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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang 

Penyakit tidak menular (PTM) menjadi penyebab utama kematian 

secara global. Data World Health Organization (WHO) menunjukkan 

bahwa dari 57 juta kematian yang terjadi di dunia pada tahun 2008, 

sebanyak 36 juta atau hampir dua pertiganya disebabkan oleh Penyakit 

Tidak Menular (PTM). Penyakit Tidak Menular (PTM) juga membunuh 

penduduk dengan usia yang lebih muda. Di negara-negara dengan tingkat 

ekonomi rendah dan menengah, dari seluruh kematian yang terjadi pada 

orang-orang berusia kurang dari 60 tahun, 29% disebabkan oleh penyakit 

tidak menular, sedangkan di negara-negara maju, menyebabkan 13% 

kematian. Proporsi penyebab kematian penyakit tidak menular pada orang-

orang berusia kurang dari 70 tahun, penyakit cardiovaskular merupakan 

penyebab terbesar 39%, diikuti kanker 27%, sedangkan penyakit 

pernafasan kronis, penyakit pencernaan dan penyakit tidak menular yang 

lain bersama-sama menyebabkan sekitar 30% kematian, serta 4% 

kematian disebabkan diabetes (Global status report on noncommunicable 

diseases, 2010). 

Menurut World Health Organization (WHO) kematian akibat 

penyakit tidak menular (PTM) diperkirakan akan terus meningkat di 

seluruh dunia, peningkatan terbesar akan terjadi di negara-negara 

menengah dan miskin. Lebih dari dua pertiga (70%) dari populasi global 
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akan meninggal akibat penyakit tidak menular seperti kanker, penyakit 

jantung, stroke dan diabetes. Dalam jumlah total, pada tahun 2030 

diprediksi akan ada 52 juta jiwa kematian per tahun karena penyakit tidak 

menular, naik 9 juta jiwa dari 38 juta jiwa pada saat ini. Di sisi lain, 

kematian akibat penyakit menular seperti malaria, TBC atau penyakit 

infeksi lainnya akan  menurun, dari 18 juta jiwa saat ini menjadi 16,5 juta 

jiwa pada tahun 2030 (Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan 

RI, 2009). 

Secara global, regional dan nasional pada tahun 2030 transisi 

epidemiologi dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular 

semakin jelas. Diproyeksikan jumlah kesakitan akibat penyakit tidak 

menular dan kecelakaan akan meningkat dan penyakit menular akan 

menurun. Penyakit Tidak Menular(PTM) seperti kanker, jantung, diabetes 

mellitus(DM) dan paru obstruktif kronik, serta penyakit kronik lainnya 

akan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2030. Sementara 

itu penyakit menular seperti TBC, HIV/AIDS, Malaria, Diare dan penyakit 

infeksi  lainnya diprediksi  akan mengalami penurunan pada tahun 2030. 

Peningkatan kejadian penyakit tidak menular berhubungan dengan 

peningkatan faktor risiko akibat perubahan gaya hidup seiring dengan 

perkembangan dunia yang makin modern, pertumbuhan populasi dan 

peningkatan usia harapan hidup 2030 (Pusat Data dan Informasi 

Kementrian Kesehatan RI, 2009). 
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Di wilayah Pasifik dan Asia Timur penyakit tidak menular 

merupakan 71,03% penyebab kematian pada tahun 2002, dan 

menimbulkan  DALYs (Disability Adjusted Life Years) sebesar 46,90%. 

Di Indonesia, salah satu masalah kesehatan masyarakat yang 

sedang kita hadapi saat ini dalam pembangunan kesehatan adalah beban 

ganda penyakit, yaitu disatu pihak masih banyaknya penyakit infeksi yang 

harus ditangani, dilain pihak semakin meningkatnya penyakit tidak 

menular. Proporsi angka kematian penyakit tidak menular meningkat dari 

41,7% pada tahun 1995 menjadi 59,5% pada tahun 2007 (Riskesdas, 

2007). 

Hasil Riskesdas tahun 2007 menunjukkan tingginya prevalensi 

penyakit tidak menular di Indonesia, seperti hipertensi (31,7 %), penyakit 

jantung (7,2%), stroke (8,3%), diabetes melitus (1,1%) dan diabetes 

melitus di perkotaan (5,7%), asma (3,5%), penyakit sendi (30,3%), 

kanker/tumor (4,3‰), dan cedera lalu lintas darat (25,9%). 

Menurut National Stroke Association-USA (NSA) stroke dibagi 

menjadi dua, yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik (Soeharto, 2004). 

Stroke iskemik (penyumbatan) memiliki persentase terbesar, yaitu sekitar 

80%. Insiden penyakit stroke hemoragik antara 15% - 30% dan untuk 

stroke iskemik antara 70% - 85%. Insiden stroke di negara – negara 

berkembang atau Asia untuk stroke hemoragik sekitar 30% dan iskemik 

70% (Iskandar, 2004). 



