
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Kesehatan  merupakan harta yang paling mahal yang dimiliki oleh setiap 

manusia. Maka dari itu kita harus menjaga kesehatan kita, banyak sekali cara-cara 

yang diajarkan oleh dokter kepada kita bagaimana cara kita menjaga kesehatan 

yang kita miliki, mulai dara pola hidup yang sehat dan makan yang teratur dan 

bergizi, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena kesehatan sangat 

mahal harganya. Begitu juga dengan penyakit yang ada saat ini, berbagai macam 

penyakit telah muncul dan obatnya pun juga sangat sulit, tergantung kita sendiri 

sebagai hamba Allah SWT bagaimana cara menjaga atas apa yang diberikanNya.  

 Berbagai macam penyakit di dunia ini telah ditemukan dengan berbagai 

obatnya, namun ada juga sebuah penyakit yang belum diketahui jenisnya dan cara 

penanganannya, bukan hanya penyakit baru saja yang dikhawatirkan, melainkan 

penyakit yang membawa penderitanya kepada akhir hidupnya, banyak sekali 

macam-macam penyakit yang sangat mengancam nyawa bagi penderitanya. Mulai 

dari jantung, diabetes dan yang paling menakutkan ialah penyakit stroke. Dari 

data yang telah ada, penyakit stroke adalah penyebab kematian yang ketiga di 

Amerika Serikat dan banyak negara industri di Eropa (jauch, 2005). Bila dapat 

diselamatkan, kemungkinan besar penderita mengalami kelumpuhan anggota 

badannya, hilangnya sebagian ingatan atau kemampuan bicaranya. Di Indonesia 

stroke merupakan penyakit nomor tiga yang mematikan setelah jantung dan 

kanker, bahkan menurut survey tahun 2004 stroke merupakan pembunuh nomor 

sat di RS Pemerintah seluruh Indonesia. Menurut laporn hasil survey Kesehatan 

rumah Tangga Depkes terjadi peningkatan penderita stroke dari 0.72 per 100 

penderita pada tahun 1984 menjadi 0.89 per 100 penderita pada tahun 1986 

(Harijono, 2002). 

 Stroke ialah bencana atau gangguan pendarahan dalam otak. Dalam bahasa 

inggris dinamai juga sebagai Cerebro-vascular Accident dan merupakan penyebab 

kecacatan yang paling banyak (Lumbantobing, 1994). Penderita dapat mengalami 

berbagai masalah salah satunya gangguan menelan dan gangguan perawatan diri 

(Doengoes, 2000). Gangguan menelan makanan lewat mulut dapat terjadi salah 
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satu  penyebab terjadinya peradangan selaput lendir mulut (Stevens, 1999). Pada 

penderita yang mengalami gangguan menelan makanan diberikan melalui selang, 

sehingga ludah jarang mengalami pergantian yang memudahkan terbentuknya 

koloni mikroflora oral komensal, apabila dibiarkan keadaan tersebut dapat 

mendorong terjadinya infeksi rongga mulut (Tasota, 1998).  Begitu juga dengan 

cara perawatan setelah penderita mengalami serangan stroke, sebagian tubuhnya 

akan mengalami lumpuh total yang tidak bisa digerakkan, apabila penderita tidak 

diberikan terapi secara rutin, otot yang lumpuh tersebut tidak bisa kembali seperti 

sediakala, penanganan terapi akan diberikan ketika penderita bisa sadar dalam 

keadaan seratus persen, apabila belum terapi belum saatnya diberikan, ada banyak 

gangguan yang ditinggalkan ketika seseorang terkena stroke, mulai dari gangguan 

mengingatnya, berbicara, dan yang terakhir bergerak. Maka dari itu butuh 

kesabaran yang penuh dan pengetahuan yang luas bagi para keluarga yang 

merawat pasien stroke, karena salah sedikit saja akan mengakibatkan pengaruh 

yang fatal terhadap penderita tersebut, mulai dari cara merawatnya, pola bicara 

sehari-hari sampai penanganan terapi yang rutin 

 Serangan stroke paling banyak terjadi akibat pecahnya pembuluh darah 

otak karena tekanan darah yang tinggi, karenanya Hipertensi (tekanan darah 

tinggi) selalu dituding sebagai penyebab stroke , sebab tekanan darah yang tinggi 

