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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi, pertumbuhan populasi dan perubahan gaya hidup 

menyebabkan transisi epidemiologi dari penyakit menular menjadi penyakit tidak 

menular. Tren penyakit tidak menular cenderung meningkat dari tahun ke tahun. 

Berdasarkan data WHO tentang penyakit tidak menular tahun 2012 diketahui 

bahwa terdapat 56 juta kematian penduduk dan sekitar 38 juta atau sebesar 68% 

dari total kematian penduduk disebabkan oleh penyakit tidak menular. Di 

Indonesia, dari 1.551.000 kematian penduduk didapatkan bahwa 71% penyebab 

kematian adalah penyakit tidak menular. Beberapa penyakit tidak menular 

meliputi penyakit jantung, penyakit serebrovaskuler atau stroke, kanker dan 

diabetes melitus (WHO, 2014).   

Salah satu penyakit tidak menular yang merupakan penyebab kematian di 

dunia adalah penyakit stroke. Penyakit Stroke merupakan penyebab kematian dan 

kecacatan ketiga dunia setelah penyakit jantung dan kanker. Penyakit stroke 

menyumbang hampir mendekati 40% kematian di negara maju dan sekitar 60% di 

negara miskin dan berkembang (Auryn, 2009).  

Berdasarkan hasil Riskesdas (2013), diketahui bahwa di Indonesia 

prevalensi penyakit stroke sebesar 7,0 per mil sedangkan cakupan kasus stroke 

yang sudah didiagnosis oleh tenaga kesehatan sebesar 12,1 per mil. Kasus stroke 

mengalami peningkatan dari 8,3 per mil pada tahun 2007 menjadi 12,1 per mil 
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pada tahun 2013. Prevalensi penyakit Stroke di Jawa Timur sebesar 9,1 per mil 

sedangkan dari diagnosa dan gejala sebesar 16,0 per mil yang merupakan 

prevalensi tertinggi setelah Sulawesi Selatan, DI Yogyakarta dan Sulawesi 

Tengah. 

Menurut Yastroki (2012), penyakit stroke adalah gangguan fungsional otak 

secara akut dan mendadak berlangsung lebih dari 24 jam. Penyakit stroke terjadi 

akibat adanya gangguan aliran darah ke otak. Gangguan aliran darah 

menyebabkan sel otak kekurangan darah dan oksigen sehingga dapat 

menyebabkan terjadinya kematian sel otak dalam waktu relatif singkat. 

Pada kasus penyakit stroke yang sembuh atau membaik, terdapat sekitar 

25% mengalami kejadian stroke berulang. Di Indonesia terdapat sekitar 700.000 

insiden stroke per tahun dan 200.000 diantaranya merupakan stroke berulang 

(Price, 2006). Bertambahnya kejadian stroke berulang akan meningkatkan risiko 

kematian dan kecacatan. Laju kecacatan penyakit stroke pertama berkisar 18-37% 

dan 62% pada stroke berulang. Setahun setelah terkena serangan stroke sebesar 

30% penderita berisiko mengalami kematian dan penderita lainnya mengalami 

kecacatan parah (Siswanto, 2005).  

Risiko terjadinya kematian dan kecacatan yang semakin meningkat pada 

penderita stroke berulang perlu dilakukan upaya pengendalian untuk 

meminimalisir faktor risiko yang telah ada. Secara umum, faktor risiko penyakit 

stroke berulang dibedakan menjadi dua hal yaitu tidak dapat diubah dan dapat 

diubah.  
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Faktor risiko stroke berulang yang tidak dapat diubah meliputi faktor 

umur, jenis kelamin, ras dan genetik. Sedangkan faktor risiko yang dapat diubah 

berhubungan dengan faktor hipertensi, diabetes mellitus, riwayat kelainan 

jantung, obesitas, riwayat stroke sebelumnya (TIA atau Tranchient Ischemic 

Attack), jenis stroke, merokok, aktivitas fisik dan pola hidup. Pada kasus stroke 

yang memiliki lebih dari satu faktor risiko stroke akan memiliki kemungkinan 

lebih besar untuk mendapatkan serangan stroke berulang (Yastroki, 2012). 

