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Abstrak 

 

 

Kejadian stroke di Indonesia bahkan di dunia semakin hari semakin meningkat, 

kejadian stroke ini diikuti oleh komplikasi selama dirawat dirumah sakit, mengingat masa 

pemulihan stroke yang lama dan kebanyakan mengalami kelumpuhan/kecacatan fisik. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya komplikasi 

konstipasi pada pasien stroke.  
Desain penelitian ini adalah analytic-correlation dengan pendekatan cross-sectional. 

Sampel 40 pasien Stroke yang dirawat di ruang neurologi RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung, 

diambil secara consecutive sampling. Analisis data menggunakan chi square dan uji regresi 

logistik ganda. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pasien stroke yang dirawat di ruang neurologis 

sebagian besar berusia antara 51-70 tahun.  Sebagian besar (60%) mengalami konstipasi. 

Asupan serat pada diet pasien stroke sebagian besar (70%) dalam kondisi buruk. Konsumsi 

cairan pasien stroke sebagian kecil dalam kondisi buruk (30%). Latihan/olah raga di tempat 

tidur pasien stroke sebagian besar (85%) dalam kategori buruk. Ada hubungan yang signifikan 

antara konstipasi dengan asupan diet pasien stroke yang dirawat dengan nilai  0,029 (α < 

0.05). Ada hubungan yang signifikan antara konstipasi dengan latihan/olah raga di tempat 

tidur pasien stroke yang dirawat dengan nilai  0,002 (α < 0.05). Ada hubungan yang 

signifikan antara konstipasi dengan asupan cairan pasien stroke yang dirawat dengan nilai  

0,000 (α < 0.05). Faktor yang paling dominan menyebabkan konstipasi adalah diet serat 

dengan  nilai р =0.046.  

Untuk mencegah konstipasi dan memelihara proses defekasi yang normal pada pasien 

stroke sebaiknya mengkonsumsi cairan yang cukup, latihan yang teratur dan terutama asupan 

diet serat yang cukup. 
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Abstract 

 

 

Incidence of stroke in Indonesia even in the world is increasing constantly. The incidence of 

stroke was followed by complications during hospitalized, given the long period of stroke 

recovery and mostly paralyzed / physical disability. The purpose of this study was to identify 

the factors that cause the occurrence of constipation in patients with stroke. Research design 

was analytic-correlation with cross-sectional. The sample was 40 stroke patients treated in the 

department of neurology Dr. Hasan Sadikin Bandung, taken by consecutive sampling. Data 

analysis was using the chi square test and multiple logistic regressions. The results showed 

that stroke patients admitted to the neurological mostly aged between 51-70 years old. The 

majority (60%) had constipation. Dietary fiber intake in the majority of stroke patients (70%) 

was in poor condition. Consumption of liquid fraction of stroke patients was in poor condition 

(30%). Exercise in bed most of the stroke patients (85%) were in the poor category. There was 

a significant relationship between constipation with dietary intake of stroke patients treated 

with  value of 0.029 (α <0.05). There was a significant relationship between constipation 

with exercise in bed of stroke patients treated with  value of 0.002 (α <0.05). There was a 

significant relationship between constipation with fluid intake of stroke patients treated with  

value of 0.000 (α <0.05). The dominant factor was dietary fiber causes constipation with р = 

0.046 values. To prevent constipation and maintain a normal defecation process in stroke 

patients should consume enough fluids, exercise regularly and mainly dietary fiber intake was 

sufficient. 
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Pendahuluan 

      Seiring dengan perkembangan jaman terjadi pergeseran penyakit dari penyakit menular 

ke penyakit tidak menular atau penyakit degeneratif. Permasalahan ini terjadi di seluruh dunia 

sejak beberapa dasawarsa silam dan menimbulkan dampak yang luas secara fisik maupun 

sosial ekonomi. Terjadinya transisi epidemiologi sebagai akibat dari transisi demografi, 

menyebabkan penyakit degeneratif menduduki proporsi yang cukup tinggi sebagai penyebab 

tingginya angka kematian dan kecacatan. Stroke sendiri merupakan salah satu penyakit 

pembuluh darah yang mempunyai efek terhadap susunan syaraf pusat. Berdasarkan data di 

Amerika menunjukan bahwa stroke merupakan penyebab kematian ke tiga selain penyakit 

jantung dan kanker. Setiap tahun sekitar 700.000 orang menderita stroke, 500.000 kasus 

adalah serangan pertama dan 200.000 kasus lainnya adalah serangan ulang. Pada tahun 2002, 

sebanyak 275.000 orang meninggal akibat stroke atau 1 dari 15 kematian di Amerika 

disebabkan stroke (American Heart Association, 2005, Stroke Statistic, ¶ 1 http://www. 

strokecenter. org/pat/ais.htm, diperoleh tanggal 26 Oktober 2011). 

