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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

       Cedera kepala merupakan penyebab tersering kunjungan ke instalasi rawat 

darurat (IRD), dan terhitung sebesar 3,4% dari seluruh kasus di IRD, dengan 

insidens sekitar 450 kasus per 100.000 populasi per tahun. Di UK (United 

Kingdom) sekitar 500.000 anak dengan cedera kepala mendatangi rumah sakit 

setiap tahun dan jumlah rawat inap akibat cedera kepala terhitung hampir 10% 

dari seluruh kasus rawat inap pasien pediatri. Cedera otak akibat trauma 

(Traumatic Brain Injury/TBI) mempunyai insidens 20–40 kasus per 100.000 

populasi per tahun dan merupakan penyebab kematian tersering pada kelompok 

dewasa muda (usia 15–24 tahun) dimana laki–laki lebih sering daripada 

perempuan (Langlois et al, 2006 ; Mauritz et al, 2008). Angka kematian akibat 

trauma kepala di Indonesia pada tahun 2005 berkisar 6,2–11,2 %, hampir dua kali 

lipat lebih tinggi dibandingkan dengan literatur standar internasional yang 

berkisar 3 - 8 % (Arifin et al, 2012). Insiden TBI di RSUP Sanglah Denpasar rata-

rata lebih dari 2000 kasus per tahun, dimana 30% merupakan pasien cedera kepala 

sedang dan berat (Register IRD Sanglah, 2011).  

       Kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab tersering dari TBI di UK, diikuti 

oleh penganiayaan dan jatuh dari ketinggian. Hasil akhir (outcome) yang buruk 

dari TBI tidak hanya berakibat pada permasalahan biaya personal tetapi juga 

berdampak pada biaya sosio-ekonomi untuk neurorehabilitasi, perawatan home 
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care dan suportif jangka panjang serta hilangnya generasi produktif (William et 

al, 2008). 

       Setiap tahun sebanyak 1,6 juta penduduk di Amerika mengalami cedera 

kepala berat yang mengakibatkan 52.000 kematian dan sebanyak 80.000 orang 

mengalami defisit neurologis permanen. Tingginya angka kematian akibat trauma 

kepala tidak hanya ditentukan oleh tingkat keparahannya, tetapi juga ketepatan 

dan kecepatan penangannya. Penanganan trauma kepala secara cepat dan tepat 

dapat menurunkan angka kematian dan kecacatan (Arifin et al, 2012 ; Golden et 

al, 2013). 

       Pada umumnya penatalaksanaan pasien–pasien di atas ditargetkan untuk 

mencegah terjadinya cedera otak sekunder yang ditunjukkan oleh perburukan 

outcome. Salah satu penatalaksaan untuk mencegah cedera otak sekunder dan 

perburukan outcome lebih lanjut adalah dengan dilakukannya pemantauan tekanan 

intra kranial (TIK) dan Tekanan Perfusi Serebral (Cerebral Perfusion Pressure / 

CPP). Dengan mengetahui nilai TIK, kita dapat segera melakukan 

penatalaksanaan yang dibutuhkan pada saat yang tepat (Haddad dan Arabi, 2012). 

       Pemantauan TIK dan CPP telah direkomendasikan dalam berbagai standar 

operasional penatalaksanaan cedera kepala. Menurut Brain Trauma Foundation, 

pemantauan TIK merupakan standar penatalaksanaan pasien cedera kepala yang 

mempunyai indikasi untuk dipasang alat pemantauan TIK (Chestnut et al, 2012 ;  

Alali et al, 2013). Walaupun panduan penatalaksanaan cedera kepala ini telah 

diadopsi oleh berbagai institusi di seluruh dunia, dan telah menjadi standar 

penatalaksanaan cedera kepala, namun pada kenyataannya pemantauan TIK 
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sendiri masih jarang dilakukan. Di antara ahli bedah saraf di Canada, hanya 63% 

kasus yang dilakukan pemantauan TIK pada lebih dari  75% kasus cedera kepala 

berat (Mauritz et al, 2008).  

       Pemantauan TIK dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara 

pemantauan TIK yang dikenal selama ini adalah dengan pemantauan invasive  

(invasive monitoring). Pemantauan invasive melibatkan pemasangan suatu micro 

transducer yg dipasang pada ujung kateter yang dimasukkan  ke dalam parenkim 

otak (intra parenkim) atau ke dalam ruang ventrikel (intraventricular), kemudian 

transducer tersebut dihubungkan dengan suatu alat pemantau (monitoring device). 

