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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1. Latar Belakang  

 Stroke adalah penyakit serebrovaskuler yang menjadi salah satu penyebab 

disabilitas dan kematian yang paling sering ditemukan di banyak negara. Di 

seluruh dunia, dilaporkan ada 113,000,000 kasus disabilitas karena stroke dengan 

jumlah kasus kematian mencapai hingga 6,500,000 pada tahun 2013.1 Menurut 

pernyataan Kusuma et al yang dikutip oleh Williams et al, stroke menduduki 

peringkat teratas sebagai penyebab kematian terbanyak di Indonesia, dimana 

sekitar 15.4% kematian diakibatkan oleh stroke.2 Di sisi lain, Riset Kesehatan 

Dasar (RISKESDAS) 2013 menyatakan bahwa prevalensi stroke di Indonesia 

adalah 12.1 dari 1.000 penduduk. Berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan di 

Indonesia juga, prevalensi stroke tertinggi ditemukan di Sulawesi Utara (10.8‰), 

sedangkan DKI Jakarta menempati peringkat ke-empat (9.7‰).3 

RISKESDAS 2013 mendefinisikan stroke sebagai penyakit 

serebrovaskuler nontraumatik yang ditandai dengan adanya gangguan fungsi 

neurologis yang bersifat lokal ataupun global, muncul secara mendadak, progresif, 

dan cepat.3 Stroke dibagi menjadi dua subtipe besar, yaitu iskemik dan 

hemoragik. Stroke iskemik adalah stroke yang disebabkan oleh adanya obstruksi 

pembuluh darah otak, sedangkan stroke hemoragik merupakan stroke yang 

muncul sebagai akibat dari pecahnya pembuluh darah di parenkim otak atau sub 

araknoid.4 Data statistik di tahun 2016 menunjukkan bahwa stroke iskemik 

memiliki prevalensi yang lebih tinggi (87%) dibandingkan stroke hemorhagik.5 

Kejang juga menjadi salah satu manifestasi stroke yang tidak jarang 

ditemukan. Ditemukan bahwa sekitar 50,000,000 orang di seluruh dunia 

mengidap kejang epileptik, dimana hampir 80% penderita berasal dari negara 

dengan tingkat pendapatan rendah sampai menengah, termasuk Indonesia.6 

Koome et al mengambil kutipan dari penelitian Graham et al, yang menunjukkan 

bahwa hingga 12% penderita stroke mengalami kejang pasca stroke. Koome et al 



 

2 
 

juga mengutip dari penelitian Menon yang menyatakan bahwa stroke merupakan 

salah satu faktor risiko yang paling sering ditemukan pada orang dewasa dengan 

epilepsi onset baru di negara maju.7 Adapun pasien dengan kejang pasca stroke 

cenderung memiliki prognosis yang lebih buruk daripada stroke tanpa kejang.8 

Suatu penelitian menemukan bahwa tingkat mortalitas pada pasien kejang 

epileptik pasca stroke iskemik di hari ke-30 setelah onset kejang pertama 

cenderung lebih tinggi (27.4%) dibandingkan dengan stroke tanpa kejang 

epileptik (2.1%).9 

Seperti yang dikutip oleh Kim et al dari penelitian Merkler et al, sebagian 

besar penelitan menunjukkan bahwa frekuensi kejadian kejang pasca stroke 

cenderung lebih tinggi pada pasien dengan stroke hemorhagik (4.3 – 24%) 

dibandingkan pada pasien stroke iskemik (2 – 13.5%).10 Meskipun demikian, 

beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berlawanan, dimana stroke iskemik 

ditemukan menjadi subtipe stroke yang paling sering menimbulkan kejang pasca 

stroke.11 Suatu penelitian prospektif menunjukkan bahwa dari 100 pasien kejang 

pasca stroke ditemukan ada 80 orang mengidap stroke iskemik dan 20 lainnya 

terdiri stroke hemoragik.12 Hal ini dipercaya terjadi karena banyaknya jumlah 

pasien stroke iskemik dibandingkan pasien stroke hemorhagik.5 Selain itu, 

Graham et al  mengutip dari penelitian Camilo, bahwa 2 – 67% pasien dengan 

stroke iskemik memiliki risiko mengalami kejang, sehingga tingkat risiko untuk 

mengidap kejang masih bervariasi dalam rentang yang lebar.13  

Dengan demikian, penelitian saat ini dilakukan untuk mengetahui subtipe 

stroke yang mempunyai risiko menyebabkan kejang pasca stroke sambil mengacu 

kepada prevalensi kejang di Indonesia.  
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1.2. Rumusan masalah 

 Sebagai salah satu manifestasi stroke, kejang memiliki prevalensi tinggi di 

negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Adapun pasien kejang pasca 

stroke memiliki prognosis yang lebih buruk dibandingkan pasien stroke tanpa 

kejang. Penelitian saat ini dilakukan untuk mengetahui subtipe stroke yang 

mempunyai risiko menyebabkan kejang pasca stroke sambil mengacu kepada 

prevalensi kejang di Indonesia. 

 

1.3. Pertanyaan Penelitian 

 Bagaimana hubungan subtipe stroke terhadap kejadian kejang? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

1.4.1. Tujuan Umum  : 

 Mengetahui hubungan subtipe stroke terhadap kejadian kejang 

1.4.2. Tujuan Khusus : 

1. Mengetahui subtipe stroke yang dapat dijadikan sebagai acuan 

dalam memperkirakan kejadian kejang pada pasien stroke. 

2. Meengetahui subtipe stroke yang paling sering ditemukan pada 

pasien kejang pasca stroke di Rumah Sakit Siloam, Karawaci. 

3. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi pemulihan 

keseimbangan dinamis pada lateral ankle sprain. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat Akademik: 

1. Sebagai data kepustakaan mengenai prevalensi kejang pasca stroke 

di Indonesia, khususnya daerah Karawaci, Tangerang. 

2. Menguji konsistensi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang 

menyatakan bahwa stroke hemoragik merupakan subtipe stroke 

yang paling sering menimbulkan kejang pada pasien kejang pasca 

stroke. 

1.5.2. Manfaat Praktis: 

 Mengedukasi pasien dengan subtipe stroke tertentu agar lebih 

waspada terhadap timbulnya kejang beserta bahayanya, sehingga 

pasien dapat memiliki pola pikir untuk memulai gaya hidup sehat 

demi terhindar dari kejang, termasuk minum obat secara teratur.. 

 

  




