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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Stroke adalah serangan di otak yang terjadi secara tiba-tiba dan dapat 

mengakibatkan kerusakan pada sebagian atau seluruh fungsi otak yang 

disebabkan oleh gangguan suplai darah ke otak, biasanya berlangsung lebih dari 

24 jam (Nastiti, 2012). Stroke merupakan penyakit yang membutuhkan 

perawatan jangka panjang (Argarini, 2011). Angka kejadian stroke terus 

meningkat. Tahun 2007 angka kejadian stroke 8,3 per 1000 meningkat menjadi 

12,1 per1000 pada tahun 2013 (RISKESDAS, 2013). Prevalensi stroke di 

Indonesia dapat juga dilihat berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan yang 

hasilnya diperkirakan sebanyak 1.236.825 orang atau sebesar 7 orang per mil, 

sedangkan di Nusa Tenggara Timur diperkirakan sebanyak 4,2 orang per mil 

(DepKes, 2014). Peneliti juga mendapatkan data dari Satu Rumah Sakit Swasta 

di Indonesia Tengah, stroke termasuk dalam sepuluh penyakit terbesar yang 

terjadi di ruang rawat inap pada tahun 2017. Stroke menduduki urutan ke dua 

penyakit terbanyak di ruang rawat inap, dengan jumlah kunjungan pasien 

dengan diagnosa CVDNH sebanyak 198 kunjungan pada tahun 2017, dan data 

enam bulan terakhir (Oktober 2017- Maret 2018) jumlah pasien stroke di ruang 

rawat inap sebanyak 67 orang. Beberapa manifestasi klinis yang dapat timbul 
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dari penyakit stroke antara lain kelemahan pada wajah, lengan dan tungkai pada 

umumnya hanya pada satu sisi. Gejala lain yang ditimbulkan adalah kesulitan 

berjalan, kesulitan melihat menggunakan satu mata ataupun dua mata, 

kehilangan keseimbangan atau kordinasi, pusing, sakit kepala dan pingsan 

(WHO, 2018). Pasien stroke membutuhkan penanganan secara komprehensif, 

termasuk tahap rehabilitasi jangka panjang yang bisa dijalani seumur hidup 

(Damawiah, 2015).  Berdasarkan manifestasi yang ditimbulkan, pasien stroke 

masuk dalam kriteria pasien yang membutuhkan discharge planning. 

Discharge planning atau perencanaan pulang merupakan proses yang 

dinamis dimana tim kesehatan mempersiapkan pasien untuk melakukan 

perawatan mandiri di rumah (Damawiah, 2015). Pelaksanaan discharge 

planning membutuhkan peran dan pengetahuan perawat dalam memberikan 

informasi kepada pasien dan keluarga (Aprilia, 2016). Discharge planning 

dimulai sejak awal rawat inap. Rumah Sakit menetapkan proses penyusunan 

perencanaan pemulangan pasien (P3), dimulai pada awal rawat inap (KARS, 

2017). Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan perawat di satu Rumah 

Sakit Swasta di Indonesia Tengah didapatkan hasil bahwa tujuh dari sepuluh 

perawat tidak melakukan discharge planning. Berdasarkan form discharge 

planning di Satu Rumah Sakit Swasta di Indonesia Tengah, kriteria pasien yang 

membutuhkan discharge planning adalah pasien dengan usia >65 tahun, 

keterbatasan mobilitas, perawatan/pengobatan lanjutan, bantuan untuk 

melakukan aktivitas sehari-hari. Bentuk dokumentasi discharge planning yang 
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digunakan di Satu Rumah Sakit Swasta di Indonesia Tengah berupa form 

rencana kepulangan pasien berisi perawatan diri (mandi, BAB, BAK), 

pemantauan pemberian obat, pemberian diet (NGT), perawatan luka (luka 

operasi, stoma, flebitis), latihan fisik lanjutan, pendampingan tenaga khusus di 

rumah, bantuan medis atau perawatan di rumah/ home care (kateter, Catheter 

Double Lumen (CDL), drain), bantuan untuk melakukan aktivitas fisik (kursi 

roda, alat bantu jalan). Jika discharge planning tidak diberikan maka akan 

menimbulkan dampak negatif bagi pasien. Beberapa dampak negatif yang dapat 

terjadi antara lain meningkatnya angka rawat ulang dan pada akhirnya pasien 

akan menanggung pembiayaan untuk biaya rawat inap di Rumah Sakit 

(Hardivianty, 2017). 

Melihat pentingnya penerapan discharge planning di Rumah Sakit 

terutama pada pasien stroke maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

gambaran pelaksanaan discharge planning pada pasien stroke di satu Rumah 

Sakit Swasta di Indonesia Tengah. 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dapat dilihat bahwa pasien stroke memiliki 

manifestasi klinis yang termasuk dalam kriteria pemberian discharge planning. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada perawat didapatkan hasil bahwa 

tujuh dari sepuluh perawat yang tidak melaksanakan discharge planning. 

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana gambaran pelaksanaan 
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discharge planning pada pasien stroke di satu Rumah Sakit Swasta di Indonesia 

Tengah. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pelaksanaan 

discharge planning pada pasien stroke di Ruang Rawat Inap salah satu Rumah 

Sakit Swasta di Indonesia Tengah. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat untuk Rumah Sakit 

1) Meningkatnya tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan di 

Rumah Sakit. Meningkatnya standar manejemen Rumah Sakit 

karena ada peningkatan mutu dan keselamatan pasien. 

2) Mencapai kriteria akreditasi yaitu elemen penilaian ARK.3, salah 

satu elemennya berbunyi “Rumah Sakit menetapkan proses 

penyusunan perencanaan pemulangan pasien (P3), dimulai pada 

pengkajian awal rawat inap (KARS, 2017)”. 

1.4.2. Manfaat untuk keperawatan 

Materi dalam penelitian ini bisa menjadi salah satu sumber atau bahan 

pembelajaran tentang discharge planning bagi para perawat, sedangkan hasil 

penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bukti laporan pelaksanaan 

discharge planning pada pasien stroke oleh perawat dan bisa menjadi 

dorongan bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan berupa 
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discharge planning atau perencanaan pulang kepada pasien stroke selama 

perawatan di Rumah Sakit. 

1.4.3. Manfaat untuk peneliti selanjutnya 

Penelitian ini bisa menjadi acuan atau referensi yang dapat digunakan 

peneliti untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama dan 

menggunakan variabel yang lebih luas.   

  




