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ABSTRAK 
 

Pratiwi Wulandari. G.0005154. 2009. Hubungan antara Lamanya Waktu 
Pengambilan CT Scan dan Terjadinya Gambaran Infark pada Stroke Non 
Hemoragik di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
 

Stroke non hemoragik terjadi karena berkurangnya suplai darah ke suatu area 
di jaringan otak sehingga dapat mengakibatkan kematian jaringan yang disebut 
infark. Pemeriksaan CT Scan merupakan gold standard untuk menentukan 
diagnosis penderita stroke, dimana gambaran infark akan tampak pada 
pemeriksaan CT Scan kepala penderita stroke non hemoragik. Namun jika 
pemeriksaan dilakukan pada beberapa jam awal stroke, bisa saja pada CT Scan 
tidak menunjukkan adanya gambaran infark. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui adakah hubungan antara lamanya waktu pengambilan CT Scan 
dan terjadinya gambaran infark pada stroke non hemoragik. Dengan mengetahui 
diagnosis stroke seawal mungkin dapat ditentukan terapi yang sesuai, sehingga 
diharapkan dapat menurunkan angka kematian akibat stroke.  

Penelitian ini bersifat observasional analitik dengan pendekatan metode 
Cross Sectional dan mengambil lokasi di unit rawat inap bagian saraf RSUD Dr. 
Moewardi Surakarta.  Subjek penelitian adalah penderita stroke yang sudah 
dilakukan pemeriksaan CT scan kepala dengan kesimpulan stroke non hemoragik. 
Sampel diambil secara purposive random sampling dengan jumlah sampel 
sebanyak 30, yaitu 19 untuk yang melakukan pemeriksaan CT Scan ≤24 jam dan 
11 untuk yang melakukan pemeriksaan CT Scan >24 jam. Instrument penelitian 
menggunakan kuesioner dan hasil pemeriksaan CT Scan kepala. Data yang 
diperoleh, diolah dan dianalisis menggunakan uji koefisien kontingensi. 

Dengan α = 0,05, setelah dilakukan perhitungan analisis dengan Chi Square 
didapatkan nilai χ2 hitung (11,578) lebih besar dari nilai χ2 tabel (3,841), sehingga 
dapat disimpulkan secara statistik terdapat hubungan yang bermakna antara 
lamanya waktu pengambilan CT scan dan terjadinya gambaran infark pada stroke 
non hemoragik. Selanjutnya koefisien kontingensi C dihitung dan diperoleh hasil 
C = 0,9.  

Sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 
yang kuat antara lamanya waktu pengambilan CT scan dan terjadinya gambaran 
infark pada stroke non hemoragik dan secara statistik bermakna (p < 0,05). 

 
 

 
Kata kunci : stroke non hemoragik – CT Scan kepala – gambaran infark 
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ABSTRACT 

 

Pratiwi Wulandari. G0005154. 2008. The Relationship Between the Length of 
CT Scan Taking and The Occurrence of Infarct Image in Non-Hemorrhagic 
Stroke at RUSD Dr. Moewardi Surakarta 
 

Non-hemorrhagic stroke happens because of the lack of blood supply in to 
the area of brain tissue so that it can cause tissue death called infarct. The CT 
Scan examination is a gold standard to determine the stroke sufferer diagnosis, in 
which the infarct image will appear in the CT Scan examination of non-
hemorrhagic stroke sufferer’s head. However, if the examination is done only 
several hours of early stroke, it can be happened that the CT Scan does not show 
the infarct image. The purpose of the research is to know the whether there is a 
relationship between the length of CT Scan taking with the occurrence of infarct 
image in non-hemorrhagic stroke. By knowing the stroke diagnosis as early as 
possible, then it can be determined the appropriate therapy, so that it is expected 
to decrease the death rate caused by stroke. 

This research is an analytic observational research with cross-sectional 
method approach and it take the location in in-house room of nerve section in 
RSUD Dr. Moewardi Surakarta. The subject of the research is stroke sufferer who 
undergone head CT Scan examination with the diagnosis of non-hemorrhagic 
stroke. The sample is taken by using purposively random sapling with the number 
of the sample is 30, that is 19 who undergone a CT Scan in ≤ 24 hours and 11 
who undergone the CT scan examination in > 24 hours. The research instruments 
used are questionnaire and head CT Scan Result. The data acquired is managed 
and analyzed by using contingency coefficient test. 

With the α = 0,05, after it is done a analysis calculation by using Chi 
Square, then it is derived a calculation of x2 value (11,578) that is bigger that the 
table x2 value (3,841), so that it can be concluded that statistically there is a 
significant relationship between the length of CT Scan taking and the occurrence 
of infarct image in the non-hemorrhagic stroke. Then, the C contingency 
coefficient is calculated and the result is C = 0,9. 

So that it this research, it can be concluded that there is a strong 
relationship between the length of CT Scan taking and the occurrence of infarct 
image in non-hemorrhagic stroke and it is statistically signifikan (p < 0,05) 

 
 
Key word: non-hemorrhagic stroke—head CT Scan—infarct image      
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Stroke adalah sindroma klinis yang awal timbulnya mendadak, progesi 

cepat, berupa defisit neurologis fokal dan atau global, yang berlangsung 24 

jam atau lebih atau langsung menimbulkan kematian, dan semata-mata 

disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak non traumatik (Arif et al, 

2000). 

Menurut Lumbantobing (2002), penyakit stroke sudah menjadi pembunuh 

nomor tiga di Indonesia setelah penyakit infeksi dan jantung koroner. Sekitar 

28,5 persen penderita penyakit stroke di Indonesia meninggal dunia. Di Eropa, 

stroke merupakan penyakit berbahaya kedua setelah penyakit jantung koroner. 

Di antara 100 pasien rumah sakit, sedikitnya dua orang merupakan penderita 

stroke. Jika tidak ditangani dengan segera maka penderita stroke bisa berakhir 

dengan kematian atau kecacatan, yakni lumpuh dimensial atau pikun dan 

gangguan lain seperti sulit bicara dan melakukan kegiatan lainnya. 

Data dari NHLB's Farmingham Heart Study, di Amerika Serikat 

diperkirakan terdapat 600.000 yang terdiri dari 500.000 penderita stroke baru 

dan 100.000 penderita stroke ulang. Di Indonesia, belum ada data 

epidemologis stroke yang lengkap, tetapi proporsi penderita stroke dari tahun 

ke tahun cenderung meningkat. Hal ini terlihat dari laporan survei Kesehatan 

Rumah Tangga Depkes RI di berbagai rumah sakit di 27 provinsi di Indonesia. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Hasil survei itu menunjukkan terjadinya peningkatan antara tahun 1984 

sampai tahun 1986, dari 0,72 per 100 penderita pada tahun 1984 menjadi 0,89 

per 100 penderita pada tahun 1986. Di RSU Banyumas, pada tahun 1997 

pasien stroke yang rawat inap sebanyak 255 orang, pada tahun 1998 sebanyak 

298 orang, pada tahun 1999 sebanyak 393 orang, dan pada tahun 2000 

sebanyak 459 orang ( Tjipto, 2002 ). 

Pada tahun 2020 diperkirakan 7,6 juta orang akan meninggal karena 

stroke. Peningkatan tertinggi akan terjadi di negara berkembang, terutama di 

wilayah Asia-Pasifik. Di Indonesia, terjadi sekitar 800-1.000 kasus stroke 

setiap tahunnya ( Wiryanto, 2004 ). 

Mengingat tingginya angka kejadian stroke tersebut maka diperlukan 

diagnosis stroke seawal mungkin untuk menentukan terapi yang sesuai, 

sehingga diharapkan dapat menurunkan angka kematian yang disebabkan 

stroke. Sebelum menentukan terapi kita perlu mengetahui dahulu penyebab 

antara kedua jenis stroke yaitu stroke hemoragik dan non hemoragik 

(iskemik).  

Menurut Wiryanto (2004), stroke hemoragik terjadi bila salah satu 

pembuluh darah di otak bocor atau pecah. Darah yang keluar dari pembuluh 

darah yang bocor itu kemudian mengenai jaringan otak sekitarnya, sehingga 

menimbulkan kerusakan. Selain itu, sel-sel otak pada bagian lain dari bocoran 

atau pecahan itu juga akan mengalami kekurangan darah dan kerusakan. 