          Secara patofisiologi stroke terjadi karena kerusakan dinding pembuluh darah di otak. 

Kerusakan ini disebabkan oleh karena adanya kerusakan pembuluh darah yang ada di otak. 

Sebagian besar kerusakan ini diakibatkan karena adanya proses penyempitan pembuluh darah 

yang ada di otak yang disebabkan oleh faktor umur, jenis kelamin, hipertensi, hiperglikemia, 

hiperkolesterolemia, kepribadian dan merokok (Nurhayati, 1998 dalam Tyas, 2000 : 3). Faktor 

– faktor risiko yang selama ini telah diidentifikasi sebelumnya dapat berupa hipertensi, 

diabetes mellitus, riwayat stroke sebelumnya, obesitas dan kebiasaan merokok. Selain itu pula 

ada beberapa faktor yang dicurigai berkaitan dengan stroke seperti alkohol, kontrasepsi 

hormonal, trauma dan herpes zoster. Ada beberapa faktor risiko stroke lainnya yang dapat 

disebutkan diantaranya umur, ras (lebih tinggi kulit hitam daripada kulit putih), jenis kelamin 

(laki-laki lebih tinggi risiko terjadinya stroke dibandingkan dengan wanita), penyakit jantung 

sebelumnya, atrial fibrillation, kolestrol dan trigliserida (Bustan, 2000). 

             Diperkirakan setiap tahun terjadi 500.000 penduduk Indonesia terkena stroke, sekitar 

125.000 orang (2,5 %) meninggal, sisanya cacat ringan maupun berat. Jumlah penderita stroke 

cenderung meningkat, bukan hanya penduduk usia tua, tetapi juga dialami oleh mereka yang 

berusia muda dan produktif (Suyono, 2006, Yastroki tangani masalah stroke di Indonesia, ¶ 1, 

http://.yastroki.or.id  diperoleh tanggal 26 Oktober 2011).  Dilihat dari kelompok umur, di 

Indonesia penderita stroke terbanyak pada kelompok umur yang produktif. Apabila mortalitas 

dan cacat yang terjadi dapat diatasi maka penderita stroke yang produktif dapat melanjutkan 

karirnya. Mencegah dan mengatasi stroke yang baik, cepat dan tepat, berarti dapat mengatasi 

berkurangnya sumber daya manusia yang potensial dalam masyarakat Indonesia.  

          Pada tahun 2006, di Indonesia stroke menempati urutan pertama dari 10 penyakit 

penyebab utama kematian yang ada di Rumah Sakit yaitu 4.377 kasus meninggal (2007, profil 

kesehatan Indonesia). Andardi (1993) memperkirakan di daerah perkotaan (urban), insiden 

stroke sekitar 300 per 100.000 penduduk per tahun. Sedangkan hasil studi populasi di daerah 

pedesaan yang dilaksanakan di Jawa Barat menemukan insiden stroke sebesar 51,12 per 

100.000 per tahun. Kasus penyakit stroke pada tahun 2005 yang di rawat di Rumah Sakit di 

Jawa Barat usia > 65 tahun ada 2.446 kasus (2,77 %) dari total 36.755 kasus sedangkan pada 

usia 45 – 64 tahun ada 3.544 kasus (4,31 %) dari total 88.295 kasus. Pada tahun 2005 stroke 

merupakan penyebab kematian pertama di Rumah Sakit yang ada di Jawa Barat pada usia > 65 

tahun jumlah kasus 460 kasus (12,76 %) dari total kematian 2.169 kasus sedangkan pada usia  

45 – 64 tahun ada 812 kasus (22,52 %) dari total kematian 3.606 kasus (2006, Profil 

http://www/
http://.yastroki.or.id/


 

Kesehatan Jawa Barat). Pada tahun 2011 kasus stroke rawat jalan di Rumah Sakit yang ada di 

Jawa Barat usia > 65 tahun ada 3.753 kasus (4,32 %) dari total 86.892 sedangkan usia 45 – 64 

tahun ada 3.121 kasus (1,29 %) dari total 242.562 kasus (2006, Profil Kesehatan Jawa Barat).  

