
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Stroke adalah suatu tanda klinis yang berkembang cepat akibat gangguan 

otak fokal (atau global) dengan gejala - gejala yang berlangsung selama 24 

jam atau lebih dan dapat menyebabkan kematian tanpa adanya penyebab 

lain yang jelas selain vaskuler (WHO, 2006). 

Secara garis besar stroke dapat dibagi menjadi dua yaitu stroke iskemik 

dan stroke hemoragik. Di negara Barat dari seluruh penderita stroke yang 

terdata, 80% merupakan jenis stroke iskemik sementara sisanya merupakan 

jenis stroke hemoragik (Kabi, et al, 2015). 

Berdasarkan Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar Nasional) tahun 2013, 

prevalensi nasional stroke adalah 7.0% (menurut diagnosis tenaga 

kesehatan). Sebanyak 14 Provinsi dari 33 Provinsi di Indonesia memiliki 

prevalensi diatas prevalensi nasional. Salah satu nya yaitu provinsi DKI 

Jakarta dengan prevalensi 9.7%. Dari seluruh kejadian stroke, duapertiganya 

adalah stroke iskemik dan sepertiganya adalah  stroke hemorrhagic. Disebut 

stroke iskemik karena adanya sumbatan pembuluh darah oleh 

thromboembolic yang mengakibatkan daerah di bawah sumbatan tersebut 

mengalami iskemik. 

Stroke iskemik adalah tanda klinis disfungsi atau kerusakan jaringan otak 

yang disebabkan oleh kurangnya aliran darah ke otak sehingga mengganggu 

kebutuhan darah dan oksigen di otak. Faktor risiko yang memicu tingginya 

angka kejadian stroke iskemik adalah faktor yang tidak dapat dimodifikasi 

(non-modifiable risk factors) seperti usia, ras, gender, genetik, dan riwayat 

Transient Ischemic Attack atau stroke sebelumnya. Sedangkan faktor yang 

dapat dimodifikasi (modifiable risk factors) berupa hipertensi, merokok, 

diabetes, obesitas, dan dislipidemia (Dinata, et al,  2013).  
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Dislipidemia diketahui sebagai salah satu faktor risiko terjadinya stroke 

iskemik. Sementara ada beberapa literatur  menyebutkan bahwa peranannya 

dalam patogenesis stroke iskemik belum jelas. Akan tetapi, studi telah 

membuktikan bahwa terdapat adanya hubungan antara dislipidemia dengan 

stroke iskemik. Menurut penelitian di St.Marina University of Varna, 

Bulgaria,  prevalensi penurunan kadar HDL-C dan peningkatan kadar LDL-

C, secara signifikan meningkat pada pasien stroke iskemik (Arabadzhieva, 

et al, 2014). 

Sementara di Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Cintya et al di 

RSUD Kab.Solok Selatan  menyatakan bahwa sebagian pasien dengan 

stroke iskemik memiliki kadar kolesterol yang tinggi (Dinata, et al, 2013). 

Islam sangat memperhatikan soal kesehatan dengan cara antara lain 

mengajak dan menganjurkan untuk menjaga dan mempertahankan 

kesehatan yang telah dimiliki setiap orang. Anjuran menjaga kesehatan itu 

bisa dilakukan dengan tindakan preventif (pencegahan) dan represif 

(pelenyapan penyakit atau pengobatan). Secara preventif, perhatian Islam 

terhadap kesehatan ini dapat dilihat dari anjuran Rasulullah SAW terhadap 

pemeliharaan kebersihan. Beberapa kegiatan yang dapat menopang 

kesehatan adalah dengan menjaga kebersihan pakaian, perbaikan kualitas 

dan sistem sanitasi, serta kualitas makanan (Kaelany, 2005; Husin, 2014). 

 Dalam menjaga kualitas makanan, Al-Qur’an menekankan bahwa 

makanan itu harus memenuhi kualifikasi halalan tayyiban (halal dan baik). 

Hal tersebut dapat mempengaruhi konsumsi makan seseorang yang juga 

dapat mempengaruhi status gizi orang tersebut karena makanan yang tidak 

dinilai gizinya secara cermat dapat menimbulkan gangguan pada jaringan 

tubuh atau kesehatan tubuh contohnya pada penyakit degeneratif stroke 

(Husni, 2014; Pinzon dan Laksmi, 2010). 

Al-Qur’an telah memberikan tuntunan bahwa pola mengkonsumsi 

makanan yang diperintahkan adalah secara seimbang dan secukupnya sesuai 

kebutuhan tubuh dan tidak berlebih-lebihan. Penerapan pola makan dan 
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konsumsi makanan yang tidak seimbang akan mendatangkan bahaya di 

antaranya adalah berbagai macam penyakit degeneratif (Hardisman, 2010).  

Sehingga perlu dibahas mengenai prevalesi dislipidemia pada pasien 

stroke iskemik di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional serta tinjauannya dari 

sisi agama Islam.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan  uraian dalam latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut : 

1. Prevalensi dislipidemia pada pasien stroke iskemik berulang dirawat 

jalan dan/atau rawat inap Rumah Sakit Pusat Otak Nasional periode 

2015 – Juni 2017.  

2. Pandangan Islam mengenai dislipidemia pada pasien stroke iskemik 

berulang dirawat jalan dan/atau rawat inap Rumah Sakit Pusat Otak 

Nasional periode 2015 – Juni 2017.  

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

1 Berapakah  prevalensi dislipidemia pada pasien stroke iskemik berulang 

di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional periode 2015 – Juni 2017? 

2 Apa jenis profil  lipid yang menjadi faktor risiko terhadap terjadinya 

stroke iskemik berulang Rumah Sakit Pusat Otak Nasional periode 2015 

– Juni 2017? 

3 Bagaimana pandangan Islam mengenai dislipidemia pada pasien stroke 

iskemik berulang dirawat jalan dan/atau rawat inap Rumah Sakit Pusat 

Otak Nasional periode 2015 – Juni 2017.  
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1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Mengetahui prevalensi dislipidemia pada pasien stroke iskemik 

berulang dirawat jalan dan/atau rawat inap Rumah Sakit Pusat Otak 

Nasional periode 2015 – Juni 2017 dan tinjauannya dari sisi Islam.  

1.4.2 Tujuan Khusus 

a. Diketahuinya prevalensi dislipidemia pada pasien stroke iskemik 

berulang dirawat jalan dan/atau rawat inap Rumah Sakit Pusat Otak 

Nasional periode 2015 – Juni 2017.  

b. Diketahuinya jenis profil lipid yang  menjadi risiko terhadap 

terjadinya stroke iskemik berulang dirawat jalan dan/atau rawat inap 

Rumah Sakit Pusat Otak Nasional periode 2015 – Juni 2017. 

c. Diketahuinya pandangan Islam mengenai dislipidemia pada pasien 

stroke iskemik berulang dirawat jalan dan/atau rawat inap Rumah 

Sakit Pusat Otak Nasional periode 2015 – Juni 2017.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bidang Teoritik 

a. Membuktikan berapa banyak prevalensi pasien stroke iskemik 

dengan dislipidemia. 

1.5.2 Bidang Metodologi  

a. Membuktikan  metode penelitian sesuai dengan tujuan peneletian 

yang akan dicapai. 

1.5.3 Bidang Aplikatif 

a. Menjadikan data hasil penelitian sebagai bahan pengetahuan bagi 

praktisi mahasiswa dan praktisi kesehatan.  

 

 