Sedangkan pada stroke iskemik, sekitar 80 persen stroke disebabkan oleh 

aterosklerosis atau menumpuk dan mengerasnya lemak yang mengandung 
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kolesterol (plak) dalam pembuluh darah. Pertumbuhan plak membuat dinding 

dalam arteri menjadi kasar. Permukaan yang tidak rata tersebut dapat 

menimbulkan perputaran aliran darah di sekitar timbunan bagai sebuah batu 

besar di tengah aliran sungai deras yang bisa memicu terbentuknya gumpalan. 

Karena adanya perbedaan penyebab tersebut maka timbul perbedaan 

dalam terapinya. Oleh karena itu, untuk membedakan antara stroke hemoragik 

dan iskemik saat ini telah rutin dilakukan pemeriksaan CT scan sebagai gold 

standard. Pada pemeriksaan CT scan akan didapatkan gambaran abnormal 

yang berbeda antara stroke hemoragik dan iskemik. Lesi berupa perdarahan 

akan didapatkan pada stroke hemoragik sedangkan lesi iskemik atau infark 

otak akan terlihat pada stroke iskemik.  

Namun, pada beberapa kasus bisa saja area otak tidak menunjukkan 

abnormalitas pada beberapa jam awal stroke. Kemungkinan dikarenakan 

region yang terlalu kecil untuk dapat dilihat dengan menggunakan CT scan 

atau karena adanya bagian dari otak (brainstem atau cerebellum) yang tidak 

menunjukkan bayangan yang jelas pada pemeriksaan CT scan (Anonim, 

2006). 

Selain itu, perdarahan intracerebral akan mengalami kesalahan interpretasi 

sebagai stroke iskemik jika computed tomography tidak dilakukan 10-14 hari 

setelah stroke (Wardlaw et al, 2003). CT scan menunjukkan nilai positif pada 

stroke iskemik pada beberapa pasien dengan serangan stroke sedang sampai 

dengan berat setelah 2 - 7 hari serangan akan tetapi tanda-tanda iskemik sulit 

didapatkan pada 3 - 6 jam kejadian (Kalafut et al, 2000).  
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Kummer et al (1996) juga menyebutkan bahwa pada 6 jam pertama setelah 

onset iskemik, 31% CT scan dapat menunjukkan kesalahan diagnosis. 

Walaupun pada CT scan mungkin menunjukkan adanya infark pada 3-6 jam 

awal setelah onset, namun lebih dari 60% CT scan menunjukkan gambaran 

normal pada beberapa jam pertama setelah onset stroke iskemik. 

Oleh karena itu, diagnosis klinis stroke akan sulit pada beberapa jam 

pertama setelah onset, maka perlu dilakukan pemeriksaan lagi setelah 

beberapa hari tidak hanya untuk memastikan intracerebral hemoragik atau 

tumor tapi juga untuk mengkonfirmasi kemungkinan terjadinya stroke iskemik 

(Patel et al, 2001). 

Berdasarkan uraian-uraian di atas tentang adanya perbedaan gambaran CT 

scan pada beberapa jam awal dan beberapa hari setelah onset stroke membuat 

peneliti ingin mengetahui hubungan antara lamanya waktu pengambilan CT 

scan dan terjadinya gambaran infark pada stroke non hemoragik di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta. 

 

B. Perumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara lamanya waktu pengambilan CT scan dan 

terjadinya gambaran infark pada stroke non hemoragik di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara 

lamanya waktu pengambilan CT scan dan terjadinya gambaran infark pada 

stroke non hemoragik di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Meninjau lebih jauh serta memberikan bukti-bukti tentang hubungan 

antara lamanya waktu pengambilan CT scan dan terjadinya gambaran 

infark pada stroke non hemoragik 

b. Sebagai sumber pemikiran dan acuan untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberi pengetahuan kepada pembaca dan masyarakat luas terutama 

penderita stroke tentang hubungan antara lamanya waktu pengambilan 

CT scan dan terjadinya gambaran infark pada stroke non hemoragik 

b. Meningkatkan kesadaran bagi pasien yang secara klinis dicurigai 

stroke untuk melakukan pemeriksaan CT scan secepatnya 

c. Memberi informasi yang diharapkan dapat berguna dalam 

mendiagnosis pasien stroke pada umumnya  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Stroke Non Hemoragik 

a. Definisi Stroke 

Stroke adalah sindroma klinis yang awal timbulnya mendadak, 

progesi cepat, berupa defisit neurologis fokal dan atau global, yang 

berlangsung 24 jam atau lebih atau langsung menimbulkan kematian, 

dan semata-mata disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak non 

traumatik (Arif et al, 2000).  

Menurut EUSI (2003), stroke atau serangan otak (brain attack) 

adalah defisit neurologis yang mendadak dari susunan saraf pusat 

yang disebabkan oleh peristiwa iskemik atau hemoragik. 

Stroke digunakan untuk menamakan sindrom hemiparesis atau 

hemiparalisis akibat lesi vaskuler yang bisa bangkit dalam beberapa 

detik sampai hari, tergantung pada jenis penyakit yang menjadi 

kausanya. Daerah otak yang tidak berfungsi lagi, bisa disebabkan 

karena secara tiba-tiba tidak menerima jatah darah lagi karena arteri 

yang memperdarahi daerah itu putus atau tersumbat. Penyumbatan itu 

bisa terjadi secara mendadak, secara berangsur-angsur ataupun tiba-

tiba namun berlangsung hanya sementara (Mahar & Priguna, 1997). 
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b. Faktor Resiko Stroke 

Menurut Arif et al (2000), faktor resiko stroke dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu : 

1) Faktor resiko yang tidak dapat di ubah, antara lain usia, jenis 

kelamin pria, ras, riwayat keluarga, riwayat TIA (Transient 

Ischaemia Attack) atau stroke, penyakit jantung koroner, 

fibrilasi atrium, dan heterozigot atau homozigot untuk 

homosistinuria. 

2) Faktor resiko yang dapat di ubah, antara lain hipertensi, 

diabetes melitus (DM), merokok, penyalahgunaan alkohol dan 

obat, kontrasepsi oral, hematokrit meningkat, bruit karotis 

asimtomatis, hiperurisemia, dan dislipidemia. 

 

c. Klasifikasi Stroke 

Berdasarkan etiologinya, stroke terbagi menjadi 2 macam, yaitu 

stroke hemoragik atau stroke perdarahan dan stroke iskemik atau 

stroke non hemoragik. 

1) Stroke Hemoragik 

Stroke perdarahan atau hemoragik terjadi bila salah satu 

pembuluh darah di otak bocor atau pecah. Darah yang keluar dari 

pembuluh yang bocor itu kemudian mengenai jaringan otak 

sekitarnya, sehingga menimbulkan kerusakan. Selain itu, sel-sel 
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otak pada bagian lain dari bocoran atau pecahan itu juga akan 

mengalami kekurangan darah dan kerusakan (Wiryanto, 2004). 

Stroke hemoragik dibagi atas : 

a) Perdarahan Subaraknoid (PSA) 

PSA adalah perdarahan tiba-tiba ke dalam rongga diantara 

otak dan selaput otak (rongga subaraknoid). Sumber dari 

perdarahan adalah pecahnya dinding pembuluh darah yang 

lemah (apakah suatu malformasi arteriovenosa ataupun suatu 

aneurisma) secara tiba-tiba. Kadang aterosklerosis atau infeksi 

menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah sehingga 

pembuluh darah pecah (Anonim, 2004). 

b) Perdarahan Intraserebral (PIS) 

PIS disebabkan oleh adanya perdarahan ke dalam jaringan 

otak. PIS merupakan jenis stroke yang paling berbahaya. 

Stroke biasanya luas, terutama pada penderita tekanan darah 

tinggi menahun. Lebih dari separuh penderita yang memiliki 

perdarahan yang luas, meninggal dalam beberapa hari 

(Anonim, 2004). 

2) Stroke Non Hemoragik (Iskemik) 

Pada stroke iskemik, terjadi kekurangan suplai darah ke suatu 

area di jaringan otak. Iskemia adalah keadaan dimana vaskularisasi 

ke suatu organ atau jaringan menjadi berkurang atau tidak ada. 

Keadaan ini bisa disebabkan karena bekuan darah, plak 
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aterosklerosis, atau vasokontriksi. Sedangkan infark adalah 

kematian suatu daerah atau jaringan sebagai akibat iskemia 

(Outlines, 1997). 

