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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Stroke merupakan penyakit yang termasuk urutan ketiga penyebab kematian 

di dunia setelah jantung dan kanker. Stroke juga merupakan penyebab kecacatan 

serius menetap nomor 1 di seluruh dunia. WHO memprediksi bahwa kematian 

akibat stroke akan meningkat seiring dengan kematian akibat penyakit jantung 

dan kanker kurang lebih 6 juta pada tahun 2010 menjadi 8 juta di tahun 2030. 

WHO menyebutkan bahwa 15 juta orang akan terserang stroke setiap tahunnya, 

sepertiga akan meninggal pada tahun berikutnya dan sepertiganya lagi bertahan 

hidup, namun dengan kecacatan, serta sepertiga sisanya dapat sembuh kembali 

seperti semula. Jumlah kematian yang disebabkan oleh stroke menduduki urutan 

kedua pada usia diatas 60 tahun dan urutan kelima pada usia 15-59 tahun (WHO, 

2010). 

Di Amerika, stroke merupakan penyebab kematian kedua pada tahun 2002 

kematian diakibatkan stroke mencapai 162.672 orang. American Health 

Assosiation melaporkan bahwa setiap tahunnya di Amerika Serikat terdapat  

700.000 orang terserang stroke. Departement of Health Planning of  Myanmar 

menyatakan bahwa stroke merupakan penyebab utama kematian lansia pada tahun 

2000. Hal serupa juga terjadi di Thailand pada tahun 1995, stroke juga menjadi 

faktor utama tingginya kematian per 100.000 jumlah lansia. Semakin bertambah 
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usia lansia, semakin tinggi pula angka kejadian stroke (Ministry of Public Health 

of Thailand, 1996) . 

Di Indonesia, penderita stroke juga mengalami peningkatan yaitu dari 8,3 per 

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

umur yang didiagnosis atau gejala, tertinggi adalah pada umur umur  ≥75 tahun 

(43,1‰). Hasil  Riskesdas tahun 2013 menjelaskan bahwa prevalensi stroke 

paling banyak terjadi di daerah perkotaan daripada pedesaan, baik  berdasarkan  

diagnosis  tenaga kesehatan  (8,2‰)  maupun  berdasarkan diagnosis atau  gejala  

(12,7‰). Prevalensi stroke lebih tinggi pada masyarakat yang berpendidikan 

rendah baik yang didiagnosis nakes (16,5‰) maupun diagnosis nakes atau gejala 

(32,8‰ ). Hal ini terjadi juga pada tingkat pekerjaan masyarakat, masyarakat yang 

tidak bekerja prevalensinya lebih tinggi baik yang didiagnosis nakes (11,4‰)  

maupun diagnosis nakes atau gejala (18‰) (Riskesdas, 2013). 

Prevalensi  Stroke  di Jawa Timur menduduki peringkat keempat sebanyak 16 

‰ setelah Sulawesi Selatan (17,9‰), DI Yogyakarta (16,9‰), Sulawesi Tengah 

(16,6‰) (Riskesdas 2013). Di Jawa Timur prevalensi stroke masih cukup tinggi 

yaitu 0,8% dan khusus untuk wilayah kota Surabaya prevalensi penderita stroke 

adalah 0.7%. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Machfoed di beberapa rumah 

sakit di Surabaya, diperoleh data bahwa dari 1.397 pasien yang didiagnosis 

dengan stroke, 808 (57,84) pria dan 589 (42,16%) wanita. Sebanyak 1001 

(71,73%) pasien adalah stroke iskemik dan 396 (28,27%) adalah stroke 

hemoragik. Umur rata-rata untuk semua pasien stroke adalah 76,43 tahun dengan 
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umur rata-rata untuk pasien stroke iskemik 77,43 tahun dan 75,21 tahun untuk 

stroke hemoragik (Machfoed, 2009). 

