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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Bab ini akan membahas tentang latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian dan manfaat penelitian. 

1.1 Latar belakang 

Stroke menurut World Health Organization ([WHO], 2015) merupakan 

suatu penyakit yang disebabkan karena adanya gangguan suplai darah ke otak 

karena adanya penyumbatan oleh gumpalan darah, yang mengakibatkan 

berkurangnya pasokan oksigen dan nutrisi sehingga terjadi kerusakan jaringan 

otak. Stroke di bagi menjadi dua jenis, yaitu stroke hemoragik dan stroke iskemik. 

Stroke iskemik merupakan penyakit stroke yang disebabkan oleh adanya 

penyumbatan pembuluh darah yang memutus suplai darah ke otak. stroke 

hemoragik merupakan stroke yang disebabkan adanya pembuluh darah yang 

pecah, karena adanya pembuluh darah yang pecah maka menimbulkan kerusakan 

yang lebih besar dibandingkan stroke iskemik (WHO, 2015). 

 Stroke hemoragik dibagi menjadi dua jenis yaitu Intracelebral 

Haemoragge (ICH) dan Subaracnoid Haemoragge (SAH). Menurut data dari 

WHO (2016) pasien yang terkena SAH meninggal sebelum sampai di rumah sakit 

dan 25% meninggal dalam 24 jam. Pasien stroke hemoragik yang tanpa 

pengobatan lebih lanjut 25% - 30% akan mengalami pendarahan ulang dalam 

empat minggu pertama yang menghasilkan 70% dari pasien tersebut mengalami 

kematian (WHO, 2016).  
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Dalam data WHO (2016), stroke merupakan penyakit mematikan nomor 

dua di dunia. Stroke juga merupakan penyebab kecacatan terbesar setelah 

dimensia. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (2012) menyatakan bahwa 

hampir enam juta penduduk dunia meninggal karena stroke setiap tahunnya, 

stroke merupakan penyebab kedua kematian bagi usia lansia 60 tahun keatas, 

bahkan stroke menyebabkan kematian lebih banyak dibandingkan dengan Human 

Immuno Deficiency Virus (HIV/AIDS), tuberkulosis, dan malaria (Kemenkes, 

2012Data profil statistik dari WHO (2012) juga mendukung bahwa stroke 

merupakan penyebab utama kematian di Indonesia, yang membunuh 328,5 ribu 

orang pada tahun 2012.  

Dalam penelitian yang di lakukan oleh Khan et al. (2013) menyatakan 

bahwa kejadian stroke hemoragik terbesar yaitu terjadi di wilayah Asia Selatan 

sebesar 30% sedangkan di Asia Timur sebesar 17%. Stroke di Indonesia juga 

mengalami peningkatan yang tinggi. Riset Kesehatan Dasar (2013) menyatakan 

bahwa penyakit stroke mengalami peningkatan jumlah penderita, yaitu 8,3 per mil 

pada tahun 2007 menjadi 12,1 per mil pada tahun 2013. Prevalensi stroke di 

Indonesia cenderung lebih tinggi pada masyarakat dengan pendidikan rendah dan 

masyarakat yang tinggal di perkotaan. 

Menurut Dinkes Provinsi Jawa Tengah (2012) jumlah stroke hemoragik di 

Jawa tengah meningkat dari tahun 2011 dengan jumlah 0,03% namun jumlah 

terbesar terdapat di kabupaten kudus yaitu sekitar 1,84%. Penelitian Zuryanti juga 

didukung oleh penelitian dari Rida et al (2017) yang menyatakan bahwa kenaikan 

jumlah kunjungan pasien stroke hemoragik di Rumah Sakit Daerah (RSD) dr. 
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Soebandi Kabupaten Jember meningkat dari tahun 2012 dengan jumlah 366 

pasien sampai tahun 2016 dengan jumlah 404 pasien. Dalam penelitian Utami 

(2016) menyatakan bahwa terjadi peningkatan angka pasien stroke hemoragik di 

Rumah Sakit Siloam Lippo Karawaci dari tahun 2014 sampai  2015 angka 

kematian akibat stroke hemoragik meningkat dari 3,4% menjadi 5,3% pada tahun 

2015. 

Mentri Kesehatan Nila Moeloek dalam CNN Indonesia “Penyakit stroke 

dan ginjal menguras anggaran BPJS kesehatan” (2015) menyatakan bahwa pada 

tahun 2015 penyakit katastropik (penyakit yang membutuhkan biaya tinggi) 

menghabiskan 33% biaya dari BPJS, diantaranya penyakit stroke dimana ada 468 

ribu kasus di Indonesia. Dalam penelitian Baroroh (2017) yang berjudul Analisis 

Biaya Terapi Stroke Pada Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit PKU 

Muhammadyah Bantul Yogyakarta memperkuat data diatas yang menyatakan 

bahwa dari 130 pasien yang memenuhi kriteria inklusi dari penelitiannya terdapat 

10,4% pasien stroke hemoragik dan 89,6% stroke iskemik. Rata-rata biaya rawat 

inap pasien stroke hemoragik perhari sebesar Rp. 65.323- Rp. 79.979, komponen 

dari biaya terbesar stroke hemoragik adalah biaya obat yaitu sekitar 34,6%. 