Stroke iskemik dibagi menjadi : 

a) TIA (Transient Ischemic Attack) 

TIA adalah manifestasi vasospasmus regional yang 

berlangsung sementara atau sepintas. Terjadi akibat 

penyumbatan salah satu aliran darah karena vasospasmus, 

langsung menimbulkan gejala defisit atau perangsangan, 

sesuai dengan fungsi daerah otak yang terkena. Setelah 

vasospasmus itu hilang, gejala-gejala itu akan hilang juga dan 

keadaan sehat seperti semula pulih kembali (Mahar & Priguna, 

1997). 

Pada bentuk ini gejala neurologik yang timbul akibat 

gangguan peredaran darah di otak akan menghilang dalam 

waktu 24 jam (Anonim, 2007). 

b) RIND (Reversible Ischemic Neurologic Defisit) 

Gangguan neurologis yang timbul akibat gangguan 

peredaran darah di otak, akan menghilang dalam waktu lebih 

dari 24 jam, tetapi tidak lebih dari seminggu (Anonim, 2007). 

c) Stroke Progresif (Progresif Stroke/Stroke in Evolution) 

Pada stroke in evolution, gejala neurologik yang terjadi 

makin lama makin berat (Anonim, 2007).Perkembangan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



penyakit biasanya (tetapi tidak selalu) diselingi dengan 

periode stabil, dimana perluasan jaringan yang mati berhenti 

sementara atau terjadi beberapa perbaikan (Anonim, 2004). 

d) Stroke Komplet (Complete Stroke/Permanent Stroke) 

Pada stroke komplet gejala klinis yang terjadi sudah 

menetap (Anonim, 2007). 

 

d. Etiologi Stroke Non Hemoragik 

 Proses aterosklerosis pada pembuluh darah otak sering kali 

mengakibatkan penyumbatan yang berakibat terjadinya stroke infark. 

Terdapat dua kemungkinan mekanisme terjadinya stroke iskemik. 

Lepasnya sebagian dari trombus yang terbentuk di pembuluh darah 

yang mengalami aterosklerosis merupakan penyebab paling sering.  

Trombus ini menyumbat arteri yang terdapat di sebelah distal lesi. 

Penyebab lain yang mungkin adalah hipoperfusi jaringan di sebelah 

distal pembuluh darah yang terkena proses aterosklerosis yang 

dicetuskan oleh hipotensi dan jeleknya sirkulasi kolateral ke daerah 

distal lesi aterosklerosis tersebut (Iskandar, 2002). 

 Infark aterotrombotik merupakan penyebab stroke yang paling 

sering terjadi, yaitu ditemukan pada 50% penderita aterotrombotik 

(Iskandar, 2002). Proses aterotrombotik terjadi melalui 2 cara, yaitu: 

1) Aterotrombotik in situ, terjadi akibat adanya plak yang 

terbentuk akibat proses aterosklerotik pada dinding pembuluh 
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darah intrakranial, dimana plak tersebut membesar yang dapat 

disertai dengan adanya trombus yang melapisi pembuluh darah 

tersebut. Apabila proses tersebut terus berlangsung maka akan 

terjadi penyumbatan pembuluh darah dan penghentian aliran 

darah di sebelah distal. 

2) Tromboemboli  (artery to artery embolus ), terjadi akibat 

lepasnya plak aterotrombotik yang disebut sebagai emboli, 

yaitu akan menyumbat arteri disebelah distal dari arteri yang 

mengalami aterosklerotik. 

 

e. Patofisiologi Stroke Non Hemoragik (iskemik) 

Dalam keadaan fisiologik jumlah darah yang mengalir ke otak 

(CBF, Cerebral Blood Flow) adalah 50-60 ml/100 gram jaringan otak 

per menit. Jadi jumlah darah untuk seluruh otak, yang kira-kira 

beratnya antara 1200-1400 gram, adalah 700-840 ml per menit 

(Mahar & Priguna, 1997). Apabila terjadi suatu sumbatan sehingga 

aliran darah terganggu total, maka dalam waktu 12-15 detik akan 

terjadi penekanan aktivitas elektris, dalam waktu 2-4 menit akan 

terjadi hambatan eksitabilitas sinaptik, dan dalam waktu 4-6 menit 

terjadi hambatan eksitabilitas elektrik neuronal (Suroto, 2004). 

 Iskemia terjadi bila aliran darah otak kurang dari 30ml/100 g 

jaringan otak per menit (Love, 1999). Bila CBF terganggu tapi masih 

di antara 10 dan 30ml/100 g jar/menit, keadaan iskemia dapat pulih 
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kembali asalkan pengobatan dimulai cukup cepat. Daerah inilah yang 

sering disebut sebagai penumbra, yang secara fungsional terganggu 

tetapi secara struktural masih intak (Suroto, 2004). 

Mahar & Priguna (1997) membagi faktor-faktor yang 

mempengaruhi peredaran darah otak menjadi 2, yaitu faktor ekstrinsik 

dan faktor intrinsik. 

1)    Faktor ekstrinsik 

a) Tekanan darah sistemik 

 Tekanan darah sistemik berperan utama dalam tekanan 

perfusi otak. Otak memiliki mekanisme autoregulasi untuk 

menjaga CBF agar tetap konstan. Dengan mekanisme 

tersebut, tekanan darah yang menurun sampai 50 mm Hg di 

bawah tekanan darah normal, masih belum menurunkan 

CBF. 

b) Kemampuan jantung untuk memompa darah ke sirkulasi 

sistemik 

 Kemampuan ini dapat diukur dengan output jantung. 

Jika output kurang sekali sehingga ambang kritis tekanan 

darah terlewati, walaupun mekanisme autoregulasi otak 

masih berfungsi baik, maka dapat terjadi serangan stroke. 

c) Kualitas pembuluh darah karotikovertebral 

 Arteri-arteri yang sudah mempunyai plaque 

atherosclerotique cenderung mendapatkan komplikasi 
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berupa trombosis. Hal ini mudah dimengerti mengingat 

tunika intima arteri sudah rusak dan lumen arteri sudah 

sempit. Keadaan ini mempermudah terjadinya turbulensi 

arus darah, yang mempermudah terjadinya pembentukan 

trombus. Kalau trombus sudah terbentuk, maka sebagian 

dari trombus bisa lepas dan menimbulkan embolisasi. 

d) Kualitas darah yang menentukan viskositas 

 Pada polisitemia, viskositas darah melonjak sehingga 

dapat menurunkan CBF sampai 20 ml per 100 gram otak 

per menit. Juga karena leukemia dan dehidrasi berat 

(hemokonsentrasi) CBF dapat menurun sehingga 

membangkitkan stroke. 

2) Faktor intrinsik 

a) Autoregulasi arteri serebral 

 Pembuluh darah otak menjaga agar aliran darah di 

dalam otak tetap konstan walaupun tekanan perfusi 

berubah-ubah, dengan cara mengatur diameter lumen. 

Tetapi jika tekanan darah sistemik turun sampai di bawah 

50 mm Hg, autoregulasi arteri serebral ini tidak mampu lagi 

menjaga CBF yang normal. 

b) Faktor-faktor biokimiawi regional 

 Pada keadaan CO2 yang tinggi arteri serebral berdilatasi 

dan CBF meningkat, sebaliknya pada keadaan 
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hiperventilasi dimana kadar CO2 turun maka arteri serebral 

akan menyempit dan CBF cepat menurun. 

 Sedangkan pada tekanan O2 yang rendah, misalnya 

hipoksia atau anoksia, akan menimbulkan vasodilatasi 

arteri serebral dan meningkatkan CBF, sebaliknya tekanan 

O2 yang tinggi mengakibatkan vasokontrikasi dan turunnya 

CBF. 

 

f. Gejala Stroke Non Hemoragik 

Gejala utama stroke non hemoragik (iskemik) adalah timbulnya 

defisit neurologis secara mendadak/subakut, didahului gejala 

prodromal, terjadi pada waktu istirahat atau bangun pagi dan 

kesadaran biasanya tak menurun, kecuali bila embolus cukup besar. 

Gejala neurologis yang timbul bergantung pada berat ringannya 

gangguan pembuluh darah dan lokasinya (Arif et al, 2000).  

