
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Cedera kepala (head injury) merupakan salah satu kasus penyebab kecacatan dan 

kematian yang tinggi. Cedera kepala (head injury) dalam neurologi menempati 

urutan pertama dan menjadi masalah kesehatan utama oleh karena korban gawat 

darurat pada umumnya sebagian besar orang muda, sehat dan produktif (Sartono 

et al, 2014). 

 

Cedera kepala (head injury) yang secara langsung maupun tidak langsung 

mengenai kepala akan mengakibatkan luka pada kulit kepala, tengkorak dan otak. 

Cedera kepala (head injury) dapat menimbulkan berbagai kondisi, dari gegar otak 

ringan, koma, sampai kematian; kondisi paling serius disebut dengan istilah 

cedera otak traumatik (traumatik brain injury [TBI]). Penyebab paling umum TBI 

(traumatik brain injury) adalah jatuh (28%), kecelakaan kendaraan bermotor 

(20%), tertabrak benda (19%), dan perkelahian (11%). Kelompok beresiko tinggi 

mengalami TBI (traumatik brain injury) adalah individu yang berusia 15-19 

tahun, dengan perbandingan laki-laki dan perempuan 2:1. Individu yang berusia 

75 tahun atau lebih memiliki angka rawat inap (hospitalisasi) dan kematian TBI 

(traumatik brain injury) tertinggi (Brunner & Suddart, 2016). 

 

Berdasarkan data dari World Health Organization (WHO) terdapat 1,35 juta jiwa 

mengalami kematian akibat kecelakaan lalu lintas dan kini menjadi pembunuh 

utama orang berusia 5-29 tahun (WHO, 2018). Di Indonesia berdasarkan data dari 

Korlantas Polri tercatat sebanyak 103.672 kasus angka kecelakaan lalu lintas dan 

27.910 korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas (KORLANTAS POLRI, 2018). 

Kejadian cedera kepala di ruang anak lt 1 Paviliun  Ade Irma Suryani RSPAD 

Gatot Soebroto tidak termasuk kedalam 10 besar kasus tertinggi, namun saat 

melakukan studi kasus dari tanggal 06 januari-07 februari 2020 ditemukan 2 

kasus remaja yang dirawat dengan cedera kepala berat.  

 

Manifestasi klinis dari kondisi cedera kepala yang dapat terjadi yaitu penurunan 

kesadaran hingga koma, bingung, penglihatan kabur, susah bicara, nyeri kepala 

yang hebat, nampak luka yang dalam atau goresan pada kulit kepala, mual, 

pusing, berkeringat, pucat dan pupil anisokor (Mc.Donald D, 2008). Untuk 

mengatasi hal tersebut perlu dilakukan suatu tindakan medis dan medis. Secara 

medis penatalaksanaan yang diberikan berupa pembedahan seperti operasi 

kraniotomi. Tujuan dilakukan tindakan operasi kraniotomi adalah untuk 



mengevakuasi hematom dan pemberian terapi berupa obat-obatan. Sedangkan 

secara non medis dapat dilakukan asuhan keperawatan secara komprehensif 

dalam mengatasi masalah masalah yang muncul seperti mengatasi nyeri, 

mengatasi hambatan mobilitas fisik, mengatasi masalah gangguan pernafasan 

serta masalah lain yang muncul pada pasien dengan cedera kepala berat. 

Berdasarkan hasil penelitian J., A, M. Z., & Dewi, D. P. (2019). Dalam judul 

Analisis Masalah Pada Pasien Post Kraniotomi di RSD Dr. Soebandi Jember  

mengungkapkan bahwa masalah keperawatan utama pada pasien post kraniotomi 

adalah nyeri akut (58,51%), ketidakefektifan bersihan jalan nafas (25,53%), dan 

ketidakefektifan pola napas (15,96%).  

Berdasarkan hasil penelitian Jasa, Zafrullah dkk (2014) dalam judul Luaran 

Pasien Cedera Kepala Berat yang Dilakukan Operasi Kraniotomi Evakuasi 

Hematoma atau Kraniektomi Dekompresi di RSU Dr. Zainoel Abidin Banda 

Aceh mengemukakan bahwa Terdapat perbaikan fungsi motorik dalam skala 

penilaian GCS pada pasien setelah operasi terutama pada skala motorik 1 sampai 

3 menjadi skala 2 sampai 5 setelah operasi. Angka kematian dalam 5 hari rawatan 

mencapai 57% (48 pasien) dan pasien yang hidup setelah 5 hari pasca operasi 

43% (35 pasien). Sebagian besar kematian terjadi pada perawatan hari ke 2 (25%) 

dan hari ke 3 (35%). Tindakan operasi kraniotomi untuk evakuasi hematoma atau 

kraniektomi dekompresi pada pasien cedera kepala berat dapat memperbaiki 

fungsi motorik.  

