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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Memar otak atau Contusio serebri adalah perdarahan di dalam jaringan 

otak yang tidak disertai oleh robekan jaringan yang terlihat, meskipun sejumlah 

neuron mengalami kerusakan atau terputus. Memar otak disebabkan oleh 

akselerasi kepala tiba-tiba yang menimbulkan pergeseran otak dan kompresi yang 

merusak, yang membuat pingsan sementara. Secara definisi Contusio Cerebri 

didefinisikan sebagai gangguan fungsi otak akibat adanya kerusakan jaringan otak 

disertai perdarahan yang secara makroskopis tidak mengganggu jaringan.(1) 

Contusio serebri merupakan cedera kepala berat, dimana otak mengalami 

memar, dengan kemungkinan adanya daerah hemoragi. Contusio serebri (cerebral 

contussion) adalah luka memar pada otak. Memar yang disebabkan oleh trauma 

dapat membuat jaringan menjadi rusak dan bengkak dan pembuluh darah dalam 

jaringan pecah, menyebabkan darah mengalir ke dalam jaringan disebut 

hematoma.Pada beberapa kasus kontusio serebri dapat berkembang menjadi 

perdarahan serebral. Namun pada cedera berat, kontusio serebri sering disertai 

dengan perdarahan subdural, perdarahan epidural, perdarahan serebral ataupun 

perdarahan subarachnoid.(2) 

Pada daerah kontusio serebri terdapat dua komponen, yaitu daerah inti 

yang mengalami nekrosis dan daerah perifer yang mengalami pembengkakan 

seluler yang diakibatkan oleh edema sitotoksik. Pembengkakan seluler ini sering 

dikenal sebagai pericontusional zone yang dapat menyebabkan keadaan lebih 

iskemik sehingga terjadi kematian sel yang lebih luas. Hal ini disebabkan oleh 

kerusakan autoregulasi pembuluh darah di pericontusional zone sehingga perfusi 

jaringan akan berkurang akibat dari penurunan mean arterial pressure (MAP) 

atau peningkatan tekanan intrakranial. Proses pembengkakan ini berlangsung 

antara 2 hingga 7 hari.(2) 

Penyebab contusio cerebri atau memar otak adalah adanya akselerasi 

kepala tiba-tiba yang menimbulkan pergeseran otak dan kompresi yang merusak 

akibat dari kecelakaan, jatuh atau trauma. Dimana hal tersebut menunjukkan 
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besarnya gaya yang sanggup merusak struktur parenkim otak yang terlindung  

begitu kuat oleh tulang dan cairan otak. Lokasi kontusio yang begitu khas adalah 

kerusakan jaringan parenkim otak yang berlawanan dengan arah datangnya gaya 

yang mengenai kepala. Pemeriksaan penunjang untuk membantu penegakan 

diagnosa contusio cerebri adalah dengan dilakukan pemeriksaan imaging berupa 

CT-scan dan MRI dikarenakan perdarahan intrakranial akibat trauma kepala lebih 

mudah dikenali. Pemeriksaan penunjang seperti CT-Scan berguna untuk melihat 

letak lesi dan adanya kemungkinan komplikasi jangka pendek.(3) 
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BAB II 

IDENTIFIKASI KASUS 
 

I. IDENTITAS PASIEN 

Nama : Ny. M 

Umur : 50 tahun 

Alamat : Indrajaya, Pidie 

Jenis Kelamin  : Perempuan  

Agama : Islam 

Suku  : Aceh 

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga 

No. RekamMedik : 1-04-38-02 

Tanggal masuk : 11 Maret 2015 

Tanggal pemeriksaan : 18 Maret 2015 

 

II. ANAMNESIS  

Keluhan Utama: 

 Penurunan kesadaran 

Keluhan Tambahan : 

 Tidak ada 

Riwayat Penyakit Sekarang: 

 Pasien kiriman dari Rumah Sakit Sigli yang dibawa keluarganya dengan 

keluhan penurunan kesadaran setelah mengalami kecelakaan lalu lintas sejak 8 

hari yang lalu. Keluarga pasien mengatakan pasien merupakan penumpang sepeda 

motor tanpa menggunakan helm yang secara tiba-tiba pasien ditabrak dai arah 

depan oleh pengendara sepeda motor lain dan pasien terjatuh dan kepala 

membentur aspal. Setelah kecelakaan pasien langsung dibawa ke Rumah Sakit 

terdekat. Menurut pengakuan keluarga, pasien tidak mengalami muntah saat 

setelah kecelakan dan di rumah sakit Sigli. Keluarga pasien juga menyangkal 

terjadinya kejang. Setelah beberapa jam dilakukan pemeriksaan di rumah sakit 

Sigli, pasien dirujuk ke Rumah Sakit Zainoel Abidin Banda Aceh. 
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Riwayat Penyakit Dahulu: 

 Tidak ada informasi dari keluarga pasien 

Riwayat Penyakit Keluarga: 

 Tidak ada informasi dari keluarga pasien 

Riwayat Pengobatan: 

Pasien rujukan dari Rumah Sakit daerah Sigli  

 

III. PEMERIKSAAN FISIK 

Pemeriksaan Umum 

Keadaan Umum :  Kesan sakit  berat 

Tekanan Darah :  130/90 mmHg 

Nadi   :  92 x/menit 

Pernafasan  :  30 x/menit 

Suhu   :  36,7 oC 

 

Kepala 

Bentuk   :  Normocephali 

Rambut  :  Berwarna hitam, tebal dan sukar dicabut 

Wajah  : Simetris (+)  Kaku (sulit dinilai) 

 

 

Mata 

Konjungtiva    : Pucat (-/-)  

Sklera     : Ikterik (-/-)   

Kedudukan bola mata   : sulit dinilai 

Pupil     : bulat isokor 3mm/3mm. 

