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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pasien pasca stroke mengalami penurunan kekuatan otot. Hal ini 

menyebabkan masalah pada pemenuhan aktifitas sehari-hari termasuk aktifitas 

seksual. Studi oleh Mutaqin (2016), menunjukkan bahwa pasien pasca stroke 

mengalami perubahan dalam aktifitas seksual, perubahan fungsi normal karena 

adanya kelemahan pada tubuh. 

Penelitian di Qatar menemukan 36% klien pasca stroke mengalami 

disfungsi ereksi berat, 32,9% disfungsi ereksi sedang dan 31,2% disfungsi 

ereksi ringan. Lebih dari setengah dari pasien stroke (59,6%) dengan disfungsi 

ereksi berada dalam kelompok umur 60-75 tahun (Ciandra, Mahama, 

Tumboimbela, 2014). Studi di Indonesia oleh Sutrisno (2018), menemukan 

perubahan pemenuhan kebutuhan seksual seperti menurunkan libido, potensi 

seksual dan kepuasan seksual. 

Prevalensi di Negara Indonesia terjadi 800-1000 kasus stroke setiap 

tahunnya. Stroke iskemik lebih mendominasi (60,0%) dan setengah dari 

responden di rawat pada hari rawat <1 minggu saat dilakukan penelitian 

(50,0%), mayoritas responden mengalami hemiparesis sinistra (33,3%). Dari 

hasil pemeriksaan kekuatan otot seluruh responden didapat rata- rata nilai 

kekuatan keseluruhan otot 3. Rata-rata nilai kekuatan otot pasien stroke 

hemoragik dan iskemik sama yaitu 3. Sedangkan untuk pasien stroke yang 
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mengalami hemiparesis sinistra adalah 3, hemiparesis dextra 4, paraparesis 3, 

hemiplegia 2, hemiplegia alternans 2, dan paraplegia 3. Kesimpulan dari 

penelitian tersebut, bahwa pasien stroke yang imobilisasi mengalami 

kelemahan otot (parese) (Oktraningsih, 2017).Studi lain yang dilakukan oleh 

Setiyawan, Nurlely, dan Harti (2019), menunjukkan bahwa kekuatan otot 

ekstremitas atas dan bawah pasien stroke paling banyak mengalami penurunan, 

sebanyak 40% responden dengan kekuatan otot kurang dan cukup pada 

kelompok kontrol, dan pada kelompok intervensi dengan kekuatan otot cukup 

sebanyak 46,7% dan kurang sebanyak 53,4%.Kebutuhan seksual dipengaruhi 

oleh kekuatan otot, daya tahan otot, dan sistem vaskularisasi anggota gerak 

bawah (Utomo, 2016).  

Penyakit serebrovaskuler atau stroke masih merupakan salah satu 

penyakit yang banyak menimbulkan kecacatan dan kematian di dunia. Penyakit 

stroke di Indonesia merupakan pembunuh nomor 3 setelah penyakit infeksi dan 

penyakit jantung koroner (Sutomo &Kurnia, 2016).Kementerian Kesehatan RI 

mengatakan bahwa stroke merupakan penyebab kecacatan nomor satu dan 

penyebab kematian nomor tiga di dunia setelah penyakit jantung dan kanker, 

baik di negara maju maupun berkembang. Beban akibat stroke terutama 

disebabkan kecacatan (Public Health Problem) yang juga menimbulkan beban 

biaya yang tinggi, baik oleh penderita, keluarga, masyarakat dan Negara 

(Ghani, Mihardja, & Delima, 2016).Salah satu hasil penelitian yang dilakukan 

di Amerika Serikat menunjukkan bahwa biaya perawatan dan biaya 

kompensasi penurunan produktivitas yang berhubungan dengan angka 
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kejadian stroke dan kecacatan yang diakibatkannya telah menghabiskan dana 

65,5 miliar dollar dalam waktu 1 tahun (Health Economic Problem). Data 

penelitian tersebut menemukan angka insidensi 795.000, prevalensi 2.980.000 

dan mortalitas 150.000 per tahun (Khairatunnisa & Sari, 2017).  

Kasus stroke meningkat di negara maju seperti Amerika dimana 

kegemukan dan junk food telah mewabah. Berdasarkan data statistik di 

Amerika tahun 2016, setiap tahun terjadi 750.000 kasus stroke baru di 

Amerika. Data tersebut menunjukkan bahwa setiap 45 menit, ada satu orang di 

Amerika yang akan terkena serangan stroke (Adriani, Wirjatmadi, 2018). 

