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1.1. Latar Belakang 

Hiperlipidemia merupakan penyakit kardiovaskuler yang 

menyebabkan sekitar 18% penyakit serebrovaskular dan sekitar 56% 

penyakit jantung iskemik di seluruh dunia (Hutter et al., 2004). Prevalensi 

hiperlipidemia di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 

tercatat sebesar 35,1%, kemudian pada tahun 2013 meningkat menjadi 

35,9% (WHO, 2013). Hiperlipidemia dicirikan dengan kadar kolesterol, 

lipid densitas rendah (LDL), dan trigliserida tinggi. Kadar kolesterol tinggi 

mengakibatkan terjadinya penimbunan kolesterol di dalam sel yang dapat 

memicu terjadinya pengerasan dinding pembuluh arteri yang disebut 

sebagai proses aterosklerosis yang dapat berkontribusi pada kejadian stroke 

(Dinata et al., 2013). Keadaan patologis yang menyertai seseorang individu 

seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, dan kolesterol yang 

tinggi (dislipidemia) merupakan faktor risiko utama (faktor dominan) stroke 

(Corwin, 2009). 

Frekuensi diabetes melitus cukup tinggi pada penderita stroke. Pada 

50 penderita stroke aterotrombotik (iskemik) dijumpai 20% sebelumnya 

telah diketahui menderita diabetes melitus, 42% dari sisanya mempunyai 

konsentrasi glikosilat hemoglobin abnormal. Sebanyak 62% penderita 

stroke mempunyai abnormalitas glikemik (Hamidon dan Raymond, 2008). 
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Studi The Multiple Risk Factor Intervention Trial melaporkan mortalitas 

akibat penyakit kardiovaskular diantara pasien diabetes mencapai 4 kali 

lebih tinggi daripada individu non DM dengan kolesterol serum yang sama. 

Pasien diabetes dengan kadar kolesterol serum terendah, mempunyai angka 

kematian yang lebih tinggi dibanding kelompok individu non DM dengan 

kadar kolesterol tertinggi (Shahab, 2008). 

Penelitian Raharjo dan Tuti (2015) menunjukkan bahwa distribusi 

responden menurut jenis stroke memperoleh hasil 16 (12,7%) terkena stroke 

hemoragik dan lebih dari separuh 110 (87,3%) adalah jenis stroke non 

hemoragik. Penelitian Siswanto (2005) melaporkan bahwa dari 50 pasien 

terdapat faktor risiko stroke terbesar yaitu tekanan darah sistolik ≥ 140 

mmHg, kadar gula ≥ 200mg/dl. Penelitian Nastiti (2012) melaporkan stroke 

iskemik yang dominan (85%) dengan kadar gula darah 2 jam postprandial 

(PP) dan sewaktu sebesar ≥ 200 mg/dl, kadar kolesterol total tinggi (49%), 

kadar LDL mendekati optimal (32%), kadar HDL rendah (54%), dan 

memiliki penyakit DM (74%). 

Penderita hiperlipidemia dengan diabetes melitus memiliki risiko 

lebih besar untuk mengalami stroke iskemik dibandingkan dengan tanpa 

diabetes melitus. Namun hal tersebut perlu dibuktikan secara ilmiah. Di 

Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang terdapat jumlah pasien 

hiperlipidemia yang cukup banyak dan rekam medik pasien dicatat dengan 

baik sehingga cukup representatif sebagai tempat penelitian. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas dapat 

dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut : “Bagaimana risiko stroke 

iskemik pada penderita hiperlipidemia dengan diabetes melitus?” 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui risiko stroke iskemik pada 

penderita hiperlipidemia dengan diabetes melitus. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1.3.2.1. Mengetahui jumlah pasien yang mengalami stroke iskemik 

pada penderita hiperlipidemia tanpa diabetes melitus di 

RSI Sultan Agung Semarang. 

1.3.2.2. Mengetahui jumlah pasien yang mengalami stroke iskemik 

pada penderita hiperlipidemia dengan diabetes melitusdi 

RSI Sultan Agung Semarang. 

1.3.2.3. Menganalisis risiko stroke iskemik pada penderita 

hiperlipidemia dengan diabetes melitusdi RSI Sultan 

Agung Semarang. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat bagi keilmuan 

Dapat digunakan sebagai landasan pengelolaan penanganan. 
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1.4.2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan terutama bagi 

penderita hiperlipidemia dengan diabetes melitus terhadap risiko 

stroke iskemik. 


