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BAB I
PENDAHULUAN

• Latar Belakang 
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,  dari kasus trauma yang berakhir dengan kematian, cedera kepala merupakan penyebab 
utama kematian lebih dari 70 persen kasus. Insidensi cedera kepala di banyak negara berkisar antara 200-300 / 100.000 populasi per tahun.
Di Amerika Serikat cedera kepala setiap tahunnya diperkirakan mencapai 200.000 kasus. Korban cedera kepala yang dirawat terdapat 52.000 kematian tiap tahunnya.  Dari 
jumlah di atas, 10 % penderita meninggal sebelum tiba di rumah sakit.Sedangkan yang sampai di rumah sakit, 80 % termasuk cedera kepala ringan (Glasgow Coma Scale [GCS] 

13-15), 10 % cedera kepala sedang (GCS 9- 12) dan sisanya  (10%) cedera kepala berat (GCS kurang dari atau sama dengan 8)1,2,3. 
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

Dalam mengelola penderita cedera kepala dapat timbul penyulit yang akan memperburuk outcome dari penderita.6,12,17

Selain mencegah terjadinya cedera kepala, sangat penting untuk mengetahui  faktor-faktor yang mempengaruhi prognosa dari cedera kepala. 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 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. Namun dari literature, masih belum jelas apakah tingkat 
kematian adalah akibat pengembangan dari koagulopati atau akibat keparahan dari cedera kepala itu  sendiri. 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 untuk kejadian koagulopati ialah pemeriksaan jumlah Trombosit, PT (Prothrombin Time), APTT (Activated Partial Thromboplastin Time), TT (Thrombin 

Time) dan kadar Fibrinogen5,11,13. Bila terjadi koagulopati pada cedera kepala berat, maka akan didapatkan penurunan jumlah trombosit dan pemanjangan masa protrombin 
plasma, masa tromboplastin parsial teraktivasi, masa trombin, serta penurunan kadar fibrinogen. 

Klasifikasi dari Traumatic Coma Data Bank tahun 1991 berdasarkan temuan CT scan dapat membentuk kategori adanya indikasi operasi atau tidak pada penderita.12,16 Penderita 
dengan gambaran CT scan diffuse injury termasuk kategori yang tidak perlu operasi. Penderita dengan temuan CT scan evacuated mass tanpa adanya midline shift memiliki risiko 
rendah kematian atau peninggian tekanan intrakranial, dengan kata lain pasien yang menjalani operasi memiliki kecenderungan tidak mengalami peningkatan tekanan intrakranial 

serta mempunyai outcome yang lebih baik.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). Hal ini karena parameter tersebut telah banyak digunakan oleh peneliti-peneliti dari 

luar negeri, dan terdiri 5 kategori yaitu Good dan Moderate Disables dikatakan outcome yang baik, dan buruk pada Severe Disable,   Vegetative dan Death.14,15,16.

Belum adanya penelitian tentang  pengaruh koagulopati pada cedera kepala berat terhadap outcome  di RS.M Djamil Padang. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian  lebih lanjut tentang pengaruh koagulopati terhadap outcome yang dinilai dengan Glasgow Outcome Scale pada pasien cidera kepala berat yang tidak mempunyai 
indikasi operasi.

• Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah sebagai berikut: adakah pengaruh koagulopati terhadap Glasgow Outcome Scale penderita cedera kepala berat yang 
tidak mempunyai indikasi operasi 
1.3 Tujuan Penelitian
1.3.1Tujuan Umum
Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh koagulopati terhadap Glasgow Outcome Scale penderita cedera kepala berat yang tidak 



mempunyai indikasi operasi. 
1.3.2Tujuan Khusus

• Membuktikan pemanjangan PT dan APTT berpengaruh terhadap outcome penderita cedera kepala berat pada pasien yang tidak mempunyai indikasi 
operasi.

• Membuktikan jumlah trombosit darah tepi kurang dari angka normal berpengaruh terhadap outcome penderita cedera kepala berat pada pasien yang tidak 
mempunyai indikasi operasi.

1.4 Manfaat Penelitian
1. Memberi informasi tentang kemungkinan terjadinya koagulopati 
    berpengaruh terhadap outcome pada penderita cedera kepala berat yang
    tidak mempunyai   indikasi operasi.
2. Diharapkan dapat memberi informasi untuk perencanaan terapi dan 

    pengelolaan penderita cedera kepala dengan baik dan benar.
3. Sebagai data awal untuk penelitian yang lebih lanjut.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

• Cedera Kepala
Cedera otak traumatik merupakan cedera yang terjadi karena adanya tekanan mekanik eksternal yang mengenai kranium dan komponen intrakranial, sehingga menimbulkan 

kerusakan temporer  atau permanen pada otak dalam hal fungsi kognitif, fisik, dan fungsi psikososial.1,14,16

Pembagian cedera kepala ringan, sedang dan berat berdasarkan atas derajat penurunan tingkat kesadaran penderita, serta ada tidaknya defisit neurologi fokal dengan Glasgow 
Coma Scale (GCS). Penderita dikelompokkan menjadi cedera kepala ringan dengan GCS 13-15, cedera kepala sedang dengan GCS 9-12, serta cedera kepala berat dengan GCS 