Siswono (2004) menyebutkan beberapa gejala stroke antara lain : 

1) Stroke sementara (sembuh dalam beberapa menit/jam): 

a) Tiba-tiba sakit kepala.  

b) Pusing, bingung.  

c) Penglihatan kabur atau kehilangan ketajaman. Ini bisa terjadi 

pada satu atau dua mata.  

d) Kehilangan keseimbangan (limbung), lemah.  

e) Rasa bebal atau kesemutan pada satu sisi tubuh.  
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2) Stroke ringan (Sembuh dalam beberapa minggu):  

a) Beberapa atau semua gejala di atas.  

b) Kelemahan atau kelumpuhan tangan/kaki.  

c) Bicara tidak jelas.  

 

3) Stroke berat (Sembuh atau mengalami perbaikan dalam beberapa 

bulan atau tahun. Tidak bisa sembuh total) :  

a) Semua/beberapa gejala stroke sementara dan ringan.  

b) Koma jangka pendek (kehilangan kesadaran).  

c) Kelemahan atau kelumpuhan tangan/kaki.  

d) Bicara tidak jelas atau hilangnya kemampuan bicara.  

e) Sukar menelan.  

f) Kehilangan kontrol terhadap pengeluaran air seni dan feses.  

g) Kehilangan daya ingat atau konsentrasi, perubahan perilaku, 

misalnya bicara tidak menentu, mudah marah, tingkah laku 

seperti anak kecil.  

 

g. Diagnosis Stroke 

Diagnosis biasanya ditegakkan berdasarkan klinis anamnesis dan 

pemeriksaan fisis neurologis. Namun, cara yang akurat untuk 

membedakan stroke hemoragik dan non hemoragik adalah dengan 

bantuan CT scan dan pungsi lumbal. CT scan merupakan gold 

standard untuk membedakan stroke infark dan perdarahan. 
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Menurut suatu penyelidikan pada zaman pra-CT scan, ketepatan 

diagnosis klinis mengenai stroke hemoragik ternyata hanya berlaku 

untuk 65% saja. Sedangkan ketepatan diagnosis klinis mengenai 

stroke non hemoragik, dapat dikonfirmasi hanya 57%. Setelah CT 

scan digunakan secara rutin dalam kasus-kasus stroke diketahui 

bahwa 19% adalah stroke hemoragik dan 81% adalah stroke non 

hemoragik. Kini CT scan mengungkap banyak fakta, sehingga 

pegangan klinis perlu ditinjau kembali. (Mahar & Priguna, 1997). 

Terdapat alat yang lebih sensitif dari CT scan dalam mendeteksi 

infark serebri dini dan infark batang otak, alat tersebut adalah 

Magnetic Resonance Imaging (MRI). 

 

2. CT Scan 

a. Definisi  

CT scan berarti Computed Tomography Scan. Pemeriksaan 

khusus ini mutakhir, tidak menyakiti, tidak berbahaya, dapat cepat 

dikerjakan dan banyak memberikan informasi yang dapat diandalkan. 

CT scan diperkenalkan pada dunia kedokteran oleh EMI Limited 

London di tahun 1972 pada kongres British Institute of Radiology 

(Mahar & Priguna, 1997). 

CT scan merupakan pemeriksaan pertama yang dilakukan untuk 

mengevaluasi stroke, terutama pada fase akut di ruang UGD. CT scan 

dapat menunjukkan ; jaringan lunak, tulang, otak dan pembuluh 
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darah. Pemeriksaan ini dapat menunjukkan area otak yang abnormal, 

dan dapat menentukan penyebab stroke , apakah karena insufisiensi 

aliran darah (stroke iskemik), rupture pembuluh darah (hemoragik) 

atau penyebab lainnya. CT scan juga dapat memperlihatkan ukuran 

dan lokasi otak yang abnormal akibat tumor, kelainan pembuluh 

darah, pembekuan darah, dan masalah lainnya (Anonim, 2006). 

 

b. Perkembangan CT Scan 

Kuncahyo (2003) membagi CT scan menjadi beberapa generasi 

berdasarkan perkembangannya, yaitu : 

1) CT scan generasi I 

a) Kantong air dengan detektor tunggal 

b) X-ray tipis dan berputar 180 derajat 

c) Memakan waktu 4,5 menit, sangat lambat 

d) Orang diam sedangkan kepala masuk ke suatu alat, kepala 

dikelilingi kantong air, dalam alat ada detektor dan X-ray 

yang berputar membentuk irisan tipis, hasil gambar kurang 

bagus 

2) CT scan generasi II 

a) Memakai zat/bolus material yang densitasnya hampir sama 

dengan densitas isi kepala 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



b) Penyinaran dilakukan secara narrow fan like radiation, 

menggunakan sinar dengan berkas tipis dan sempit (narrow 

fan beam) 

c) Rotasi 180 derajat dengan 8-30 buah detektor 

d) Gambar lebih bagus dan memakan waktu 20 detik sampai 3,5 

menit 

3) CT scan generasi III 

a) Sinar x dan detektor berputar 360 derajat (sehingga irisan 

yang terjadi menjadi lebih banyak) 

b) Sinar berberkas tipis tetapi lebih lebar dari generasi I 

c) Prosesnya 5-10 detik, dengan detektor yang lebih banyak 

yaitu 128-576 detektor 

d) Bisa untuk whole body foto thoraks 

4) CT scan generasi IV 

a) Penyinaran menggunakan stationary-rotary system  

b) Detektor tidak berputar, tabung sinar x berputar 360 derajat 

c) Prosesnya 2-10 detik (proses makin cepat maka artefak yang 

terjadi juga semakin sedikit) 

d) Dapat untuk memeriksa seluruh tubuh 

e) Orang harus dibuat tidak gelisah untuk menekan terjadinya 

artefak sehingga dapat diberi obat penenang/anastesi 
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c. Teknik pemeriksaan 

I Goesti (1991) membagi teknik pemeriksaan CT scan dalam 2 

fase : 

1) Pengumpulan data 

Pembacaan sinar x yang ditangkap kembali oleh suatu 

detektor radiasi. Untuk pengumpulan data ini dipergunakan suatu 

sistem sumber sinar x-detektor dengan berkas sinar roentgen 

berbentuk kipas yang tipis. 

2) Pemrosesan data 

Yang diproses adalah pembacaan detektor tadi sehingga 

akhirnya akan diperoleh nilai-nilai absorbsi (attenuasi) sinar 

roentgen bagi masing-masing volume element (voxel) jaringan. 

Nilai-nilai ini kemudian dapat dijabarkan pada masing-masing 

picture element (pixel). Hasil yang diperoleh adalah suatu digital 

printout dari nilai attenuasi dari masing-masing picture element. 

Printout ini memberikan gambaran yang cukup akurat tentang 

keadaan otak dalam potongan horizontal. Pemrosesan data ini 

dilakukan oleh suatu komputer. Gambaran rekonstruksi hasil 

komputer pada suatu sken dapat diperlihatkan pada satu layar 

tabung sinar katoda yang dilengkapi dengan fasilitas reproduksi 

gambar. 
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Nilai absorbsi (atenuasi) yang didapat dari pembacaan detektor 

tadi dinyatakan dalam skala yang ditetapkan atas dasar satuan 

Hounsfield (Housfiled Unit) dengan rumus sebagai berikut : 

 

 

 

dimana : K = konstanta pembesaran 

  u = koefisien atenuasi linear 

Sedangkan, nilai HU dari berbagai jaringan dalam Eka Hounsfield 

adalah sebagai berikut : 

a) Tulang/kalsium  : +80  -  +1000 

b) Darah yang membeku : +40  -  +95 

c) Substansi Grisea  : +36  -  +46 

d) Substansi Alba  : +22  -  +32 

e) Likuor   : 0  -  +8 

f) Air   : 0 

g) Lemak   : -20  -  -100 

h) Udara   : -1000 

Satuan lain yang sering digunakan adalah Eka EMI, dimana 1 

EMI unit = 2 Hounsfield units. Menurut Eka EMI densitas untuk 

tulang yang keras adalah +500, untuk air 0, dan untuk udara -500. 

Namun untuk praktisnya skala +500 sampai -500 lantas diperpendek 

menjadi +50 sampai -50 (I Goesti, 1991). 
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Karena perbedaan nilai atenuasi tersebut, maka penembusan sinar 

rontgen dalam tubuh akan menghasilkan berbagai variasi densitas 

pada film. Untuk satuan EMI, jaringan dengan densitas yang melebihi 

+50 akan tampak putih (hiperdens) dan yang kurang dari -50 akan 

tampak hitam (hipodens).  

