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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Cedera kepala masih merupakan permasalahan kesehatan global 

sebagai penyebab kematian, disabilitas, dan defisit mental. Cedera kepala 

menjadi penyebab utama kematian disabilitas pada usia muda. Penderita 

cedera kepala seringkali mengalami edema serebri yaitu akumulasi 

kelebihan cairan di intraseluler atau ekstraseluler ruang otak atau 

perdarahan intrakranial yang mengakibatkan meningkatnya tekanan intra 

kranial. (Kumar, 2013) 

Menurut WHO setiap tahun di Amerika Serikat hampir 1.500.000 

kasus cedera kepala. Dari jumlah tersebut 80.000 di antaranya mengalami 

kecacatan dan 50.000 orang meninggal dunia. Saat ini di Amerika terdapat 

sekitar 5.300.000 orang dengan kecacatan akibat cedera kepala (Moore & 

Argur, 2007). Di Indonesia, cedera kepala berdasarkan hasil Riskesdas 

2013 menunjukkan insiden cedera kepala dengan CFR sebanyak 100.000 

jiwa meninggal dunia (Depkes RI, 2013). Di Jawa Tengah terdapat kasus 

cedera kepala yang sebagian besar disebabkan oleh kecelakaan lalulintas 

dengan jumlah kasus 23.628 dan 604 kasus diantaranya meninggal dunia 

(Profil kesehatan kab/kota, 2010). Berdasarkan data rekam medis  dari 

RSUD Sukoharjo untuk bulan Januari - Maret 2015 terdapat 11 pasien 

yang mengalami cedera kepala sedang maupun berat yang terdiri dari 8 



2 

 

 

laki-laki dan 3 perempuan, dari data tersebut 3 dari 11 pasien diatas 

mengalami edema serebri. 

Edema serebri bertanggungjawab atas kecacatan karena cedera 

kepala. Ditemukan 25 % dari pasien cedera kepala mengalami edema 

serebri. Untuk setiap kasus pada pasien cedera kepala khususnya edema 

serebri terdapat cacat permanen pada kepalanya.   

Penyakit edema serebri merupakan penyakit yang memerlukan 

perawatan dan penanganan segera untuk mengurangi kesakitan dan 

mencegah kematian. Masalah yang banyak terjadi adalah pasien dengan 

edema serebri keluar masuk rumah sakit dengan keluhan yang sama yaitu 

nyeri. Oleh karena itu perawat sangat penting dalam melakukan asuhan 

keperawatan pada pasien cedera kepala dengan edema serebri yaitu untuk 

menurunkan tekanan intrakranial, serta diharapkan tidak hanya terhadap 

keadaan fisiknya saja tetapi juga psikologis penderita.  

Berdasarkan latar belakang dan data yang didapatkan, penulis 

tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah dengan kasus “Asuhan 

Keperawatan Dengan Gangguan Sistem Persarafan di Bangsal Gladiol atas 

RSUD Sukoharjo”. 

B. Rumusan Masalah 

      Dari latar belakang yang dipaparkan maka rumusan masalah pada 

laporan kasus ini adalah “Bagaimana Asuhan Keperawatan Pada Pasien 
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dengan Gangguan Sistem Persarafan: Edema Serebri di Bangsal Gladiol 

Atas RSUD Sukoharjo” 

 

C. Tujuan Laporan Kasus 

1. Tujuan umum dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah: 

Diperolehnya pengetahuan atau gambaran pelaksanaan asuhan 

keperawatan pada kasus gangguan sistem persarafan: Edema Serebri di 

Bangsal Gladiol atas RSUD Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah: 

a. Melakukan pengkajian yaitu mengumpulkan data subyektif dan 

data obyektif pada pasien dengan gangguan sistem persarafan: 

edema serebri. 

b. Menganalisa data yang diperoleh 

c. Merumuskan diagnosa keperawatan pada pasien dengan gangguan 

sistem persarafan: edema serebri. 

d. Membuat rencana tindakan keperawatan pada pasien dengan 

gangguan sistem persarafan: edema serebri. 

e. Melaksanakan tindakan keperawatan sesuai dengan rencana yang 

tentukan. 

f. Mengevaluasi tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan. 

g. Melakukan dokumentasi asuhan keperawatan pada pasien dengan 

gangguan sistem persarafan: edema serebri. 
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D. Manfaat  

Teoritis : 

Mampu menjadi referensi dalam memberikan asuhan keperawatan pada 

pasien Edema Serebri, sesuai dengan standart keperawatan profesional dan 

menjadi bahan pengembangan dalam memberikan pelayanan keperawatan 

professional yang komprehensif. 

Praktis : 

1. Penulis  

Hasil studi kasus ini dapat memberikan wawasan tentang gangguan 

sistem persarafan: Edema Serebri pada pasien dengan menggunakan 

asuhan keperawatan. 

2. Keluarga dan pasien  

Pasien dapat mengetahui tentang penyakit yang diderita dan keluarga 

dapat mengetahui cara penanganan pasien gangguan sistem persarafan: 

edema serebri. 

3. Institusi  

Dapat digunakan sebagai informasi dan pembelajaran bagi institusi 

untuk pengembangan mutu dimasa yang akan datang.  


