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ABSTRAK 
HUBUNGAN ANTARA HIPERTENSI PADA PENDERITA STROKE PERDARAHAN 
INTRASEREBRAL AKUT DENGAN KELUARAN KLINIS 30 HARI PERAWATAN  
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Latar Belakang dan Tujuan 
Hipertensi sering dijumpai pada pasien stroke perdarahan intraserebral fase akut. Keadaan tersebut dapat 
mengakibatkan dampak buruk, yaitu semakin beratnya kerusakan otak yang berakibat meningkatnya 
disabilitas (kecacatan) dan mortalitas (kematian). Ada studi yang menyatakan bahwa peningkatan tekanan 
darah dapat menghasilkan derajat keparahan klinis yang lebih buruk. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui adanya hubungan  antara hipertensi dengan keluaran klinis setelah 30 hari perawatan pada 
penderita stroke perdarahan intraserebral akut. 
 
Metode  
Rancangan penelitian adalah Cohort Prospective Study dan pengambilan sampel dilakukan berturut-turut 
menurut kasus yang datang sesuai kriteria inklusi dan eksklusi. Subyek adalah penderita stroke 
perdarahan intraserebral akut yang diukur tekanan darahnya saat datang di rumah sakit dalam 48 jam 
setelah onset. Luaran klinis diukur dengan skala NIHSS, mRS dan Indeks Barthel yang dilakukan pada 
hari ke 30 setelah serangan stroke . 
 
Hasil  
Dari 24 subyek yang diteliti didapatkan bahwa subyek dengan skala NIHSS saat masuk rumah sakit berat 
terdapat pada hipertensi stage II 11 orang (45,8%) dan hipertensi stage I 1 orang (4,2%). Perbedaannya  
bermakna secara statistik dengan p=0,025 dan bermakna secara klinis dengan RO 11,000 (IK 95% 1,061-
114,086).  subyek dengan skala NIHSS 30 hari perawatan berat terdapat pada hipertensi stage II 9 orang 
(37,5%) dan hipertensi stage I 2 orang (8,3%). Perbedaannya  tidak bermakna secara statistik dengan 
p=0,276 dan tidak bermakna secara klinis dengan RO 2,813 (IK 95% 0,422-18,735).  Subyek dengan 
skala mRS berat terdapat pada 14 orang (58,3%) dengan hipertensi Stage II dan 4 orang (16,7%) dengan 
hipertensi Stage I. Hasil ini perbedaanya  tidak bermakna secara statistik dengan p=0,195, dan tidak 
bermakna secara klinis dengan RO 3,500 (IK 95% 0,499-24,558). Subyek dengan Indeks Barthel berat 
terdapat pada 16 orang (66,7%) dengan hipertensi Stage II dan 4 orang (16,7%) dengan hipertensi Stage I. 
Hasil ini perbedaanya  bermakna secara statistik dengan p=0,027, dan tidak bermakna secara klinis 
dengan RO 12,000 (CI 95% 0, 971-148,316) 
 
Kesimpulan 
Terdapat hubungan antara hipertensi pada stroke perdarahan intraserebral akut dengan luaran klinis 30 
hari perawatan yang diukur menggunakan skala indeks barthel. Pada pasien hipertensi stage II lebih 
banyak mengalami luaran klinis katagori tergantung dibandingkan dengan hipertensi stage I. 
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