 Berdasarkan hasil studi pendahuluan didapatkan bahwa kejadian komplikasi 

konstipasi yang terjadi di antara pasien stroke cukup banyak yang menimbulkan 

ketidaknyamanan selama dirawat di rumah sakit. Selama pasien dirawat pasien mengalami 

beberapa keterbatasan baik secara fisik maupun secara mental emosional. Kondisi seperti ini 

yang mendorong tingginya kejadian komplikasi konstipasi terutama pada pasien yang 

mengalami imobilitas di tempat tidur. Sehingga keluarga sangatlah penting dalam mendukung 

pasien stroke selama dirawat (Kosasih, 2011). Komplikasi ini sebenarnya bisa dicegah apabila 

tim kesehatan yang merawat pasien stroke tersebut memiliki komitmen yang kuat untuk 

memberikan pelayanan yang terbaik buat pasien stroke. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan data-data yang diungkap pada pendahuluan tersebut maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah faktor–faktor apa saja yang menyebabkan dengan kejadian 

konstipasi Pasien Stroke di Ruang Rawat Inap RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian  analytic-correlation  dengan desain crossectional. 

Penelitian ini menggunakan desain crossectional karena pengumpulan data tentang faktor-

faktor penyebab kontipasi; diet, cairan dan latihan (variabel bebas) dengan kejadian konstipasi 

(variabel terikat) akan dilakukan pada satu kali pengamatan. 

 

Populasi dan sampel penelitian 

Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah seluruh pasien dengan diagnosa medis stroke 

yang di rawat di Ruang Neurologi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Sampel dalam 

penelitian ini adalah seluruh pasien dengan diagnosa medis stroke yang di rawat di Ruang 

Neurologi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi 

serta bersedia mengikuti penelitian ini dengan menandatangani lembar persetujuan (informed 

consent). Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Non-Probability 

Sampling yaitu dengan teknik Consecutive Sampling. Teknik  Consecutive Sampling 

merupakan pengambilan atau pemilihan sampel dengan menetapkan setiap pasien yang 

memenuhi kriteria inklusi, dimasukan dalam penelitian sampai kurun waktu tertentu yang 

telah ditetapkan oleh peneliti, sehingga jumlah responden yang diperlukan terpenuhi 

(Sastroasmoro & Ismael, 2010). 

1) Kriteria inklusi: 

(1) Pasien dalam keadaan sadar, sudah ditegakan diagnosa stroke oleh dokter di ruang 

Neurologi RSHS Bandung 

(2) Hemodinamik dalam keadaan stabil. 

(3) Mampu berkomunikasi dengan baik. 

(4) Serangan stroke pertama kali maupun yang berulang 

2) Kriteria eksklusi: 

(1) Pasien dengan stroke sedang dalam tindakan life saving. 

(2) Pasien yang tidak mampu mengingat aktivitas sehari hari. 

 



 

Ukuran sample 

Perhitungan besar sampel pada penelitian ini didasarkan pada rumus sampel analisis 

Multivariabel (analisis regresi logistik ganda), yaitu dengan rumus rule of thumbs. Pada rumus 

ini, besar sampel adalah 10 kali jumlah variabel bebas yang akan diteliti (Dahlan, 2009; 

Hastono, 2007). Dalam penelitian ini terdapat 3 sub variabel bebas yaitu: diet, cairan, dan 

latihan. Sehingga diperlukan jumlah sampel minimal sebanyak:    3 x 10 responden= 30 

responden. Sampel pada penelitian ini diambil sebanyak 40 sampel. 

 

Instrument Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu lembar kuisioner 

yang disusun oleh peneliti berdasarkan kajian jurnal dan buku, terdiri dari 8 pertanyaan. 

Pertanyaan I Tinggi Badan, II Berat Badan, IV Usia, III Jumlah BAB, V Konsistesi BAB, VI 

diet, VII cairan dan VIII latihan.  

 

Pertimbangan etik. 

Pertimbangan etik adalah penting sebelum penelitian ini dilaksanakan. Pertimbangan 

tersebut berupa perlindungan pada hak azasi manusia. Peneliti memberikan informasi secara 

verbal yang berisi tujuan penelitian, prosedur, kemungkinan manfaat dan kerugian pada 

responden. Juga responden mempunyai kebebasan untuk keluar dari penelitian ini kapan saja. 

Peneliti menjamin kerahasiaan dan semua dokumen dijaga kerahasiaannya. Tiap-tiap 

responden menandatangani inform consent atau secara verbal setuju untuk dijadikan 

responden. Responden mendapatkan perlindungan dari ketidaknyamanan dan kerugian dari 

eksploitasi dan peneliti menjamin bahwa semua usaha dilakukan untuk meminimalkan bahaya 

atau kerugian dari suatu penelitian. Setiap responden memiliki peluang yang sama untuk ikut 

dalam penelitian ini. Tidak ada perbedaan perlakuan antara pasien yang mau menjadi 

responden atau yang menolaknya.  

 

Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini adalah Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. 

