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ABSTRAK 
Berdasarkan data World Health Organization (WHO) tahun  2008, jumlah kematian di dunia sekitar 57 
juta jiwa dan 6,15 juta jiwa meninggal akibat stroke yang menduduki peringkat kedua di dunia setelah 
penyakit jantung iskemik. Berdasarkan penelitian dan teori yang ditemukan, disebutkan bahwa 
penyebab kematian pada pasien stroke adalah edema serebri, emboli paru, pneumonia aspirasi/infeksi, 
kelainan jantung, hidrosefalus dan deep vein thrombosis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
jumlah penyebab kematian pada pasien stroke fase akut di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik 
Medan Januari 2011 – Desember 2011. 

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan cross sectional menggunakan data rekam medik dalam 
kurun waktu Januari 2011 – Desember 2011 yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam 
Malik Medan. Sebanyak 88 sampel didapatkan dengan menggunakan total sampling yang memenuhi 
kriteria inklusi. Dari masing-masing sampel diambil data penyebab kematian. Analisa distribusi frekuensi 
dilakukan untuk mengetahui jumlah setiap penyebab kematian. 

Dari 88 sampel yang diteliti, dijumpai 54,5% perempuan dan 45,5% laki-laki yang mengalami 
mortalitas. Jenis stroke yang paling banyak mempunyai kasus kematian adalah stroke hemoragik dengan 
87,5%. Umur rata-rata adalah 55,03 tahun (SD 15,12) dan lama perawatan sampai sampel meninggal 
rata-rata 2,18 hari (SD 2,15).  

Penyebab kematian utama adalah edema serebri. Jumlah kasus berdasarkan penyebab kematian 
adalah edema serebri 61,4%, pneumonia aspirasi dan/atau infeksi 22,7%, pulmonary embolism 6,8%, 
kelainan jantung 9% (cardiac arrest 6,8%, shock hipovolemik 1,1% dan chronic heart failure 1,1%). 
Kata kunci : stroke, iskemik, hemoragik, mortalitas 
 
ABSTRACT 

Based on the World Health  Organization (WHO) in 2008, the number of deaths in the world about 
57 million people and 6.15 million people died from a stroke that was the second rank in the world after 
ischemic heart disease. According on research  and theory had found, it is mentioned that the cause of 
death in patients with stroke is cerebral edema, pulmonary embolism, aspiration pneumonia / infection, 
heart abnormalities, hydrocephalus, and deep vein thrombosis. This study was conducted to determine 
the number cause of death in the acute phase of stroke patients at the General Hospital Center Haji 
Adam Malik Medan January 2011 - December 2011.  

This study was conducted with a cross sectional approach using medical record data in the period 
January 2011 - December 2011 at General Hospital Haji Adam Malik Medan. A total of 88 samples 
obtained using total sampling that met the inclusion criteria. From each sample, the causes of death 
data was taken. Frequency distribution analysis performed to determine the amount of any cause of 
death.  

From 88 samples studied, found 54.5% of women and 45.5% men experiencing mortality. Most types 
of stroke deaths because of hemorrhagic stroke by 87.5%. The average age was 55.03 years (SD 15.12) 
and the average duration of treatment until death  of 2.18 days (SD 2.15).  

The most cause of death was cerebral edema. The number of cases based on the cause of death was 
cerebral edema 61.4%, aspiration pneumonia and / or infection of 22.7%, 6.8% pulmonary embolism, 
cardiac abnormalities 9% (6.8% cardiac arrest, hypovolemic shock 1.1% and chronic heart failure 1.1%).  
Keywords: stroke, ischemic, hemorrhagic, mortality  
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Pendahuluan 
Stroke merupakan penyakit defisit 

neurologis akut yang disebabkan oleh gangguan 
pembuluh darah otak yang terjadi secara 
mendadak dan menimbulkan gejala dan tanda 
yang sesuai dengan daerah otak yang 
terganggu (Bustan, Mn, 2000). Berdasarkan 
penelitian Feigin di Australia (2004), resiko 
kematian akibat stroke paling tinggi pada bulan 
pertama seseorang terkena stoke. Resiko ini 
tergantung pada jenis stroke, 20% resiko 
meninggal untuk stroke iskemik, 40-70% untuk 
perdarahan intraserebral dan sekitar 40% untuk 
perdarahan subaraknoid. 

