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BAB 1 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Stroke merupakan salah satu penyebab kematian dan kecacatan neurologis 

yang utama di Indonesia. Serangan otak  ini merupakan kegawatdaruratan medis 

yang harus ditangani secara cepat, tepat, dan cermat (Arif  et al., 2000). Di 

Indonesia, stroke merupakan penyakit nomor tiga yang mematikan setelah jantung 

dan kanker. Diperkirakan ada 500.000 penduduk yang terkena stroke. Dari jumlah  

tersebut, sepertiganya bisa pulih kembali, sepertiga lainnya mengalami gangguan 

fungsional ringan sampai sedang dan sepertiga sisanya mengalami gangguan 

fungsional berat yang mengharuskan penderita terus menerus di kasur (Misbach 

dan Kalim, 2007).   

Berdasarkan data dasar rumah sakit di Indonesia, seperti diungkapkan 

Yayasan Stroke Indonesia, angka kejadian stroke di Indonesia mencapai 63,52 per 

100.000 pada kelompok usia 65 tahun ke atas. Secara kasar, setiap hari dua orang 

Indonesia terkena stroke.  Seperti kita ketahui kematian akibat stroke di Indonesia 

masih sangat tinggi pada urutan nomor 3 setelah penyakit jantung dan kanker. 

Bahkan, saat ini Indonesia merupakan negara dengan jumlah penderita stroke 

terbesar di Asia (Yayasan Stroke Indonesia, 2008). 

Berdasarkan studi epidemiologi yang dilakukan di Amerika Serikat dan 

Eropa, didapatkan bahwa 1 dari 5 pasien stroke menderita DM 

sebelumnya(Nader, et al, 2005). Padahal menurut The Center For Disease 
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Control and Prevention, sekitar 70% -97% pasien dengan DM cenderung juga 

menderita dislipidemia (Suhartono, 2007). 

 Menurut European Stroke Association, diabetes adalah faktor utama 

untuk Stroke iskemik. Diabetes menjadi penyebab kematian pada 7% pasien 

stroke. Beberapa studi populasi menunjukkan peningkatan prevalensi stroke pada 

populasi yang terkena diabetes  dan pada orang yang mengalami intoleransi 

glukosa (Mandava, 2010). Selain itu American Stroke Association yang 

merupakan divisi dari The American Heart Association menyatakan bahwa pasien 

Diabetes akan mengalami peningkatan risiko morbiditas dan mortalitas terjadinya 

Cerebrovascular Disease (CVD), dengan jumlah peningkatan dua hingga enam 

kali untuk risiko terjadinya Stroke iskemik yang pertama kalinya atau yang sudah 

recurrent. (Budiarto, 2011). 

Kaitan hiperglikemia dengan Stroke hemoragik mengundang 

kontroversial. Copenhagen Stroke Study menyimpulkan terjadinya ICH 

(Intracranial Hemorrhagic) lebih jarang pada diabetes. Sebaliknya beberapa studi 

lain menyimpulkan sebaliknya. Dalam Copenhagen Stroke Study dikatakan bahwa 

adanya diabetes memperbesar kemungkinan terjadinya transformasi stroke infark 

ke perdarahan otak (hemorrhagic transformation). Hiperglikemia juga terkait 

dengan kemungkinan terjadinya komplikasi perdarahan pada pasien Stroke 

iskemik yang diberikan Recombinant Tissue-type Plasminogen Activator (rt-PA). 

Kadar glukosa darah > 200 mg% (11.1 mmol/L) terasosiasi dengan kemungkinan 

perdarahan sebesar 25% (Budiarto, 2011). 

Berdasarkan uraian di atas, terdapat kontroversi hubungan Diabetes 

Melitus dengan kejadian stroke yang terjadi, baik mengarah ke Stroke iskemik 
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atau Stroke hemoragik. Maka penelitian ini dilakukan dalam usaha untuk 

mengetahui “Hubungan Diabetes Melitus dengan Kejadian Stroke Iskemik”. 

Penelitian ini dilakukan di RSU Haji Surabaya, RSU Jombang, dan RSU 

DR. Sutomo Surabaya dengan alasan di Rumah Sakit tersebut terdapat jumlah 

kasus stroke yang cukup banyak dan bervariasi dan menggambarkan kondisi 

stroke yang sebenarnya dari daerah masing-masing sehingga studi ini 

mendapatkan data yang cukup lengkap. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut : adakah hubungan Diabetes Melitus dengan  kejadian 

stroke iskemik? 

 

1.3       Tujuan Penelitian 

 1.3.1    Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan Diabetes Melitus dengan kejadian stroke 

iskemik. 

1.3.1 Tujuan Khusus 

1.3.1.1 Untuk mengetahui profil penderita penyakit stroke  

1.3.1.2 Untuk mengetahui perbandingan jumlah penderita stroke iskemik terhadap 

stroke hemoragik. 
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1.4      Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Klinis 

1.4.1.1 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang 

hubungan Diabetes Melitus dengan kejadian stroke iskemik. 

1.4.2 Manfaat Akademik 

1.4.2.1 Menambah pengetahuan terhadap penegakan diagnosis klinis kejadian 

stroke pada pasien Diabetes Melitus dan non Diabetes Melitus.  

1.4.2.2 Sebagai bahan penelitian selanjutnya. 

1.4.3 Manfaat bagi Masyarakat 

1.4.3.1 Sebagai bahan informasi awal bagi pasien dan keluarganya untuk 

menjelaskan keluaran klinis penyakit stroke yang akan terjadi pada 

penderita penyakit Diabetes Melitus 

 