akan menekan dinding-dinding pembuluh darah di semua jaringan tubuh, kondisi 

ini diperburuk oleh ateroklerosis (penebalan dinding pembuluh darah) dan 

perapuhan pembuluh darah yang terjadi secara ilmiah seiring bertambahnya umur 

seseorang. Dengan terjadinya ateroklerosis maka dengan sendirinya pembuluh 

darah menyempit  yang akan meningkatkan tekanan darah dari jantung 

keseluruhan bagian tubuh. Jika tekanan ini meningkat terus dan terjadi dalam 

kurun waktu yang panjang, sementara dinding pembuluh darh sudah  rapuh maka 

pecahnya pembuluh darah sulit dielakkan. Jadi wajar jika resiko stroke akan 

meningkat 3 -4 kali lipat pada penderita hipertensi dibandingkan dengan orang 

yang tidak menderita hipertensi. Resiko ini akan semakin besar bagi penderita 

hipertensi yang merokok dan kolesterolnya tinggi(Iskandar J,2011). 

 Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya serangan stroke, sebagian 

besar penyakit stroke muncul sebagai akibat dari gaya hidup yang kurang sehat 
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dan tidak seimbang. Kolesterol tinggi, gula darah meningkat serta tekanan darah 

yang terus naik akan semakin mempercepatnya munculnya serangan penyakit 

stroke (Sayoga, 2013). Seiring bertambahnya usia kita, maka secara ilmiah akan 

terjadi perubahan-peribahan fisik pada jaringan-jaringan atau organ-organ tubuh, 

dimana secara perlahan fungsi jaringan-jaringan tersebut akan mengalami 

penurunan. Penurunan fungsi itu akan semakin cepat berlangsung apabila pola 

hidup kita mengacu pada pola hidup sehat atau pola hidup seimbang. Sehingga 

resiko terserang stroke akan semakin meningkat oleh adanya kebiasaan buruk 

yang kerap menjadi faktor utama terjadinya penyakit ini. Kebiasaan makan-

makanan yang tinggi kalori dan lemak sering menjadi penyulit bagi usaha 

menurunkan berat badan dan menurunkan tekanan darah yang tinggi. Kalori dan 

lemak dalam tubuh yang tidak diubah menjadi energi karena kurangnya aktifitas 

fisik akan ditumpuk dalam tubuh, akibatnya kolesterol darah pun menjadi tinggi 

dan sebagian akan mengendap di dinding pembuluh darah. Endapan ini akan 

mengganggu kelancaran aliran darah (termasuk alirannya ke otak) sehingga 

jaringan otak akan kekurangan oksigen dan nutrisi yang semestinya diantar oleh 

darah (stroke akan mengancam orang yang demikian), maka diperkenalkanlah 

beberapa setrategi cara penanggulangan stroke terpadu diantaranya dengan 

olahraga secara teratur, komposisi kandungan gizi makanan yang baik sesuai 

dengan kebutuhan tubuh atau gizi seimbang, menghindari rokok, mencegah stress 

dan penyakit-penyakit lain yang mmemicu stroke (tekanan darah tinggi, kolesterol 

tinggi serta kondisi dan faktor –faktor keseimbangan tubuh lainnya) segera 

dituntaskan. 