≤. 81, 3,14,16,17.
Digolongkan kedalam cedera kepala berat disamping GCS ≤ 8, adalah
GCS > 8 bila terdapat perburukan neurologis, fraktur  tengkorak terdepres, pupil
atau motor tidak ekual, cedera kepala terbuka dengan bocornya CSS atau

tampaknya jaringan otak dan perdarahan intra kranial.7,14,16

Tabel 1. Skala koma Glasgow (Glasgow Coma Scale)1,14,15

1. Respons membuka mata (Eye atau E)
Skor 4 : Membuka mata spontan

3 : Membuka mata dengan panggilan
2 :  Membuka mata dengan rangsang nyeri
1 : Tidak mau membuka mata sama sekali

2. Respons motorik terbaik (Motor atau M)
Skor 6 : Mengikuti perintah (following command)
5 :  Melokalisasi nyeri
4 :  Fleksi normal (withdrawal reflek dengan rangsang nyeri)

3 :  Posisi dekortikasi (fleksi ekstremitas atas, dan ekstensi  
ekstremitas bawah

2: Posisi deserebrasi (ekstensi ekstremitas atas dan ekstensi 
ekstremitas bawah

1 :  Tidak ada respon motorik

3. Respons verbal terbaik (verbal atau V)
Skor 5 : Bicara terarah (orientasi baik)
4 : Bingung (ada disorientasi)
3 : Kalimat tidak dimengerti (tapi kata-kata masih jelas)
2 : Kata-kata yang tidak jelas (suara yang tidak dimengerti)
1 : Tidak ada suara

Cedera kepala akan memberikan gangguan yang sifatnya lebih kompleks 

bila dibandingkan dengan trauma pada organ tubuh lainnya. Hal ini disebabkan 

karena struktur anatomik dan fisiologik dari isi ruang tengkorak yang majemuk, 

dengan konsistensi cair, lunak dan padat yaitu cairan otak, selaput otak, jaringan 

saraf, pembuluh darah dan tulang.12,17

Cedera saraf pusat khususnya otak, diawali dengan insult primer, cedera yang terjadi pada saat insult primer disebut cedera primer. Setelah cedera primer dapat terjadi cedera 
sekunder pada otak, yaitu semua kejadian atau perubahan yang merupakan beban metabolik baru pada jaringan yang sudah mengalami cedera. 
Cedera otak sekunder dideskripsikan sebagai konsekuensi gangguan fisiologis, seperti iskemia, reperfusi, dan hipoksia pada area otak yang beresiko, beberapa saat setelah 

terjadinya cedera awal (cedera otak primer).6 Cedera otak sekunder sensitif terhadap terapi dan proses terjadinya dapat dicegah.4Cedera sekunder ini dapat bersifat intrakranial 
ataupun sistemik. Cedera yang bersifat intrakranial antara lain kenaikan tekanan intra kranial, herniasi, vasospasme dan kejang/epilepsi. Cedera yang bersifat sistemik antara lain 

hipotensi, hipoksemia dan anemia, serta koagulopati.2,3,4,5Setengah angka kematian pada cedera otak traumatik terjadi pada 2 jam pertama setelah trauma.5 Beberapa data juga 

menunjukkan bahwa kerusakan neurologis tidak terjadi saat trauma (cedera primer), tetapi terjadi dalam beberapa menit, jam, dan hari.5 Hal ini menunjukkan bahwa akibat 

sekunder dari cedera menyebabkan peningkatan angka mortalitas dan kecacatan.5 Oleh karena itu, perlu penanganan awal yang tepat 3 dan merupakan hal yang sangat penting 

pada cedera otak traumatik untuk mencegah cedera sekunder, sehingga dapat menurunkan angka mortalitas dan kecacatan.5

2.2 Indikasi Operasi 
Setelah trauma pada kepala, jaringan otak dapat cedera dengan didapatkan adanya kontusio, laserasi atau hematom. Lesi tersebut dapat terdeteksi dengan CT-scan dengan 
gambaran densitas tinggi atau campuran. Lesi ini menyebabkan efek massa pada seluruh parenkim cerebral. 
Dengan klasifikasi dari Traumatic Coma Data Bank thn 1991 (tabel 2) berdasar gambaran CT scan maka penderita dapat digolongkan perlu tindakan operasi atau tidak perlu. 
Sebagai contoh penderita dengan kategori CT scan evacuated mass tanpa adanya midline shift memiliki resiko rendah kematian atau peninggian tekanan intrakranial, dengan kata 

lain pasien yang menjalani  tindakan operasi memiliki kecenderungan tidak mengalami peningkatan tekanan intrakranial serta mempunyai outcome yang lebih baik.15,16

Indikasi operasi pada cedera kepala harus mempertimbangkan hal dibawah 
ini : 