 

Pengumpulan data. 

Pengumpulan data dilakukan melalui 2 tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap 

pengumpulan data. Pada tahap persiapan, peneliti melakukan aktivitas seperti persiapan diri, 

persiapan alat, persiapan administrasi dan surat-menyurat, dan persiapan pasien. Pada tahap 

pengumpulan data peneliti akan meminta ijin untuk mengumpulkan data. Setelah mendapat 

persetujuan dari responden selanjutnya instrumen yang sudah ada diberikan kepada responden 

dengan dipandu oleh peneliti bila responden tidak memahami maksud pertanyaan yang ada 

pada instrumen tersebut. Pengumpulan data dilakukan kurang lebih selan 2 bulan mengingat 

jumlah sampel yang diperlukan cukup besar. Setelah semua data terkumpul maka dilakukan 

analisa dari data tersebut. 

 

Analisa data 

Analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan analisis univariabel, dan bivariabel 

dan multivariable dengan menggunakan analisis regresi logistik ganda. Peneliti dalam tahapan 

analisis data menggunakan aplikasi statistik komputer. 



 

Analisis Univariabel bertujuan untuk mendeskripsikan setiap variabel yang diteliti. Analisa 

Univariabel pada penelitian ini adalah Tinggi Badan, Berat Badan, Usia, Jumlah BAB, 

Konsistesi BAB, diet, cairan dan latihan. Data akan ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi 

frekuensi dengan ukuran persentase atau proporsi. 

Analisis Bivariabel dilakukan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel (variable 

independent dengan variable dependent). Variabel independen yang dihubungkan yaitu: diet, 

cairan, dan latihan yang akan dihubungkan dengan variabel dependen yaitu konstipasi. 

Analisis Bivariabel ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi program statistik komputer. 

Karena variabel independen dan variabel dependen yang dihubungkan dalam penelitian ini 

merupakan variabel kategorik (nominal), maka untuk menganalisis hubungan antara variabel 

bebas dan variabel terikat, peneliti menganalisis hipotesa penelitian dengan menggunakan 

analisis Chi Square/ Fisher test. Nilai p (value) merupakan nilai yang menunjukkan besarnya 

peluang salah menolak Ho dari data penelitian. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 

antara variabel bebas dengan variabel terikat, maka keputusan analisis statistik diambil dengan 

cara membandingkan nilai p (value) dengan nilai alpha (α=0,05) dengan ketentuan: Ho 

ditolak jika nilai p  ≤  0,05, Ho diterima jika nilai p ≥ 0,05 

Pada analisis Multivariabel dilakukan dengan cara menghubungkan beberapa variabel 

independen dengan satu variabel dependen pada waktu yang bersamaan (Hastono, 2007). 

Analisis Multivariabel dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik ganda, 

karena data pada variabel terikatnya berbentuk kategorik dikotomi. Langkah yang digunakan 

dalam analisis multivariabel ini yaitu pertama melakukan seleksi bivariabel dengan 

menggunakan analisis regresi logistik sederhana, bila hasil analisis bivariabel mempunyai nilai 

p (value) < 0,25, maka variabel tersebut dapat masuk dalam pemodelan multivariabel  p 

(value) > 0,25, tetap diikutkan dalam analisis multivariabel jika secara substansi variabel 

tersebut dianggap penting. Pada penelitian ini ketiga variabel yaitu diet, cairan, dan latihan 

dimasukan kedalam pemodelan. Dari hasil analisis multivariabel, didapatkan sebagai faktor 

dominan penyebab konstipasi pada pasien stroke di RSUP Dr Hasan Sadikin Bandung. 

 

HASIL PENELITIAN 

Gambaran penderita stroke pada pasien yang di rawat di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. 

Tabel 4.1. Distribusi frekuensi usia pasien stroke yang dirawat di Ruang rawat inap  

                 RSUP Dr Hasan Sadikin Bandung n = 40. 

 

Usia (tahun) Frekuensi % 

10-20 4 10 

21-30 2 5 

31-40 2 5 

41-50 2 5 

51-60 14 35 

61-70 14 35 

71-80 2 5 

Total 40 100 

 



 

Dari tabel 4.1. diatas menunjukan bahwa pasien stroke yang dirawat di ruang neurologis 

sebagian besar berusia antara 51-70 tahun. Usia ini masuk ke dalam kategori usia pertengahan 

(middle age) dan lanjut usia (elderly). 

 

Tabel 4.2. Distribusi frekuensi kejadian konstipasi pasien stroke yang dirawat di Ruang  

     rawat inap RSUP Dr Hasan Sadikin Bandung n = 40. 