4 

 

Data di banyak Rumah Sakit menunjukkan bahwa stroke 

merupakan penyakit tidak menular yang menjadi penyebab utama 

kematian. Pada tahun 2030 diperkirakan 23,6 juta orang akan meninggal 

akibat penyakit jantung dan stroke. Menurut Sistem Pencatatan dan 

Pelaporan Rumah Sakit (SP2RS), stroke termasuk dalam sepuluh 

peringkat utama penyakit sistem sirkulasi darah Rumah Sakit di Indonesia. 

Di Makassar, data statistik menunjukkan terdapat kecendrungan 

meningkatnya jumlah penderita stroke. Dari dua Rumah Sakit Pendidikan 

(RS Umum dan RS Pelamonia) kasus stroke menempati 40% dari semua 

pasien rawat inap di UPF Penyakit Saraf, dimana dalam dua tahun terjadi 

peningkatan sebesar 126 penderita baru (Bustan, 2007). 

Stroke merupakan salah satu penyakit tidak menular yang 

belakangan ini menjadi kekhawatiran banyak orang. Stroke tergolong 

dalam Cerebrovascular Diease (CVD) yang merupakan penyakit gawat 

darurat dan membutuhkan pertolongan secepat mungkin. Stroke adalah 

suatu serangan pada otak akibat gangguan pembuluh darah dalam 

mensuplai darah yang membawa oksigen dan glukosa untuk metabolisme 

sel-sel otak agar dapat tetap melaksanakan fungsinya. Serangan ini bersifat 

mendadak dan menimbulkan gejala sesuai dengan bagian otak yang tidak 

mendapat suplai darah tersebut (Soeharto, 2004). 

Stroke sampai saat ini masih merupakan masalah kesehatan yang 

utama baik di negara maju maupun dinegara berkembang, karena 

disamping menyebabkan angka kematian yang tinggi, stroke juga sebagai 
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penyebab kecacatan yang utama. Stroke merupakan penyebab kematian 

nomor dua di dunia, bahkan di banyak rumah sakit dunia stroke 

merupakan penyebab kematian nomor satu. Banyak ahli kesehatan dunia 

juga yakin bahwa serangan stroke adalah penyebab kecacatan nomor satu 

di dunia (Suyono, 2005). 

Stroke atau gangguan peredaran darah otak (GPDO) merupakan 

salah satu penyakit saraf yang paling banyak menarik perhatian, bahkan di 

pusat pelayanan neurologi di Indonesia, jumlah penderita gangguan 

peredaran darah otak (GPDO) selalu menempati urutan pertama dari 

seluruh penderita rawat inap (Harsono,2005).  

Data epidemiologis menunjukkan bahwa stroke merupakan 

penyebab kematian nomor dua di dunia setelah penyakit jantung (WHO, 

2008). Stroke merupakan penyakit keenam yang menjadi penyebab 

kematian dinegara berpenghasilan rendah dan penyakit kedua penyebab 

kematian di negara berpenghasilan sedang dan tinggi. Di tahun 2008, 

stroke dan penyakit cerebrovascular lainnya menyebabkan 6,2 juta orang 

di dunia meninggal (WHO, 2008).  

Kasus stroke di seluruh dunia diperkirakan mencapai 50.000.000 

jiwa, dan 9.000.000 di antaranya menderita kecacatan berat. Yang lebih 

memprihatinkan lagi 10% di antara mereka yang terserang stroke 

mengalami kematian. Tingginya angka kejadian stroke bukan hanya di 

negara maju saja, tapi juga menyerang negara berkembang seperti 
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Indonesia karena perubahan tingkah laku dan pola hidup masyarakat 

(Gemari online, 2009). 

Fisher dan Norrving dalam The International Agenda for Stroke 

melaporkan prevalensi stroke di dunia mencapai 30,7 juta orang. American 

Heart Association  (AHA)  menyatakan bahwa 6,8 juta orang yang berusia 

di atas 28 tahun pernah mengidap stroke dan tiap empat menit seseorang 

meninggal karena stroke di Amerika Serikat. Stroke iskemik merupakan 

jenis tersering yaitu sebesar 80% hingga 90% dari total kasus stroke. 

Jumlah penderita stroke iskemik di negara berkembang cenderung 

meningkat lebih dari dua kali lipat sejak tahun 1970 hingga sekarang. 

Jumlah penderita stroke di Indonesia kini kian meningkat dari 

tahun ke tahun. Saat ini di Indonesia penyakit stroke merupakan penyebab 

kematian ketiga setelah penyakit jantung koroner dan kanker. Departemen 

Kesehatan Republik Indonesia (2007) melaporkan bahwa stroke 

merupakan penyebab kematian yang utama di rumah sakit di samping itu 

stroke juga merupakan penyebab utama kecacatan nomor satu di dunia 

(Pinzon dan Asanti, 2010). 