• Status neurologis 
• Status radiologis 
• Pengukuran tekanan intrakranial 

Secara umum indikasi operasi pada hematoma intrakranial : 
• Massa hematoma kira-kira 30 cc 
• Massa dengan pergeseran garis tengah lebih dari 5 mm 
• EDH dan SDH ketebalan lebih dari 5 mm dan pergeseran garis tengah.
• Kontusio cerebri dengan diameter 2 cm dengan efek massa yang jelas atau pergeseran garis tengah lebih dari 5 mm. 
• Pasien-pasien yang menurun kesadarannya dikemudian waktu disertai berkembangnya tanda-tanda lokal dan peningkatan tekanan intraknial lebih dari 25 

mm Hg.
• Lucid interval klasik / jelas



Tabel 2 : TCDB Classification of Head Injury based on CT14,15

(Marshall dkk 1991)
Diffuse Injury I
 Tidak tampak kelainan patologi pada CT

Diffuse Injury II
 Tampa sisterna dengan garis tengah bergeser 0-5 mm /  

 tidak ada lesi densitas > 25 ml. Dapat termasuk fragmen  
 tulang dan benda asing.

Diffuse Injury III
 Hilang atau penekanan sisterna. Pergeseran garis tengah   
 ( edema) 0-5mm Tidak tampak lesi densitas > 25 ml

Diffuse Injury IV
 Pergeseran garis tengah > 5 mm. Tidak tampak lesi  
    ( Shift) densitas > 25 ml    

Evacuated mass
Semua lesi dengan tinda> 25 5 ml 25 mlengah 0-5 mm Tidak tampak lesi densitas > 25 ml Dapat termasuk fragmen tulang dan benda askan operasi
Non-evacuated mass
Lesi densitas > 25 ml tanpa evakuasi operasi

2.3 Koagulopati

Ada beberapa sistem yang berperanan dalam sistem hemostasis yaitu sistem vaskuler, trombosit, dan pembekuan darah.9,10,11,12,13 Koagulasi adalah proses kompleks 
pembentukan jendalan darah. Koagulasi dimulai dengan terdapatnya kerusakan pembuluh darah pada lapisan endothel. Trombosit kemudian membentuk gumpalan untuk 
menutup daerah yang rusak; hal ini disebut hemostasis primer. Hemostasis sekunder terjadi secara simultan dengan adanya protein dalam plasma disebut faktor koagulasi untuk 
membentuk benang-benang fibrin yang memperkuat gumpalan dari trombosit. Secara klasik proses pembekuan dibagi dalam tiga jalur . Jalur intrinsik (contact activation 
pathways) dan jalur ekstrinsik (tissue factor) keduanya mengaktivasi jalur bersama dari faktor X, trombin dan fibrin. Disamping itu juga membutuhkan ko-faktor seperti vitamin 
K, ion kalsium dan phospholipid untuk menjaga fungsi pembekuan darah. Selain itu ada mekanisme penghambatan proses koagulasi oleh inhibitor yaitu protein C (sebagai 
kofaktor inhibitor), antitrombin dan TFPI (tissue factor pathway inhibitor). Bila terdapat abnormalitas dari inhibitor mengakibatkan peningkatan trombosis. Dan proses yang tak 
kalah penting adalah fibrinolisis. Fibrinolisis adalah proses degradasi dan penyerapan dari jendalan darah (produk dari koagulasi). Enzim utama yang berperan adalah plasmin 

yang mengatur bermacam-macam aktivator dan inhibitor.9,13,19

Skema gambar 1. Pembekuan Darah   

Skema Gambar. 1
Skema Pembekuan darah
JALUR INTRINSIK JALUR EKSTRINSIK

    Kontak TromboplastinJaringan

XII             XIIa VIIa VII

         XI XIa

                  IX IXa

             (PF-3, Ca2+, VIII)

X  Xa

(V, Ca2+) XIII
JALUR
BERSAMA Protrombin       Trombin

  XIIIa

Fibrinogen Fibrin Fibrin stabil

Skema gambar 2

Koagulopati adalah proses patologis yang menyebabkan kegagalan hemostasis atau mekanisme untuk menghentikan dan mencegah perdarahan. Pasien dengan cedera kepala berat 
dapat ditemukan koagulopati secara klinis dan laboratories terutama pada kejadian cedera jaringan otak langsung. Koagulopati yang terjadi pada penderita cedera kepala berat 
karena pelepasan faktor jaringan (salah satunya tromboplastin yang kaya di jaringan otak) dan koagulan lain dari parenkim otak yang rusak masuk ke peredaran darah sistemik 

mempengaruhi proses pembekuan darah.5,6,7,11,12,13

Tromboplastin ditemukan dalam konsentrasi tinggi pada jaringan parenkim otak. Bila terjadi cedera kepala disertai kerusakan parenkim otak maka tromboplastin akan 
mengaktivasi faktor koagulasi pada tingkat lokal. Jika kerusakan parenkim di otak cukup besar maka makin besar kadar tromboplastin yang lepas masuk ke peredaran darah 
sistemik dan menyebabkan tidak terkontrolnya aktivasi faktor pembekuan darah sehingga dapat mengakibatkan koagulopati sistemik atau Disseminated Intravaskular 

