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Absrak
Latar belakang : Koagulopati pada cedera kepala berat disebabkan oleh pelepasan tromboplastin dari jaringan parenkim otak yang 
mengalami kerusakan parah ke sistemik,. insiden koagulopati pada cedera kepala mencapai 15-35%, bahkan pada pasien cedera kepala 
berat dapat terjadi lebih dari 60%. Koagulopati  mungkin berpengaruhi terhadap  outcome pada pasien cedera kepala berat. Tujuan 
penelitian ini adalah mengetahui pengaruh koagulopati terhadap outcome penderita cedera kepala berat yang tidak mempunyai indikasi 
operasi.
Metode : desain cross section pada 50 pasien , usia dewasa, injury severity score kurang dari 16, yang dirawat di bagian Bedah Saraf  
RSUP Dr. M.Djamil Padang antara bulan Desember 2013 hingga februari 2014. Parameter koagulopati diperiksa PT, APTT, jumlah 
trombosit darah tepi. Pada penderita dinilai Glasgow Outcome Scale setelah pasien pulang,15 hari dan sebulan setelah cedera. Data 
dianalisis menggunakan analisis univariat dan Bivariat untuk mengetahui pengaruh  koagulasi terhadap outcome penderita dan dengan 
analisis parameter koagulasi terhadap outcome cedera kepala berat  dengan derajat kepercayaan 95% dan batas kemaknaan yang diterima 
apabila p< 0,05.
Hasil : Koagulopati  berpengaruh terhadap outcome(GOS) buruk  pada penderita cedera kepala berat pada pasien yang tidak mempunyai 
indikasi operasi p <0,05, usia >35 tahun dan GCS < 8 berpengaruh terhadap outcome(GOS) dan tidak terdapat hubungan yang bermakna 
antara  masing-masing parameter koagulopati terhadap outcome(GOS) buruk pada pasien cedera kepala berat yang tidak mempunyai 
indikasi operasi.
Kesimpulan : koagulopati berpengaruh terhadap outcome buruk cidera kepala berat
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Abstrac
Introduction: Coagulopathy in severe head injury is caused by thromboplastin which
is released from parenchimal brain damage to the systemic circulation. Incidence of coagulopathy in head injury reaches 15-35 % , even 
in patients with severe head injury can occur more than 60 % .This condition maybe influenced the outcome of severe head injury 
patient who suffered from coagulopathy. The purpose of this study was to determine the effect on the outcome of patients with 
coagulopathy severe head injury who did not have surgery indication .
Method : cross section study was conducted in 50 adults patients, injury severity score under 16, and hospitalized in Neurosurgery 
department Dr. M.Djamil Hospital Padang between Desember 2013 to Februari 2014. The detected coagulopathy parameters were PT, 
APTT, Thrombocyte level. Then subjects were examined using Glasgow Outcome Scale (GOS) discharge hospital,15 days and one 
month after injured. Data were analized using univariable , Bivariable, analysis parameter koagolopaty between significan p < 0,05 
Result : Coagulopathy affect the outcome (GOS) worse in patients with severe head injury in patients who did not have surgery 
indication, age> 35 years and GCS <8 bad effect on the outcome and there is no significant relationship between each of the parameters 
on the outcome of coagulopathy (GOS) worse in patients with severe head injury who did not have surgery indication.
Conclusion : Coagulopaty had the influence toward bad outcome

Keyword : Severe Head Injury,  Coagulopathy, Glasgow outcome Scale.

PENDAHULUAN
Cedera kepala merupakan kasus yang sering terjadi setiap harinya. Bahkan, bisa dikatakan merupakan kasus yang hampir selalu dijumpai 
di unit gawat darurat disetiap rumah sakit. dan merupakan penyebab kematian terbesar pada kelompok umur usia produktif,  
Digolongkan kedalam cedera kepala berat disamping GCS ≤ 8, adalah cedera kepala GCS >8 bila terdapat perburukan neurologis, fraktura 
tengkorak terdepres, pupil atau  motor tidak ekual, cedera kepala terbuka dengan bocornya CSS atau tampaknya jaringan otak dan 

perdarahan intra kranial.1,3,7.8



Salah satu masalah serius pada cedera kepala adalah timbulnya koagulopati. Koagulopati merupakan komplikasi yang sering timbul pada 
cedera kepala berat. Dalam laporan terdahulu insiden koagulopati pada cedera kepala mencapai 15-35%, pada pasien cedera kepala berat 
dapat terjadi lebih dari 60%.
Penderita cedera kepala dengan koagulopati memiliki prognosis yang lebih buruk dibandingkan yang tanpa koagulopati. Oleh karena itu, 
perubahan parameter koagulasi merupakan indikator yang baik untuk mengetahui prognosis pasien dengan cedera kepala berat.
Miner et.al dalam studi menerangkan 71% pasien cedera kepala berat mengalami perubahan parameter koagulasi abnormal dan 32% 
diantaranya terjadi DIC. Angka kematian pasien cedera kepala dengan terjadinya koagulopati empat kali lebih tinggi dibandingkan cedera 
kepala tanpa  terjadi koagulopati.. Meskipun sebagian besar koagulopati akut akibat cedera kepala tidak dapat dicegah, pengobatan 

koagulopati  yang baik dapat efektif mengurangi kematian akibat dari cedera kepala.1,2,7,11,12,13

