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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Lebih dari 15 tahun, yaitu semenjak tahun 2000 hingga 2016, stroke 

masih merupakan penyebab terbesar kematian kedua di dunia.1 Prevalensi 

stroke di Indonesia juga meningkat dari 7 hingga 10.9 permil dalam kurun 

waktu lima tahun, yaitu pada tahun 2013 hingga 2018. Bahkan, beberapa 

provinsi seperti Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Jawa Timur, DKI 

Jakarta hingga Banten memiliki jumlah diagnosis pasien stroke yang lebih 

banyak dibanding dengan rata-rata jumlah diagnosis pasien stroke di 

Indonesia.2 Kedua hal ini dengan sangat jelas menggambarkan bahwa 

penderita penyakit stroke terus meningkat setiap tahun. Kenaikan yang 

cukup signifikan ini menjadi salah satu masalah kesehatan yang sangat 

mendesak di dunia. Diperlukan adanya penanganan yang cepat dan tepat 

terhadap setiap diagnosis stroke untuk menurunkan risiko mortalitas atau 

morbiditas. Semakin cepat ditangani, prognosis pasien stroke akan lebih 

baik.3 

Menurut Hugh Markus, stroke adalah kerusakan pada pembuluh 

darah, baik adanya sumbatan ataupun perdarahan, yang menyebabkan 

munculnya sindrom klinis dan terjadi selama >24 jam atau menyebabkan 

kematian, dan menyebabkan berbagai gangguan neurologis.4 Berdasarkan 

kesimpulan dari Abbott AL, dkk., hal terpenting dari diagnosis stroke dan 
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transient ischemic attack adalah berdasarkan adanya gangguan neurologis 

yang ditunjukkan melalui tanda-tanda klinis dalam durasi tertentu, karena 

hal tersebut menentukan prognosis dan pilihan terapi yang akan digunakan 

pada pasien.5 Oleh karena itu, diagnosis stroke harus dilakukan sesegera 

mungkin setelah munculnya tanda klinis untuk mendapatkan prognosis yang 

baik. Empat pilar utama dalam mendiagnosis stroke disingkat menjadi 

FAST, yaitu facial drooping (wajah lumpuh), arm weakness (lemah pada 

bagian tangan), speech difficulties (kesulitan bicara), dan time (waktu -- 

respons cepat tanggap).6 Klasifikasi stroke dibagi menjadi dua berdasarkan 

penyebabnya, yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke iskemik 

terjadi karena adanya penyumbatan pada pembuluh darah otak yang 

menyebabkan iskemia yang berujung infark pada jaringan otak, baik karena 

penyebab tromboemboli atau ateroembolik. Sedangkan, stroke hemoragik 

disebabkan oleh perdarahan yang disebabkan oleh pembuluh darah otak 

yang pecah dan mengakibatkan cacat pada otak.  

Infark pada jaringan otak dikorelasikan dengan adanya respons 

inflamasi pada organ vaskuler otak. Beberapa studi telah membuktikan 

adanya korelasi langsung antara jumlah sel darah putih dengan insidensi 

stroke. Sebuah penelitian mengatakan bahwa jumlah leukosit memiliki 

hubungan yang erat terhadap durasi rawat inap pada pasien stroke iskemik 

akut dan keluaran klinis pasien. Sehingga, jumlah leukosit pada pasien akut 

dapat menjadi estimasi outcome pada pasien stroke iskemik akut. Korelasi 

ini dapat dipastikan dengan uji statistik dengan p<0.001.7 Pada penelitian 
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lain, ditemukan bahwa kadar neutrofil juga memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap tingkat keparahan pada pasien stroke iskemik akut, 

ditandai dengan uji korelasi Pearson dengan nilai p = 0,000.8 

Penilaian terhadap outcome pada pasien stroke iskemik akut tentunya 

memiliki asosiasi yang erat dengan tingkat keparahan dari stroke yang 

diderita oleh pasien. Tingkat keparahan dapat diuji secara cepat dan tepat 

melalui sebuah skala penilaian yang sudah paten, yaitu National Institutes of 

Health Stroke Scale (NIHSS). National Institutes of Health (NIH) 

merupakan salah satu organisasi yang mengabdi di berbagai bidang riset 

medis, berlokasi di Amerika Serikat. NIHSS menilai tingkat keparahan 

berdasarkan beberapa aspek seperti tingkat kesadaran, aspek visual, 

kemampuan motorik dan lain-lain. Selain itu, NIHSS dapat juga digunakan 

untuk menentukan lokasi potensial stroke.9 

Beberapa studi telah mendalami mengenai korelasi antara jumlah sel 

darah putih dengan kasus stroke iskemik. Akan tetapi, kebanyakan studi 

menghubungkan antara jumlah leukosit dengan prognosis pasien stroke 

iskemik dan dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, 

peneliti ingin melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai hubungan antara 

jumlah leukosit dengan tingkat keparahan stroke iskemik dalam waktu yang 

lebih singkat untuk melihat korelasi secara cepat sebagai penilaian awal 

untuk pasien. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan sumber yang telah dipaparkan, diketahui bahwa belum 

banyak penelitian yang membandingkan antara hubungan jumlah leukosit 

dengan stroke iskemik secara cepat. Selain itu, belum ada penelitian yang 

mengkaji mengenai korelasi ini di daerah Banten dan sekitarnya. Dengan 

demikian, diperlukan adanya pengkajian ulang mengenai hubungan antara 

jumlah leukosit dengan stroke iskemik, khususnya di wilayah Tangerang, 

untuk mendapatkan hasil yang lebih jelas.  

 

1.3. Pertanyaan Penelitian 

Apakah terdapat hubungan antara jumlah leukosit dengan tingkat 

keparahan pada pasien stroke iskemik di Rumah Sakit Umum Siloam? 

 

1.4. Tujuan 

1.4.1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara jumlah leukosit dengan tingkat 

keparahan stroke pada pasien stroke iskemik di Rumah Sakit Umum 

Siloam 

 

1.4.2. Tujuan Khusus 

Sebagai penilaian awal bagi tingkat keparahan stroke pada 

pasien stroke iskemik di Rumah Sakit Umum Siloam 
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1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat Akademik 

Memberikan kontribusi ilmiah mengenai jumlah leukosit 

dengan tingkat keparahan stroke pada pasien stroke iskemik. 

 

1.5.2. Manfaat Praktis 

a) Sebagai salah satu indikator untuk menentukan tingkat keparahan 

stroke secara cepat pada pasien 

b) Sebagai prognosis awal untuk menentukan tingkat mortalitas dan 

morbiditas bagi tenaga medis, keluarga pasien dan pasien. 

c) Sebagai acuan awal dalam menentukan tata laksana bagi pasien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


