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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang Masalah  

 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa penyakit kritis 

menjadi penyebab utama kematian di dunia yang membunuh 38 juta orang setiap 

tahunnya, dinilai negara-negara miskin dan berkembang sangat rendah dalam upaya 

pencegahan penyakit (Pikiran Rakyat, 2016). Dari total kematian di dunia stroke 

merupakan penyebab kematian terbesar kedua setelah penyakit jantung yaitu 

sebesar 11,13%. Pada tahun 2010, prevalensi stroke secara global telah mencapai 

33 juta orang, dengan 16,9 juta orang diantaranya menderita stroke untuk yang 

pertama kali. Fakta di Amerika Serikat memperlihatkan bahwa stroke menjadi 

penyebab kematian keempat yang membunuh sekitar 129.000 orang setiap tahunya 

dan diperkirakan ada 1 orang di Amerika Serikat menderita stroke setiap 20  detik 

(American Heart Association, 2014). 

Menurut hasil survey yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, 

penyakit tidak menular yang menjadi pembunuh utama yaitu antara lain, stroke, lalu 

penyakit jantung, diabetes dengan komplikasi, TBC, Hipertensi dengan 

komplikasinya, dan penyakit paru-paru kronis. Dalam survey tersebut menyebutkan 

bahwa perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia mengubah proporsi kematian. 

Salah satu contoh saja pada tahun 1990-an penyakit stroke hanya menempati urutan 

keempat, sedangkan saat ini menjadi pembunuh  nomor satu di Indonesia. Hal yang 

sama juga terjadi pada tahun 2015, stroke menjadi pembunuh nomor satu 

masyarakat Indonesia kemudian diikuti dengan serangan jantung dan kanker 

(Pikiran Rakyat, 2016). 

Berdasarkan hasil dari Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) tahun 2013 

prevalensi penyakit stroke di Indonesia meningkat tajam seiring bertambahnya 

umur. Kasus stroke tertinggi yang terdiagnosis tenaga kesehatan terjadi pada usia 

>75 tahun  sebesar 43,1% dan terendah pada kelompok usia 15-24 tahun sebesar 

0,2%. Prevalensi berdasarkan jenis kelamin yaitu lebih banyak pada laki-laki 
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sebesar 7,1% dibandingkan dengan perempuan yaitu 6,8%. Berdasarkan tempat 

tinggal, prevalensi di perkotaan lebih tinggi sebesar 8,2% dibandingkan dengan 

daerah pedesaan sebesar 5,7% (Kemenkes, 2013). 

Berdasarkan data 10 besar penyakit terbanyak di Indonesia tahun 2013, 

prevalensi kasus stroke di Indonesia berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan 

sebesar 7,0 per mill dan 12,1 per mill untuk yang terdiagnosis memiliki gejala 

stroke. Prevalensi tertinggi terdapat di provinsi Sulawesi Utara sebesar 10,8% dan 

terendah di provinsi Papua sebesar 2,3%. Provinsi Lampung memiliki angka 

kejadian sebanyak 42.815 orang sebesar 7,7%. Diperkirakan kasus stroke yang 

paling banyak terjadi di Indonesia adalah Stroke Non Hemoragik dengan presentase 

85-87% dari semua kasus stroke (Taufiqurrahman, 2016). 

Stroke merupakan gangguan fungsi saraf akut yang disebabkan oleh 

gangguan peredaran darah di otak yang terjadi secara mendadak dengan tanda dan 

gejala klinik baik fokal maupun global yang berlangsung selama 24 jam atau dapat 

menimbulkan kematian yang disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak. 

Berdasarkan proses patologinya, stroke dibagi menjadi 2 jenis utama, yaitu stroke 

Non Hemoragik dan Stroke Hemoragik ( Truelsen et al., 2001). 

Stroke Non Hemoragik atau yang biasa disebut dengan iskemik disebabkan 

oleh adanya sumbatan pada aliran darah menuju otrak dan merupakan jenis patologi 

paling umum yang mencakup 80 % dari semua jenis stroke yang sering terjadi. 

Stroke Non Hemoragik/ iskemik merupakan suatu kondisi stroke yang diakibatkan 

terganggunya aliran darah yang menuju ke otak. Terdapat 3 penyebab utama dari 

gangguan aliran darah menuju otak yang menjadi dasar patologi dari stroke 

iskemik, yaitu trombosis, emboli, dan systemic hypoperfusion. Selain itu juga 

terdapat sejumlah faktor risiko yang mengikuti penyakit stroke non hemoragik 

tersebut yaitu meliputi hipertesi, diabetes melitus, hiperkolesterol, obesitas, 

merokok, kurang berolahraga menjadi sederet faktor-faktor pendukung angka 

kejadian stroke di masyarakat saat ini (Darmawan, 2016). 

