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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang  

 Stroke merupakan penyakit kedua terbesar penyebab kematian di dunia. 

Stroke bersamaan dengan penyakit jantung iskemik mengakibatkan hingga 

15,2 juta kematian (15-15,6 juta) pada tahun 2015. Stroke juga merupakan 

penyakit ketiga terbesar penyebab disabilitas setelah penyakit jantung iskemik 

dan nyeri leher dan punggung bawah.1 Antara tahun 1990 hingga 2013 beban 

akibat stroke meningkat masing – masing dari disabilitas dan kematian (3.54% 

dan 9.66%) pada tahun 1990 hingga  (4.62% dan 11.75%) pada tahun 2013 

secara berurutan.2 Menurut Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) jumlah 

stroke di Indonesia meningkat dalam jangka waktu 5 tahun terakhir dengan 

prevalensi sebesar 7 ‰ pada tahun 2013 menjadi 10,9 ‰ pada tahun 2018. 

Prevalensi terbesar terdapat pada provinsi Kalimantan timur  dengan 14,7 ‰ 

dan terkecil pada provinsi Papua sebesar 4.1 ‰.3 Menurut penelitian 

Venketasubramanian dkk Indonesia merupakan salah satu negara dengan 

angka kematian akibat stroke tertinggi (193.3/100,000 orang-tahun) di urutan 

kedua setelah Mongolia (222.6/100,000 orang-tahun) pada tahun 2010.4  

 Stroke didefinisikan sebagai suatu episode disfungsi neurologis akibat 

infark fokal pada otak, saraf tulang belakang atau retina. Infark sistem saraf 

sentral merupakan kematian sel otak, saraf tulang belakang atau retina yang di 

akibatkan perfusi darah berkurang (iskemik) yang terbukti berdasarkan 
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gambaran patologis, hasil pencitraan radiologis atau hasil pemeriksaan objektif 

lainnya. Atau berdasarkan manifestasi klinis cedera iskemik dengan gejala 

yang tidak hilang diatas 24 jam.5  

 Salah satu komplikasi dari stroke merupakan depresi atau biasa disebut 

Depresi Pasca Stroke (DPS). DPS merupakan kejadian yang umum pada pasien 

Stroke, terjadi pada kira-kira 30% – 50% pasien stroke.6,7,8 DPS mengacu pada 

depresi persisten setelah serangan stroke. Yang bisa terlihat dengan gejala 

kehilangan minat, energi yang menurun, nafsu makan berkurang, gangguan 

tidur, rendah diri, sifat menyalahkan diri sendiri, usaha mencederakan diri 

berulang dan pikiran bunuh diri.9 Depresi didefinisikan sebagai gangguan 

mental yang muncul dengan gejala suasana hati yang tertekan, kehilangan 

minat atau kesenangan, penurunan semangat, perasaan bersalah atau kurang 

merasa berharga, gangguan tidur atau nafsu makan, dan konsentrasi yang buruk 

menurut World Health Organizations (WHO).10 The Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders edisi ke-5 (DSM-5) memiliki definisi depresi 

sebagai suasana hati yang tertekan atau anhedonia (kehilangan minat atau 

kesenangan) selama 2 minggu atau lebih, di samping adanya setidaknya empat 

gejala berikut: berat badan substansial kehilangan atau mendapatkan, insomnia 

atau hipersomnia, agitasi atau keterlambatan psikomotor, kelelahan atau 

kehilangan energi, tidak berharga atau rasa bersalah yang tidak pantas, 

konsentrasi berkurang, dan keragu-raguan.11 DPS sudah diakui oleh psikiater 

sejak 100 tahun yang lalu namun studi kontrol baru dimulai pada tahun 1970.12  

Pasien Stroke yang menderita DPS memiliki resiko lebih tinggi untuk 
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penyembuhan yang kurang optimal, rekuren kejadian vaskular, kualitas hidup 

menurun dan mortalitas.13 

 Namun hubungan faktor perubahan secara neuroanatomi masih merupakan 

suatu hipotesis yang belum begitu jelas dipahami akibat banyaknya faktor yang 

berperan. Salah satu hipotesis tersebut adalah hubungan lokasi lesi menjadi 

salah satu resiko terjadi DPS. Hipotesis ini masih bersifat kontroversial 

diantara para peneliti.6 Hipotesis ini pertama kali dicetuskan melalui penelitian 