 

Berdasarkan karya tulis ilmiah Vica Dwi Rahmawati (2018) dalam judul Asuhan 

Keperawatan Pada Klien Cidera Otak Berat (Cob) Dengan Masalah Perubahan 

Perfusi Jaringan Serebral Di Ruang Hcu Rsud Bangil Pasuruan menemukan Hasil 

studi kasus pada klien Ny. M dan Tn. S dengan Cidera Otak Berat (COB), 

didapatkan satu diagnosa yang diprioritas yakni perubahan perfusi jaringan 

serebral berhubungan dengan odema otak. Setelah dilakukan asuhan keperawatan 

selama 3 hari didapatkan pasien keduanya sudah sadarkan diri tetapi perawatan 

pengobatan masih lanjut 

 

Berdasarkan karya tulis ilmiah Yoga Suripto (2018) dalam judul asuhan 

keperawatan pada klien dengan cidera otak sedang dengan masalah nyeri akut di 

ruang high care unit rsud bangil pasuruan mengungkapkan pada evaluasi akhir 

menunjukkan bahwa klien 1 dikatakan sembuh karena masalah teratasi sehingga 

nyeri akut pada kepala dapat di control dengan baik dan klien mampu mengikuti 



instruksi perawat dengan baik. Sedangkan klien 2 menunjukkan hasil masalah 

teratasi sebagian karena kurang koperatif dalam mengikuti perintah dari perawat. 

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik untuk melakukan 

asuhan keperawatan pada remaja dengan cedera kepala berat di lt 1 Paviliun  Ade 

Irma Suryani RSPAD Gatot Soebroto. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

asuhan keperawatan pada remaja dengan cedera kepala berat di lt 1 Paviliun  Ade 

Irma Suryani RSPAD Gatot Soebroto. 

 

1.3 Tujuan Studi Kasus 

1. Tujuan Umum 

Teridentifikasinya Asuhan Keperawatan Pada Remaja Dengan Cedera Kepala 

Berat Di Lt 1 Paviliun  Ade Irma Suryani RSPAD Gatot Soebroto. 

2. Tujuan Khusus 

a. Teridentifikasi Pengkajian Pada Remaja Dengan Cedera Kepala Berat Di 

Lt 1 Paviliun  Ade Irma Suryani RSPAD Gatot Soebroto.  

b. Teridentifikasi Diagnosa Pada Remaja Dengan Cedera Kepala Berat Di 

Lt 1 Paviliun  Ade Irma Suryani RSPAD Gatot Soebroto.  

c. Teridentifikasi Intervensi Pada Remaja Dengan Cedera Kepala Berat Di 

Lt 1  Paviliun  Ade Irma Suryani RSPAD Gatot Soebroto.  

d.  Teridentifikasi Implementasi Pada Remaja Dengan Cedera Kepala Berat 

Di Lt 1  Paviliun  Ade Irma Suryani RSPAD Gatot Soebroto.  

e. Teridentifikasi Evaluasi Pada Remaja Dengan Cedera Kepala Berat Di Lt 

1 Paviliun  Ade Irma Suryani RSPAD Gatot Soebroto.  

 

1.4 Manfaat Studi Kasus  

1. Manfaat Teoritis 

Penulis berharap dari studi kasus ini akan mampu menerapkan ilmu pengetahuan 

yang diperoleh di perguruan tinggi untuk diaplikasikan di lapangan dan mampu 

meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang asuhan keperawatan khususnya 

pada Remaja  dengan cedera kepala berat. 

 



2. Manfaat praktis  

a. Bagi Pelayanan Keperawatan  

Studi kasus ini di harapkan dapat bermanfaat bagi pelayanan terutama pada 

perawatan Remaja dengan cedera kepala berat. 

 

b. Bagi institusi pendidikan 

Studi kasus ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah kepustakaan 

yang ada dan diharapkan dapat memberikan masukan mengenai asuhan 

keperawatan pada Remaja dengan cedera kepala berat. 

1.5 Batasan Studi Kasus 

Pada penulisan laporan studi kasus akhir program pendidikan profesi ners ini 

penulis hanya membahas tentang asuhan keperawatan pada Remaja dengan 

cedera kepala berat di lt 1 Paviliun  Ade Irma Suryani RSPAD Gatot Soebroto. 

RSPAD Gatot Soebroto mulai dari tanggal 06 Januari s/d 24 Januari 2020.  

 

 

 

 
 