Uji skrining laboratorik yang dilakukan pada penelitian ini  untuk kejadian koagulopati ialah pemeriksaan jumlah Trombosit, PT 

(Prothrombin Time), APTT (Activated Partial Thromboplastin Time)5,11,13.. 
Klasifikasi dari Traumatic Coma Data Bank tahun 1991 berdasarkan temuan CT scan dapat membentuk kategori adanya indikasi operasi 

atau tidak pada penderita.12,16 lndikasi operasi pada cedera kepala harus mempertimbangkan status neurologis, status radiologis dan 
pengukuran tekanan intrakranial 
Outcome penderita cedera kepala dapat dinilai menggunakan Glasgow Outcome Scale (GOS). terdiri 5 kategori yaitu Good dan Moderate 

Disables dikatakan outcome yang baik, dan buruk pada Severe Disable,   Vegetative dan Death.14,15,16.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh koagulopati terhadap Glasgow Outcome Scale 
penderita cedera kepala berat yang tidak mempunyai indikasi operasi. Serta membuktikan pemanjangan PT dan APTT dan  jumlah 
trombosit darah tepi kurang dari angka normal  berpengaruh terhadap outcome penderita cedera kepala berat pada pasien yang tidak 
mempunyai indikasi operasi.

METODE
Penelitian dilakukan dengan desain cross section  study pada penderita cedera kepala berat yang memenuhi kriteria inklusi yang datang ke 
Instalasi Rawat Darurat  dan dirawat di bagian Bedah Saraf/HCU RSUP Dr. M. Djamil Padang. Selama periode penelitian Desember 
2013 - Maret 2014. 
Subyek penelitian adalah semua penderita cedera kepala yang dirawat di bagian Bedah Saraf RSUP Dr. M.Djamil Padang.
Sampel yang diperlukan pada penelitian tersebut menggunakan tehnik consecutive sampling dengan besar sampel ± 50 sampel yang 
memenuhi kriteria inklusi.
Kriteria Inklusi dalam penelitian ini adalah penderita cedera kepala berat semua jenis kelamin,berumur dewasa (lebih dari 14 tahun), hasil 
pemeriksaaan CT scan kraniocerebral dengan kesimpulan  perdarahan atau tanpa perdarahan serta Injury Severity Score< 16
Kriteria Eksklusi dalam penelitian ini adalah Penderita yang menjalani operasi definitive, Menggunakan anti koagulan, dan pasien 
mendapat transfuse di UGD
Cara Kerja Setiap subyek penelitian yang telah memenuhi kriteria inklusi mendapatkan penanganan awal sesuai ATLS dan setelah kondisi 
stabil dilakukan pencatatan identitas penderita meliputi nama, umur, jenis kelamin., Selanjutnya dilakukan pemeriksaan standar berupa 
pengukuran tanda vital (tensi, nadi dan RR), GCS, ISS, dan pemeriksaan laboratorium darah rutin.Dilakukan pemeriksaaan CT scan 
kraniocerebral. Setiap subyek penelitian mendapat terapi penatalaksanaan cedera kepala berat yang berlaku dan dirawat di SMF Bedah 
Saraf RSUP Dr. M.Djamil Padang dan dilakukan pemeriksaan jumlah Trombosit, PT, APTT. Evaluasi GOS dilakukan terhadap semua 
penderita saat pasien pulang,15 hari-1 bulan.

HASIL
Selama periode penelitian Desember 2013 - Maret 2014 terdapat pasien.  Cedera kepala berat yang memenuhi kriteria inklusi sebanyak 50  
orang.  
Data diolah dengan menggunakan program komputer. Analisa data dilakukan secara deskriptif dan untuk mencari hubungan antar 2 
variabel digunakan uji Chi-Square, Fisher dengan derajat kepercayaan 95% dan batas kemaknaan yang diterima apabila p< 0,05.
Dari 50 orang sampel yang diperiksa, dilakukan  analisis untuk memperoleh gambaran distribusi frekuensi dari sampel tersebut. Distribusi 
frekuensi disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.
Tabel. 1.  Distribusi frekuensi sampel

