acute 

stroke 

Cross 

sectional 

lesi kortikal 

menyumbang 30% 

kematian, lesi 

subkortikal (22%), 

dan kombinasi 

antara kortikal dan 

subkortikal sebanyak 

(32%), dan batang 

otak sebanyak 

(25%), sedangkan 

infark di serebelum 

(16%). 

Terletak 

pada, 

subjek 

penelitian 

Penelitian 

ini 

Hubungan Letak 

Lesi Terhadap 

Tingkat Mortalitas 

Pasien Stroke 

Iskemik 

Cross 

sectional 
Penelitian ini 

 