Data World Health Organization (WHO) 
tahun 2008, jumlah kematian di dunia sekitar 
57 juta jiwa dan 6,15 juta jiwa meninggal akibat 
stroke dengan Proporsional Mortality Rate 
(PMR) 10,8% yang menduduki peringkat kedua 
di dunia setelah penyakit jantung iskemik 
(WHO, 2008). Data Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC) tahun 2003, kematian 
akibat stroke pada wanita adalah 117 dari 
100.000  dan 126 dari 100.000 untuk pria 
dengan umur diatas 35 tahun (CDC, 2003).  

Pada 30 hari setelah serangan stroke 
pertama kali, 83% kematian disebabkan 
langsung oleh efek gangguan fungsi neurologi 
dan 6,5% karena penyebab lainnya sedangkan 
2,6% terjadi karena stroke berulang. Faktor 
prognosis yang secara signifikan menyebabkan 
kematian pasien stroke adalah usia, Indeks 
Massa Tubuh (IMT) dan tipe stroke. Hipertensi, 
diabetes melitus, kolesterol tinggi, merokok 
dan tingkat keparahan stroke juga merupakan 
faktor lain yang ikut berperan mempengaruhi 
ketahanan hidup pasien stroke (Kiyohara Y, et 
al. 2003). 

Penelitian dan literatur terdahulu 
mengemukakan 6 jenis penyebab kematian 
yang dialami oleh pasien stroke fase akut yaitu 
edema serebri, pneumonia aspirasi dan/atau 
infeksi, deep vein thrombosis, hidrosefalus, 
kelainan jantung dan pulmonary embolism. 

Edema serebri dapat terjadi akibat adanya 
kenaikan suhu tubuh. Hal ini berpengaruh 
terhadap sawar darah otak/Blood Brain Barrier 
(BBB) dengan meningkatkan permeabilitas BBB 
yang berakibat langsung baik secara parsial 
ataupun komplit dalam terjadinya edema 
serebral. Hipertermia juga meningkatkan 
metabolisme sehingga terjadi lactic acidosis 
yang mempercepat kematian neuron (Neuronal 
Injury) dan menambah adanya edema serebral. 
Edema serebri akan mempengaruhi tekanan 

perfusi otak dan menghambat reperfusi yang 
adekuat dari otak (Ritarwan, 2002). 

Pneumonia aspirasi dan/atau infeksi terjadi 
karena pada pasien stroke didapati keadaan 
imunologik yang menurun, hal ini disebabkan 
karena adanya pembersihan debris dan proses 
perbaikan yang melibatkan respon imunologik. 
Faktor yang berkontribusi pada terjadinya 
pneumonia pada stroke akut antara lain 
disfagia, kegagalan refleks gag dan refleks 
batuk, aspirasi dehidrasi, immobilisasi dan 
paresis otot-otot pernapasan. (Sariningsih, 
2011) 

Pada pasien stroke iskemik akut dengan usia 
lanjut, imobilisasi, paralisis pada ekstremitas 
bawah, paralisis yang berat, dan adanya atrial 
fibrilasi sering bersamaan dengan peningkatan 
risiko terjadinya deep vein thrombosis (DVT) 
(Setyopranoto, I. 2005). 

Adanya bekuan darah di ruang 
subarakhnoid menyebabkan tersumbatnya 
cairan serebrospinal disekitar batang otak, 
sehingga terjadi hidrosefalus tekanan normal 
(FK UNPAD, 1984) 

Penelitian yang dilakukan oleh Milikan, CH,  
1979 mengemukakan bahwa 60% kematian 
pada minggu pertama pasien stroke mengalami 
serangan disebabkan oleh kelainan jantung, hal 
ini mungkin disebabkan oleh adanya faktor 
risiko yang memicu terjadinya kelainan jantung 
tersebut. Kelainan Kelaianan jantung itu dapat 
berupa fibrilasi atrial, gagal jantung, 
endokarditis, penyakit jantung rematik, 
prolapsus katup mitral dan trombus mural 
(Simon, Roger P. et al.1999). 

