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PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Stroke adalah gangguan fungsi serebral yang terjadi baik fokal maupun 

global yang terjadi mendadak dan cepat, berlangsung lebih dari 24 jam atau 

meninggal disebabkan oleh gangguan pembuluh darah (WHO, 2006). 

Stroke merupakan penyakit neurologi yang serius, dengan serangan akut 

yang dapat menyebabkan kematian dalam waktu singkat ataupun kecacatan 

seumur hidup. Dari seluruh penyebab kematian, stroke menduduki urutan ketiga 

terbesar setelah penyakit jantung dan kanker, dengan laju mortalitas 18% sampai 

37% untuk stroke pertama dan 62% untuk stroke berulang. Penelitian di Rochester 

Minnesota, mendapatkan kejadian stroke berulang 1% dalam kurun waktu 1 tahun 

dan 20% dalam kurun waktu 5 tahun. Makmur dkk. (2002) mendapatkan kejadian 

stroke berulang 29,52%, yang paling sering terjadi pada usia 60 – 69 tahun 

(36,5%), dan pada kurun waktu 1- 5 tahun (78,37%) dengan faktor resiko utama 

adalah hipertensi dan dislipidemia (Makmur T, 2002). 

Diperkirakan 25% orang yang sembuh dari stroke yang pertama akan 

mendapatkan stroke berulang dalam kurun waktu 5 tahun. Terjadinya stroke 

berulang berkaitan dengan faktor risiko yang dipunyai oleh penderita, makin 

banyak faktor risiko yang dipunyai makin tinggi kemungkinan terjadi stroke 

berulang (Jacob, George, 2001; Makmur T, 2002). 

Seseorang yang pernah terserang stroke mempunyai kecenderungan lebih 

besar akan mengalami serangan stroke berulang, terutama bila faktor risiko yang 



ada tidak ditanggulangi dengan baik. Karena itu perlu diupayakan prevensi 

sekunder yang meliputi gaya hidup sehat dan pengendalian faktor risiko, yang 

bertujuan mencegah berulangnya serangan stroke pada seseorang yang 

sebelumnya pernah terserang stroke. 

Karena meningkatnya angka kejadian stroke dan tingginya angka kematian 

yang diakibatkan karena stroke sekunder, maka peneliti ingin mengetahui 

hubungan antara tingginya angka kejadian stroke berulang dengan kematian 

pasien stroke khususnya pada stroke iskemik. 

Dari data yang didapatkan dari rumah sakit Malang dan Jombang 

didapatkan jumlah pasien stroke di RSU. Dr. Saiful Anwar Malang meningkat 

pada tahun 2010, yaitu 1394 pasien pada tahun 2009 dan 1876 pada tahun 2010. 

Sedangkan di RSUD Jombang jumlah pasien stroke tahun 2009 sebanyak 1211 

pasien. 

Banyaknya jumlah pasien stroke di RS. Dr. Saiful Anwar Malang 

dibandingkan dengan RSUD Jombang, maka peniliti memutuskan untuk 

melakukan penelitian di RS. Dr. Saiful Anwar Malang. 

1.2. Perumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara stroke iskemik berulang dengan angka 

kematian di RSU. Dr. Saiful Anwar Malang periode Januari – Desember 2010? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara stroke iskemik berulang dengan angka 

kematian pada pasien stroke di RSU. Dr. Saiful Anwar Malang periode Januari–

Desember 2010. 



1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Mengetahui jumlah kejadian stroke iskemik berulang di RSU. Dr. 

Saiful Anwar Malang periode Januari–Desember 2010. 

2. Mengetahui jumlah kematian akibat stroke iskemik berulang pada 

pasien stroke di RSU. Dr. Saiful Anwar Malang periode Januari–

Desember 2010. 

3. Mengetahui karakteristik (usia, jenis kelamin) stroke iskemik berulang 

di RSU. Dr. Saiful Anwar Malang periode Januari–Desember 2010. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Klinis 

1. Sebagai bahan informasi berkaitan dengan profil stroke berulang di 

RSU. Dr. Saiful Anwar Malang periode Januari–Desember 2010. 

2. Memberikan informasi tentang pencegahan khususnya pencegahan 

sekunder stroke iskemik berulang. 

1.4.2. Manfaat Akademis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan untuk penelitian 

lebih lanjut. 

2. Sebagai masukan untuk pemahaman tentang stroke iskemik berulang 

sebagai salah satu penyakit gawat darurat yang menjadi penyabab 

tingginya angka morbiditas dan mortalitas. 

1.4.3. Manfaat Untuk Masyarakat 

1. Agar dapat menghindari faktor-faktor yang dapat menyebabkan 

timbulnya stroke iskemik berulang. 

2. Agar selalu waspada terhadap kejadian stroke berulang sehingga  



dapat segera berobat dan mendapatkan pertolongan medis. 

3. Memberikan informasi untuk pencegahan khususnya pencegahan 

sekunder terhadap komplikasi stroke iskemik berulang yang dapat 

menyebabkan penurunan kualitas hidup bahkan menyebabkan 

kematian 

 