Tulang menyerap lebih banyak sinar-X, sehingga tulang akan 

menunjukkan warna putih pada bayangan yang ditampilkan. Air 

(dalam ventrikel cerebral, cairan dalam ruang tengah otak) menyerap 

sedikit dan menunjukkan warna hitam. Otak agak padat dan 

menunjukkan warna abu-abu. Pada stroke iskemik akan menunjukkan 

warna lebih gelap dibandingkan dengan otak normal sedangkan pada 

hemoragik lebih padat dan kelihatan berwarna putih pada CT scan 

(Anonim, 2006). 

Adakalanya suatu daerah yang abnormal tidak terlihat pada 

gambaran CT scan polos, oleh karena itu untuk meningkatkan  

densitas daerah yang abnormal tersebut dapat dilakukan dengan 

penyuntikan zat kontras seperti Urografin atau Telebrix, secara 

intravena. Zat kontras itu akan melampaui blood-brain-barrier dan 

berkumpul di sekitar jaringan yang biasanya telah mengalami 

kerusakan atau di daerah yang abnormal, sehingga densitas jaringan 

pada daerah abnormal tersebut akan meningkat. Pada CT scan, daerah 

yang abnormal itu tampak dengan jelas karena berwarna putih di 

dalam jaringan otak yang berwarna kelabu. Keadaan yang demikian 
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dinamakan enhancement. Enhancement dilakukan bila ada 

persangkaan adanya kelainan pada CT scan polos. 

I Goesti (1991) menyebutkan beberapa indikasi pemakaian zat 

kontras, antara lain : 

a) Persangkaan klinis lesi parasellar 

b) Persangkaan tumor fossa kranii posterior atau tumor sudut 

serebelopontin 

c) Persangkaan klinis metastasis dari keganasan yang diketahui 

d) Persangkaan klinis tanda-tanda tekanan intrakranial yang 

meninggi dengan CT scan yang menunjukkan kelainan sistem 

ventrikel 

e) Persangkaan oklusi vaskuler serebral dan infark serebri 

f) Persangkaan aneurisma 

g) Kelainan ukuran, bentuk atau letak sistem ventrikel pada CT 

scan polos (tanpa kontras) yang menyebabkan kecurigaan 

proses desak ruang 

h) Untuk follow up kelainan intrakranial, misalnya pasca bedah, 

radioterapi atau kemoterapi 

 

d. Gambaran CT scan Stroke Non Hemoragik 

Menurut Mahar & Priguna (1997), proses-proses yang 

menimbulkan kelainan dalam otak yang dapat dilihat dalam CT scan 

antara lain : 
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1) Tumor intrakranial 

2) Edema serebri 

3) Lesi kontusio serebri 

4) Infark serebri 

5) Perdarahan serebral/intrakranial 

6) Lesi demielinisasi 

7) Hidrosefalus internus dan eksternus 

Kelainan berupa perdarahan serebral/intrakranial dapat ditemukan 

pada stroke hemoragik, sedangkan pada stroke non hemoragik dapat 

ditemukan kelainan berupa gambaran infark serebri.  

Pada perdarahan memperlihatkan kepadatan yang tinggi, 

sedangkan infark tampak dengan kepadatan yang rendah. Infark segar 

yang baru terjadi biasanya tidak dapat dikenal pada CT scan. Setelah 

infark itu berusia 3-4 hari, lesi dapat dijumpai sebagai bercak yang 

hipodens, biasanya ditemukan di daerah perdarahan arteri serebri 

anterior, media atau posterior, bentuknya seperti baji. Edema yang 

menyertai infark serebri tampak dalam 3 minggu setelah infark 

terjadi, baik di substansi alba maupun di substansi grisea (Mahar & 

Priguna, 1997). 

Secara histopatologis terdapat 3 fase infark serebri, yaitu : 

1) Pada awalnya terjadi perlunakan disertai edema intra seluler dan 

ekstra seluler 
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2) Perlunakan lebih lanjut mulai tampak pada hari kedua, disertai 

disintegrasi selubung medulla dan kariolisis sel-sel makroglia 

serta terjadi phagositosis selubung medulla secara progresif oleh 

sel-sel limfosit granuler (mikrogliosit dan histiosit) 

3) Terbentuk kista ensefalomalasia dengan jeratan-jeratan dendrit 

dan sisa-sisa pembuluh darah yang berisi cairan seperti liquor. 

Fokus-fokus perlunakan yang lebih kecil, sembuh dengan 

meninggalkan bekas jaringan parut glia. 

Pada CT scan, fase awal infark serebri tampak sebagai daerah 

dengan densitas sedikit menurun dan batas yang tidak jelas, mungkin 

ada proses desak ruang sehingga liquor yang berdekatan mengalami 

penekanan. Lebih lanjut densitas daerah infark akan semakin 

menurun, gambaran akan semakin jelas, terjadi gambaran bentuk baji 

yang khas yang sesuai dengan daerah perdarahan arteri serebral. Pada 

fase akhir (sesudah kista ensefalomalasia), khas tampak adanya 

daerah berbatas tegas dengan densitas seperti liquor, yang mungkin 

disertai dengan pelebaran ventrikel yang berdekatan dan cisterna 

sebagai akibat adanya defek substansi (Risono, 2004). 

 

3. Hubungan Lamanya Waktu Pengambilan CT Scan dan Terjadinya 

Gambaran Infark pada Stroke Non Hemoragik 

Diagnosis stroke iskemik dapat ditegakkan bila didapatkan gambaran 

infark pada pemeriksaan CT scan. Namun, pada beberapa kasus bisa saja 
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area otak tidak menunjukkan abnormalitas pada beberapa jam awal stroke. 

Kemungkinan dikarenakan region yang terlalu kecil untuk dapat dilihat 

dengan menggunakan CT scan atau karena adanya bagian dari otak 

(brainstem atau cerebellum) yang tidak menunjukkan bayangan yang jelas 

pada pemeriksaan CT scan (Anonim, 2006). 

Perdarahan intracerebral akan mengalami kesalahan interpretasi 

sebagai stroke iskemik jika computed tomography tidak dilakukan 10-14 

hari setelah stroke (Wardlaw et al, 2003). CT scan menunjukkan nilai 

positif pada stroke iskemik pada beberapa pasien dengan serangan stroke 

sedang sampai dengan berat setelah 2 - 7 hari serangan akan tetapi tanda-

tanda iskemik sulit didapatkan pada 3 - 6 jam kejadian (Kalafut et al, 

2000).  

Kummer et al (1996) juga menyebutkan bahwa pada 6 jam pertama 

setelah onset iskemik, 31% CT scan dapat menunjukkan kesalahan 

diagnosis. Walaupun pada CT scan mungkin menunjukkan adanya infark 

pada 3-6 jam awal setelah onset, lebih dari 60% CT scan menunjukkan 

gambaran normal pada beberapa jam pertama setelah onset stroke iskemik. 

Oleh karena itu, diagnosis klinis stroke akan sulit pada beberapa jam 

pertama setelah onset, maka perlu dilakukan pemeriksaan lagi setelah 

beberapa hari tidak hanya untuk memastikan intracerebral hemoragik atau 

tumor tapi juga untuk mengkonfirmasi kemungkinan terjadinya stroke 

iskemik (Patel et al, 2001). 
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Berdasarkan waktunya dapat dilihat perjalanan infark otak sebagai 

berikut (Djoenaidi, 1994) : 

a. 0-6 jam : stadium inaktivitas fungsional dengan kemungkinan sembuh 

total.  

b. 6-12 jam : stadium inaktivitas fungsional, dengan kemungkinan 

sembuh parsial. Pada penutupan akibat emboli kerusakan sel mulai 

setelah 4-6 jam (eosinofili dari sitoplasma, piknosis). Pada penutupan 

akibat trombosis yang timbul secara pelan-pelan, kerusakan mulai 

setelah 8-12 jam.  

c. 12-24 jam : stadium inaktivitas fungsional. Kesembuhan total mungkin 

bila iskemi hanya parsial.  

d. 24-36 jam (hari 1-2) : stadium permulaan infark.  

e. 48-72 jam (hari 2-3) : tanda-tanda pasti dari infark otak. Terdapat 

edema substansi putih, CT-scan positip, tanda-tanda kenaikan tekanan 

intrakranial, herniasi transtentorial dan penekanan batang otak.  

