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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Stroke atau yang dikenal juga dengan istilah Gangguan Peredaran 

darah Otak (GPDO), merupakan suatu sindrom yang diakibatkan oleh 

adanya gangguan aliran darah pada salah satu bagian otak yang 

menimbulkan gangguan fungsional otak berupa defisit neurologik atau 

kelumpuhan saraf. Stroke merupakan  penyakit terbanyak ketiga setelah 

penyakit jantung dan kanker, serta merupakan penyakit penyebab 

kecacatan tertinggi di dunia. Menurut American Heart Association (AHA), 

angka kematian penderita stroke di Amerika setiap tahunnya adalah 50 – 

100 dari 100.000 orang penderita. Di negara-negara ASEAN penyakit 

stroke juga merupakan masalah kesehatan utama yang menyebabkan 

kematian. Dari data South East Asian Medical Information Centre 

(SEAMIC) diketahui bahwa angka kematian stroke terbesar terjadi di 

Indonesia yang kemudian diikuti secara berurutan oleh Filipina, Singapura, 

Brunei, Malaysia, dan Thailand (Dinata, Safitri, & Sastri, 2016).  

Riskesdas (2018) mengatakan bahwa prevelensi penderita stroke di 

indonesia berdasarkan wawancara diagnosa dokter sekitar 10,9% , di jawa 

timur 11,5% permil. Berdasarkan diagnosa dokter menurut karakteristik 

relative penderita laki-laki 11,0% lebih mendominasi dari jumlah 

perempuan yaitu 10,9%. Wilayah perkotaan lebih tinggi penderita stroke 

dibandingkan perdesaan, yaitu perkotaan 12,6 % dan perdesaan 8,8%. 

Stroke merupakan penyebab kematian ketiga tersering di negara maju, 

setelah penyakit jantung dan kanker. Setiap tahun hampir 700.000 orang 

amerika mengalami stroke dan stroke mengakibatkan hampir 150.000 

kematian (Goldszmidt, 2013). Dari hasil observasi di rumah sakit dan 

puskesmas mayoritas pasien stroke ketika mengalami gejala stroke seperti 

berkurangnya daya penglihatan, tubuh lemah, hilangnya tanggapan 

terhadap rangsangan, atau kebingungan hingga kelumpuhan (Wahyuni & 
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Ngatini dan Haryono (2014), meneliti tentang gugging swallowing screen 

(GUSS) sebagai metode skrinning kemampuan menelan pasien stroke akut, menyatakan 

terdapat banyak masalah menelan sehingga perlu dilakukan skrining GUSS untuk 

meminimalisir terjadinya aspirasi. Sejalan dengann penelitian Hagg dan Anniko (2009), 

meneliti tentang lip muscle training in stroke patients with dysphagia, menyatakan 

melatih secara lisan dapat meningkatkan menelan pada pasien stroke dengan disfagia 

orofaring, tidak memperdulikan waktu, sebelum perawatan, susah menelan, dan 

menggerakkan otot wajah sehingga menstimulasi motor sensorik dan plastisitas system 

saraf pusat dibandingkan dengan latihan otot bibir. Didapatkan 18 pasien stroke di 

rumah sakit Indramayu dengan disfagia dilakukan latihan menelan dengan tekhnik 

mendelsohn maneuver. Hampir semua partisipan mengalami perbaikan status menelan, 

intervensi ini dilakukan selama 1-2 minggu. PenanganCCCCan disfagia dengan latihan 

menelan ditujukan untuk menurunkan risiko aspirasi, meningkatkan kemampuan makan 

dan menelan serta mengoptimalkan status nutrisi. Hal ini mendasari peneliti untuk 

melakukan latihan menelan pada pasien stroke dengan gangguan menelan (Afrida, 

Wibowo, & Anshary, 2019). 

Masih banyak di rumah sakit tidak melakukan latihan menelan yang rutin 

sehingga reflek menelan membaik. Maka perlu melakukan pengkajian lebih dalam untuk 

melakukan asuhan keperawatan ini agar memperbaiki proses menelan, perencanaan 

untuk re-evaluasi dan perencanaan untuk rujukan ke subspesialis lain (Nayoan, 2017). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana asuhan keperawatan pasien dengan stroke? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian 

ini adalah peneliti ingin memaparkan hasil laporan asuhan keperawatan pada pasien 

dengan stroke. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat hasil penelitian studi kasus bagi pasien 

Pasien dapat meningkatkan pengetahuan bagaimana perawatan stroke. 

 

1.4.2 Manfaat hasil penelitian studi kasus bagi peneliti 

Untuk menambah pengetahuan, pemahaman dan pengalaman peneliti mengenai asuhan 

keperawatan pada pasien stroke. 

 

 

1.4.3 Manfaat hasil penelitian studi kasus bagi lembaga pendidikan  

Sebagai bahan informasi yang bermanfaat dan diharapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan terkait asuhan keperawatan pada pasien stroke. 


