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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit stroke telah banyak dijumpai diberbagai belahan dunia dan dapat 

dijumpai pada bermacam-macam kelompok umur. Diperkirakan 17 juta jiwa 

meninggal setiap tahunnya dikarenakan penyakit kardiovaskuler yang spesifiknya 

adalah serangan jantung dan stroke (WHO, 2015). Stroke merupakan penyakit 

serebrovaskular yang semakin sering dijumpai. Di Amerika Serikat, stroke 

merupakan penyebab kematian terbesar ketiga, dan menyebabkan kematian 

90.000 wanita dan 60.000 pria setiap tahun. Selain menyebabkan kematian, stoke 

juga merupakan penyebab utama kecacatan dan penyebab seseorang dirawat di 

rumah sakit dalam waktu lama. Selain itu, stroke juga merupakan penyebab 

terbesar kedua kepikunan setelah penyakit Alzheimer. Pada tahun 2000, penderita 

stroke di Amerika Serikat menghabiskan biaya sebesar 30 milyar dolar Amerika 

untuk perawatan (Adam, et al., 2000).  

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%. Stroke merupakan penyebab 

utama kematian pada semua umur, jumlahnya mencapai 15,4% jika dibandingkan 

dengan penyakit tidak menular lainnya seperti hipertensi 6,8%, cedera 6,5%, 

diabetes melitus 5,7%, kanker 5,7%, penyakit saluran nafas bawah kronik (5,1%), 

penyakit jantung iskemik 5,1%, dan penyakit jantung lainnya 4,6% (Pusat Data 

Dan Informasi Kementrian RI, 2012). 
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Stroke merupakan penyebab kematian ke empat di tahun 1990an, dan di 

tahun 2014 ini jadi penyebab kematian pertama (BPPK, 2014). Jawa Timur 

menempati peringkat ke empat prevalensi stroke berdasarkan terdiagnosis nakes 

dan gejala tertinggi setelah pada urutan pertama Sulawesi Selatan (17,9‰),  DI  

Yogyakarta, Sulawesi Tengah, diikuti Jawa Timur (16‰) (Riskesdas, 2013). 

Berdasarkan data di RSUD Dr. Soetomo di antara tahun 1991 dan 2000 

terdapat 750 orang per tahun yang berobat karena stroke, sedangkan di antara 

tahun 2001 hingga 2010 meningkat menjadi 1.000 orang per tahun, dan semenjak 

tahun 2011 meningkat menjadi 1.600 orang per tahun (Berita Surabaya, 2012). 

Kecacatan bagi penderita akibat stroke hampir 100%, apabila dilakukan 

penanganan dan penanggulangan secara tepat, khusus dan intensif dengan 

memperhatikan faktor resiko, maka angka kecacatan akibat stroke dapat ditekan 

(Kompas, 2008). Angka kematian pada kelompok usia 45 – 54 tahun di daerah 

perkotaan akibat stroke sebesar 15,9% pada perngkat pertama, sedangkan di 

pedesaan akibat stroke sebesar 11,5% yang menempati peringkat kedua setelah 

TB paru. Sementara itu, angka kematian pada kelompok usia 55 – 64 tahun di 

daerah perkotaan akibat stroke sebesar 26,8% sebagai penyebab utama kematian, 

sedangkan di pedesaan akibat stroke sebesar 17,4% juga sebagai penyebab utama 

kematian (Pusat Data Dan Informasi Kementrian RI, 2012). 

Untuk Penyakit Tidak Menular (PTM) prioritas yang dikendalikan pada 

program-program pengendalian di Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak 

Menular, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 

(P2PL) dari tahun 2009–2010, salah satunya adalah stroke. Proporsi kasus rawat 
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inap penyakit stroke di rumah sakit pada tahun 2009 sebesar 1,08% dan pada 

tahun 2010 menjadi 1,27% (Kemenkes RI, 2011). Pada tahun 2009, stroke 

merupakan penyakit dengan Case Fatality Rate (CFR) tertinggi (12,68%) diikuti 

oleh penyakit jantung (9,17%), sedangkan tahun 2010 stroke dan penyakit jantung 

menempati urutan teratas (8,7%) (Kemenkes RI, 2011). Terlihat prevalensi yang 

tinggi baik pada laki-laki dan perempuan menurut diagnosa maupun gejala yang 

dilakukan oleh tenaga kesehatan (Riskesdas, 2013). 

Faktor resiko dan penyebab seseorang menderita stroke ada banyak hal, 

namun biasanya digolongkan menjadi dua bagian besar yakni faktor resiko yang 

tak dapat dimodifikasi seperti usia, jenis kelamin, ras atau etnik, dan faktor resiko 

yang dapat dimodifikasi seperti hipertensi, penyakit jantung, diabetes melitus, 

hiperkolesterolemia, merokok, alkoholik, pengunaan narkotika, 

kegemukan(obesitas). Berdasarkan hal tersebut dapat terlihat bahwa faktor 

penyebab  stroke didominasi oleh faktor pola makan dan gaya hidup penderita 

semasa hidupnya.  

Pola makan di negara berkembang terutama pada daerah perkotaan telah 

bergeser dari pola makan tradisional yang mengandung banyak karbohidrat dan 

serat seperti sayuran berubah menjadi pola makan kebarat-baratan dengan 

komposisi makanan yang terlalu banyak mengandung protein, lemak, gula, garam, 

dan mengandung sedikit serat. Hal ini yang mengakibatkan banyak penduduk 

Indonesia yang terkena penyakit degeneratif (Suyono, 2006). 