Menurut American Heart Association (2012), stroke dapat terjadi karena 

adanya faktor-faktor yang memicu terjadinya stroke. Faktor risiko stroke dapat 

bersifat turun-temurun namun ada juga yang merupakan hasil dari gaya hidup. 

Ada dua faktor risiko stroke, yaitu faktor risiko yang tidak dapat diubah dan faktor 

risiko yang dapat diubah. Faktor risiko yang tidak dapat diubah yaitu umur, ras 

dan hereditas, jenis kelamin, dan riwayat keluarga. Sedangkan faktor risiko yang 
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dapat diubah yaitu hipertensi, merokok, diabetes melitus, hiperkolesterol, obesitas 

Trancient Ischemic Attacks (TIA), Atrial Fibrilasi dan konsumsi alkohol berlebih.  

Dalam artikel “The Lancet: Stroke is largely preventable, with 

hypertension confirmed as biggest risk faktor, according to global study” 

(O’Dennell, 2016), dikatakan bahwa faktor risiko stroke terbesar yang terjadi di 

dunia yaitu hipertensi. Menurut O’Donnell (2016) mengatakan bahwa hipertensi 

merupakan faktor risiko stroke yang paling tinggi yang ada di dunia dan 

merupakan faktor risiko yang dapat diubah sehingga ini bisa dijadikan masalah 

yang lebih fokus yang bisa dicegah oleh seluruh dunia. Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Kabi et al (2015) dengan judul “Gambaran faktor risiko stroke 

iskemik yang dirawat inap neurologi RSUP Prof. Dr. R. D. Kandow Manado 

periode Juli 2014 – Juni 2015” menyatakan bahwa laki-laki lebih banyak 

terserang stroke iskemik dengan frekuensi umur tersering yaitu 51- 65 tahun dan 

faktor risiko stroke lainnya yaitu pasien dengan hipertensi dan yang bekerja. 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pentingnya upaya pencegahan untuk 

stroke hemoragik maupun nonhemoragik. Faktor-faktor risiko stroke sangat 

berpengaruh dalam hal ini, baik faktor risiko yang dapat dimodifikasi maupun 

faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi. Penelitian kajian literatur mengenai 

stroke yang ada di Indonesia pernah dilakukan sebelumnya oleh Utami (2016), 

penelitian tersebut hanya meneliti tentang faktor risiko stroke hemoragik di 

Indonesia. Penelitian kajian literatur mengenai perbedaan faktor risiko stroke 

hemoragik dan nonhemoragik belum pernah dilakukan, oleh karena itu kajian 

literatur dapat dijadikan salah satu referensi untuk mendapatkan informasi 
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mengenai faktor risiko stroke hemoragik dan nonhemoragik yang ada di Indonesia 

sehingga dapat membantu dalam upaya pencegahan stroke hemoragik dan 

nonhemoragik di Indonesia. 

1.2 Rumusan Masalah 

Stroke iskemik dan stroke hemoragik sudah berkembang secara pesat baik 

di dunia maupun di Indonesia sendiri. Penelitian pada area ini sudah dilakukan 

sebelumnya dan hasilnya sudah dipublikasikan di berbagai database, banyak 

faktor risiko stroke yang menyebabkan prevalensi stroke bertambah di Indonesia.  

Penelitian kajian literatur mengenai faktor risiko stroke hemoragik di 

Indonesia sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh Utami (2016) yang 

menyatakan bahwa faktor risiko terbesar dari stroke hemoragik adalah hipertensi, 

sedangkan penelitian kajian literatur mengenai perbedaan faktor risiko stroke 

hemoragik dan nonhemoragik belum dilakukan, oleh karena itu kajian literatur 

mengenai perbedaan faktor stroke hemoragik dan nonhemoragik di Indonesia 

sangat penting dilakukan agar bisa memberikan informasi bagi pembaca. 

1.3 Tujuan Kajian Literatur 

Mengidentifikasi perbedaan faktor – faktor risiko stroke hemoragik dan 

nonhemoragik di Indonesia. 

1.4 Pertanyaan penelitian 

Apa faktor – faktor risiko pada kejadian stroke hemoragik dan nonhemoragik 

di Indonesia? 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan 

referensi bagi pembaca, khususnya mahasiswa kesehatan mengenai 

perbedaan faktor risiko stroke hemoragik dan nonhemoragik di Indonesia. 

1.4.2 Manfaat  Praktis 

a. Manfaat bagi Institusi Kesehatan dan perawat 

Penelitian ini dapat menjadi bahan informasi mengenai perbedaan faktor 

risiko stroke hemoragik dan nonhemoragik di Indonesia sehingga dapat 

melakukan pendidikan kesehatan kepada masyarakat maupun pasien dan 

keluarganya untuk pencegahan dini sehingga terjadi penurunan jumlah 

stroke. 

b. Manfaat bagi peneliti selanjutnya 

Manfaat bagi peneliti selanjutnya yaitu penelitian ini digunakan sebagai 

informasi dasar mengenai perbedaan faktor risiko stroke hemoragik dan 

nonhemoragik yang ada di Indoneisa. Peneliti menyarankan untuk peneliti 

selanjutnya meneliti strategi-strategi menurunkan faktor risiko stroke 

melalui pendidikan kesehatan, promosi kesehatan dan lain-lain. 

 

 

 

  