Coagulation (DIC).5,6,7,12,13,17 DIC adalah suatu sindroma dengan terjadinya pembentukan fibrin yang menyebar di pembuluh darah kecil yang terjadi sebagai akibat 
terbentuknya trombin. Proses ini dimulai dengan munculnya aktivitas prokoagulan dalam sirkulasi darah. Terjadi pemakaian trombosit berlebih dan berbagai factor pembekuan 
dalam membentuk fibrin, yang kemudian diikuti dengan fibrinolisis sekunder. 
Gambaran klinis DIC bervariasi dari perdarahan akut yang berat erbagai faktor ah. Dikutip rah sampai kelainan yang ringan dengan lebih menonjolnya manifestasi trombosis.
5,7,8,13,17 Beberapa faktor yang mempengaruhi gambaran klinis ini adalah jenis penyebab, kecepatan dan berat ringannya proses; serta kemampuan sistem retikuloendotelial 
untuk membersihkan hasil aktivasi sistem pembekuan dan fibrinolisis. Pada keadaan akut, penurunan faktor pembekuan dan trombosit sangat mencolok. Sebaliknya pada keadaan 

kronik, terjadi kompensasi (atau bahkan kompensasi berlebih). Mungkin pula DIC tidak jelas secara klinis dan baru diketahui dari hasil pemeriksaan hematologis.5,6,7,8,13  
Beberapa peneliti telah melaporkan adanya indikasi erat pasien cedera kepala berat dengan hypercoagulable state saat masuk mempunyai outcome buruk. National Traumatic 

Coma Data Bank telah mengkonfirmasi bahwa ada hubungan kuat antara DIC penderita pada saat masuk dengan outcome buruk.17

Pemeriksaan laboratorium yang akan didapatkan pada pasien cedera kepala disertai koagulopati adalah (1) penurunan jumlah trombosit darah tepi, (2) pemanjangan masa plasma 
protrombin,(3) pemanjangan masa tromboplastin parsial teraktivasi, (4) pemanjangan masa trombin, serta (5) penurunan kadar fibrinogen plasma. Sedangkan pada DIC 

pemeriksaan laboratorium menunjukkan kondisi ke-5 hal di atas terjadi bersama-sama. 9,11,12,13 Jumlah trombosit darah tepi berkurang akibat trombosit terperangkap oleh 



fibrin sewaktu pembentukan mikrotrombi yang terus-menerus yang di lain pihak tidak dimbangi oleh kecepatan produksinya. Selain itu juga karena terjadinya agregasi trombosit 
yang diaktifkan oleh trombin.
Pemanjangan masa protrombin plasma terutama karena menurunnya aktivitas factor-faktor pembekuan pada jalur ekstrinsik dan jalur bersama yaitu fibrinogen, protrombin, faktor 
V, X, dan VII. Pemanjangan masa tromboplastin parsial teraktivasi terutama akibat oleh menurunnya aktivitas faktor-faktor pembekuan pada jalur intrinsik dan jalur bersama 

yaitu fibrinogen, protrombin, faktor V,X,VIII,IX,XI dan XII.9,11,12,13 Pemecahan fibrinogen menjadi produk degradasi fibrinogen hal itulah yang menjadi kausa penurunan 

kadar fibrinogen secara kuantitas.11,12,17 Tes-tes untuk sistem pembekuan darah dapat digolongkan atas tes saring dan tes khusus. Tes saring penting untuk menjamin integritas 

secara keseluruhan sistem koagulasi dan untuk menentukan di mana letak kelainan dari jalur intrinsik, ekstrinsik dan jalur bersama, yang meliputi : (10,19)

• Tes PT (Prothrombin Time); adalah tes untuk menentukan defisiensi dari jalur ekstrinsik dan bersama. Hal-hal yang dapat mempengaruhi hasil adalah 
penggunaan antikoagulan oral, heparin, kepekaan reagen tromboplastin, kadar kalsium dan tehnik pemeriksaan yang salah. Interprestasi memanjang pada :

a. Penanganan terhadap obat-obat antikoagulan oral
b. Penyakit hati
c. Defisiensi vitamin K
d. Defisiensi F.VII, X,V, protrombin dan fibrinogen

2. Tes APTT (Activated Partial Thromboplastin Time); adalah tes saring terhadap jalur intrinsik dan bersama yang digunakan untuk mendeteksi defisiensi terhadap semua 
faktor dari jalur intrinsik dan bersama. Hal-hal yang dapat mempengaruhi hasil tes ini adalah heparin, kepekaan reagen tromboplastin, kadar kasium dan tehnik pemeriksaan 
yang salah. Interprestasi memanjang pada :