Angka kejadian penyakit stroke dapat terus mengalami peningkatan seiring 

bertambahnya usia. Mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan oleh stroke, 
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pertolongan pertama dan penanganan awal saat terserang stroke  sangat 

mempengaruhi tingkat keparahan penderita. Pencegahan yang tepat dapat 

membantu mengurangi kasus stroke. 

Hingga saat ini meskipun jumlah penderita stroke di Indonesia terus 

meningkat dari tahun ke tahun, belum ada program khusus dari pemerintah 

sebagai upaya pencegahan ataupun penanganan kasus stroke. Salah satu kegiatan 

yang telah dilakukan adalah upaya pencatatan dan pelaporan kasus stroke yang 

dilakukan oleh puskesmas di masing-masing daerah kepada pemegang program 

Penyakit Tidak Menular (PTM) di dinas kesehatan daerah. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Stroke merupakan penyakit gangguan pembuluh darah otak atau yang 

ditandai dengan kematian jaringan otak (infark cerebri) yang terjadi akibat 

berkurangnya aliran darah dan oksigen ke otak yang disebabkan oleh adanya 

sumbatan, penyempitan (iskemik) atau pecahnya pembuluh darah (perdarahan) 

(Saunderajen, 2014). 

Secara umum, hal tersebut dikarenakan adanya perubahan pada pembuluh 

darah, atau dikenal sebagai aterosklerosis. Hal ini membuat gangguan pada sistem 

peredaran darah ke otak, dimana terdapat dua jenis kategori yaitu stroke non 

hemoragik (terdapat sumbatan) maupun stroke hemoragik (pendarahan) dengan 

lokasi yang terdapat pada fungsi otak secara keseluruhan (Saunderajen, 2014). 

Yang terpenting dalam penanganan kasus stroke adalah melakukan 

pengontrolan atas faktor risiko yang ada, termasuk perubahan gaya hidup yang 
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sehat, perbaikan mental dari stres serta tentu pengobatan medis. Adapun beberapa 

hal yang perlu dipahami adalah stroke bisa terjadi kapan saja, di mana saja dan 

pada siapa saja(tanpa memandang status sosial). Namun yang perlu dilakukan 

adalah menghindari faktor risiko yang menjadi pemicu dan penyebab. Oleh karena 

itu, mencegah stroke berfokus pada pencegahan terjadinya. 

Berdasarkan data kunjungan pasien di Rumah Sakit Universitas Airlangga, 

keseluruhan jumlah pasien stroke pada tahun 2014 sebesar 877 pasien yaitu 

dengan jumlah pasien stroke laki-laki sebesar 434 pasien dan perempuan sebesar 

434 pasien. Pada tahun 2015, jumlah pasien stroke pada bulan Januari hingga 

Maret berturut-turut adalah sebesar 91, 104 dan 149 pasien. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa penderita stroke terus mengalami peningkatan setiap bulan 

dan dari tahun ke tahun. 

1.3 Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah 

1.3.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang dan identifikasi masalah diatas dirumuskan 

masalah sebagai berikut “Apakah ada hubungan antara gaya hidup dan tingkat 

konsumsi dengan kejadian stroke?”. 

 

1.3.2 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka penelitian 

ini dibatasi pada masalah hubungan gaya hidup dan tingkat konsumsi dengan 

kejadian stroke, serta tidak meneliti faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi 

variabel-variabel tersebut. 
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1.4 Tujuan Umum dan Tujuan Khusus 

1.4.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan gaya 

hidup dan tingkat konsumsi dengan kejadian stroke di Rumah Sakit Universitas 

Airlangga Surabaya. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik berupa umur pada penderita 

stroke dan tidak stroke di Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya. 

2. Mengidentifikasi dan menganalisis tingkat konsumsi berupa lemak, protein, 

karbohidrat, natrium, kalium, kalsium dan magnesium pada penderita stroke 

dan tidak stroke di Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya. 

3. Mengidentifikasi dan menganalisis gaya hidup responden berupa kebiasaan 

olahraga, merokok, tingkat stress dan riwayat makan pada penderita stroke 

dan tidak stroke di Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya. 

4. Mengidentifikasi dan menganalisis status IMT responden pada penderita 

stroke dan tidak stroke di Rumah Sakit 

 

 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat yang hendak diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga 
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Sebagai salah satu referensi  atau sumber informasi studi ilmu kesehatan yang 

berkaitan dengan tingkat konsumsi, gaya hidup, dan aktivitas olahraga 

penderita stroke. 

2. Bagi peneliti 

Mengaplikasikan teori yang diberikan selama perkuliahan serta menambah 

pengetahuan, wawasan dan pengalaman belajar saat penelitian. 

3. Bagi Instansi Terkait 

Dapat dimanfaatkan oleh instansi terkait sebagai referensi dan bahan acuan 

untuk intervensi program kesehatan. Instasi terkait juga mendapatkan poster 

mengenai beberapa faktor resiko pemicu stroke seperti konsumsi tinggi 

natrium, kebiasaan merokok dan pola makan. 

4. Bagi Responden 

Untuk mengetahui faktor resiko yang dapat memicu serangan stroke dan 

materi mengenai beberapa hal yang dapat dilakukan jika telah menjadi 

penderita stroke, sehingga diharapkan dapat diterapkan pada keluarga, 

kerabat, dan lingkungannya supaya tercegah dari penyakit stroke. 
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