Pasca terserang stroke akan menyisakan kecacatan dan bahkan dapat 

menimbulkan kematian apabila sangat terlambat dalam memperoleh pelayanan 

kesehatan. Kecacatan yang ditimbulkan oleh stroke dapat dinilai berdasarkan 

kemampuan pasien dalam melanjutkan fungsinya seperti semula dan melalui 

kemandirian pasien. Kecacatan merupakan dampak dari kerusakan neurogical 

pada jangka waktu tertentu pada performa fungsional pasien (Schuling,dkk, 

1993). Kecacatan yang disebabkan stroke bersifat permanen, tergantung dari berat 

ringan serangan dan bagian tubuh yang terserang, namun setengah dari orang 

yang menderita stroke mengalami cacat permanen (Saunder, dkk., 2014).  

Adanya kecacatan akibat stroke menyebabkan penderita stroke tidak 

produktif (Nurmalasari, 2012). Kecacatan merupakan penyebab utama dari 

kerusakan fungsional dan mengakibatkan penderita stroke kehilangan 

produktivitas (American Heart Association, 2010). Kejadian stroke dapat 

menimbulkan kecacatan bagi penderita yang mampu bertahan hidup. Kecacatan 

pada penderita stroke diakibatkan oleh gangguan organ atau gangguan fungsi 

organ seperti hemiparesis, afasia dan disartria, serta gangguan kognitif. Adapun 

kecacatan yang dialami oleh penderita stroke meliputi ketidakmampuan berjalan, 

ketidakmampuan berkomunikasi, serta ketidakmampuan perawatan diri 

(Wirawan, 2009). 

Terdapat banyak permasalahan yang ditimbulkan pascastroke, diantaranya 

adalah gangguan fungsi fisik (fungsional), mobilitas, keseimbangan, kognitif, 
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perhatian, memori, kesakitan (nyeri), sensasi, persepsi, emosi yang labil, depresi, 

dan masalah psikologi. Akibat dari gangguan fungsional dan psikologi adalah 

yang paling kompleks dan terjadi dalam jangka waktu yang lama, yaitu 1 sampai 

5 tahun pasca terserang stroke. Gangguan fungsional dan psikologi yang paling 

banyak terjadi adalah gangguan mobilitas (58%), kelelahan (52%), konsentrasi 

(45%) dan jatuh (44%) (Saunders dkk., 2014). Salah satu dampak klinis stroke 

yang cukup berat dan menyebabkan dependent living adalah gangguan kognitif. 

Kecepatan dalam mendapatkan terapi merupakan faktor protektif terhadap 

terjadinya gangguan kognitif  pascastroke (Martini, dkk., 2000; Martini, 2002).  

Terdapat dua tipe perbaikan stroke yang mempengaruhi perilaku aktivitas 

kehidupan sehari hari yaitu perbaikan tingkat defisit neurologis dan tingkat 

fungsional. Perbaikan neurologis merujuk adanya peningkatan hubungan spesifik 

antara stroke dengan defisit neurologis seperti defisit motorik, sensorik, visual, 

atau bahasa. Perbaikan fungsional merujuk adanya peningkatan pada aktifitas 

perawatan diri sendiri dan mobilitas, yang dapat terjadi sebagai konsekuensi dari 

perbaikan neurologis. Perbaikan paling sering melibatkan beberapa kombinasi 

dari peningkatan neurologis dan fungsional (Yulianti, 2006).  

Salah satu upaya untuk memperbaiki kondisi fungsional penderita adalah 

dengan mengikuti rehabilitasi medik. Jangka waktu mengikuti rehabilitasi medik 

tidak dapat dipastikan, tergantung keparahan cacat yang dialami penderita stroke. 

