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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Stroke merupakan salah satu penyebab kematian dan kecacatan 

neurologis yang utama di Indonesia (Mansjoer et al, 2000). Menurut WHO, 

stroke menduduki peringkat kedua penyebab kematian di negara 

berpendapatan tinggi setelah penyakit jantung koroner sebagai penyebab 

kematian yang utama (WHO, 2008). 

Meskipun insidensi penyakit serebrovaskular telah berkurang pada 

beberapa dekade terakhir, gangguan vaskular di otak (stroke) masih menjadi 

penyebab kematian tersering ketiga di Amerika Serikat setelah penyakit 

jantung dan kanker (Burns D.K, Kumar V, 2007). 

Diperkirakan 6,8 juta penduduk Amerika yang berusia lebih dari 20 

tahun menderita penyakit stroke. Rata-rata setiap 40 detik seseorang 

meninggal karena stroke. Dari data National Heart, Lung and Blood 

Institute tahun 2008, setiap tahunnya sekitar 795.000 orang mengalami 

serangan stroke awal dan susulan. Diperkirakan 610.000 kasus merupakan 

stroke awal dan 185.000 kasus merupakan stroke susulan (Go et al, 2013). 

Stroke merupakan masalah serius karena dapat menyebabkan 

kematian, kecacatan, dan biaya yang dikeluarkan sangat besar. Karena itu, 

perlu usaha pencegahan untuk terjadinya stroke primer maupun stroke 

sekunder (stroke ulang). Data mengenai gambaran faktor risiko dapat 

dijadikan sebagai salah satu alat dalam pencegahan suatu penyakit. Dalam 
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penelitian ini, data mengenai faktor risiko stroke sangat berguna sebagai 

upaya deteksi dini dalam mencegah terjadinya peningkatan angka kematian 

dan kecacatan akibat penyakit stroke. 

Penelitian ini akan membahas profil pasien stroke yang didapatkan 

dari data rekam medik penderita rawat inap bagian penyakit saraf RSUD 

Jombang tahun 2012 yang terdiri dari usia, jenis kelamin, dan riwayat stroke 

sebelumnya sebagai faktor risiko stroke yang tidak dapat dikontrol 

sedangkan hipertensi, diabetes mellitus, dan dislipidemia sebagai faktor 

risiko stroke yang dapat dikontrol. Selain itu, juga akan dibahas mengenai 

waktu serangan stroke hingga pasien datang berobat ke rumah sakit dan 

jenis stroke yang diderita pasien. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah profil pasien stroke di RSUD Jombang tahun 2012? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui profil pasien stroke di RSUD Jombang tahun 2012. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1.3.2.1 Mengetahui faktor risiko usia pada pasien stroke 

1.3.2.2 Mengetahui faktor risiko jenis kelamin pada pasien stroke 

1.3.2.3 Mengetahui faktor risiko riwayat stroke sebelumnya pada pasien 

stroke 

1.3.2.4 Mengetahui gambaran waktu serangan stroke hingga pasien datang 

berobat ke rumah sakit 

1.3.2.5 Mengetahui jenis stroke yang dialami oleh pasien 
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1.3.2.6 Mengetahui faktor risiko hipertensi pada pasien stroke 

1.3.2.7 Mengetahui faktor risiko diabetes mellitus pada pasien stroke 

1.3.2.8 Mengetahui faktor risiko dislipidemia pada pasien stroke 

1.3.2.9 Mengetahui hasil analisis terhadap beberapa faktor risiko stroke 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan 

pengetahuan ilmiah mengenai profil pada pasien stroke di RSUD Jombang 

tahun 2012. 

1.4.2 Manfaat Aplikatif 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pembaca 

dan masyarakat untuk mengetahui faktor risiko pada pasien stroke 

sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya peningkatan angka 

mortalitas dan morbiditas akibat penyakit stroke. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan atau sumber data untuk 

penelitian selanjutnya. 