Pulmonary embolism merupakan salah satu 
penyebab kematian pada minggu pertama 
pasien stroke fase akut mengalami serangan. 
Dalam penelitian Milikan, CH,  1979 disebutkan 
bahwa dari 104 pasien stroke fase akut yang 
meninggal pada hari 0-9 terjadinya serangan, 
12 kematian disebabkan oleh terjadinya 
embolus pulmonal dengan kematian rata-rata 
pada hari kelima. 
 
Metode Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif 
dengan metode pengambilan potong lintang 
(cross-sectional study) yang dilakukan di 
Instalasi Rekam Medik Rumah Ssakit Umum 
Pusat Haji (RSUP H.) Adam Malik Medan pada 
tanggal 4 Oktober 2012 sampai 6 Oktober 
2012. Populasi dalam penelitian ini adalah 
pasien stroke yang meninggal pada fase akut di 
RSUP H. Adam Malik Medan, yang dikumpulkan 
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dengan menggunakan lembar pengumpulan 
data yang telah disetujui oleh komite etik. 
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian 
ini adalah total sampling. 

 
Hasil 

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa 
jumlah sampel dengan kejadian mortalitas 
terbanyak yaitu jenis kelamin perempuan, jenis 
stroke hemoragik dan kelompok umur 50 – 59 
tahun. 

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa 
penyebab kematian terbanyak yang dialami 
oleh sampel adalah edema serebri dengan lama 
perawatan sampai meninggal dunia adalah 1 
hari.  

 
Pembahasan  

Pada penelitian ini didapati penyebab 
kematian utama pada pasien stroke adalah 
edema serebri dengan jumlah kejadian 
mortalitas adalah 54 orang (61,4%). Hal ini 
sesuai dengan penelitian sebelumnya, dimana 
penyebab kematian terbesar pada pasien 
stroke adalah edema serebri sebesar 32% 
(Milikan, 1979). Hal ini dapat terjadi karena 
pengaruh kenaikan suhu tubuh yang nantinya 
berpengaruh terhadap Blood Brain Barrier 
(BBB) dengan meningkatkan permeabilitas BBB 
yang berakibat langsung baik secara parsial 
ataupun komplit dalam kejadian edema serebri. 
Kenaikan suhu juga nantinya dapat 
menyebabkan peningkatan lactic acidosis yang 
dapat mengakibatkan Neuronal Injury sehingga 
resiko terjadinya edema serebri semakin 
bertambah besar (Ritarwan, 2002). 

Penyebab kematian pneumonia aspirasi 
dan/atau infeksi sebanyak 20 orang (22,7%) 
yang dimana hal ini sesuai dengan penelitian 
terdahulu yang menyebutkan bahwa penyebab 
kematian pada pasien stroke oleh pneumonia 
sebanyak 29% (Milikan, 1979). Penyebab 
kematian ini dapat terjadi akibat adanya 
penurunan kekebalan tubuh pada pasien stroke 
akibat pembersihan debris atau komponen-
komponen yang rusak akibat kejadian stroke 
yang melibatkan respon imunologis. Aspirasi 
dapat terjadi karena adanya kegagalan refleks 
pada pasien tersebut yang menyebabkan 
masuknya cairan ke dalam  paru-paru 
(Sariningsih, 2011). 

Kelainan jantung yang ditemukan sebanyak 
8 kasus (9%). Hal ini sama seperti penelitian 
yang dilakukan oleh Milikan pada tahun 1979 
dimana sebanyak 17% disebabkan oleh 

kelainan jantung yang dapat berupa fibrilasi 
atrial, gagal jantung, endokarditis, penyakit 
jantung rematik, prolapsus katup mitral, henti 
jantung, shock cardiogenik, dan trombus mural 
(Simon, Roger P. et al.1999). 