a. Jika terjadi defisiensi satu atau lebih dari faktor-faktor koagulasi intrinsic dan jalur bersama (F.XII, XI, IX, VIII, X, V, Protrombin dan fibrinogen)
b. DIC
c. Penyakit hati
d. Hemofilia
3. Tes TT (Thrombin Time); adalah tes yang mengukur waktu yang dibutuhkan untuk membentuk bekuan dari plasma setelah penambahan trombin dalam sejumlah 
fibrinogen normal. Hal-hal yang dapat mempengaruhi hasil adalah penggunaan antikoagulan oral, heparin, kadar dan fungsi fibrinogen dan tehnik pemeriksaan yang salah. 
Interprestasi memanjang pada :
a. Penurunan nilai fibrinogen
b. Disfungsi molekul fibrinogen
c. Terapi heparin
d. Peninggian produk degradasi fibrinogen (FDP)
4. Tes fibrinogen, adalah tes yang dipakai untuk mengukur kadar (kuantitas)    fibrinogen dan tidak dapat mendeteksi adanya kelainan fungsi fibrinogen. Interprestasi 
memanjang pada :
a. Peninggian produk degradasi fibrinogen (FDP)
b. Heparin lebih daripada 5 U.S.P unit/ml

2.4 Skor Trauma
Trauma dapat mengakibatkan kerusakan tubuh manusia baik secara fisik maupun kimiawi. Kerusakan fisik dapat terjadi mulai dari tingkat selular, jaringan, organisasi maupun 
sistem pada tubuh manusia berupa kerusakan anatomis, baik disertai atau tidak disertai oleh gangguan fisiologis.
Trauma mayor ekstrakranial dapat mempengaruhi keadaan penderita secara umum yang dapat mempengaruhui timbulnya cedera sekunder. Dikatakan trauma mayor apabila Injury 
Severity Score (ISS) > 16, dimana ISS merupakan jumlah kuadrat dari derajat/nilai tertinggi Abbreviated Injury Scale (AIS) pada cedera tiga sistem terberat. Penilaian AIS 
berdasarkan cedera anatomis meliputi : Eksternal, Kepala (termasuk wajah), Leher, Thorak, Abdomen / organ pelvis, Spinal, dan Ekstremitas dan tulang-tulang pelvis. Masing-
masing sistem dinilai secara anatomis terhadap cedera yang terjadi dengan kriteria : Cedera ringan nilai 1, sedang nilai 2, berat tidak berbahaya nilai 3, berat dan berbahaya nilai 

4, kritis nilai 5.18

Trauma akan  merangsang inflamasi melalui rangsangan pembentukan berbagai mediator inflamasi. Trauma menimbulkan stress, nyeri dan pendarahan yang akan merangsang 
respon neuroendokrin, neuroimunologi dan respon metabolik. Semakin tinggi ISS maka pengaruh timbulnya cedera sekunder semakin besar, juga akan mempengaruhi status 
koagulasi penderita.

ISS Score :

Region 
Injury

Description 
AIS 

Square
Top Three 

Head & Neck 
Cerebral Contusion 

Face 
No Injury 

  
Chest 

Flail Chest 

Abdomen 
Minor Contusion of Liver
Complex Rupture Spleen 

 

Extremity 
Fractured femur 

  
External 
No Injury 

  
                                     Injury Severity Score:  

Tabel. 3

2.5 Outcome Cedera Kepala.
Menentukan outcome untuk penderita dengan cedera kepala berat seringkali sulit. Hal ini disebabkan karena keterbatasan penilaian klinik awal, lamanya penyembuhan pada 

penderita cedera berat, dan banyaknya faktor dan variabel yang mempengaruhi prognosa penderita cedera kepala berat.9

Setelah cedera kepala prognosis pasien dapat diprediksi berdasarkan kriteria klinis kedalaman koma, masih adanya reflek brain stem, tipe lesi intrakranial, dan peningkatan 

intrakranial.14,15,16,20,21,22,23

Sorbo (2009)28 mengatakan bahwa outcome didefinisikan sebagai sebuah perubahan menjadi situasi tertentu yang dihasilkan dari sebuah aksi yang terjadi. Kata outcome 
digunakan untuk sequele, konsekuensi, dan hasil akhir atau temuan spesifik lain yang terjadi akibat cedera kepala.



Banyak macam skala pengukuran outcome dari cedera kepala, diantaranya Glasgow Outcome Scale (GOS), Barthel Index (BI), Functional Independence Measure (FIM). 

Glasgow Outcome Scale ( GOS ) merupakan parameter yang sudah diterima secara menyeluruh sebagai suatu standar untuk menjelaskan outcome pada cedera kepala.28Glasgow 
Outcome Scale dikembangkan pertama kali oleh Jennet dan Bond pada tahun 1975. Mereka mengembangkan GOS dengan tujuan mengklasifikasi bermacam-macam kondisi 
outcome yang terdapat pada pasien pasca cedera kepala