Berangkat dari penjelasan di atas, lama waktu seseorang dalam dirawat 

hingga membaik memang sulit diprediksi. Hal tersebut juga tergantung dari faktor 

risiko internal dan faktor risiko eksternal, faktor risiko internal seperti usia jenis 
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kelamin, ras, dan genetik, untuk faktor yang dapat dirubah yaitu diantaranya seperti 

hipertensi, merokok, diabetes, obesitas, dan kadar kolestrol yang mempengaruhi 

lama waktu rawat inap pasien stroke non hemoragik. Terdapat beberapa metode 

yang dapat digunakan dalam memodelkan lama waktu seseorang dalam proses 

penyembuhan seseorang dirawat hingga membaik/ meninggal, analisis uji hidup 

merupakan suatu analisis terhadap individu-individu satu populasi dengan 

memusatkan perhatian pada lamanya waktu individu menjalankan fungsinya 

dengan baik sampai membaik atau kematian individu tersebut. Berhubung penyakit 

stroke non hemoragik merupakan penyakit dengan jumlah pasien rawat inap 

terbanyak selama tahun 2017 di RSUD Salatiga, Jawa Tengah, maka dipilihlah  

RSUD Salatiga sebagai tempat penelitian. RSUD Salatiga berada di Provinsi Jawa 

Tengah merupakan salah satu rumah sakit milik pemerintah yang ada di kota 

Salatiga, Jawa Tengah. Rumah sakit ini dijadikan sebagai rumah sakit rujukan dari 

rumah sakit pemerintah luar kota Salatiga dan puskesmas sekitarnya. Selain itu 

rumah sakit ini juga memiliki rekomendasi pelayanan terapi yang terbaik bagi 

pasien penderita penyakit stroke non hemoragik.  

Untuk mendukung dalam penelitian ini digunakan pendekatan yang terbaik 

dalam menganalisis lama waktu rawat inap pasien stroke non hemoragik ini yaitu 

dengan menggunakan analisis Regresi Cox. Regresi Cox lebih sering diterapkan 

pada bidang kesehatan. Pada Regresi Cox juga sering dijumpai kejadian bersama 

atau terjadinya data ties, yang menyebabkan adanya perbedaan dalam menentukan 

parameter Regresi Cox. Dengan demikian, untuk mengatasi terjadinya data ties 

tersebut dapat didekati dengan metode breslow, efron, atau exact. Dari  penjelasan 

diatas, maka menjadi penting untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi lama waktu rawat inap pasien stroke non hemoragik pada data 

kejadian bersama sehingga dapat diketahui risiko kegagalan bagi pasien stroke non 

hemoragik dalam lama waktu proses penyembuhan. 

Maka diperlukan penelitian mengenai analisis lama waktu rawat inap pasien 

stroke non hemoragik berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam 

penelitian ini penulis menganalisis data pasien penyakit stroke non hemoragik di 

RSUD Salatiga, Jawa Tengah dengan mengambil judul : (Analis Lama Waktu 
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Rawat Inap Pasien Stroke Non Hemoragik dengan Pendekatan Regresi Cox 

Proportional Hazard (Studi kasus : Pasien Stroke Non Hemoragik di RSUD Kota 

Salatiga, Jawa Tengah Tahun 2017), dengan variabel bebas yang digunakan dalam 

analisis yaitu jenis kelamin, perokok, tekanan darah sistolik, tekanan darah 

diastolik, kolestrol total, LDL, GDS, usia, lama waktu dirawat, dan status. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Persamaan Regresi Cox Proportional Hazard manakah yang terbaik antara  

metode breslow, efron, dan exact dalam menggambarkan kejadian bersama 

pada kasus lama waktu rawat inap pasien penyakit stroke non hemoragik di 

RSUD Salatiga, Jawa Tengah? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi lama waktu rawat inap pasien 

penyakit stroke non hemoragik berdasarkan persamaan terbaik Regresi Cox 

Proportional Hazard  beserta hazardnya ? 

1.3 Batasan Masalah  

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas, maka dalam laporan 

ini diberikan batasan-batasan sebagai berikut:  

1. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari RSUD 

Salatiga, Jawa Tengah. Data tersebut merupakan data rekam medis dari 

pasien yang terkena penyakit stroke non hemoragik periode tahun 2017.  

2. Pengukuran pertama dilakukan ketika pasien awal masuk rumah sakit. 

3. Tipe data tersensor di dalam skripsi ini yaitu tersensor kanan. 

4. Metode analisa yang digunakan adalah statistika deskriptif, regresi Cox 

Proportional Hazard dengan metode breslow, efron, dan exact.  

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui persamaan Regresi Cox Proportional Hazard yang 

terbaik berdasarkan metode breslow, efron, dan exact dalam menggambarkan 

kejadian bersama pada kasus lama waktu rawat inap pasien penyakit stroke 

non hemoragik di RSUD Salatiga, Jawa Tengah. 
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2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi lama waktu rawat inap 

pasien stroke non hemoragik serta sejauh mana pengaruhnya berdasarkan 

persamaan terbaik Regresi Cox Proportional Hazard. 

1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai 

tingkat ketahanan dan faktor yang paling mempengaruhi pasien penyakit 

stroke non hemoragik di RSUD Salatiga, Jawa Tengah, serta  dapat menjadi 

bahan acuan agar pemerintah atau instansi terkait guna memberikan 

langkah-langkah untuk menekan angka penyakit stroke non hemoragik di 

RSUD Salatiga, Jawa Tengah. 

2. Menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat untuk menjaga 

pola hidup yang lebih baik untuk mencegah penyakit stroke non hemoragik.



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