Banyak metode statistik yang dapat digunakan untuk melihat gambaran 

dan faktor risiko penyakit tertentu dengan pertimbangan waktu. Salah satu 

statistik yang digunakan untuk menganalisis faktor risiko penyakit tertentu dengan 

pertimbangan waktu adalah dengan menggunakan analisis survival. Analisis 

survival merupakan analisis data yang hasilnya berupa periode waktu kejadian 

tertentu terjadi. Analisis survival dapat digunakan untuk menaksir kelangsungan 

hidup, kekambuhan, kematian dan peristiwa lain sampai periode waktu tertentu 

(Kleinbaum dan Klein, 2005). 

Pada analisis survival, waktu ketahanan hidup (survival time) atau T 

merupakan waktu dari awal perlakuan hingga terjadinya suatu respon peristiwa. 

Respon yang dimaksud adalah waktu yang diperlukan sampai peristiwa yang 

diamati terjadi atau belum terjadi hingga pengamatan berakhir. Peristiwa yang 

belum terjadi hingga pengamatan berakhir disebut dengan pengamatan tersensor 

(Shoukri, 1999). 

Analisis survival dibedakan menjadi dua yaitu analisis survival deskriprif 

dan inferensial. Analisis survival deskriptif terdiri dari metode Life Table dan 
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Product Limit Kaplan Meier. Analisis data survival inferensial bisa menggunakan 

regresi yang meliputi model regresi parametrik dan model regresi non parametrik. 

Model regresi parametrik meliputi exponensial, weibull, gamma, log-normal. 

Sedangkan model regresi non parametrik adalah regresi Cox (Shoukri, 1999).  

Analisis menggunakan regresi Cox merupakan salah satu cara yang paling 

efektif dan sering digunakan dalam menganalisis data survival, terutama untuk 

menganalisis pengaruh beberapa faktor yang menyebabkan suatu kejadian dengan 

variabel respon merupakan waktu. Hasil dari pemodelan regresi Cox hampir sama 

dengan hasil pemodelan parametrik (Kleinbaum dan Klein, 2012).  

Berdasarkan permasalahan sebelumnya, pada penelitian ini akan dilakukan 

penerapan analisis regresi Cox pada faktor risiko kejadian stroke berulang. 

 

1.2 Identifikasi Penyebab Masalah 

Kota Surabaya merupakan salah satu kota terbesar yang memilliki rumah 

sakit pemerintah maupun swasta dan beberapa diantaranya merupakan rumah 

sakit rujukan kabupaten/kota se-Jawa Timur. Berdasarkan Laporan Tahunan 

Rumah Sakit tahun 2012, kasus Stroke atau Cerebrovascular Accident (CVA) 

masuk dalam lima besar penyakit terbanyak pada pasien rawat inap Rumah Sakit 

Umum pemerintah kelas B. Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa kasus 

CVA Infark di RSU Pemerintah sebesar 6.575 jiwa. Istilah CVA merupakan 

istilah lain dalam menjelaskan kasus Stroke. 
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Tabel 1.1. Penyakit Terbanyak Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Pemerintah 
Kelas B Berdasarkan Laporan Tahunan Rumah Sakit Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2012 

 
No. Daftar Penyakit Jumlah (jiwa) 
1. Diare 9404 
2. Diabetes Mellitus 8370 
3. CVA Infark 6575 
4. Demam Dengue 4526 
5. Asfiksia 3909 

Sumber: Laporan Tahunan Rumah Sakit Seksi Kesehatan Rujukan dan Khusus, Dinas Kesehatan 
Provinsi Jawa Timur tahun 2012 
 
Rumah Sakit Umum Haji merupakan salah satu rumah sakit kelas B milik 

pemerintah provinsi Jawa Timur yang ada di Surabaya. Kasus penyakit stroke 

berulang di RSU Haji Surabaya merupakan penderita dengan diagnosis CVA. 

