
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Cidera kepala berat  merupakan salah satu penyebab kematian dan 

kecacatan  utama pada kelompok usia produktif dan sebagian besar terjadi 

akibat kecelakaan lalulintas.(Mansjoer, 2002) 

Di Indonesia jumlah  kecelakaan lalu lintas meningkat dari tahun ke 

tahun. Menurut data Direktorat Keselamatan Transportasi Darat 

Departemen  Perhubungan  (2005),  jumlah korban kecelakaan lalu lintas 

pada tahun 2003 terdapat 24.692 orang dengan jumlah kematian 9.865 

orang  (39,9%), tahun  2004  terdapat  32.271 orang dengan jumlah 

kematian 11.204  orang  (34,7%), dan pada tahun 2005 menjadi 33.827 

kasus dengan  jumlah  kematian 11.610 orang (34,4%). Dari data tahun 

2005 di atas, didapatkan bahwa setiap harinya terdapat 31 orang yang 

meninggal atau dengan kata lain setiap 45 menit terdapat 1 orang yang 

meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. 

Direktorat  Lalu  Lintas  Kepolisisan  Daerah  Jawa Tengah  

mencatat angka kejadian  kecelakaan  di Jawa Tengah  pada bulan  

november 2010  mencapai 4.438 degan  kasus meninggal di tempat kejadian 

sebanyak 603 orang (13,6%) (ANTARA news, 2010). 
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Muchus  menuturkan  kepolisian  mencatat angka kriminalitas dan 

kecelakaan lalu lintas masih cukup tinggi di Wilayah Surakarta. Bahkan 

pada tahun 2007 lalu, kecelakaan  lalulintas di Polwil Surakarta menduduki 

peringkat tertinggi dibanding lima Polwil  lainnya di Jawa Tengah, pada 

tahun 2008 angka tersebut cenderung naik (www.detik.com.2008) 

Kejadian cidera kepala di  Amerika Serikat setiap tahunnya 

diperkirakan  mencapai 500.000  kasus, yang terdiri dari cidera kepala 

ringan sebanyak  296.678 orang (59,3%) , cidera kepala sedang sebanyak  

100.890 orang (20,17%) dan  cidera kepala berat  sebanyak 102.432 orang  

(20,4%). Dari sejumlah   kasus  tersebut 10% penderitanya meninggal 

sebelum  tiba di Rumah Sakit. (Haddad, 2012) 

 Angka kejadian  cidera kepala  di RSUD Dr. Moewardi dari bulan 

Januari-Oktober 2012 sebanyak 453 kasus., sedangkan di IGD sendiri 

berdasarkan kenyataan yang dilihat penulis selama praktek dari tanggal 2 

Juli-29 Juli 2012 (1 bulan) di RSUD Dr.Moewardi Surakarta terdapat 43 

pasien cidera kepala yang terdiri dari 29 ( 68,4%) laki-laki dan 14 (31,5%) 

perempuan yang mengalami cedera kepala ringan sampai berat. Pasien 

dengan  cidera kepala ringan (CKR) sebanyak 21 (48,8%) , cidera kepala 

sedang (CKS) 8 (18,6%) dan cidera kepala berat (CKB) 14 (32,5%).  Cedera 

ini mayoritas disebabkan oleh kecelakaan lalulintas. 

Dari berbagai refrensi diatas, kecelakaan lalulintas merupakan 

masalah kesehatan masyarakat di seluruh dunia, khusunya di negara 

berkembang.Menurut World Health Orhanization (WHO)  pada tahun 2002 



kecelakaan lalu lintas  merupakan  penyebab kematian urutan kesebelas di 

seluruh dunia , sekitar 1,2 juta jiwa meninggal setiap tahunnya. 