  

 

Kejadian Frekuensi % 

konstipasi 24 60 

normal 16 40 

Total 40 100 

 

Tabel 4.2. diatas menunjukan bahwa dari sampel 40 orang sebagian besar mengalami 

konstipasi (60%). 

 

Tabel 4.3. Distribusi frekuensi kondisi diet serat pasien stroke yang dirawat di Ruang  

     rawat inap RSUP Dr Hasan Sadikin Bandung n = 40. 

 

 

Diet serat Frekuensi % 

buruk 28 70 

baik 12 30 

Total 40 100 

 

Dari tabel diatas menunjukan bahwa asupan serat pada diet pasien stroke sebagian besar dalam 

kondisi buruk (70%). 

 

Tabel 4.4. Distribusi frekuensi konsumsi cairan pasien stroke yang dirawat di  

     Ruang rawat inap RSUP Dr Hasan Sadikin Bandung n = 40. 

 

Konsumsi cairan Frekuensi % 

buruk 12 30 

Baik 28 70 

Total 40 100 

 

 

Konsumsi cairan pasien stroke yang di rawat di ruang neurologi menunjukan bahwa hamper 

setengahnya (30%) dalam kondisi buruk. 

 

 

 

 



 

Tabel 4.5. Distribusi frekuensi latihan yang dilakukan oleh pasien stroke yang dirawat di  

     Ruang rawat inap RSUP Dr Hasan Sadikin Bandung n = 40. 

  

Latihan  Frekuensi % 

buruk 34 85 

baik 6 15 

Total 40 100 

 

Latihan/olah raga di tempat tidur pasien stroke yang dirawat di ruang neurologi sebagian besar 

(85%) masuk kedalam kategori buruk. 

 

Hubungan antara diet dengan kejadian konstipasi pada pasien yang di rawat di RSUP Dr. 

Hasan Sadikin Bandung. 

Tabel 4.6. Hubungan antara diet dengan kejadian konstipasi pada pasien yang di rawat di  

     RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung n = 40. 

 

  Diet Total 

  
 

  Buruk Baik 

konstipasi konstipasi 20 4 24 0.029 

  normal 8 8 16  

Total 28 12 40  

 

 

Dari tabel diatas nampak adanya hubungan yang signifikan antara konstipasi dengan asupan 

diet pasien stroke yang dirawat dengan nilai  0,029 (α < 0.05). 

 

 

Hubungan antara latihan dengan kejadian konstipasi pada pasien yang di rawat di RSUP Dr. 

Hasan Sadikin Bandung. 

 

Tabel 4.7. Hubungan antara latihan dengan kejadian konstipasi pada pasien yang di  

     rawat di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung n = 40. 

 

  

  Latihan Total  

  buruk baik    

konstipas

i 

konstipas

i 
24 0 24 

0.002 

  normal 10 6 16 

Total 34 6 40  

 

Dari tabel diatas nampak adanya hubungan yang signifikan antara konstipasi dengan 

latihan/olah raga di tempat tidur pasien stroke yang dirawat dengan nilai  0,002 (α < 0.05). 

 



 

Hubungan antara cairan dengan dengan kejadian konstipasi pada pasien yang di rawat di 

RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. 

 

Tabel 4.8. Hubungan antara cairan dengan kejadian konstipasi pada pasien yang di  

                 rawat di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung n = 40. 

 

 cairan Total 

 
 

  buruk baik 

konstipasi konstipasi 12 12 24 0.000 

  normal 0 16 16  

Total 12 28 40  

 

 

Dari tabel diatas nampak adanya hubungan yang signifikan antara konstipasi dengan asupan 

cairan pasien stroke yang dirawat dengan nilai  0,000 (α < 0.05). 

 

Faktor paling dominan penyebab kejadian konstipasi pada pasien yang di rawat di RSUP Dr. 

Hasan Sadikin Bandung. 

Table 4.9. Hasil Analisis Bivariabel Faktor penyebab kejadian konstipasi pada pasien yang  

     di rawat di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung yang dijadikan Kandidat pada Uji  

     Multivariabel 

 

No Variable   

1 Diet 0.029 

2 Latihan 0.002 

3 Cairan 0.000 

 

 

Berdasarkan tabel 4.9 dari 3 variabel semuanya memiliki nilai р < 0,25 yaitu diet, latihan, dan 

cairan. Dengan demikian variabel tersebut dimasukkan sebagai kandidat dalam uji 

multivariabel karena dianggap memiliki substansi sebagai faktor yang menyebabkan 

konstipasi.  

 

Table 4.10. Hasil Analisis multivariabel Faktor penyebab kejadian konstipasi pada pasien  

       yang di rawat di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung  

 

Variable 

Koefisien 

B 

 

S.E. 