Variabel F %

Kelompok umur
≤ 35 tahun 38 76
>35 tahun 12 24

Total 50 100

Jenis kelamin
Laki-laki 37 74

Perempuan 13 26
Total 50 100

Derajat GCS
≤8 25 50
>8 25 50

Total 50 100



Variabel F %

Kelompok umur
≤ 35 tahun 38 76
>35 tahun 12 24

Total 50 100

Jenis kelamin
Laki-laki 37 74

Perempuan 13 26
Total 50 100

Derajat GCS
≤8 25 50
>8 25 50

Total 50 100

Dari  tabel 1 dapat dilihat usia dibagi atas 2 kelompok, ≤ 35 tahun dan > 35 tahun, dimana cedera kepala lebih banyak terdapat pada usia 
yang lebih muda yaitu 38 orang (76%), usia > 35 tahun sebanyak 12 penderita (24 %).
Tabel diatas juga menunjukkan cedera kepala berat terbanyak pada jenis kelamin laki-laki 37 pasien (74%).
 Analisa Bivariat
Hubungan Antara  Cedera kepala berat berdasarkan  umur dengan GOS dimana umur dibagi atas 2 variabel yaitu  umur  ≤ 35 tahun dan 
umur > 35 tahun.
Tabel 2. Hubungan berdasarkan umur dengan GOS

GOS  
Umur Buruk Total
≤ 35 19 19 38
> 35 12 12
Total 19 31 50

Chi square dg koreksi Yates 11.916 S

Hasil analisis statistik terhadap hubungan antara umur dengan Glasgow Outcome Scale (GOS) memberikan nilai (p<0,05). Hal ini 
menunjuka adanya hubungan yang signifikan antara kedua variable tersebut.
GCS dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok GCS ≤ 8 dan kelompok  GCS >.8. 
Tabel 3.  Hubungan GCS dengan  Glasgow Outcome Scale

 GOS  
GCS Baik Buruk Total
> 8 17 8 25
≤ 8 2 23 25

Total 19 31 50
Chi square dg koreksi Yates 21.732 S

Hasil analisis statistik terhadap hubungan antara GCS dengan GOS memberikan nilai (p < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 
hubungan yang bermakna antara kedua variabel tersebut.

Tabel. 4.  Hubungan Adanya Perdarahan  dengan  Glasgow Outcome Scale
GOS

Perdarahan Baik Buruk Total
tidak 3 10 13
ada 16 21 37

Total 19 31 50
P Fisher 0.12111 NS

Hasil analisis statistik terhadap hubungan antara ada tidaknya perdarahan dengan GOS memberikan nilai p= 0,121 (p>0,05). Hal ini 
menunjukkan tidak terdapat hubungan yang bermakna antara kedua variabel  tersebut.
Tabel.5.  Hubungan Antara terjadinya  koagulopati dengan GOS

 GOS  
Koagulopati Baik Buruk Total
Tidak ada 14 14 28
Ada 5 17 22
Total 19 31 50
Chi square 3.889 S

Hasil analisis statistik terhadap hubungan antara ada tidaknya koagulopati dengan GOS memberikan nilai  (p<0,05). Hal ini 
menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut.

Tabel.6. Hubungan thrombosit dengan outcome (GOS)



 GOS  
Thrombocyte Baik Buruk Total

Normal 19 28 47
Rendah 3 3

Total 19 31 50
P Fisher 0.229 NS

Pada penelitian ini didapatkan hanya tiga orang yang mengalami thrombosit dibawah 148.000, dan berdasarkan analisis statistik tidak 
didapatkan hubungan yang bermakna antara kedua variable tersebut.

Tabel.7. Hubungan PT dengan outcome (GOS)
 GOS  

PT Baik Buruk Total
Normal 18 28 46

Memanjang 1 3 4
Total 19 31 50

P Fisher 0.371 NS

Berdasarkan analisis statistik hubungan PT dengan GOS tidak didapatkan hubungan yang bermakna antara kedua variable tersebut.