Pasien pasca stroke pada umumnya mengalami kelemahan otot pada bagian 

anggota gerak tubuh, gangguan postural dan adanya atropi otot (Sudarsini 

dalam Anita dkk., 2018). Kelemahan pada satu sisi anggota tubuh penderita 

stroke atau yang biasa disebut hemiparese mengakibatkan penurunan tonus 

otot, sehingga tidak mampu menggerakkan tubuhnya (imobilisasi). Imobilisasi 

yang tidak diberikan penanganan dalam waktu yang lama akan menimbulkan 

komplikasi (Anita, Pongantung, Ada, & Hingkam, 2018). Penurunan tonus otot 

juga menyebabkan terjadinyagangguan fungsional, gangguan mobilisasi dan 

gangguan aktivitas kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah kebutuhan 

seksual (Surahma dalam Anita dkk., 2018).  

Data di RSUP Dr. Kariadi Semarang dalam tiga bulan terakhir (Juli - 

September 2019) terjadi peningkatan kasus pasien stroke yang cukup 

signifikan. Rata-rata dalam satu bulan sebanyak 64 pasien (64% pasien stroke 

non hemoragik dan 36% pasien stroke hemoragik). Data juga menunjukkan 
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bahwa serangan stroke cenderung banyak menyerang usia dewasa sebanyak 

45%. 

Stroke bisa menyebabkan suatu keadaan yang sangat melemahkan dan 

seringkali berjalan selama beberapa bulan, bahkan lebih lama lagi. Kejadian 

tersebut menyebabkan berbagai keprihatinan, banyak pasien stroke dan 

pasangannya selalu bimbang dan cemas tentang kelanjutan kehidupan seksnya. 

Serangan stroke terjadi pada bagian otak yang biasanya memotori pesan-pesan 

respon seksual, bentuknya dapat berupa penurunan gairah seksual, gangguan 

ereksi, atau ejakulasi (pada pria), menurunnya kepekaan alat kelamin, dan 

gangguan orgasme (Sutrisno, 2018). 

Gangguan fungsi seksual penderita stroke dapat diakibatkan oleh 

gangguan pada aspek motorik, sensori dan otonom (Pasiak, 2015).Penurunan 

aktivitas seksual bagi penderita stroke dan pasangannya berpengaruh pada 

keharmonisan perkawinan, hal ini disebabkan kebutuhan seksualnya tidak 

dapat terpenuhi, sehingga kualitas seksual ikut menentukan kualitas hidup. 

Menurut Teori Hierarki Kebutuhan Maslow, seks merupakan salah satu 

kebutuhan manusia, tidak hanya pada orang normal tetapi juga pada penderita 

stroke (Liliweri, 2017). 

Aktivitas seksual seseorang sangat ditentukan oleh berbagai faktor, 

antara lain kebutuhan akan kasih sayang, rasa aman psikologis, serta harga diri 

sebagai wanita atau pria. Pada kondisi dimana kesehatannya terganggu, 

seseorang kemungkinan besar akan mengalami gangguan pemenuhan 

kebutuhan seksualitasnya, yang dapat ditampilkan melalui berbagai aktivitas 
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seksual(Hamid, 2009). Menurut Davies & Craig (2014), faktor fisik yang 

berperan adalah pembuluh darah, hormonal, neuromuskular dan umur. Kondisi 

fisiknya terganggu, kemungkinan besar akan mengalami gangguan pemenuhan 

kebutuhan seksualitasnya. Pada penderita stroke masih mempunyai 

keinginan/hasrat untuk memberikan kontribusi sebagai bentuk memenuhi 

tanggungjawab kepada pasangannya. Penderita stroke mengaku ingin melayani 

pasangannya. Faktor fisik, budaya dan psikis dapat mempengaruhi aktifitas 

seksual penderita stroke. Faktor fisik mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam aktifitas seksual. 