Di Indonesia, diperkirakan setiap tahun terjadi 500.000 penduduk 

terkena serangan stroke, sekitar 2,5 % atau 125.000 orang meninggal, dan 

sisanya cacat ringan maupun berat. Secara umum, dapat dikatakan angka 

kejadian stroke adalah 200 per 100.000 penduduk. Dalam satu tahun, di 

antara 100.000 penduduk, maka 200 orang akan menderita stroke. 
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Kejadian stroke iskemik sekitar 80% dari seluruh total kasus stroke, 

sedangkan kejadian stroke hemoragik hanya sekitar 20% dari seluruh total 

kasus stroke(Yayasan Stroke Indonesia, 2012). Pada penelitian berskala 

cukup besar yang dilakukan oleh surveyAsean Neurologic Association 

(ASNA) di 28 rumah sakit di seluruh Indonesia, pada penderita stroke akut 

yang dirawat di rumah sakit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penderita laki-laki lebih banyak dari perempuan dan profil usia dibawah 

45 tahun cukup banyak yaitu 11,8%, usia 45-64 tahun berjumlah 54,7% 

dan diatas usia 65 tahun sebanyak 33,5% (Misbach, 2001). 

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007 melaporkan angka 

kejadian stroke di Indonesia adalah 8,3 per 1.000 penduduk. Stroke 

merupakan penyebab kematian terbanyak di Indonesia untuk usia di atas 5 

tahun, yaitu sebanyak 15,4% dari seluruh angka kematian. Kalimantan 

Barat memiliki prevalensi 5,5 per 1.000 penduduk. Data Rumah Sakit 

Umum  Daerah (RSUD) Dokter  Soedarso Pontianak untuk pasien rawat 

inap tahun 2009-2012 menunjukkan peningkatan kasus stroke  setiap 

tahunnya.  Jumlah penderita stroke pada tahun 2009 sebanyak 4,98%,  

tahun  2010 sebanyak 5,52 %,  tahun 2011 5,6%, dan tahun 2012 sebanyak 

5,93%. Hasil laporan Rekam medis RSUD Soedarso dari bulan januari – 

desember 2013 prevalensi stroke sebesar 5,93%. Hasil studi pendahuluan 

dengan mewawancarai 10 orang pasien stroke di poli penyakit syaraf di 

RSUD Soedarso Pontianak sebanyak 8 orang memiliki riwayat penyakit 

keluarga, dan 9 orang suka merokok. 
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I.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, 

permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kejadian Stroke Iskemik pada pasien awat inap 

RSUD Soedarso Pontianak. 

I.3. Tujuan  

I.3.1. Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini untuk memperoleh informasi faktor-

faktor yang berhubungan dengan kejadian stroke iskemik pada pasien 

rawat inap RSUD Soedarso Pontianak. 

I.3.2  Tujuan Khusus 

1. Memperoleh informasi hubungan antara riwayat penyakit keluarga 

dengan kejadian stroke iskemik pada pasien rawat inap RSUD 

Soedarso Pontianak. 

2. Memperoleh informasi hubungan antara pola makan dengan 

kejadian stroke iskemik pada pasien rawat inap RSUD Soedarso 

Pontianak. 

3. Memperoleh informasi hubungan antara merokok dengan stroke 

iskemik pada pasien rawat inap RSUD Soedarso Pontianak. 

4. Memperoleh informasi hubungan antara konsumsi alkohol dengan 

kejadian stroke iskemik pada pasien rawat inap RSUD Soedarso 

Pontianak. 
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5. Memperoleh informasi hubungan antara tekanan darah dengan 

kejadian stroke iskemik pada pasien rawat inap RSUD Soedarso 

Pontianak. 

I.4. Manfaat Penelitian 

I.4.1. Bagi Pasien Stroke 

Diharapkan penderita akan lebih dapat mengetahui tentang 

penyakit stroke terutama kelompok yang beresiko tinggi agar dapat 

melakukan pencegahan sedini mungkin untuk menghindari 

serangan stroke. 

I.4.2. Bagi Rumah Sakit RSUD. Soedarso Pontianak  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan serta 

memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait mengenai 

faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian stroke iskemik 

pada pasien rawat inap di RSUD Soedarso Pontianak. 

I.4.3. Bagi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah  

Pontianak 

Sebagai bahan tambahan kepustakaan yang dapat menjadi 

suatu bahan bacaan bagi mahasiswa khususnya Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak. 

I.4.4. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan, pengalaman serta informasi 

peneliti mengenai faktor yang berhubungan dengan kejadian 

iskemik pada pasien rawat inap di RSUD Soedarso Pontianak. 