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. Khusus untuk penderita cedera kepala berat dengan GCS 3 atau 4 dan 
yang disertai gangguan reflek reflek batang otak prognosisnya amat jelek, kecuali pada perdarahan epidural dengan riwayat interval lucid yang jelas. Meskipun dengan tindakan 

yang agresif, angka kematian mencapai 89 %, sisanya bertahan pada keadaan vegetatif.1 Pengaruh umur terhadap outcome telah diteliti oleh Vollmer dan kolega. Mereka 
menyebutkan bayi dan balita mempunyai mortalitas yang tinggi berkaitan dengan episode hipoksia yang lama. Setelah itu angka mortalitasnya relatif konstan sampai umur 35 
tahun yang kemudian naik secara dramatis. Masing-masing tipe lesi intrakranial mempunyai outcome yang berbeda. Sesuai dengan data yang diperoleh TCDB bahwa bila terjadi 

proses tekanan intrakranial yang tinggi yang terekam pada CT scan maka secara signifikan mempengaruhi outcome.14Derajat koagulopati juga dapat digunakan untuk 

memprediksi outcome. Banyak peneliti mengemukakan bila pasien datang disertai koagulopati yang berat maka outcomenya akan semakin buruk.5,6,7,17Outcome penderita 
cedera kepala berat dapat dinilai dengan Glasgow Outcome Scale (GOS).

Sebagai parameter untuk menilai outcome penderita cedera kepala skala Glasgow Outcome yang terdiri 5 kategori :14,16,20,24,25

• Death (D) : Meninggal
• Severe Disable (SD) : Sadar tetapi tergantung pada orang lain dalam

                                            kehidupan sehari-hari.
• Vegetatif (V) : bangun tanpa respons
• Moderate disable (MD) : tidak tergantung orang lain tetapi ada kecacatan

  untuk kembali ke pekerjaannya sehari-hari secara 
  psikis.

• Good recovery (G) `: dapat menjalankan kehidupan dan bekerja normal.

Outcome dikatakan baik pada kriteria G dan MD, buruk pada SD, V dan D.GOS dapat diterapkan pada pasien dalam rentang waktu yang fleksibel. Pada laporan-laporan 

sebelumnya para penulis menilai GOS pasien pada saat masuk, 24 jam pasca cedera, 3 hari pasca cedera, saat penderita pulang, hingga 24 bulan pasca trauma.14,16,20,23,26,27

.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya GOS terdiri 5 kategori. Kategori GOS mulai dari Good recovery (GOS 5) hingga Death (GOS 1).24 Banyak peneliti telah 
menggunakan GOS sebagai pengukuran utama outcome karena dapat mendeskripsikan secara umum outcome dari pasien. Beberapa peneliti dalam studi mereka 
mengkombinasikan kategori dalam GOS dengan tujuan menciptakan outcome kategori yang lebih luas. 

Choi dan kawan-kawan (1983), Narayan dan kawan-kawan (1981), dan Young dan kawan-kawan (1981) membuat kategori outcome baik dan buruk. Outcome baik terdiri dari 
kategori good recovery atau moderate disability, outcome buruk pada pasien yang mengalami severe disability, persisten vegetative state atau death. Dengan membuat kriteria 
outcome ini lebih luas, peneliti dapat menggambarkan akurasi yang lebih baik pada prediksinya.

BAB III
KERANGKA TEORI DAN KONSEP

3.1 Kerangka Teori

GCS
Gambaran CT scan
Saturasi O2
Tekanan darah
Umur

• ∑ trombosit
• Thrombin Time (TT)
• Faktor V, VII, VIII, IX, XII (PT, APTT)

Injury Severity Score (ISS)
Cedera kepala berat

Outcome [Glasgow Outcome Scale (GOS)]
• Anti koagulan oral
• Reagen tromboplastin
• Ion kalsium
• Heparin
• Metode pemeriksaan kadar vit.K, SGOT, SGPT.

Fibrinogen
FDP, D-dimer

3.2 Kerangka Konsep
Cedera Kepala Berat tanpa indikasi operasi dengan perdarahan & tanpa perdarahan otak

berdasarkan CT Scan kepala

PT
• APTT
• ∑ TROMBOSIT

OUTCOME
(GOS)



3.3 Hipotesis

Dari kerangka teori tersebut kami susun hipotesis sebagai berikut :
• Terdapat hubungan pemanjangan PT, APTT  terhadap outcome penderita cedera kepala berat yang tidak mempunyai indikasi operasi.
• Terdapat hubungan jumlah trombosit darah tepi kurang dari angka normal terhadap outcome penderita cedera kepala berat yang tidak mempunyai indikasi 

operasi. 

BAB IV
METODE PENELITIAN

4.1 Desain Penelitian
Penelitian dilakukan dengan desain cross section  study pada penderita cedera kepala berat yang memenuhi kriteria inklusi yang datang ke Instalasi Rawat Darurat RSUP 
Dr.M.Djamil Padang dan dirawat di bagian Bedah Saraf/HCU RSUP Dr. M. Djamil Padang.

4.2 Tempat dan Waktu
Penelitian dilakukan di bagian Bedah Saraf dan Laboratorium Patologi  

  Klinik RSUP Dr. M.Djamil Padang.
  Waktu : 3 bulan

4.3 Populasi dan Sampel
4.3.1 Populasi

Subyek penelitian adalah semua penderita cedera kepala yang dirawat di bagian Bedah Saraf RSUP Dr. M.Djamil Padang.