 
 
 

Exp 

(B) 

95.0% C.I. 

Lower Upper 

Diet -2.015 1.008 .046 133 .018 .962 

Cairan -20.925 11064.037 .998 000 .000 . 

Latihan -21.685 15661.704 .999 000 .000 . 

 

 



 

Pada tabel 4.10, menunjukkan pemodelan yang dilakukan terhadap 3 variabel. Dalam uji 

regresi logistik ganda, ada 1 variabel yang berpengaruh yaitu diet dengan nilai p=0.046  

dengan OR = 133. 

 

PEMBAHASAN 

Gambaran penderita stroke pada pasien yang di rawat di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. 

Berdasarkan hasil analisis penelitian didapatkan bahwa pasien stroke yang dirawat di 

ruang neurologis sebagian besar berusia antara 51-70 tahun. Pada usia ini pasien stroke masuk 

ke dalam kategori usia pertengahan (middle age) dan lanjut usia (elderly). Usia lanjut akan 

mengalami beberapa kemunduran atau degenetatif pada system tubuh dan fisiologinya juga 

hal ini sejalan dengan Saparinah (1983) berpendapat bahwa pada usia 55 sampai 65 tahun 

merupakan kelompok umur yang mencapai tahap penisium, pada tahap ini akan mengalami 

berbagai penurunan daya tahan tubuh atau kesehatan dan berbagai tekanan psikologis. Dengan 

demikian akan timbul perubahan-perubahan dalam hidupnya. Juga hal ini ditegaskan lagi oleh 

Constantinides (1994) dalam Maryam dkk (2008) pada lanjut usia akan terjadi proses 

menghilangnya kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti dan 

mempertahankan fungsi normalnya secara perlahan-lahan sehingga tidak dapat bertahan 

terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang terjadi. Untuk sistem pencernaan pada usia 

lanjut terjadi perubahan berupa penurunan fungsi absorpsi, penurunan peristaltik usus. Oleh 

karena itu pengkajian dan perhatian dalam perawatan sangatlah diperlukan pada saat merawat 

pasien stroke khususnya pasien yang masuk ke dalam kategori lanjut usia. 

Pasien-pasien yang dirawat di ruang rawat inap bagian neurologis sangat rentan 

terhadap kejadian konstipasi seperti yang ditunjukan pada hasil penelitian ditemukan bahwa 

sebagian besar mengalami konstipasi (60%). Kondisi konstipasi ini erat kaitannya dengan 

berbagi hal bisa karena factor penuaan atau degenerative process bisa juga akibat factor yang 

lain yang dapat memperburuk siklus buang air besar (BAB) fisiologis. Hal ini sejalan dengan 

apa yang diungkap oleh Maryam dkk (2008) tentang adanya penurunan fungsi fisiologis 

khususnya system pencernaan pada usia lanjut. Konstipasi juga bisa disebabkan karena 

gangguan fisik maupun psikologis gangguan fisik bisa berupa gangguan persarafan factor 

lainnya bisa karena kurangnya makanan berserat, kelemahan otot maupun stress dan 

kecemasan (Asdie, 1999). 

Pada penelitian ini ditemukan bahwa asupan serat pada diet pasien stroke sebagian 

besar dalam kondisi buruk (70%).  Makanan adalah faktor utama yang mempengaruhi 

eliminasi feses. Cukupnya selulosa, serat pada makanan, penting untuk memperbesar volume 

feses. Makanan tertentu pada beberapa orang sulit atau tidak bisa dicerna. Ketidakmampuan 

ini berdampak pada gangguan pencernaan, di beberapa bagian jalur dari pengairan feses. 

Makan yang teratur mempengaruhi defekasi. Makan yang tidak teratur dapat mengganggu 

keteraturan pola defekasi. Individu yang makan pada waktu yang sama setiap hari mempunyai 

suatu keteraturan waktu, respon fisiologi pada pemasukan makanan dan keteraturan pola 

aktivitas peristaltik di colon. Hal ini erat kaitannya dengan kondisi konstipasi yang dialami 

oleh sebagian besar pasien stroke yang dirawat di rumah sakit yaitu sebayak 60%. Temuan ini 

juga diperkuat oleh Asdie (1999) gangguan fisik maupun psikologis bisa karena kurangnya 

makanan berserat dapat menyebabkan konstipasi. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa latihan/olah raga di tempat tidur pasien stroke 

yang dirawat di ruang neurologi sebagian besar (85%) masuk kedalam kategori buruk. Latihan 

yang kurang baik akan berpengaruh terhadap proses defekasi secara normal. Tonus perut, otot 



 

pelvik dan diafragma yang baik penting untuk defekasi. Aktivitasnya juga merangsang 

peristaltik yang memfasilitasi pergerakan chyme sepanjang colon. Otot-otot yang lemah sering 

tidak efektif pada peningkatan tekanan intraabdominal selama proses defekasi atau pada 

pengontrolan defekasi. Otot-otot yang lemah merupakan akibat dari berkurangnya latihan 

(exercise), imobilitas atau gangguan fungsi syaraf.  