Keberhasilan mengikuti rehabilitasi medik salah satunya tergantung pada 

keteraturan penderita serta adanya motivasi  untuk  mengikuti  terapi. Rehabilitasi 
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medik dapat dilakukan dan dapat dijumpai di berbagai rumah sakit, salah satunya 

adalah Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Surabaya.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Setelah terserang stroke, penderita akan mengalami kecacatan, baik 

sementara maupun permanen, sehingga menyebabkan angka ketergantungan 

penderita kepada orang lain akan semakin tinggi. Pemberian terapi memang tidak 

dapat mengembalikan kondisi penderita seperti semula, namun hanya 

memperbaiki saraf motorik agar penderita tidak bergantung kepada orang lain 

dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari – hari. Perubahan fungsional  yang 

terjadi dikarenakan hilangnya sensori mengakibatkan penderita stroke tidak 

mampu berbicara (11,52%), kesulitan berjalan (16,43%), berpakaian (3,39%), 

mengendalikan buang air besar dan kecil (14,04%), mandi (14,04%), dan makan 

(3,39%) (Maryam, 2008)  

Perubahan mental juga terjadi setelah seseorang terserang stroke. perubahan 

mental dapat mempengaruhi dampak emosional, serta perubahan kepribadian 

yang berupa halusinasi dan depresi, khususnya bila hanya berbaring di tempat 

tidur, dengan demikian kebutuhan Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) tidak 

terpenuhi (Maryam, 2008). Data tersebut menunjukkan perubahan fungsi fisik 

yang terjadi pada pemenuhan untuk Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) 

sangat nampak jelas dan membuat penderita stroke semakin sulit untuk memenuhi 

kubutuhan aktivitas hidup dasarnya (Indahsari, 2013). 
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Agar dapat memperkecil kemungkinan terjadinya perburukan kemampuan 

fungsional, maka pasien harus dialokasikan ke pelayanan rehabilitasi berbasis 

terapi agar dapat melakukan aktivitas kehidupan sehari – hari (Legg & Langhorne, 

1993 dalam Gofir, 2009). Perbaikan dari aspek kesehatan harus diimbangi dengan 

aktivitas fungsional agar kebutuhan dasar sehari – hari yang berupa aktivitas fisik, 

kognitif dan emosi terpenuhi. Tingkat keberhasilan penderita stroke dalam 

menjalani aktivitas sehari – hari dinilai dari kemampuan merawat diri sendiri atau 

sering disebut aktivitas kehidupan sehari – hari personal. Aktivitas kehidupan 

sehari – hari yang dilakukan secara rutin akan membuat penderita lebih mandiri 

dan lebih percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki.  

Penelitian yang telah dilakukan oleh Santoso pada tahun 2003 mengenai 

kemandirian aktivitas makan, mandi dan berpakaian pada penderita stroke 6 – 24 

bulan pasca okupasi terapi, menyatakan bahwa sebanyak 92,3% penderita stroke 

tidak mandiri. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya ketidakmandirian 

penderita stroke pada penelitian tersebut adalah umur, penghasilan, malas 

beraktivits, keluarga yang sering membantu, merasa kurang bersih untuk mandi, 

merasa sulit berpakaian, depresi, demensia, stroke berulang dengan hemiparesis 

bilateral dan penyakit penyerta (parkinson).  

Penelitian ini dilakukan di RSU Haji Surabaya karena RSU Haji menjadi 

salah satu rumah sakit umum rujukan di Jawa Timur, khususnya untuk wilayah 

Surabaya Timur. Penyakit stroke yang ditangani di Instalasi Rehabilitasi Medik 

merupakan kunjungan terbanyak nomor 5 pada tahun 2014, yaitu sebanyak 650 

kunjungan dengan jumlah pasien 90 orang (Laporan Bulanan Instalasi 
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Rehabilitasi Medik, 2014). Di rehabilitasi medik, terdiri dari berbagai macam 

pasien pascastroke dengan berbagai macam gangguan atau kecacatan, mulai dari 

kelumpuhan, gangguan wicara, dan afasia. Beberapa pasien pascastroke sudah ada 

yang mandiri, namun masih mengikuti terapi dan bahkan sudah lebih dari tiga 

tahun, serta ada juga orang yang mengikuti terapi kurang dari 3 bulan sudah ada 

yang mandiri. Oleh karena itu, perlu diteliti mengenai faktor apa sajakah yang 

berhubungan dan menjadi penentu kemandirian aktivitas kehidupan sehari-hari. 