Penyebab kematian tertinggi berikutnya 
adalah pulmonary embolism dengan jumlah 
kematian sebanyak 6 kasus (6,8%). Penelitian 
Milikan pada tahun 1979 juga menunjukkan 
angka yang sama dengan yang ditemukan pada 
penlitian ini, yaitu 12 kasus dari 100 kasus 
kematian pada pasien stroke. 

Pada penelitian ini tidak ditemukan 
penyebab kematian yang diakibatkan oleh 
hidrosefalus dan DVT. Dimana berdasarkan 
teori yang disampaikan oleh Setyopranoto pada 
tahun 2005 pada pasien stroke iskemik akut 
dengan usia lanjut, imobilisasi, paralisis pada 
ekstremitas bawah, paralisis yang berat, dan 
adanya atrial fibrilasi sering bersamaan dengan 
peningkatan risiko terjadinya DVT 
(Setyopranoto, I. 2005). Pada tinjauan pustaka 
berupa buku simposium stroke yang diterbitkan 
oleh FK UNPAD pada tahun 1984 disebutkan 
bahwa penyebab kematian pada pasien stroke 
fase akut dapat berupa hidrosefalus akibat 
adanya bekuan darah di ruang subarakhnoid 
yang menyebabkan tersumbatnya cairan 
serebrospinal disekitar batang otak, sehingga 
terjadi hidrosefalus tekanan normal. 

Tidak dijumpainya penyebab kematian 
akibat hidrosefalus pada penelitian ini dapat 
terjadi dikarenakan pasien tersebut belum 
sempat dilakukan pemeriksaan imaging untuk 
menentukan apakah benar telah terjadi 
herniasi yang menyebabkan edema serebri 
atau terjadinya hidrosefalus tekanan normal. 
Dimana hal ini dapat terjadi dikarenakan pasien 
telah mengalami kematian sebelum seluruh 
pemeriksaan dilakukan. Sehingga kemungkinan 
penyebab kematian hidrosefalus dimasukkan 
kedalam penyebab kematian edema serebri 
sangat besar.  

Menurut Setyopranoto pada tahun 2005, 
pada pasien stroke iskemik akut dengan usia 
lanjut, imobilisasi, paralisis pada ekstremitas 
bawah, paralisis yang berat, dan adanya atrial 
fibrilasi sering bersamaan dengan peningkatan 
risiko terjadinya DVT. Dimana pada penelitian 
ini, berdasarkan tabel 2 jumlah pasien dengan 
stroke iskemik dan usia lanjut hanya dijumpai 1 
kasus yang belum diketahui memiliki paralisis 
pada ekstremitas bawah. 
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Kesimpulan dan Saran 
Penyebab mortalitas utama adalah 

edema serebri dengan 54 kasus (61,4%). 
Penyebab mortalitas lainnya yaitu kelainan 
jantung (cardiac arrest, shock hipovolemik dan 
chronic heart failure) 8 kasus (9%), pneumonia 
aspirasi dan/atau infeksi adalah 20 kasus 
(22,7%), pulmonary embolism adalah 6 kasus 
(6,8%). Sedangkan penyebab mortalitas yaitu 
hidrosefalus dan Deep Vein Thrombosis tidak 
ditemukan. 

