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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Stroke sebagai problem neurologis serius yang paling sering dijumpai 

di dunia, masih merupakan kontributor utama terhadap morbiditas, disabilitas 

fungsional dan mortalitas, baik di negara-negara maju maupun negara-negara 

berkembang (Lamsudin, 1996). Prognosis penderita yang terkena stroke dapat 

pulih komplit atau menimbulkan cacat motorik, sensorik maupun fungsi luhur 

antara lain berupa gangguan fungsi kognitif yang dapat berlanjut menjadi 

demensia ( Setyopranoto et al, 2000).  

Demensia adalah suatu sindrom penurunan fungsi kognisi yang dapat 

bermanifestasi sebagai gangguan memori, disertai dua atau lebih domain 

kognitif lainnya (atensi, bahasa, praksis, orientasi dan fungsi eksekutif) yang 

cukup berat sehingga menyebabkan gangguan aktifitas harian yang dibuktikan 

dengan pemeriksaan klinik dan tes neuropsikologi (Anam, 2007).  

Pada tahun 2005 penderita demensia di kawasan Asia Pasifik 

berjumlah 13,7 juta orang dan menjelang tahun 2050 jumlah ini diperkirakan 

akan meningkat menjadi 64,6 juta orang (ADI, 2006). Wilcock (2007) 

menyebutkan bahwa stroke simptomatik meningkatkan risiko demensia 

hingga 9 kali lipat serta stroke lesi hemisfer kiri dapat mengakibatkan 

peningkatan risiko terjadinya demensia pasca stroke. 
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Penelitian tentang munculnya demensia pada kelompok penderita 

stroke dilaporkan oleh Tatemichi (1990), menyimpulkan pada 252 penderita 

yang 3 bulan sebelumnya menderita stroke didapatkan 26,3% mengalami 

demensia. Angka ini lebih tinggi dari kelompok pembanding (kontrol) yaitu 

3,2 %. Penelitian Harshey (1987) pada penderita yang dalam 3 bulan terakhir 

menderita stroke ringan, TIA (Transient Ischemic Attack) atau RIND 

(Reversible Ischemic Neurologic Deficit) didapatkan 23,5% menderita 

demensia, 23,5% menderita demensia borderline dan pada 53% tidak 

ditemukan gejala demensia (Lumbantobing, 2002). Penelitian oleh Indra 

(2001) menunjukkan dari kelompok penderita stroke sebanyak 51,2% 

menderita demensia sedangkan Lamsudin (2000) melaporkan frekuensi 

demensia pasca stroke cukup tinggi yaitu 62% (Martini et al., 2000).  

Wilcock (2007) menyebutkan adanya peningkatan risiko stroke pada 

penderita stroke lesi hemisfer kanan, namun penelitian-penelitian yang telah 

ada tidak menyebutkan perbedaan kejadian demensia pada stroke lesi hemisfer 

kiri dan stroke lesi hemisfer kanan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka 

diadakan penelitian mengenai apakah ada perbedaan  kejadian demensia pada 

stroke lesi hemisfer kiri dan stroke lesi hemisfer kanan di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta. 

B. Perumusan masalah 

Apakah ada perbedaan kejadian demensia pada stroke lesi hemisfer 

kiri dan stroke lesi hemisfer kanan di RSUD Dr. Moewardi Surakarta? 
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C. Tujuan penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan 

kejadian demensia pada stroke lesi hemisfer kiri dan stroke lesi hemisfer 

kanan di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Memberikan tambahan pengetahuan untuk menjelaskan apakah ada 

perbedaan kejadian demensia pada stroke lesi hemisfer kiri dan stroke 

lesi hemisfer kanan. 

b. Menemukan kejadian demensia pada penderita stroke lesi hemisfer 

kiri dan stroke lesi hemisfer kanan di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

2. Manfaat praktis 

Sebagai masukan untuk penatalaksanaan yang efektif dan efisien 

pada penderita pasca stroke sehingga dapat mencegah kejadian demensia. 
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