 

1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

Agar tidak menyimpang dari permasalahan yang telah dikemukakan dan 

dapat mencapai sasaran yang  diharapkan,  maka  permasalahan dibatasi  pada 

determinan kemandirian aktivitas hidup sehari – hari pascastroke yang meliputi 

usia, jenis kelamin, pekerjaan, tipe stroke, sisi kelumpuhan (hemiparesis), 

gangguan kognitif, depresi, intensitas mengikuti rehabilitasi, jenis terapi dan 

dukungan keluarga pada penderita pascastroke yang mengikuti rehabilitasi medik 

di Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Surabaya. Rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah “Apa saja determinan kemandirian Aktivitas Kehidupan Sehari-hari 

(AKS) pada pasien pascastroke?”. 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menganalisis determinan kemandirian aktivitas kehidupan sehari-hari 

(AKS) pada pasien pascastroke 
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1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi karakteristik demografi (umur, jenis kelamin, dan 

pekerjaan) pasien pascastroke. 

2. Mengidentifikasi karakteristik stroke (tipe stroke dan hemiparesis) 

pasien pascastroke 

3. Mengidentifikasi karakteristik terapi (banyaknya terapi yang dilakukan, 

intensitas terapi, dan lama mengikuti terapi) pasien pascastroke 

4. Mengidentifikasi komplikasi (gangguan kognitif dan depresi) pasien 

pascastroke 

5. Mengidentifikasi dukungan keluarga pasien pascastroke 

6. Mengidentifikasi kemandirian aktivitas kehidupan sehari-hari (AKS) 

pasien  pascastroke. 

7. Menganalisis  hubungan  karakteristik demografi (umur, jenis kelamin 

dan pekerjaan) dengan kemandirian aktivitas kehidupan sehari-hari 

(AKS) pasien pascastroke. 

8. Menganalisis hubungan karakteristik stroke (tipe stroke dan 

hemiparesis) dengan kemandirian aktivitas kehidupan sehari-hari 

(AKS) pasien pascastroke. 

9. Menganalisis hubungan karakteristik terapi (banyaknya terapi yang 

dilakukan, intensitas terapi, dan lama mengikuti terapi) dengan 

kemandirian aktivitas kehidupan sehari-hari (AKS) pasien pascastroke. 
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10. Menganalisis hubungan komplikasi (gangguan kognitif dan depresi) 

dengan kemandirian aktivitas kehidupan sehari-hari (AKS) pasien 

pascastroke. 

11. Menganalisis  hubungan dukungan keluarga dengan kemandirian 

aktivitas kehidupan sehari-hari (AKS) pasien pascastroke. 

12. Menganalisis faktor yang paling berpengaruh dan menjadi penentu 

kemandirian aktivitas kehidupan sehari-hari (AKS) pasien pascastroke. 

1.4.3 Manfaat Penelitian 

1. Bagi masyarakat 

Memberikan wawasan dan tambahan informasi mengenai faktor-faktor 

yang berhubungan dengan risiko penyakit stroke. 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  sumbangan  bagi 

institusi  pendidikan  sebagai  bahan  masukan  dalam  mengembangkan 

program studi gizi dan epidemiologi dalam mencegah penyakit stroke. 

3. Bagi Pihak Rumah Sakit 

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  masukan 

mengenai rehabilitasi medik terkait dengan fasilitas kesehatan maupun 

petugas. Selain itu penelitian ini bisa dijadikan bahan evaluasi untuk 

institusi kesehatan. 

4. Bagi Peneliti 

Melalui  penelitian  ini, ilmu yang didapatkan selama pendidikan 

diharapkan memberikan  manfaat dan dapat diterapkan dalam 
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kehidupan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

pengalaman  dalam  membuat  penelitian  ilmiah, serta menambah 

pengetahuan mengenai faktor yang berhubungan dan faktor penentu 

kemandirian pascastroke.  
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