Oleh karena itu, hasil penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan gambaran bagi 
semua pihak khususnya RSUP Haji Adam Malik 
Medan mengenai penyebab kematian yang 
dialami oleh pasien stroke pada fase akut 
sehingga untuk dimana  yang akan datang 
penyebab-penyebab kematian tersebut dapat 
ditekan angka kejadiannya. 
Tabel 1. Frekuensi Karakteristik Sampel 

Karakteristik N % 

Jenis Kelamin   
 Laki-Laki 40 45,5 

Perempuan 48 54,5 
Jenis Stroke   
 Stroke 

Hemoragik 
77 87,5 

Stroke Iskemik 6 6,8 
Stroke Yang 
Tidak 
Terdefenisikan 

5 5,7 

Kelompok Umur   
 <10 

10 – 19 
20 – 29  
30 – 39 
40 – 49  
50 – 59 
60 – 69  
70 – 79 
80 – 89 

1 
3 
0 
4 

16 
28 
22 
12 
2 

1,1 
3,4 
0 

4,5 
18,2 
31,8 
25,0 
12,6 
2,3 

Jumlah 88 100% 

Posisi : halaman 2 setelah paragraf 1 
 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Frekuensi Penyebab Kematian dan 
Lama Perawatan 
 

Pertanyaan N % 

Penyebab Kematian   
 Edema Serebri 54 61,4 

Pulmonary 
Embolism 

18 22,7 

 Pneumonia 
Aspirasi 
dan/atau Infeksi 

6 6,8 

 Kelainan 
Jantung (cardiac 
arrest, shock 
hipovolemik dan 
chronic heart 
failure) 

8 9,0 

 Hidrosefalus 0 0 
 Deep Vein 

Thrombosis 
0 0 

Lama Perawatan (Hari)   
 0 13 14,8 

1 27 26,1 
2 14 15,9 
3 17 19,3 

 4 8 9,1 
 5 3 3,4 
 6 1 1,1 
 7 5 5,7 
 8 4 4,5 

Jumlah 88 100 

Posisi : halaman 2 setelah paragraf 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Penyebab Kematian Pasien Stroke 

Daftar Pustaka 
Bustan, Mn, 2000. Epidemiologi Penyakit Tidak 

Menular. PT. Rineka Cipta : Jakarta. Hal. : 
79-93 

CDC, 2003. Atlas of Stroke Mortality: Racial, 
Ethnic and Geographic Disparities in the 
United States.  Available from : 
http://www.cdc.gov/dhdsp/atlas/stroke
_mortality_atlas/ [Accessed 10 April 
2012] 

Feigin, V, 2006. Stroke Panduan Bergambar 
Tentang Pencegahan dan Pemulihan 
Stroke. PT. Bhuana Ilmu Populer : 
Jakarta. Hal. : 9-72; 95-99 

Ilmu Penyakit Saraf FK UNPAD, 1984. 
Simposium Stroke : Pencegahan, 
Penanggulangan dan Rehabilitasi. FK 
UNPAD : Bandung 

Kiyohara Y, et al. 2003. Ten Year Prognosis of 
Stroke and Risk Factors for Death in a 
Japanese Community. Available from 
http://stroke.ahajournals.org/cgi/conten
t/full/34/10/2343 [Accessed 24 April 
2012] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milikan, CH,  1979. Stroke Intensive Care Units : 
Objective and Results. American Heart 
Association 

Ritarwan, Kiking, 2002. Pengaruh Suhu Tubuh 
Terhadap Outcome Pasien Penderita 
Stroke yang Dirawat di RSUP H. Adam 
Malik Medan. Master Thesis, Universitas 
Sumatera Utara 

Sariningsih, 2011. Hubungan Jumlah Neutrofil 
Absolut dengan Mortalitas pad Stroke 
Iskemik Akut dengan Komplikasi 
Pneumonia. Masters thesis, Diponegoro 
University.. 

Setyopranoto, Ismail, 2005. Stroke Acute 
Management. FK UGM. Jogjakarta  

WHO, 2008. The Atlas of Heart Disease and 
Stroke. Available from 
http://www.who.int/mediacentre/facts
heets/fs310/en/index.html [Accessed 10 
April 2012] 

 
 
 

 

 

http://www.cdc.gov/dhdsp/atlas/stroke_mortality_atlas/
http://www.cdc.gov/dhdsp/atlas/stroke_mortality_atlas/
http://stroke.ahajournals.org/cgi/content/full/34/10/2343
http://stroke.ahajournals.org/cgi/content/full/34/10/2343
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/index.html
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/index.html

