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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Stroke masih menjadi pusat perhatian dalam bidang kesehatan dan kedokteran oleh

karena kejadian stroke yang semakin meningkat dengan berbagai penyebab yang semakin

bervariasi. Insidensi stroke hampir mencapai 17 juta kasus per tahun di seluruh dunia.1 Di

Indonesia data Riskesdas pada tahun 2013 menunjukkan bahwa 7 dari 1000 orang terkena

stroke.2 Dari seluruh angka kejadian stroke, 85% adalah stroke iskemik dan 15% adalah

stroke hemoragik.1

Stroke merupakan penyebab kematian kedua terbesar di dunia setelah penyakit

jantung.1 Setiap 7 orang yang meninggal di Indonesia, 1 diantaranya karena stroke.2 Selain

itu stroke dikenal luas sebagai penyakit yang menimbulkan disabilitas kompleks yang

mempengaruhi mobilitas fisik, keseimbangan, koordinasi, gangguan menelan, kemampuan

bicara serta penglihatan sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari dan membuat

penderita menjadi tidak produktif. Stroke juga berdampak terhadap meningkatnya biaya

hidup karena kebutuhan pengobatan yang harus dipenuhi oleh penderita.1

Stroke adalah suatu keadaan yang timbul karena gangguan peredaran darah di otak

yang menyebabkan terjadinya kematian jaringan otak sehingga mengakibatkan seseorang

menderita kelumpuhan atau kematian.3 Stroke dengan defisit neurologik yang terjadi tiba-

tiba dapat disebabkan oleh kondisi iskemik maupun hemoragik otak. Stroke iskemik

disebabkan oleh oklusi fokal pembuluh darah otak yang menyebabkan turunnya aliran

darah sebagai suplai oksigen dan glukosa sehingga muncul tanda dan gejala pada stroke.

Sedangkan stroke hemoragik terjadi karena pembuluh darah di otak pecah yang dapat

berupa perdarahan intraserebral atau perdarahan subarakhnoid.4
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Sebagian besar pasien stroke dapat dikelola dengan perawatan di bangsal atau melalui

UGD, namun sekitar 15-20% pasien membutuhkan penanganan di ruang perawatan

intensif (ICU).5 Intensive Care Unit (ICU) merupakan suatu fasilitas yang mandiri dari

rumah sakit dengan staf dan perlengkapan khusus untuk merawat pasien yang

memerlukan pemantauan ketat atau tindakan segera secara intensif.6 Pasien stroke dengan

status tidak stabil atau disertai keadaan yang mengancam jiwa membutuhkan perawatan

di ICU.5

Beberapa faktor seperti hipertensi, penyakit jantung, dan diabetes mellitus merupakan

penyebab utama seseorang mengalami stroke.7 Pasien stroke dengan karakteristik

berdasarkan usia rata-rata lebih dari 60 tahun dan jenis kelamin juga tercatat 60% adalah

pasien laki-laki. Komplikasi kardiovaskuler merupakan penyebab pasien stroke dirawat di

ICU, yakni 60% dari seluruh pasien. Beberapa komplikasi lain seperti infeksi berat

(12%), diikuti dengan gangguan respirasi (12%), dan trauma (7%).8 Pasien yang

menjalani perawatan di ICU RSUP Dr. Kariadi Semarang pada tahun 2010 – 2011

dilaporkan dengan jenis penyakit yang diderita pasien termasuk kategori penyakit berat

seperti stroke dengan prevalensi 11% atau lebih besar dari pneumonia (9%).9

Karakteristik perawatan pasien stroke di ICU disebutkan mengenai lama pasien

dirawat di ICU. Dalam suatu studi lama rawat pasien rata-rata 4 hari, angka ini meningkat

perlahan namun secara pasti dari waktu ke waktu tergantung berat penyakit yang

diderita.8 Lama rawat pasien di ICU RSUP Dr. Kariadi Semarang pada tahun 2010-2011

juga dilaporkan berkisar antara 0 – 100 jam.9 Data mengenai perawatan intensif pasien

stroke dengan komplikasi gangguan respirasi menunjukkan angka kematian pasien stroke

akut dengan intubasi, prevalensi sekitar 50% pasien dapat bertahan sampai dengan 30 hari

dan 30% bertahan selama 1 tahun.5
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Gambaran pasien stroke yang keluar dari ICU dalam suatu studi menunjukkan

terjadinya kematian yaitu 14 pasien stroke meninggal dalam 1 tahun terutama pasien

stroke hemoragik serebri. Sekitar 7% mortalitas terjadi pada periode inisial (semua

pasien meninggal dalam beberapa jam pertama serangan stroke).10

Data pasien berupa jenis kelamin, usia, komplikasi penderita stroke yang menyertai

sampai dengan outcome pasien setelah mendapatkan perawatan penting untuk diketahui

karena dapat menjadi pertimbangan saat evaluasi penatalaksanaan stroke terutama di ICU

dan dalam upaya pencegahan terhadap outcome yang tidak diinginkan. Banyak penelitian

yang membahas tentang faktor risiko, profil klinis pasien stroke, dan penatalaksanaan

penyakit stroke, namun data mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan outcome

pasien stroke terutama di ICU masih sangat terbatas. Pengetahuan mengenai outcome

pasien stroke di ICU juga sangat membantu dalam perkembangan data epidemiologi

stroke. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai

faktor – faktor yang berhubungan dengan outcome pasien stroke yang dirawat di ICU

RSUP Dr. Kariadi Semarang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai

berikut :

“Apa saja faktor – faktor yang berhubungan dengan outcome pasien stroke yang

dirawat di ICU RSUP Dr. Kariadi Semarang?”
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1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengidentifikasi dan mempelajari faktor-faktor yang berhubungan dengan

outcome pasien stroke yang dirawat di ICU RSUP Dr. Kariadi Semarang.