Berdasarkan data registrasi yang diperoleh dari seksi rekam medik pada 

kunjungan pasien rawat inap di RSU Haji Surabaya tahun 2014, jumlah kasus 

CVA dalam 3 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Hal tersebut 

ditunjukkan dalam gambar 1.2 berikut. 

Sumber: Laporan Registrasi Kunjungan Pasien Rawat Inap oleh Seksi Rekam Medik RSU 
Haji  Surabaya  

 
Gambar 1.2 Jumlah Kunjungan Pasien CVA di RSU Haji Surabaya tahun 

2012-2014 
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Penyakit stroke berulang merupakan salah satu penyumbang morbiditas 

dan mortalitas serta dapat meningkatkan biaya perawatan. Penyakit stroke 

berulang dapat dicegah dengan mengetahui gejala awal yang muncul sebelum 

serangan dan faktor risiko yang mungkin timbul sebelum stroke berulang terjadi 

(Pinzon, 2010). Sebesar 61 % pasien akan mengalami serangan stroke berulang 

dalam kurun waktu 1 tahun setelah serangan stroke yang pertama (Laloux, 2010).  

Keadaan objek pengamatan tidak dapat diamati secara penuh sampai 

terjadinya event dalam suatu penelitian menyebabkan ketidaklengkapan data yang 

diperoleh pada sebuah penelitian. Data yang hanya sebagian atau tidak lengkap 

dikarenakan keterbatasan waktu dalam proses penelitian disebut sebagai data 

tersensor. Menganalisis suatu data tersensor diperlukan suatu teknik khusus yaitu 

dengan menggunakan analisis survival (Dina, 2013). 

Salah satu metode analisis survival yang paling efektif dan sering 

digunakan dalam menganalisis data survival, terutama untuk menganalisis 

pengaruh beberapa faktor yang menyebabkan suatu kejadian dengan variabel 

respon merupakan waktu adalah analisis regresi Cox. Oleh karena itu, dilakukan 

penerapan analisis regresi Cox data survival di RSU Haji Surabaya untuk 

mengetahui faktor risiko pada kejadian stroke berulang. Penelitian ini difokuskan 

pada analisis statistik dengan tidak mengesampingkan bahasan dari segi 

kesehatan, dalam hal ini kejadian stroke berulang. 
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1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

1.3.1 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah terletak pada analisis regresi Cox beberapa faktor 

risiko kejadian stroke berulang di RSU Haji Surabaya. 

 

1.3.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana hasil analisis regresi Cox pada faktor risiko kejadian stroke 

berulang di RSU Haji Surabaya? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Mengaplikasikan analisis regresi Cox pada faktor risiko kejadian stroke 

berulang. 

 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi karakteristik pasien Stroke pada bulan Januari hingga 

Juni tahun 2014. 

2. Menganalisis tingkat kejadian stroke berulang berdasarkan umur, jenis 

kelamin, status hipertensi, status diabetes mellitus, status dislipidemia, 

riwayat kelainan jantung dan riwayat TIA.  

3. Menganalisis faktor yang berisiko pada kejadian stroke berulang 

dengan analisis regresi Cox. 
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1.4.3 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi pada instansi terkait waktu yang berisiko 

terjadinya stroke berulang. 

2. Sebagai bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan pelayanan 

kesehatan dan pencegahan sekunder pada pasien terutama pasien pasca 

stroke. 

3. Sebagai dokumentasi ilmiah dan untuk memberikan informasi pada 

peneliti selanjutnya 

4. Sebagai tambahan pengetahuan dan keahlian dalam mengaplikasikan 

ilmu khususnya analisis survival dalam bidang kesehatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS REGRESI COX.... WURI EMIRA 