Kondisi fisik, khususnya kekuatan otot sangat mendukung dalam 

pemenuhan kebutuhan seksual, maka berdasarkan latar belakang diatas peneliti 

perlu melakukan penelitian tentang “Kekuatan otot ekstremitas dengan 

pemenuhan kebutuhan seksual pasien pasca stroke di Poliklinik Merpati RSUP 

Dr. Kariadi Semarang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menarik rumusan masalah 

apakah ada hubungan kekuatan otot ekstremitas dengan pemenuhan kebutuhan 

seksual pasien pasca stroke di Poliklinik Merpati RSUP Dr. Kariadi Semarang. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan kekuatan otot ekstremitas dengan 

pemenuhan kebutuhan seksual pasien pasca stroke di Poliklinik Merpati 

RSUP Dr. Kariadi Semarang.  

2. Tujuan Khusus 

a. Mendiskripsikan kekuatan otot ekstremitas pasien pasca stroke di 

Poliklinik Merpati RSUP Dr. Kariadi Semarang. 

b. Mendiskripsikanpemenuhan kebutuhan seksual pasien pasca stroke di 

Poliklinik Merpati RSUP Dr. Kariadi Semarang. 

c. Menganalisis hubungan kekuatan otot ekstremitas dengan pemenuhan 

kebutuhan seksual pasien pasca stroke di Poliklinik Merpati RSUP Dr. 

Kariadi Semarang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi praktek keperawatan  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dalam 

upayameningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya pada 

pasien stroke. 

2. Keluarga 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan ilmu 

pengetahuan pada pasanagan suami istri dengan stroke, terutama dalam hal 
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menyikapi kebutuhan seksualitas dalam kehidupan sehari-hari, sehingga 

kehidupan tetap harmonis. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Beberapa penelitian yang hampir sama sudah pernah dilakukan, dengan 

variabel yang berbeda, tempat yang berbeda atau metode penelitian yang berbeda. 

Penelitian yang sudah dilakukan terkait penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1  

Keaslian Penelitian 

 
Nama Peneliti/ 

Tahun 
Judul Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Mutaqin 

(2016) 

Perubahan perilaku 

aktivitas seksual pada 

penderita stroke 

Deskriptif 

kualitatif 

Penderita stroke 

mengalami perubahan 

dalam aktifitas seksual 

akibat penyakit yang 

dideritanya. 

Mardhiah, 

Nurleli, 

Hermansyah 

(2015) 

Perception of Stroke 

Patients to the Spousal 

Support 

Case Study in Banda 

Aceh 

Deskriptif 

kualitatif 

Pasangan sudah 

memberikan dukungan 

terhadap penderita 

stroke baik dukungan 

penghargaan, dukungan 

informasi, dukungan 

instrumenal maupun 

dukungan emosional 
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Nama Peneliti/ 

Tahun 
Judul Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Ciandra, 

Mahama, 

Tumboimbela 

(2014) 

Gambaran disfungsi 

ereksi dan hubungan 

diabetes melitus dan 

hipertensi terhadap 

kejadian disfungsi 

ereksi pada penderita 

stroke di Poli 

Neurologi RSUPProf. 

Dr. R.D. Kandou 

Manado 

Deskriptif 

analitik 

korelasional 

Pasien stroke yang 

mengalami disfungsi 

ereksi sebesar 85% 

dengan jumlah terbanyak 

pada disfungsi ereksi 

ringan dan disfungsi 

ereksi ringan sampai 

sedang sebesar 35% dan 

32,5%. Umur terbanyak 

mengalami disfungsi 

ereksi terletak pada 

kelompok umur 35-44 

tahun dan >75 tahun . 

Tingkat pendidikan 

rendah dapat mengalami 

disfungsi ereksi lebih 

tinggi daripada yang 

tingkat pendidikannya 

tinggi. Insiden disfungsi 

ereksi diantara pasien 

stroke yang mempunyai 

faktor resiko diabetes 

melitus adalah lebih tinggi 

dari pada yang tidak 

mempunyai faktor resiko 

tersebut (OR= 2,391), 

sedangkan faktor resiko 

hipertensi berkorelasi 

dengan berkurangnya 

resiko  

penyakit (OR= 0,771). 

 

Adapun perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-

penelitian sebelumnya adalah jenis penelitian ini deskriptif analitik korelasional 

dengan menggunakan pendekatan waktu cross-sectional study. Tempatpenelitian akan 

dilakukan di Poliklinik Merpati RSUP Dr. Kariadi Semarang dengan jumlah sampel 

sebanyak 64 respondenyang diambil berdasarkan jumlah rata-rata pasien pasca stroke 

yang kontrol di Poliklinik Merpati RSUP Dr. Kariadi Semarang dalam satu bulan. 
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