Tabel.8. Hubungan APTT dengan outcome (GOS)
 GOS  

APTT Baik Buruk Total
Normal 14 15 29

Memanjang 5 16 21
Total 19 31 50

Chi square 3.095 NS

Hasil analisis statistik terhadap hubungan antara  APTT  dengan Glasgow Outcome  Scale (GOS) tidak didapatkan hubungan yang 
bermakna antara kedua variable tersebut.
Diskusi
Selama periode penelitian bulan desember 2013 hingga februari 2014 di mana 50 penderita cedera kepala berat yang termasuk inklusi 
diambil sebagai sampel.
Dari 50 pasien jenis kelamin laki-laki  lebih dominan dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan  yaitu  laki-laki 37 orang (76%) dan 
perempuan 13 orang (24%). Hal ini umumnya disebabkan karena kaum  laki-laki lebih banyak melakukan aktifitas/ kegiatan sehari-hari 
dibandingkan wanita.
Dari 50 penderita cedera kepala berat yang diperiksa 22 orang mengalami koagulopati (44%), sesuai dengan penelitian Miner et.al 
menerangkan 71% pasien cedera kepala mengalami perubahan  parameter koagulasi abnormal dan 32% diantaranya terjadi DIC, dan dari 
literature disebutkan  insiden koagulopati pada cedera kepala mencapai 15-35%, pada pasien cedera kepala berat dapat terjadi lebih dari 
60%. 
Kelompok umur dan GCS juga mempengaruhi outcome cedera kepala, pada penelitian ini dimana kelompok umur > 35 tahun mempunyai 
outcome buruk 100%, serta GCS yang rendah <8 juga mempunyai outcome yang buruk. Sesuai dengan literature yang menyatakan 
outcome penderita cedera kepala berat dipengaruhi oleh GCS pasca resusitasi, umur, pengukuran tekanan intrakranial, dan kategori lesi 

intrakranial berdasar CT scan.14 Disebutkan bahwa semakin skor GCS meningkat maka terjadi penurunan angka mortalitas yang terjadi. 
Pada penelitian ini juga didapatkan hasil yang signifikan antara terjadinya koagulopati  dengan outcame yang buruk nilai (p<0,05. Sesuai 
dengan  beberapa peneliti yang telah meyimpulkan bahwa ada korelasi cedera kepala dengan DIC dan gangguan hemostasis pada laporan-

laporan yang terdahulu. Olson cs membuktikan bahwa tes hemostasis dapat dijadikan prediktor outcome pada cedera kepala.6 Pada 
laporan itu juga menyebutkan bahwa makin tinggi abnormalitas tes hemostasis makin buruk outcome pada pasien cedera kepala. Kaufman 
cs meneliti dengan menilai korelasi laboratorium dengan bukti histopatologi hasil otopsi dan berpendapat bahwa makin berat cedera kepala, 

menghasilkan abnormalitas koagulasi makin besar dan bukti patologis mikrotrombi.1,10 Kearney cs menunjukkan ada hubungan 
mortalitas setelah cedera kepala dengan penurunan jumlah trombosit, penurunan kadar fibrinogen, dan pemanjangan PT dan APTT yang 

semuanya konsisten dengan DIC.9 Namun dalam penelitian ini tidak ditemukan hubungan yang bermakna antara masing-masing 
parameter koagulopati (trombosit, PT, APTT) dengan GOS (p=  0.371 p=0,348, p=0,359)

 Stein cs juga melaporkan bahwa risiko terjadinya cedera sekunder pada trauma kepala meningkat 85% jika tes koagulasi abnormal.2,30 

Hymel Kent P.cs menulis bahwa pemanjangan PT pada pasien pediatri trauma kepala berhubungan erat dengan rusaknya jaringan 
parenkim otak dan memperburuk outcome.



Pada penelitian ini yang memeriksa hubungan antara parameter koagulopati dengan outcome(GOS) memperlihatkan tidak terdapat 
hubungan yang signifikan antara masing-masing parameter koagulopati tersebut. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh A.Sibeue
(2009) Terdapat perbedaan bermagna PT/APPT antara cedera kepala berat perdarahan dengan tanpa perdarahan dan Baroto (2007) hanya 
menemukan  PT yang bermagna secara statistik p < 0,05) pada pasien cedera kepala berat dengan CT scan Difuse injury. penelitian yang 
dilkukangan yang signifikan antara masing-masing parameter tersebut
Pada penelitian ini masih ada kekurangannya yaitu belum dapat menilai pengaruh koagulopati terhadap masing-masing kelompok 
parameter kaogulasi. Namun dengan penelitian sederhana ini sudah dapat menggambarkan terjadinya koagulopati sehingga prognosa 
pasien cedera kepala dapat diketahui lebih awal dan penangan pasien dapat lebih baik.
Kesimpulan.
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Koagulopati  berpengaruh terhadap outcome(GOS) buruk  pada penderita cedera kepala 
berat pada pasien yang tidak mempunyai indikasi operasi,  Usia dan GCS berpengaruh terhadap outcome(GOS) buruk penderita cedera 
kepala berat pada pasien yang tidak mempunyai indikasi operasi.serta tidak terdapat hubungan yang bermakna antara masing-masing 
parameter koagulopati terhadap outcome (GOS) buruk pada pasien cedera kepala berat yang tidak mempunyai indikasi operasi
Saran 
koagulopati awal dapat dijadikan sebagai parameter prognostik terhadap pasien cedera kepala berat di UGD. 