Stroke terjadi karena cabang pembuluh dara terhambat oleh emboli, 

emboli juga bisa berupa kolestrol atau udara yang tiba-tiba meningkat secara 

drastis sehingga mengalami penyumbatan pembuluh darah yang akhirnya pecah 

didalam otak yang mengakibatkan pendarahan dalam otak dan mengakibatkan 

tidak sadarnya daya ingat manusia. Secara garis besar, stroke dibagi menjadi dua, 

yaitu stroke iskemik maupun stroke hemorragik. Stroke hemorragik terjadi karena 

pembuluh darah pecah sehingga menghambat aliran darah yang normal dan darah 

merembes ke dalam suatu daerah di otak dan merusaknya. Pendarahan dapat 

terjadi di seluruh bagian otak seperti caudate putamen, talamus, hipokampus, 
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frontal, pariental, dan occipital. Hampir 70 persen kasus stroke hemorragik 

menyerang penderita hipertensi  

Sedangkan pada stroke iskemik, terjadi karena penyumbatan yang terjadi 

di sepanjang jalur pembuluh darah arteri yang menuju ke otak. Darah ke otak 

disuplai oleh dua arteria karotis interna dan dua arteri vertebralis. Arteri carotis 

interna merupakan cabang dari arteri carotis communis sedangkan arteri 

vertebralis merupakan cabang dari arteri subclavia. Stroke iskemik ditandai 

dengan kehilangan secara tiba-tiba sirkulasi darah ke arah otak, sehingga 

mengakibatkan defisit neurologis. Sebelumnya disebut cerbral vascular accident 

(CVA) atau sindrom stroke. Secara umum, stroke iskemik akut mengacu pada 

stroke yang disebabkan oleh trombosis atau emboli dan lebih umum daripada 

stroke hemorragik  

Maka dari itu penulis membuat aplikasi berbasis android guna 

mendiagnosa dan memonitoring perkembangan pasien yang menderita penyakit 

stroke guna mendapatkan penangan secara optimal dengan informasi yang akurat 

dengan aplikasi berbasis android untuk memudahkan user atau pasien 

mendapatkan penangan secara optimal seperti penanganan di stroke center pada 

umumnya. Karena pasien stroke membutuhkan perawatan yang lebih dari 

biasanya, perkembangannya pun harus dipantau karena sangat berpengaruh bagi 

kesembuhan pasien, cepat atau lambatnya perkembangan yang dialami oleh 

pasien juga berpengaruh oleh dukungan perawat atau pihak keluarga. Apabila 

pihak keluarga aatau perawat kurang mempunyai pengetahuan yang luas tentang 

cara perawatan pasien penderita stroke, maka akan lambat juga perkembangan 

pasien, tapi apabila perawat memiliki pengetahuan yang luas tentang bagaimana 

cara penanganan pasien stroke maka akan cepat pula perkembangan yang akan 

dialami oleh pasien penderita stroke tersebut. Untuk itu dalam aplikasi yang 

penulis buat ini akan membimbing bagaimana pihak keluarga atau perawat yang 

kurang mempunyai pengetahuan yang luas tentang bagaimana cara penanganan 

pasien stroke nantinya yang bisa dipraktekkan bagi penderita pasien stroke secara 

langsung. Aplikasi ini hanya membimbing pihak keluarga atau perawat tentang 

bagaimana cara merawat pasien stroke dengan memberikan informasi secara jelas 

dan memberikan diagnosa yang akurat sehingga memudahkan para pihak keluarga 
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atau perawat untuk mengenali jenis stroke yang diderita. Seakan-akan meskipun 

perawatan pasien penderita stroke dilakukan dirumah seperti didampingi oleh 

perawat yang berpengalaman dengan panduan atau informasi yang dibeikan oleh 

aplikasi ini. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan adalah bagaimana Virtual Private Nurse (VPN) bisa membantu pasien 

untuk mendignosa dan memberikan informasi yang akurat bagi user ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Adapun batasan masalah yang kita bahas adalah aplikasi ini user hanya 

bisa menginputkan jawaban dan data yang diminta oleh aplikasi sehingga data 

bisa dikelolah dan bisa menghasilkan diagnosa untuk penyakit stroke yang 

diderita serta memberikan informasi yang akurat 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari Virtual Private Nurse (VPN) adalah membuat aplikasi 