f. Hari 4 : Terdapat makrofag yang mengandung lemak (fat granule 

cells) dalam infark, proliferasi dan hipertrofi astroglia pada tepi infark.  

g. Hari 7-10 : Membuburnya infark (encephalomalacia), edema mulai 

berkurang, proliferasi vaskular pada tepi infark.  

h. Setelah beberapa bulan : Infark berubah menjadi kista; dinding glia 

pada tepi kista, penimbunan makrofag 

Sedangkan menurut Crisi et al (1984), pembagian stadium infark 

serebri berdasarkan gambaran CT scan adalah sebagai berikut : 
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a. Fase akut  

Fase akut dinilai setelah onset sampai dengan 7 hari. Dibagi 

menjadi beberapa substage, yaitu : 

1) Substage I : onset sampai dengan 24 jam 

2) Substage II : 24 jam sampai dengan 7 hari 

b. Fase subakut 

Fase subakut dinilai sejak 8 hari sampai dengan 21 hari. Dibagi 

menjadi beberapa substage, yaitu : 

1) Substage I : 8 sampai 14 hari 

2) Substage II : 15 hari sampai 21 hari 

c. Fase kronik 

Fase kronik dinilai lebih dari 3 minggu. Dibagi menjadi beberapa 

substage, yaitu : 

1) Substage I : 3 minggu sampai 2 bulan 

2) Substage II : lebih dari 2 bulan 

 

Gambaran CT scan pada 24 jam post onset stroke (akhir substage I 

fase akut) akan tampak area hipodens dengan batas tak tegas dan pada 

umumnya tampak efek massa yang nyata. Sedangkan infark serebri pada 

substage I fase akut (kurang dari 24 jam), pencitraan dengan CT scan 

didapatkan gambaran normal (Lange et al, 1989). 

Pada substage II fase akut area infark akan lebih jelas terlihat sebagai 

area hipodens yang lebih homogen dengan atenuasi berkurang lebih dari 
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50%, kadang-kadang sampai 75% dari parenkim otak normal. Gambaran 

hipodens ini akibat dari perkembangan edema dimana intra dan ekstra sel 

banyak mengandung air, juga dijumpai adanya efek massa yang ditandai 

dengan kompresi ventrikel dan subarachnoid space yang menggeser 

stuktur mediana. Bentuk area hipodens ini menggambarkan mengenai 

sebagian atau seluruh daerah yang memperdarahi. Infark superfisial pada 

umumnya berbentuk linier atau rectangular. Sementara infark total, 

sebagai contoh akibat sekunder dari oklusi kompleta arteria serebri media, 

biasanya berbentuk trapezoid. Infark sentral pada umumnya berukuran 

kecil agak bundar, oval atau seperti nucleus lentikuler atau berbentuk 

koma (Lange et al, 1989). 

Pada fase subakut, area hipodens lebih homogen dengan batas yang 

lebih jelas dan efek massa yang berkurang. Berkurangnya efek massa 

secara langsung menunjukkan berkurang atau menghilangnya edema, dan 

lengkap pada hari ke 21 pada onset stroke. Pada efek pengabutan 

karakteristik ditandai dengan bertambahnya densitas infark mendekati 

parenkim otak normal (Lange et al, 1989). 

Pada fase kronik, yang oleh Lange et al (1989) disebut dengan 

encephalomalasia, akan terlihat sebagai area hipodens dengan densitas 

sesuai dengan densitas liquor dan berbatas jelas berbentuk cavitas cystic. 

Perjalanan kronik lesi ini biasanya disertai dengan berkurangnya volume 

lesi pada fase akut atau subakut. Pada fase ini akan tampak adanya efek 
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massa akibat dari berkurangnya volume parenkim pada nekrosis, biasanya 

dijumpai setelah 2 bulan. 

 

B. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onset stroke non hemoragik 

≤ 24 jam post onset > 24 jam post onset 

Daerah dengan densitas 
sedikit menurun dan 

batas tidak jelas 

Perkembangan edema intra 
dan ekstra sel  

Daerah hipodens yang lebih 
homogen dengan batas lebih jelas 

Proses desak ruang 

Infark (-) 

Liquor mengalami 
penekanan 

Edema menghilang 

Daerah hipodens dengan 
densitas sesuai densitas liquor 

dan berbatas lebih jelas 

Infark (+) 

Infark (+) 

Edema intra dan ekstra sel  
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C. Hipotesis 

Ada hubungan antara lamanya waktu pengambilan CT scan dan 

terjadinya gambaran infark pada stroke non hemoragik di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional analitik 

dengan pendekatan metode Cross Sectional. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di unit rawat inap Bagian Saraf RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta pada bulan September 2008 – Desember 2008. 

 

C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah penderita stroke yang sudah dilakukan 

pemeriksaan CT scan kepala dengan kesimpulan stroke non hemoragik. 

 

D. Teknik Sampling 

Penelitian ini mengambil sampel dengan menggunakan teknik Purposive 

Random Sampling, yaitu suatu teknik pemilihan sampel yang dipilih 

berdasarkan kelompok yang sesuai dengan kriteria inklusi, kemudian subjek 

dipilih secara acak, sehingga setiap subjek dalam populasi yang telah 

dikelompokkan memiliki kemungkinan yang sama untuk dipilih.  
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Sampel dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut: 

1. Kriteria inklusi 

a) Semua pasien stroke non hemoragik yang melakukan pemeriksaan CT 

scan kepala 

2. Kriteria eksklusi 

a) Tidak menderita stroke perdarahan intraserebral, berdasarkan hasil 

CT scan yang di diagnosis oleh dokter ahli Radiologi 

b) Tidak menderita stroke perdarahan subarachnoid, berdasarkan hasil 

CT scan yang di diagnosis oleh dokter ahli Radiologi 

c) Tidak menderita stroke sekunder yang disebabkan trauma, radang 

atau tumor otak, berdasarkan hasil CT scan yang di diagnosis oleh 

dokter ahli Radiologi 

 

Kemudian untuk menghitung besar sampel rancangan Cross Sectional 

ditentukan dengan rumus : 

 

dengan:  

p : perkiraan prevalensi penyakit yang diteliti atau paparan pada  

populasi (50%) 

q : 1-p 

Zα : nilai statistik Zα pada kurve normal standar pada tingkat 

kemaknaan  
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d : presisi absolut yang dikehendaki pada sisi proporsi populasi, 

misalnya ± 5%  

(Muhammad, 2004) 

maka dari rumus tersebut didapatkan : 

 

 

Jadi, besar sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebanyak 

384 sampel.  

Namun, dikarenakan keterbatasan waktu dan jumlah sampel yang tersedia 

maka peneliti hanya mengambil sampel sebanyak 30 sampel. 

 

E. Identifikasi Variabel 

Variabel bebas : lamanya waktu pengambilan CT scan 

Variabel terikat : gambaran infark 

 

F. Definisi Operasional Variabel 

1. Lamanya waktu pengambilan CT scan 

Lamanya waktu pengambilan CT scan dihitung mulai dari terjadinya 

gejala stroke non hemoragik sampai dilakukan pemeriksaan CT scan 

kepala. 

Cara mengukur : dengan melakukan wawancara 

Alat ukur : kuesioner 
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Skala pengukuran : nominal dikotomi, yaitu ≤ 24 jam dikode 0 

sedangkan > 24 jam dikode 1. 

2. Gambaran infark 

Stroke adalah sindroma klinis yang awal timbulnya mendadak, 

progesi cepat, berupa defisit neurologis fokal dan atau global, yang 

berlangsung 24 jam atau lebih atau langsung menimbulkan kematian, dan 

semata-mata disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak non 

traumatik (Arif et al, 2000). 

Pada stroke iskemik, terjadi kekurangan suplai darah ke suatu area di 

jaringan otak. Iskemia adalah keadaan dimana vaskularisasi ke suatu organ 

atau jaringan menjadi berkurang atau tidak ada. Keadaan ini bisa 

disebabkan karena bekuan darah, plak aterosklerosis, atau vasokontriksi. 

Sedangkan infark adalah kematian suatu daerah atau jaringan sebagai 

akibat iskemia (Outlines, 1997). 

Gambaran infark yaitu gambaran yang tampak pada pemeriksaan CT 

scan kepala penderita stroke non hemoragik, berupa daerah hipodens yang 

abnormal pada otak dikarenakan kematian jaringan otak. 

