
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Stroke merupakan salah satu permasalahan kesehatan yang paling 

banyak ditemui. Menurut WHO stroke menempati urutan kedua sebagai 

penyebab kematian terbanyak dan menempati urutan ketiga sebagai 

penyebab disabilitas terbanyak di dunia.1 Menurut RISKESDAS tahun 

2018 stroke merupakan salah satu penyakit yang mengalami peningkatan 

prevalensi yaitu dari 7% pada tahun 2013 menjadi 10,9 % pada tahun 

2018.2 

Stroke menyebabkan penderitanya mengalami disabilitas dan hal 

ini tidak hanya mempengaruhi kehidupan sosial pasien tetapi juga 

mempengaruhi perekonomi pasien. Menurut Keputusan Gubernur Banten 

Nomor 561/Kep.318-Huk/2018, UMP untuk kota Tangerang senilai Rp 

2.267.990. Sehingga, jika salah satu anggota keluarga yang aktif bekerja 

terkena stroke maka dapat mengakibatkan pendapatan setiap bulan 

berkurang sebesar Rp 2.267.990 dan dalam 1 tahun total pendapatan yang 

hilang adalah Rp 27.215.880. Oleh karena itu, stroke merupakan penyakit 

yang patut diperhitungkan.  

Stroke adalah penyakit yang terjadi ketika otak kekurangan suplai 

darah. Stroke dapat disebabkan oleh adanya klot ataupun ruptur dari 

pembuluh darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke otak sehingga ada 

bagian otak yang tidak bisa menerima oksigen yang dibutuhkan dan 
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mengakibatkan kematian sel-sel otak. Salah satu klasifikasi stroke adalah 

stroke iskemik. Stroke iskemik terjadi akibat adanya sumbatan yang bisa 

berupa emboli ataupun trombus pada pembuluh darah menuju otak 

sehingga mengakibatkan kematian dari jaringan otak yang tidak mendapat 

suplai darah.  

Fungsi kognitif adalah proses mental yang memungkinkan setiap 

individu untuk melakukan berbagai aktivitas seperti menerima, memilih, 

mengubah, menyimpan, memproses dan mengambil informasi.3 Salah satu 

alat yang dipakai untuk mengukur fungsi kognitif adalah MoCA-Ina 

(Montreal Cognitive Assessment Indonesia). MoCA-Ina digunakan untuk 

menilai fungsi visuospasial, penamaan, atensi, bahasa, abstraksi, delayed 

recall dan orientasi. 

Prevalensi pasien dengan riwayat stroke yang mengalami 

penurunan fungsi kognitif di Korea Selatan pada tahun 2012 adalah 

69,8%4 sedangkan di Indonesia sendiri pada penelitian yang dilakukan di 

Manado didapatkan prevalensi pasien stroke yang mengalami gangguan 

fungsi kognitif sebesar 67,5%.5 Hal ini menunjukkan bahwa pasien stroke 

beresiko mengalami gangguan fungsi kognitif. 

Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan kognitif pada 

pasien stroke adalah lokasi lesi stroke. Menurut penelitian yang dilakukan 

oleh Brain lokasi lesi berhubungan dengan penurunan fungsi kognitif. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sam C. C. Chan diperoleh hasil 

bahwa lesi pada lobus frontal menyebabkan penurunan fungsi kognitif 
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yang lebih signifikan dibandingkan dengan lobus lainnya.6 Namun pada 

penelitian yang dilakukan oleh Satrianti didapatkan bahwa lesi pada lobus 

parietal dan temporal mengakibatkan resiko gangguan kognitif lebih 

besar.7 Pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya penilaian fungsi 

kognitif berdasarkan lobus pada otak dilakukan dengan menggunakan 

kuesioner Cognistat. Cognistat memiliki tingkat sensitivitas dan 

spesifisitas yang lebih rendah daripada MoCA yaitu 81% untuk 

sensitivitas dan 67% untuk spesifisitas. Sedangkan, MoCA memiliki 

sensitivitas sebesar 88% dan spesifisitas sebesar 71%.8 

 Karena itu, penelitian ini ingin mencari hubungan antara lokasi lesi 

pada lobus frontal dengan gangguan fungsi kognitif pada pasien pasca 

stroke iskemik dengan menggunakan kuesioner MoCA-Ina. 

1.2. Rumusan Masalah  

Pada Penelitian yang dilakukan sebelumnya masih terdapat 

perbedaan hasil mengenai lobus yang lebih berperan dalam gangguan 

fungsi kognitif. Selain itu pengukuran fungsi kognitif pada penelitian yang 

didapatkan hasil lobus frontal lebih mempengaruhi fungsi kognitif 

menggunakan kuesioner Cognistat-P dengan sensitivitas dan spesifisitas 

yang lebih rendah dibandingkan MoCA sehingga penelitian ini ingin 

menganalisa apakah ada hubungan antara lesi pada lobus frontal dengan 

gangguan fungsi kognitif menggunakan MoCA-Ina pada pasien pasca 

stroke iskemik di Rumah Sakit Siloam Karawaci. 

1.3. Pertanyaan Penelitian 
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1) Apakah terdapat hubungan antara lesi pada lobus frontal dengan fungsi 

kognitif pada pasien pasca stroke iskemik? 

2) Bagaimana hubungan antara lesi pada lobus frontal dengan domain fungsi 

kognitif pada pasien pasca stroke iskemik? 

1.4. Tujuan Penelitian 

1.4.1. Tujuan Umum 

1) Untuk mengetahui hubungan antara lesi pada lobus frontal  

dengan fungsi kognitif  pada pasien pasca stroke iskemik. 

2) Untuk mengetahui bagaimana hubungan lesi pada lobus frontal 

dengan domain fungsi kognitif pada pasien pasca stroke 

iskemik. 

1.4.2. Tujuan Khusus 

1) Untuk mengetahui prevalensi pasien stroke iskemik yang 

mengalami gangguan fungsi kognitif di Rumah Sakit Siloam 

Karawaci 

1.5. Manfaat Penelitian  

1.5.1 Manfaat Akademik 

1) Memberikan informasi kepada peneliti selanjutnya yang akan 

melakukan penelitian mengenai hubungan lesi pada lobus 

frontal dengan fungsi kognitif. 
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1.5.2 Manfaat Praktis 

1.) Memberikan informasi kepada pembaca mengenai 

hubungan lesi pada lobus frontal dalam menimbulkan 

penurunan fungsi kognitif pada pasien pasca stroke iskemik 

sehingga dapat dilakukan penanganan lebih dini untuk 

membantu menurunkan resiko penurunan fungsi kognitif 

yang lebih jauh. 

 

 

  