Angka kematian semakin meningkat dari tahun ke tahun akibat dari 

cidera kepala yang mendapat penanganan yang kurang tepat atau tidak 

sesuai dengan harapan kita (Smeltzer, 2002) 

Akibat trauma pasien  mengalami perubahan fisik maupun 

psikologis. Akibat yang sering terjadi pada pasien CKB antara lain terjadi 

cedera otak sekunder, edema cerebral ,peningkatan tekanan intrakranial, 

vasospasme, hidrosefalus, gangguan metabolik, infeksi dan kejang (Haddad, 

2012) . Oleh karena itu, diharapkan penanganan yang cepat dan akurat agar 

dapat menekan morbidibitas dan mortilitas kematian maupun terlambatnya 

rujukan yang menyebabkan kondisi pasien semakin memburuk (National 

Institute of Neurological Disorder, 2002) 

 Selama dua puluh tahun terakhir, banyak dipelajari tentang 

penanganan kritis CKB . Pada tahun 1996 Brain Trauma Foundation (BTF) 

memberikan pedoman pertama untuk penanganan CKB yang telah di setujui 

oleh American Assosiation of Surgeons Neurologis dan disahkan oleh 

Komite Organisasi Kesehatan Dunia Neurotraumalogy dan direvisi pada 

tahun 2007 adalah stabilisasi pasien, mencegah peningkatan tekanan 

intrakranial,  menjaga kestabilan tekanan perfusi jaringan (CPP), mencegah 

cidera otak sekunder dan infeksi sistemik, optimalisasi hemodinamik 

cerebral dan oksigenasi (Katsuji,2010) 



Karena tingginya  angka kematian yang disebabkan karena cidera 

kepala khususnya CKB. Maka penulis tertarik mengambil kasus cedera 

kepala sebagai Karya Tulis Ilmiah dengan judul “ ASUHAN 

KEPERAWATAN PADA NY.C DENGAN CEDERA KEPALA BERAT  

DI INSTALASI GAWAT DARURAT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

Dr.MOEWARDI SURAKARTA”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat kita rumuskan masalah sebai 

berikut : “ Bagaimana Merawat Pasien Ny.C dengan Cedera Kepala Berat 

Di IGD RSUD Dr.Moewardi Surakarta?” 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Agar penulis mampu memberikan asuhan keperawatan pada pasien Ny. 

C dengan cedera kepala berat, dengan menggunakan pendekatan 

manajemen keperawatan secara benar, tepat dan sesuai dengan standar 

keperawatan secara profesional. 

2. Tujuan Khusus 

a. Penulis dapat mengkaji pasien yang mengalami cedera kepala berat 

di IGD RSUD Dr.Moewardi Surakarta 

b. Penulis dapat mengidentifikasi data untuk menentukan diagnosa 

keperawatan yang terjadi pada pasien dengan cedera kepala berat 

c. Mengetahui prinsip implementasi asuhan keperawatan pada Ny.C 

dengan cedera kepala berat. 



d. Mengetahui kesenjangan antara teori dan praktek di lapangan. 

D. Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis sebagai berikut: 

1. Bagi perkembangan keperawatan 

Karya Tulis Ilmiah ini dapat dijadikan sebagai bahan dalam 

melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien dengan cedera kepala 

berat, sehingga dapat dilakukan tindakan yang segera untuk mengatasi 

masalah yang terjadi pada pasien dengan cedera kepala berat. 

2. Bagi pembaca 

Memberikan pengertian, pengetahuan dan engambilan keputusan yang 

tepat kepada pembaca. Khususnya dalam menyikapi dan mengatasi jika 

ada penderita cedera kepala berat. 

3. Bagi instansi Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Moewardi  

Sebagai bahan masukan dan menambah  referensi untuk lebih 

meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan pada penderita cedera 

kepala berat 

4. Bagi perawat 

Digunakan sebagai alat bantu evaluasi dalam upaya meningktkan 

kualitas penanganan bagi pasien cedera kepala berat. 

5. Bagi penulis 

Diharapkan penulis dapat menambah pengetahuan dan pengalaman yang 

lebih mendalam dalam memberikan asuhan keperawatan khusunya pada 

pasien dengan cedera kepala berat. 