4.3.2 Besar sampel

Sampel yang diperlukan pada penelitian tersebut menggunakan tehnik consecutive sampling. Besar sampel ditentukan dengan rumus sebagai berikut:24

Besar sampel
n     =   2[ ( Zα+ Zβ )s]2

( X1 - X2 )² 
S = simpang baku kedua kelompok, S= 1,5
X1-X2 = perbedaan klinis yang diinginkan X1= 3, X2 = 2
Zα  = tingat kemagnaan, 1,960
Zβ = power, 1,282
N = 47 ~ 50

4.4 Kriteria Inklusi dan Eksklusi
4.4.1 Kriteria Inklusi :

a. Penderita cedera kepala berat semua jenis kelamin
b. berumur dewasa (lebih dari 14 tahun)
c. hasil pemeriksaaan CT scan kraniocerebral dengan kesimpulan  

perdarahan atau tanpa perdarahan
d. Injury Severity Score< 16

5.4.2 Kriteria Eksklusi :
Penderita menjalani operasi definitive

Menggunakan anti koagulan
Pasien mendapat transfusi

4.5 Identifikasi dan Operasionalisasi Variabel
5.5.1 Identifikasi variabel

5.5.1.1 Variabel tergantung : Glasgow Outcome Scale
5.5.1.2 Variabel bebas :

- PT (Prothrombin Time)
- APTT (Activated Partial Thromboplastin Time)
- Jumlah Trombosit

5.5.1.3 Variabel pengganggu :
- Umur
- GCS
- perdarahan intra kranial
- Tanpa perdarahan (Diffuse injury I, II, III, dan IV)

4.5.2 Defenisi Operasional :
5.5.2.1 Glasgow Outcome Scale

Glasgow Outcome Scale (GOS) adalah suatu skala pengukuran
outcome pada cedera kepala yang dipakai untuk menyatakan
prognosis, dinyatakan setelah pasien pulang, yang terdiri 5 kategori:

1. Death (D) : Meninggal
2. Vegetatif (V) : bangun tanpa respon
3. Severe disable (SD) : Sadar tetapi tergantung pada orang lain dalam kehidupan sehari-hari.
4. Moderate disable (MD) : tidak tergantung orang lain tetapi ada
kecacatan untuk kembali ke pekerjaannya sehari-hari secara psikis.
5. Good recovery (G) : dapat menjalankan kehidupan dan bekerja normal

Outcome dikatakan baik pada kriteria G dan MD, buruk pada SD,V dan D.
4.5.2.2 Parameter Koagulasi terdiri dari :

1. Jumlah trombosit, adalah parameter koagulasi yang ditetapkan  dengan menghitung jumlahnya pada sediaan darah tepi dengan  

 metoda automatik dan dinyatakan dalam ribu per mm3,   

 angkanormal : 148.000 - 440.000/mm3.
2.  PT , adalah parameter koagulasi yang ditetapkan dengan metoda   

 automatik dan dinyatakan dengan satuan dalam detik, 
      angka normal : 10 – 15 detik.
3. APTT , adalah parameter koagulasi yang ditetapkan dengan metoda automatik dan dinyatakan dengan satuan dalam detik, angka normal : 26 – 36 detik.
Data skala nominal.

4.5.2.3 Variabel pengganggu, terdiri dari :
- Umur, adalah usia penderita yang diketahui saat diperiksa yang
  dinyatakan dalam tahun. Umur dibagi menjadi dua kelompok yaitu di bawah 35 tahun (14-34 tahun) dan di atas 35 tahun (35 tahun ke 
  atas).

- GCS, adalah skala pengukuran tingkat kesadaran sesuai dengan 

skala  coma dari Glasgow, terdiri dari :



Respons membuka mata ( Eye atau E )

Skor  4 : membuka mata spontan

3 : membuka mata dengan panggilan
2 : membuka mata dengan rangsang nyeri

1 : tidak mau membuka mata sama sekali

Respons motorik terbaik (Motor atau M)

Skor 6 : mengikuti perintah (following command)

5 : melokalisasi nyeri

4 : fleksi normal (withdrawal reflek dengan rangsang nyeri)

3 : posisi dekortikasi (fleksi ekstremitas atas, dan ekstensi 

ekstremitas bawah)

2 : posisi deserebrasi (ekstensi ekstremitas atas dan ekstensi 

ekstremitas bawah)

1 : tidak ada respon motorik

Respons verbal terbaik (verbal atau V)

Skor  5 : bicara terarah (orientasi baik)

4 : bingung (ada disorientasi)

3 : kalimat tidak dimengerti (tapi kata-kata masih jelas)

2 : kata-kata yang tidak jelas (suara yang tidak dimengerti)

1 : tidak ada suara

Cedera kepala berat  merupakan penjumlahan skor total E, M, dan V dengan nilai 5, 6, 7 dan 8. Termasuk  cedera kepala  dengan GCS > 8 dengan  perburukan neurologis, 

fraktura tengkorak terdepres, pupil atau motor tidak ekual, cedera kepala terbuka dengan bocornya CSS atau tampaknya jaringan otak dan perdarahan intra kranial. 7,14,16

Data skala nominal.