 

Hubungan antara diet dengan kejadian konstipasi pada pasien yang di rawat di RSUP Dr. 

Hasan Sadikin Bandung. 

Dari hasil analisis statistika menunjukan bahwa nampak adanya hubungan yang 

signifikan antara konstipasi dengan asupan diet pasien stroke yang dirawat dengan nilai  

0,029 (α < 0.05). Di dalam serat terdapat zat yang disebut lignin. Zat ini merupakan bagian 

yang paling sukar dicerna. Sifat zat ini adalah menghambat pencernaan komponen serat lain. 

Serat berfungsi untuk melunakkan feses dan meingkatkan volume feses. Dengan demikian 

serat mempermudah buang air besar, serta meningkatkan produksi gas usus. Pengeluaran feses 

seseorang dengan diet (makan) serat tinggi adalah sekitar 80-160 gram perhari. Serat juga 

mempengaruhi waktu singgah makanan yang masuk kedalam pencernaan. Waktu singgah 

yang pendek tersebut terjadi akibat banyaknya air yang tertahan dalam rongga usus oleh 

bahan-bahan yang yang sulit dicerna. Selulosa dan hemiselulosa yang terdapat di dalam serat 

bersifat pencahar atau memperlancar buang air besar. Diet rendah serat menyebabkan jumlah 

feses sedikit dan lebih keras, untuk mengeluarkan kotoran jenis ini membutuhkan kontraksi 

otot dinding usus besar. Tekanan yang besar pada rongga usus ini memudahkan terjadinya 

benjolan. Serat dapat juga mencegah kanker usus besar. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2010) yang 

meneliti tentang Hubungan Pola Makan Berserat dengan Kejadian Konstipasi di RSUP H. 

Adam Malik yang menunjukan adanya hubungan antara makanan berserat dengan kejadian 

konstipasi (p 0,001 < 0.05).  Juga penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Gardiarini (2010) yang meneliti tentang Pola Defekasi Mahasiswi Kaitannya dengan Asupan 

Serat dan Cairan serta Aktifitas Fisik yang menunjukan hasil  bahwa ada hubungan antara pola 

defekasi dengan asupan serat dan cairan (p 0,00 < 0.05).   

Dengan demikian konsumsi serat yang cukup dalam diet pasien stroke khususnya akan 

membantu memperlancar pola buang air besarnya. Disamping itu banyak manfaat bila 

mengkonsumsi cukup serat dalam dietnya untuk memelihara kesehatan secara umum.  

 

Hubungan antara latihan dengan kejadian konstipasi pada pasien yang di rawat di RSUP Dr. 

Hasan Sadikin Bandung. 

Analisis statistik menujukan adanya hubungan yang signifikan antara konstipasi 

dengan latihan/olah raga di tempat tidur pasien stroke yang dirawat dengan nilai  0,002 (α < 

0.05). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa latihan yang dilakukan oleh pasien secara teratur 

akan meningkatkan perbaikan khususnya dalam pola defekasi. Otot-otot perut sangat penting 

dalam proses defekasi, olah raga/latihan ROM yang dilakukan oleh pasien stroke akan 

membantu memperkuat otot-otot tersebut yang pada akhirnya akan mempermudah proses 

defekasi.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Koniyo (2011) 

tentang Efektifitas Rom Pasif Dalam Mengatasi Konstipasi Pada Pasien Stroke Di Ruangan 

Neuro Badan Layanan Umum Daerah (blud) Rsu Dr. M.m Dunda Kabupaten Gorontalo 
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dengan hasil  bahwa didapatan 75% keefektifan ROM pasif dalan mengatasi konstipasi pada 

pasien Stroke Non Hemoragik di BLTID RSU DR. M.M. Dunda Kabupaten Gorontalo.  

Penelitian ini didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Gardiarini (2010) yang 

meneliti tentang Pola Defekasi Mahasiswi Kaitannya dengan Asupan Serat dan Cairan serta 

Aktifitas Fisik yang menunjukan hasil  bahwa ada hubungan antara pola defekasi dengan 

asupan serat dan cairan (p 0,00 < 0.05).   