Virtual Private Nurse (VPN) colidroid untuk self monitoring perkembangan 

pasien stroke jenis hemorragik akibat pecahnya pembuluh darah di otak berbasis 

android 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

1.5.1  Pendekatan Penelitian  

 Dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan empiris. Yaitu 

pendekatan dengan menggunakan fakta yang objektif, secara hati-hati diperoleh, 

benar-benar terjadi, yang didapat dari lapangan yakni data yang diperoleh dari 

responden. 
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1.5.2 Jenis Penelitian  

 Penelitian yang digunakan oleh penulis ialah (field research) ialah 

merupakan penelitian lapangan guna mendapatkan data primer yang akurat untuk 

menentukan diagnosa  yang akurat bagi penderita stroke, sehingga hasil 

kelanjutannya lebih akurat untuk memonitoring perkembangan pasien.  

Selain itu, penelitian juga merupakan penelitian kepustakaan (library 

research). Penulis akan mendapatkan data dari literatur berupa buku-buku, artikel 

dan tulisan-tulisan lainnya yang membahas mengenai penyakit stroke yang 

menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini. 

1.5.3 Jenis Data  

 Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis ialah data kuantitatif. 

Dimana data kuantitatif merupakan data yang berupa angka-angka. Kemudian 

dianalisis lebih lanjut untuk kemudian diambil kesimpulan. 

1.5.4 Analisa Masalah dan Design System 

Untuk memenuhi kebutuhan system yang digunakan, tentunya ada 

masalah yang dihadapi oleh user agar aplikasi ini bisa membantu permasalahan 

yang dihadapi oleh user, aplikasi ini nantinya hanya bisa menginputkan data 

kemudian dikelola oleh sistem, sehingga tidak bisa menjadi alat untuk mengukur 

tekanan darah seperti adanya pearawat.  

Analisa design system menggunakan beberapa tabel dan flow chart 

sebagai acuan bagaimana system ini berjalan. Sehingga dengan adanya tabel yang 

sudah dijelaskan maka dari situlah sistem tersebut bisa terbaca  

1.5.5 Implementasi  

Implementasi sistem yang akan dibagun mengguanakan beberapa aplikasi 

sebagai syarat terbentuknya aplikasi ini, seperti ecplise sebagai salah satu program 

untuk membangun aplikasi berbasis android 

1.5.6 Pengujian  

Pengujian sistem akan dilakukan langsung kepada user yang merupakan 

pasien yang terkena peyakit stroke dengan dibantu oleh pihak keluarga apabila 

user yang terkena penyakit stroke tidak mampu untuk mengoperasikannya sendiri 

sehingga sistem bisa mengetahui apa saja yang kurang dan dibutuhkan oleh user  
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1.5.7 Penyusunan Laporan 

 Adapun penyusunan laporan ini ada beberapa index, seperti : 

1. BAB I : Pendahuluan 

Merupakan kumpulan dari dasar-dasar bagaimana aplikasi ini dibuat, 

mulai dari latar belakang kenapa aplikasi ini dibuat dan tujuan dibuatnya aplikasi 

ini 

2. BAB II : Dasar Teori 

Merupakan kumpulan dari beberapa teori yang digunakan dalam 

penyusunan aplikasi yang dibutuhkan 

3. BAB III : Analisa dan Perancangan Sistem 

Merupakan analisa yang dibutuhkan oleh sistem dan perancangan dasar 

bentuk aplikasi yang nantinya dibangun 

4. BAB IV : Implementasi dan Pengujian  

Merupakan hasil dari pengujian sistem yang telah dibuat yang sebelumnya 

telah diujikan kepada user secara langsung 

5. BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Merupakan hasil dari ujian keseluruhan sistem dan ditarik kesimpulan dan 

beberapa saran demi kesempurnaan aplikasi ini 