Cara mengukur : dengan melihat hasil CT scan kepala 

Alat ukur : hasil CT scan kepala 

Skala pengukuran : nominal dikotomi, yaitu gambaran infark negatif 

di kode 0 dan gambaran infark positif di kode 1. 
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G. Instrumentasi Penelitian 

 Kuesioner penelitian serta hasil pemeriksaan CT scan kepala penderita 

stroke di unit rawat inap Bagian Saraf RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

 

H. Rancangan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Teknik Analisa Data  

Data yang diperoleh dalam penelitian ini di uji dengan metode statistik uji 

Koefisien Kontingensi (C). Dalam mencari Koefisien Kontingensi, terlebih 

dahulu kita cari Chi Square (χ2) dalam tabel 2 x 2. 

Formula untuk Koefisien Kontingensi adalah : 

 

 

Sampel 

Populasi 

CT scan 

≤ 24 jam > 24 jam 

Infark (+) Infark (-) Infark (+) Infark (-) 

Uji Koefisien Kontingensi 
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dimana :  

 N : jumlah responden 

χ2 : Chi Square 

Untuk mencari χ2 dapat dilakukan dengan rumus umum: 

 

dimana : 

 O adalah frekuensi Observasi  

 E adalah frekuensi Ekspektasi/harapan, yang diperoleh dengan 

rumus : 

 

 

jumlah kolom  pada sel yang  

akan dicari nilai E-nya 
 

(Handoko, 2007) 

 

dengan tabel kontingensi 2x2 sebagai berikut : 

Gambaran infark  

Negatif Positif 
Total 

Lamanya waktu ≤ 24 jam a b a + b 

Lamanya waktu > 24 jam c d c + d 

Total a + c b + d N 
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a = Lamanya waktu pengambilan CT Scan ≤ 24 jam, infark negatif 

b = Lamanya waktu pengambilan CT Scan ≤ 24 jam, infark positif 

c = Lamanya waktu pengambilan CT Scan > 24 jam, infark negatif 

d = Lamanya waktu pengambilan CT Scan > 24 jam, infark positif 

 

Jadi, untuk menghitung frekuensi harapan pada tiap-tiap sel dapat 

digunakan rumus : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

dengan : 

 N = a + b + c + d 
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Karena kedua variabel (karakteristik, kriteria) dikategorikan masing-

masing menjadi dua, analisis bisa dilakukan dengan rumus alternatif statistik 

χ2 yang lebih pendek, yaitu : 

 

 

(Bhisma M, 1996) 

 

Kriteria penerimaan hipotesa : 

Uji Chi Square dengan derajat signifikasi 5% 

Nilai χ2 hitung dibandingkan dengan χ2 tabel dengan tingkat kemaknaan α = 

0,05. 

Dan nilai derajat bebas dihitung dengan rumus : 

Derajat bebas = ( r – 1) ( c – 1) 

dengan :  

 r = jumlah baris 

 c = jumlah kolom 

Keputusan : 

H0 = Tidak ada hubungan antara lamanya waktu pengambilan CT scan 

dan terjadinya gambaran infark pada stroke non hemoragik di 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

H1 = Ada hubungan antara lamanya waktu pengambilan CT scan dan 

terjadinya gambaran infark pada stroke non hemoragik di RSUD 

Dr. Moewardi Surakarta. 
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H0 ditolak dan H1 diterima bila χ2 hitung lebih besar atau sama dengan χ2 tabel, 

berarti terdapat perbedaan yang bermakna. 

H0 diterima dan H1 ditolak bila χ2 hitung lebih kecil dari χ2 tabel, berarti tidak 

terdapat perbedaan yang bermakna. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Data Hasil Penelitian 

Pengambilan data dilakukan di unit rawat inap Bagian Saraf RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta selama bulan September 2008 – Desember 2008. Jumlah 

sampel yang dipakai berdasarkan kriteria inklusi sebanyak 30 sampel. 

 

Tabel 1. Distribusi gambaran infark pada CT scan kepala penderita stroke non 
   hemoragik berdasarkan usia 

Sumber : Data Primer (September 2008 – Desember 2008) 

 

 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah sampel dengan gambaran 

infark positif paling banyak terdapat pada usia 40 – 49 tahun dan 60 – 69 

tahun yaitu sebanyak 5 sampel (16,67%). Sedangkan jumlah sampel dengan 

Infark (+) Infark (-) Jumlah Umur (th) 

Σ % Σ % Σ % 

30 – 39 1 3,33  0 0  1 3,33 

40 – 49 5 16,67  1 3,33  6 20 

50 – 59 2 6,67  3 10  5 16,67 

60 – 69 5 16,67  5 16,67  10 33,33 

70 – 79 3 10  3 10  6 20 

80 - 89 2 6,67  0 0  2 6,67 

Jumlah 18 60  12 40  30 100 
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gambaran infark negatif paling banyak terdapat pada usia 60 – 69 tahun yaitu 

sebanyak 5 sampel (16,67%). 

 

Tabel 2. Distribusi gambaran infark pada CT scan kepala penderita stroke non 
   hemoragik berdasarkan jenis kelamin 

Sumber : Data Primer (September 2008 – Desember 2008) 

 

 Dari tabel distribusi di atas diperoleh hasil bahwa pada gambaran infark 

positif didapatkan sampel berjenis kelamin perempuan sebanyak 10 sampel 

(33,33%) dan laki-laki sebanyak 8 sampel (26,67%). Sedangkan pada 

gambaran infark negatif didapatkan jumlah sampel yang sama antara laki-laki 

dan perempuan yaitu sebanyak 6 sampel (20%). 

 

B. Analisa Data 

Perbandingan terjadinya gambaran infark antara waktu pemeriksaan ≤24 

jam dan >24 jam : 

 

 

 

Infark (+) Infark (-) Jumlah Jenis Kelamin 

Σ % Σ % Σ % 

Laki-laki 8 26,67 6 20 14 46,67 

Perempuan 10 33,33 6 20 16 53,33 

Jumlah 18 60 12 40 30 100 
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Tabel 3. Distribusi gambaran infark pada CT scan kepala penderita stroke non 
hemoragik antara waktu pemeriksaan ≤24 jam dan >24 jam 

Sumber : Data Primer (September 2008 – Desember 2008) 

 

 Dengan α = 0,05, setelah dilakukan perhitungan analisis dengan Chi 

Square didapatkan nilai χ2 hitung (11,578) lebih besar dari nilai χ2 tabel 

(3,841) maka H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan secara 

statistik terdapat hubungan yang bermakna antara lamanya waktu 

pengambilan CT scan dan terjadinya gambaran infark pada stroke non 

hemoragik. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pengambilan CT scan 

>24 jam kemungkinan untuk terjadinya gambaran infark lebih besar 

dibandingkan pengambilan CT scan ≤24 jam. 

 Selanjutnya, koefisien kontingensi C dihitung dan diperoleh hasil C = 0,9. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara 

lamanya waktu pengambilan CT scan dan terjadinya gambaran infark pada 

stroke non hemoragik (C = 0,9) dan secara statistik bermakna (p < 0,05). 

 

 

 

Infark (+) Infark (-) Jumlah Lamanya waktu pengambilan 

CT scan Σ % Σ % Σ % 

≤ 24 jam 7 23,33 12 40 19 63,33 

> 24 jam 11 36,67 0 0 11 36,67 

Jumlah 18 60 12 40 30 100 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

 Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan penghitungan 

statistik serta dari penelitian yang terdahulu, maka penelitian ini dapat dibahas 

sebagai berikut. 

Dari tabel 1 diketahui bahwa sampel terbanyak penderita stroke non 

hemoragik adalah pada interval usia 60 – 69 tahun sebanyak 10 sampel (33,33%) 

sedangkan sampel terkecil yaitu pada usia 30 – 39 tahun sebanyak 1 sampel 

(3,33%). Hal ini sesuai dengan pendapat Ridwan (2008) bahwa insiden stroke 

meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Menurut Aminoff (1996), 

kemungkinan menderita stroke akan semakin berjalan dengan penambahan usia 

seseorang. Hal ini dapat diterangkan dengan proses aterosklerosis yang terjadi 

pada pembuluh darah. Proses ini sebenarnya terjadi sejak usia dini dengan 

kecepatan berbeda-beda pada setiap orang. Sejalan dengan penambahan umur 

maka daerah yang mengalami aterosklerosis semakin luas. Keadaan ini tampak 

nyata pada usia 50 tahun, dengan terdapatnya sklerotik yang tersebar difus yang 

terutama tampak nyata pada pembuluh darah serebral. Pada pembuluh darah yang 

mengalami aterosklerosis, tempat atau daerah tersebut elastisitasnya menurun dan 

keadaan ini memperbesar kemungkinan komplikasi trombosit. 