-Indikasi Operasi adalah kesimpulan hasil pembacaan CT scan sesuai dengan kategori TCDB tahun 1991 yang terdiri : 14,15

Diffuse Injury I : Tidak tampak kelainan patologi pada CT
Diffuse Injury II : Tampa sisterna dengan garis tengah 

   bergeser 0-5 mm /  tidak ada lesi densitas >
   25 ml. Dapat termasuk fragmen  tulang dan 
   benda asing.

Diffuse Injury III : Hilang atau penekanan sisterna. Pergeseran
                  (Edema)   garis tengah  0-5mm Tidak tampak lesi 

  densitas > 25 ml
Diffuse Injury IV : Pergeseran garis tengah > 5 mm. Tidak

   tampak lesi  densitas > 25 ml
 ( Shift)

Evacuated mass : Semua lesi dengan tinda> 25 5 ml 25 mlengah 0-5 mm Tidak tampak lesi densitas > 25 ml Dapat termasuk fragmen tulang dan benda 
askan operasi
Non-evacuated mass  : Lesi densitas > 25 ml tanpa evakuasi 

   operasi

Data skala nominal.

Secara umum indikasi operasi pada hematoma intrakranial : 
• Massa hematoma kira-kira 30 cc 
• Massa dengan pergeseran garis tengah lebih dari 5 mm 
• EDH dan SDH ketebalan lebih dari 5 mm dan pergeseran 
  garis tengah dengan GCS 8 atau kurang. 

• Kontusio cerebri dengan diameter 2 cm dengan efek massa yang 
   jelas atau pergeseran garis tengah lebih dari 5 mm. 
• Pasien-pasien yang menurun kesadarannya dikemudian waktu 
  disertai berkembangnya tanda-tanda lokal dan peningkatan 
  tekanan intraknial lebih dari 25 mm Hg.

4.6 Alur Penelitian
Bagan-1. Alur Penelitian
Cedera Kepala Berat



Kriteria Inklusi :
• Cedera kepala Berat
• ISS : < 16
• Umur dewasa (>14 tahun)
• Semua jenis kelamin
• CT Scan: perdarahan atau tanpa perdarahan
• Fraktur depres

Stabilisasi penderita
Pengelolaan

cedera kepala sesuai protap

Kondisi stabil

Pemeriksaan ∑ trombosit darah tepi, kadar PT-APTT

Glasgow
Outcome Scale

24 jam, 3 hari, Saat pulang, 15 hari-
1bulan

Kriteria Eksklusi:
Penderita dioperasi

Menggunakan anti koagulan
Mendapat transfusi kel.darah

4.7 Cara Kerja
1. Semua pasien cedera kepala yang datang di Instalasi Rawat Darurat, dilakukan penanganan awal sesuai prosedur
2. 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.
3. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan standar berupa pengukuran tanda vital (tensi, nadi dan RR), GCS, ISS, dan pemeriksaan laboratorium darah rutin.
4. Dilakukan pemeriksaaan CT scan kraniocerebral.
5. 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.         
6. Evaluasi GOS dilakukan terhadap semua penderita saat pasien pulang,15 hari-1 bulan.

BAB V
HASIL PENELITIAN

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.
5.1. Analisa Univariat
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. 4.  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

Dari  tabel 4 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%).

5.2. Analisa Bivariat

5.2.1. Hubungan Antara  Cedera kepala berat berdasarkan  umur dengan GOS
Umur dibagi atas 2 variabel yaitu  umur  ≤ 35 tahun dan umur > 35 tahun  dapat dilihat tabel 5. 
Tabel 5. 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.
5.2.2. Hubungan Antara GCS dengan Glasgow Outcome Scale
GCS dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok GCS ≤ 8 dan
kelompok  GCS >.8. 
Tabel 6.  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.
5.2.2. Hubungan Adanya Perdarahan  dengan  Glasgow Outcome Scale
Tabel. 7.  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. 8. Distribusi frekuensi gambaran CT Scan

GOS

Bleeding
Baik

Buruk
Total
EDH

4
2
6

SDH

4
4

ICH
9

15
24

PSA
4
4
8

IVH
1

1
DAI

3
10
13

Total
21
35
56

5.2.2. Hubungan Antara terjadinya  koagulopati dengan GOS
Tabel.9.  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.
5.2.3. Hubungan parameter koagulasi dengan outcome (GOS)
Tabel.10. 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.11. 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.12. 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.

BAB VI
PEMBAHASAN

Selama periode penelitian bulan desember 2013 hingga maret 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=  0.229 p=0,371, p=0,395)

 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.

BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN

7. 1 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.
• Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara masing-masing parameter koagulopati terhadap outcome (GOS) buruk pada pasien cedera kepala berat 

yang tidak mempunyai indikasi operasi

7.2 Saran
• Koagulopati awal dapat dijadikan sebagai parameter prognostik terhadap pasien cedera kepala berat di UGD sehingga. penangan pasien dapat lebih baik.
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