1.3.2 Tujuan Khusus

1) Untuk mengetahui distribusi pasien stroke menurut data demografi yakni jenis

kelamin dan usia.

2) Untuk mengetahui pernyakit yang diderita pasien selain penyakit stroke.

3) Untuk mengetahui komplikasi yang paling banyak dialami pasien stroke saat

dirawat di ICU selama periode Januari 2013 – Desember 2014.

4) Untuk mengetahui lama pemakaian ventilator mekanik pada pasien yang dirawat di

ICU selama periode Januari 2013 – Desember 2014.

5) Untuk mengetahui lama perawatan pasien stroke di ICU selama periode Januari

2013 – Desember 2014.

6) Untuk mengetahui perbandingan outcome pasien stroke yang dirawat di ICU yakni

pasien yang keluar hidup dan mati.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Sebagai pengalaman dan memperluas pengetahuan serta dapat mengaplikasikan ilmu

yang telah didapat, misalnya dalam pelaksanaan survei epidemiologi penyakit stroke.
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1.4.2 Manfaat Klinis

Faktor-faktor yang berhubungan dengan pasien stroke yang dirawat di ICU dapat

digunakan sebagai pertimbangan evaluasi terhadap upaya meningkatkan penatalaksanaan

dan pencegahan terhadap komplikasi dan kematian pasien stroke.

1.4.3 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dapat dikembangkan dan digunakan sebagai tambahan referensi

bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No. Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil

1. Greer,
DM, et al.
2008.
Impact of
Fever on
Outcome
in Patients
With
Stroke and

Neurologic Injury

Menggunakan
metode
separate
meta-analysis
untuk setiap
outcome dari
sebanyak 7
pengukuran.

Demam atau peningkatan
temperatur tubuh secara
signifikan berhubungan
dengan outcome yang
buruk pada pasien stroke.
Risiko relatif dari outcome
yang buruk pada pasien
stroke dengan demam
adalah mortalitas 1,5; GCS
skala 1,3; Bathel Index 1,9;
lama rawat di ICU 2,8; dan
lama rawat di RS 3,2.

1) Penelitian berbeda berdasarkan variabel dan lokasi yaitu penelitian di atas menentukan

demam sebagai variabel yang berpengaruh terhadap outcome, sedangkan pada penelitian

yang akan dilakukan menentukan lebih dari 1 variabel. Berdasarkan lokasi penelitian di

atas berada di Massachusetts General Hospital, Boston, sedangkan penelitian yang akan

dilakukan berada di ICU RSUP Dr. Kariadi Semarang, Indonesia.
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2. Tobi K, Okojie

N. 2013.

Characteristics

and outcome of

stroke patients

with

cerebrovascular

accident at the

intensive care

unit of a tertiary

hospital in

Nigeria.

Data karakteristik
demografi, gambaran
klinis, pilihan terapi,
dan outcome seluruh
pasien stroke yang
dirawat di ICU
diambil dari rekam
medis periode
Januari 2002 sampai
Januari 2012 dan
dianalisis. Variabel
utama outcome
adalah mortalitas di
ICU, jenis stroke
baik iskemik maupun
hemoragik, lama
perawatan, apakah
pasien dikirim dari
bangsal stroke atau
UGD.

Total 36 pasien stroke yang

dirawat di ICU dalam periode

penelitian didapatkan 5.6%

dari total pasien ICU. Rasio

laki-laki:perempuan 2:1 dan

pasien rata-rata usia >60

tahun (55.6%). Angka

kematian pasien stroke yang

dirawat di ICU 77.8%.

Mortalitas pasien stroke berat

yang dirawat di ICU terjadi 4

kali lebih dibanding pasien

non-stroke yang dirawat di

ICU (p=0.002, OR=4.472).

Namun, stroke berat tidak

memiliki pengaruh signifikan

terhadap lama perawatan di

ICU (p=0.454, OR=1.464).

2) Penelitian berbeda berdasarkan desain penelitian dan kriteria subjek penelitian yaitu

penelitian di atas pasien sebelum dan sesudah stroke sebagai studi kontrol, sedangkan

penelitian ini menentukan pasien yang sudah didiagnosis stroke. Berdasarkan lokasi

penelitian di atas dilakukan di ICU RS Pendidikan Benin, Nigeria, sedangkan penelitian ini

dilakukan di ICU RSUP Dr. Kariadi, Semarang.