Cara pemantauan invasive yang lebih konvensional adalah dengan pengukuran 

manual menggunakan instrumen EVD (External Ventricular Drain) atau kateter 

ventrikular dan kateter sub dural kemudian diukur menggunakan manometri, 

dengan menjadikan Meatus Acusticus External (MAE) sebagai titik nol (Abraham 

dan Singhal, 2015).  

       Selain pemantauan invasive, dikenal juga pemantauan non invasive. Beberapa 

metode pengukuran TIK non invasive yang dikenal seperti funduskopi untuk 

menilai adanya papil edema yang mencerminkan peningkatan TIK, transcranial 

doppler ultrasound dan masih banyak lagi (Amini et al, 2013).  

       Di RSUP Sanglah Denpasar sendiri, pemantauan TIK tidak menjadi protokol  

penatalaksanaan cedera kepala. Pasien – pasien dengan cedera kepala sedang yang 

menunjukkan perburukan skor Glasgow Coma Scale (GCS) dianggap mengalami 

peningkatan TIK, sehingga langsung dilakukan tatalaksana dengan dekompresi 

internal maupun dekompresi eksternal. Sedangkan pasien cedera kepala berat 
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dianggap mengalami peningkatan TIK, baik dengan lesi spesifik intra kranial 

maupun tanpa lesi intra kranial (edema serebri, diffuse injury), sehingga langsung 

dilakukan tatalaksana untuk mencegah perburukan hasil akhir (outcome). 

     Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan TIK dan 

pengaruh peningkatan TIK terhadap hasil akhir pada pasien cedera kepala berat di 

RSUP Sanglah Denpasar.  

1.2.Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut: 

1. Apakah hipoksia adalah faktor resiko yang mempengaruhi peningkatan 

TIK pada pasien cedera kepala berat ? 

2. Apakah tekanan darah sistolik kurang dari 90 mmHg adalah faktor resiko 

yang mempengaruhi peningkatan TIK pada pasien cedera kepala berat? 

3. Apakah gambaran lesi intra dural pada CT Scan kepala (SDH, SAH, IVH, 

ICB) merupakan faktor resiko terjadinya peningkatan TIK pada pasien 

cedera kepala berat ? 

4. Apakah nilai TIK lebih dari 20 mmHg menghasilkan hasil akhir yang 

buruk  pada pasien cedera kepala berat ? 
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1.3.Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan umum 

       Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan TIK dan 

pengaruh peningkatan TIK terhadap hasil akhir pada pasien cedara kepala berat  

di RSUP Sanglah Denpasar. 

1.3.2. Tujuan khusus 

1. Mengetahui bahwa hipoksia adalah faktor resiko yang mempengaruhi 

peningkatan TIK pada pasien cedera kepala berat. 

2. Mengetahui bahwa tekanan darah sistolik kurang dari 90 mmHg adalah faktor 

resiko yang mempengaruhi peningkatan TIK pada pasien cedera kepala berat.  

3. Mengetahui bahwa gambaran lesi intra dural pada CT Scan kepala (SDH, 

SAH, IVH, ICB) merupakan faktor resiko terjadinya peningkatan TIK pada 

pasien cedera kepala berat  

4. Mengetahui bahwa nilai TIK lebih dari 20 mmHg menghasilkan hasil akhir 

yang buruk pada pasien cedera kepala berat. 

 

1.4. Manfaat 

1.4.1. Manfaat Ilmiah 

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang faktor - 

faktor yang mempengaruhi peningkatan TIK dan pengaruh peningkatan TIK 

terhadap hasil akhir pada pasien cedera kepala berat di RSUP Sanglah Denpasar. 
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1.4.2. Manfaat Praktis 

       Dengan mengidentifikasi faktor resiko yang dapat mempengaruhi 

peningkatan TIK dan mengetahui titik potong dari nilai TIK yang menghasilkan 

hasil akhir yang buruk pada pasien cedera kepala berat, diharapkan dapat segera 

dilakukan penatalaksanaan yang tepat, sehingga mencegah terjadinya cedera otak 

sekunder dan dapat menghasilkan hasil akhir yang lebih baik. 

 