Namun pada interval usia 70 – 79 tahun didapatkan sebanyak 6 sampel (20%) 

dan pada interval usia 80 – 89 tahun sebanyak 2 sampel (6,67%). Jumlah ini lebih 

sedikit dibandingkan pada interval usia 60 – 69 tahun yaitu sebanyak 10 sampel 
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(33,33%). Hal ini tidak sesuai dengan pendapat para ahli yang menyatakan bahwa  

insiden stroke akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia. 

Ketidaksesuaian hasil penelitian dan pendapat para ahli di atas dapat disebabkan 

karena jumlah sampel yang kurang sehingga belum dapat menggambarkan 

keadaan populasi sebenarnya. Selain itu karena tingginya angka kematian akibat 

stroke menyebabkan berkurangnya jumlah pasien yang dapat mencapai usia 

tersebut. 

Menurut data yang diperoleh diketahui bahwa pada usia sampel dengan 

interval 60 – 69 tahun yang menunjukkan gambaran infark positif sebanyak 5 

sampel (16,67%), sama halnya dengan jumlah sampel yang gambaran infarknya 

negatif yaitu sebanyak 5 sampel (16,67%). Artinya tidak ada perbedaan hasil CT 

scan penderita stroke pada interval usia 60 – 69 tahun dalam menunjukkan ada 

tidaknya gambaran infark. 

Pada tabel 2 tampak distribusi gambaran infark pada CT scan kepala 

penderita stroke non hemoragik berdasarkan jenis kelamin, persentase penderita 

wanita sebanyak 16 sampel (53,33%) sedangkan  persentase penderita laki-laki 

yaitu 14 sampel (46,67%). Menurut Junaidi (2004), laki-laki cenderung untuk 

terkena stroke lebih tinggi dibandingkan wanita, dengan perbandingan 1,3 : 1. 

Kecuali pada usia lanjut laki-laki dan wanita hampir tidak berbeda. Laki-laki yang 

berumur 45 tahun bila bertahan hidup sampai 85 tahun kemungkinan terkena 

stroke 25%, sedangkan risiko bagi wanita hanya 20%. Pada laki-laki cenderung 

terkena stroke iskemik, sedangkan wanita lebih sering menderita perdarahan 

subarachnoid dan kematiannya 2 kali lebih tinggi dibandingkan wanita. 
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Ketidaksesuaian pendapat para ahli tersebut dengan hasil penelitian yang 

diperoleh dapat disebabkan karena faktor penyebaran jumlah penduduk dan 

distribusi jenis kelamin dalam populasi tertentu. Selain itu dapat juga disebabkan 

oleh jumlah sampel yang kurang sehingga belum dapat mewakili keadaan 

populasi yang sebenarnya. 

Menurut data yang diperoleh diketahui bahwa pada gambaran infark positif 

didapatkan sampel berjenis kelamin perempuan sebanyak 10 sampel (33,33%) dan 

laki-laki sebanyak 8 sampel (26,67%). Sedangkan pada gambaran infark negatif 

didapatkan jumlah sampel yang sama antara laki-laki dan perempuan yaitu 

sebanyak 6 sampel (20%). Artinya tidak ada perbedaan hasil CT scan kepala 

penderita stroke antara sampel berjenis kelamin perempuan dan laki-laki dalam 

menunjukkan ada tidaknya gambaran infark. 

Dari hasil analisis data dapat diketahui bahwa pada waktu pemeriksaan ≤24 

jam terdapat 7 sampel (23,33%) yang menunjukkan gambaran infark positif dan 

12 sampel (40%) tidak menunjukkan gambaran infark. Sedangkan pada waktu 

pemeriksaan >24 jam didapatkan 11 sampel (36,67%) yang menunjukkan 

gambaran infark positif dan tidak ditemukan penderita stroke non hemoragik yang 

menunjukkan gambaran infark negatif. Dengan kata lain pada pengambilan CT 

scan >24 jam kemungkinan untuk terjadinya gambaran infark lebih besar 

dibandingkan pengambilan CT scan ≤24 jam. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

lamanya waktu pemeriksaan CT scan berpengaruh bermakna terhadap terjadinya 

gambaran infark pada hasil CT scan kepala penderita stroke non hemoragik (χ2 

hitung = 11,578 ; derajat bebas = 1; p < 0,05). 
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Dalam penelitian ini didapatkan sampel yang menunjukkan gambaran infark 

positif pada waktu pemeriksaan ≤24 jam yaitu sebanyak 7 sampel (23,33%). 

Seperti pendapat Kummer et al (1996) yang menyebutkan bahwa pada CT scan 

mungkin menunjukkan adanya infark pada 3-6 jam awal setelah onset. Hal ini 

disebabkan karena terjadinya gambaran infark pada penderita stroke non 

hemoragik juga dipengaruhi oleh faktor resiko stroke yang ada pada penderita, 

antara lain penyakit hipertensi, diabetes mellitus, jantung, kadar lemak darah 

tinggi, obesitas/kegemukan, merokok dan penyalahgunaan alkohol. Dengan 

adanya faktor-faktor resiko tersebut dapat mempercepat terbentuknya infark 

sehingga menunjukkan gambaran infark positif pada CT scan. Faktor-faktor 

resiko ini tidak dimasukkan dalam kriteria inklusi karena adanya keterbatasan 

jumlah sampel yang dapat diperoleh berdasarkan waktu penelitian yang 

dilakukan.  

Namun pada waktu pemeriksaan ≤24 jam juga didapatkan 12 sampel (40%) 

yang tidak menunjukkan gambaran infark. Hal ini dapat disebabkan karena region 

yang terlalu kecil untuk dapat dilihat dengan menggunakan CT scan atau karena 

adanya bagian dari otak yang tidak menunjukkan bayangan yang jelas pada 

pemeriksaan CT scan (Anonim, 2006). 

Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa pada waktu pemeriksaan >24 jam 

tidak ditemukan sampel yang tidak menunjukkan adanya gambaran infark. 

Dengan kata lain pada waktu pemeriksaan >24 jam dari 11 sampel (36,67%) yang 

didapat semua menunjukkan gambaran infark positif. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Djoenaidi (1994) yang menyatakan bahwa pada 24-36 jam post onset 
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terjadi stadium permulaan infark dan pada 48-72 post onset akan didapatkan 

tanda-tanda pasti dari infark otak seperti terdapatnya edema substansi putih, CT 

scan positif, tanda-tanda kenaikan tekanan intrakranial, herniasi transtentorial dan 

penekanan batang otak. 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 19 sampel (63,33%) yang melakukan 

pemeriksaan CT scan ≤24 jam post onset dan 11 sampel (36,67%) yang 

melakukan pemeriksaan >24 jam post onset. Dari data tersebut dapat dilihat 

tingginya kesadaran pasien untuk segera memeriksakan diri setelah serangan 

stroke sehingga dapat ditegakkan diagnosis stroke seawal mungkin dalam rangka 

penatalaksanaan terapinya. Tingginya kesadaran pasien ini dapat dilihat dari 

tingkat pendidikan, keadaan sosial ekonomi serta pengetahuan pasien tentang 

stroke. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Terdapat hubungan yang bermakna antara lamanya waktu pengambilan 

CT scan dan terjadinya gambaran infark pada penderita stroke non hemoragik 

yaitu pada pemeriksaan CT scan >24 jam kemungkinan untuk terjadinya 

gambaran infark lebih besar dibandingkan waktu pemeriksaan CT scan ≤24 

jam. 

 

B. Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan memperhatikan berbagai 

faktor resiko stroke pada penderita serta penggunaan sampel yang lebih 

besar sehingga akan didapatkan hasil yang lebih signifikan. 

2. Pada penelitian selanjutnya agar memperhatikan tentang tingkat 

pendidikan serta pengetahuan penderita tentang stroke dalam hubungannya 

dengan kedinian datang ke sumah sakit dalam rangka penanganan awal 

stroke sehingga akan didapatkan diagnosis stroke seawal mungkin untuk  

penatalaksanaan terapinya.  
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