oleh Robinson dkk. Dimana Robinson menemukan bahwa lesi stroke pada 

hemisfer kiri memiliki korelasi signifikan terhadap gejala depresi.8 Sejak itu 

banyak studi lain yang sudah dilakukan dengan hasil yang bervariasi. Hal ini 

disebabkan karena assosiasi diantara kedua variabel tersebut masih rumit dan 

belum dengan jelas dipahami meskipun sudah banyak penelitian yang 

dilakukan.  

 Penelitian Robinson dkk menunjukkan lesi pada lobus frontal kiri memiliki 

peran dalam mencetus DPS.  Rajashekaran dkk melakukan studi dengan jumlah 

subyek 62 pasien menunjukan terdapat korelasi signifikan lokasi lesi kiri lebih 

spesifik pada daerah korteks dan sub-korteks sisi kiri.7 Studi yang mendukung 

hipotesis lokasi lesi terutama mengidentifikasi hemisfer kiri, sebagai area 

signifikan untuk timbulnya DPS. Beberapa peneliti menyimpulkan lokasi 

tersebut sebagai "frontal subcortical circuits (FSC)" dan "limbic-cortical-

striatal-pallidal-thalamic circuits (LCSPTC)" yang juga terbukti menjadi 

jaringan kunci yang secara positif memodulasi perilaku emosional dalam 

subyek non-stroke.6,7 Namun penelitian lain yang dilakukan oleh Aben dkk, 
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Sato dkk dan Srivastava dkk tidak menemukan asosiasi antara lesi lokasi 

terhadap depresi. Terdapat studi lain bahwa tingkat depresi berhubungan 

dengan daerah lobus yang rusak akibat infark.13 Beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa infark pada lobus Frontalis dan temporalis memiliki 

hubungan signifikan terhadap depresi.14,15 Gejala DPS telah dibuktikan paling 

sering terlihat 3 bulan setelah Stroke dan bertahan hingga 1 tahun 

berikutnya.9,11 

 Berdasarkan uraian diatas maka dapat dinyatakan terdapat teori hipotesis 

hubungan antara lokasi lesi stroke terhadap tingkat depresi pada pasien stroke 

iskemik. Namun terdapat banyak penelitian menunjukkan hasil yang bervariasi. 

Karena itu Peneliti ingin membuktikan teori tersebut dan mencari tahu 

hubungan antara lokasi lesi terhadap tingkat depresi pada pasien iskemik stroke. 

 

1.2. Perumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang dan penelitian sebelumnya yang memiliki hasil 

yang bervariasi. Maka dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat hubungan  

lokasi lesi stroke terhadap tingkat depresi pada pasien iskemik stroke di Rumah 

Sakit Siloam Karawaci.  
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1.3. Pertanyaan Penelitian  

 Apakah ada hubungan antara lokasi lesi stroke terhadap tingkat depresi pada 

pasien stroke iskemik Rumah Sakit Siloam Karawaci ? 

  

1.4. Tujuan Penelitian  

1.4.1 Tujuan Umum  

 Untuk mengetahui hubungan antara lokasi lesi stroke dengan tingkat depresi 

pada pasien stroke iskemik Rumah Sakit Siloam Karawaci.  

1.4.2 Tujuan Khusus  

• Mengetahui tingkat depresi pada pasien stroke iskemik Rumah Sakit 

Siloam Karawaci. 

• Mengetahui Lokasi lesi yang paling berpengaruh pada tingkat depresi 

pada pasien stroke iskemik Rumah Sakit Siloam Karawaci. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Akademik  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan kesadaran 

tentang pencegahan terjadinya depresi, jika sudah diketahui lokasi dari lesi 

stroke dengan kemungkinan kejadian depresi pada pasien stroke iskemik.  
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1.5.2 Manfaat Praktis   

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pada masyarakat 

khususnya keluarga atau pengasuh pasien yang menderita stroke iskemik agar 

waspada terhadap komplikasi depresi pasca stroke. 

  