Olah raga atau latihan ROM baik pasif maupun aktif sangatlah berperan dalam pola 

defekasi pasien. Oleh karenanya selama pasien stroke dirawat di rumah sakit baik pasien 

sendri maupun dibantu oleh perawat dan keluarga sebaiknya melakukan latihan secara teratur.  

 

Hubungan antara cairan dengan dengan kejadian konstipasi pada pasien yang di rawat di 

RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. 

Dari hasil analisis nampak adanya hubungan yang signifikan antara konstipasi dengan 

asupan cairan pasien stroke yang dirawat dengan nilai  0,000 (α < 0.05). Cairan yang 

dikonsumsi oleh pasien jelas akan mempengaruhi konsistensi dari feses, semakin kurang 

konsumsi cairan maka semakin keraslah konsistensi dari feses. Sebaliknya bila cairan yang 

dikonsumsi tersebut cukup maka feses menjadi lebih lunak dan lebih mudah keluar pada saat 

defekasi. Hal ini tentunya mempengaruhi pola defekasi pasien selama di rawat di rumah sakit.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tampubolon (2008) yang 

meneliti tentang Pengaruh terapi air terhadap proses defekasi pasien konstipasi di RSU 

Sembiring Delitua Deli Serdang dengan hasil menunjukkan bahwa terapi air berpengaruh 

terhadap frekuensi defekasi pasien konstipasi (P=0,022, α=0,05). Kecukupan air pada diet 

yang dikonsumsi berperan penting dalam mencegah konstipasi dan memelihara proses 

defekasi yang normal. 

 

Faktor paling dominan penyebab kejadian konstipasi pada pasien yang di rawat di RSUP Dr. 

Hasan Sadikin Bandung 

Berdasarkan hasil analisis multivariat terhadap tiga variabel yaitu diet serat, asupan 

cairan dan latihan menunjukan bahwa hasil uji regresi logistik ganda, ada 1 variabel yang 

berpengaruh yaitu diet dengan nilai p=0.046. Hal ini menunjukan bahwa diet merupakan 

factor yang paling dominan yang dapat menyebabkan konstipasi disamping dua factor yang 

lainnya yaitu asupan cairan dan latihan. Dengan demikian pencegahan konstipasi khususnya 

pada pasien stroke bisa dilakukan dengan cara memelihara asupan serat kedalam diet yang 

dikonsumsinya, mengingat pasien stroke sebagian besar mengalami gangguan/defisit 

neurologis yang menyebabkan pasien mengalami gangguan makan dan kelumpuhan. 

 

Keterbatasan Penelitian  
Terkait dengan proses penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan 

penelitian antara lain desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu cross-

sectional yang memiliki keterbatasan untuk menentukan sebab dan akibat karena pengambilan 

data risiko dan efek dilakukan pada saat yang bersamaan serta  jumlah responden yang cukup 

banyak jika variabel yang diteliti berjumlah banyak. Oleh karena itu pada penelitian ini hanya 

menekankan pada berapa kali kemungkinan terkena konstipasi akibat faktor-faktor yang 

menyebabkannya. Untuk mengetahui penyebab utama dari konstipasi ini diperlukan penelitian 

yang bersifat kohort. 
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Simpulan  

 Pasien stroke yang dirawat di ruang neurologis sebagian besar berusia antara 51-70 

tahun.  Sebagian besar mengalami konstipasi. Asupan serat pada diet pasien stroke 

sebagian besar dalam kondisi buruk. Konsumsi cairan pasien stroke sebagian kecil 

dalam kondisi buruk. Latihan/olah raga di tempat tidur pasien stroke sebagian besar 

dalam kategori buruk. 

 Ada hubungan yang signifikan antara konstipasi dengan asupan diet pasien stroke yang 

dirawat dengan nilai  0,029 (α < 0.05). 

 Ada hubungan yang signifikan antara konstipasi dengan latihan/olah raga di tempat 

tidur pasien stroke yang dirawat dengan nilai  0,002 (α < 0.05). 

 Ada hubungan yang signifikan antara konstipasi dengan asupan cairan pasien stroke 

yang dirawat dengan nilai  0,000 (α < 0.05). 

 Faktor yang paling dominan menyebabkan konstipasi adalah diet serat dengan  nilai р 

=0.046. 

Saran  

 Untuk mencegah konstipasi dan memelihara proses defekasi yang normal pada pasien 

stroke sebaiknya mengkonsumsi cairan yang cukup, latihan yang teratur dan terutama 

asupan diet serat yang cukup. 

 Bagi perawat dan tim kesehatan lainnya sebaiknya diperhatikan kebutuhan diet serat 

dan cairan setiap pasien stroke juga dilatih olahraga secara teratur 
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