Refleks cahaya langsung  : (+/+) 

Refleks cahaya tidak langsung   : (+/+) 
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Telinga 

Selaput pendengaran :  tidak dinilai  Lubang  :  lapang 

Penyumbatan   :  -/-   Serumen  :  -/- 

Perdarahan  :  -/-   Cairan   :  -/- 

 

Mulut 

Bibir   :  Sianosis (-) 

Lidah   :  sulit dinilai 

Tonsil   :  Sulit dinilai 

Faring   :  Sulit dinilai 

 

Leher 

Trakhea   : Terletak ditengah,  deviasi (-) 

KGB   : Pembesaran (-) 

Kelenjar Tiroid : Pembesaran (-) 

Kelenjar Limfe : Pembesaran (-) 

 

Thoraks 

Inspeksi  : Simetris (+/+) 

Palpasi : 

Stem Fremitus Paru Kanan Paru Kiri 

Lapangan Paru Atas Stem Fremitus Normal Stem Fremitus Normal 

Lapangan Paru Tengah Stem Fremitus Normal Stem Fremitus Normal 

Lapangan Paru Bawah Stem Fremitus Normal Stem Fremitus Normal 

 

Perkusi: 

LapanganParu Paru Kanan Paru Kiri 

Lapangan Paru Atas Sonor Sonor 

Lapangan Paru Tengah Sonor Sonor 

Lapangan Paru Bawah Sonor Sonor 

 

Auskultasi : 

Suara Nafas Utama Paru Kanan Paru Kiri 

Lapangan Paru Atas Vesikuler Vesikuler 
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Lapangan Paru Tengah Vesikuler Vesikuler 

Lapangan Paru Bawah Vesikuler Vesikuler 

 

SuaraNafasTambahan ParuKanan ParuKiri 

Lapangan Paru Atas Rh (-), Wh (-) Rh (-), Wh (-) 

Lapangan Paru Tengah Rh (-), Wh (-) Rh (-), Wh (-) 

Lapangan Paru Bawah Rh (-), Wh (-) Rh (-), Wh (-) 

 

Thorak Belakang 

Inspeksi : tidak diperiksa 

Palpasi  : 

Stem Fremitus ParuKanan ParuKiri 

Lapangan Paru Atas tidak diperiksa tidak diperiksa 

Lapangan Paru Tengah tidak diperiksa tidak diperiksa 

Lapangan Paru Bawah tidak diperiksa tidak diperiksa 

 

Perkusi: 

LapanganParu ParuKanan ParuKiri 

Lapangan Paru Atas tidak diperiksa tidak diperiksa 

Lapangan Paru Tengah tidak diperiksa tidak diperiksa 

Lapangan Paru Bawah tidak diperiksa tidak diperiksa 

 

Auskultasi: 

Suara Nafas Pokok ParuKanan ParuKiri 

Lapangan Paru Atas tidak diperiksa tidak diperiksa 

LapanganParu Tengah tidak diperiksa tidak diperiksa 

LapanganParuBawah tidak diperiksa tidak diperiksa 

 

Suara Nafas Tambahan ParuKanan ParuKiri 

Lapangan Paru Atas tidak diperiksa tidak diperiksa 

Lapangan Paru Tengah tidak diperiksa tidak diperiksa 

Lapangan Paru Bawah tidak diperiksa tidak diperiksa 

 

Jantung 

Inspeksi : Ictus cordis terlihat LMCS 2 jari ke medial 

Palpasi : Ictus cordis teraba di ICS V LMCS 2 jari ke medial 
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Perkusi  

Batas Jantung Atas  : Sela iga III sinistra 

Batas JantungKiri     : Linea Mid Clavikula Sinistra LMCS 2 jari ke medial 

Batas JantungKanan   : Linea Para Sternal Dextra 2 jari ke arah lateral 

Auskultasi : BJ I > BJ II, reguler (-), bising (-) 

 

Abdomen 

Inspeksi  :Simetris (+), distensi (-) 

Palpasi    : Soepel (+), massa (-), nyeri tekan (-) 

Hati : Tidak teraba 

Limpa  : Tidak teraba 

Ginjal : Ballottement (-/-) 

Perkusi : Timpani(+) 

Auskultasi : Bising usus (+) normal 

 

Ekstremitas 

Dalam batas normal 

 

STATUS NEUROLOGIS 

 Kesadaran : E4M5V5 

 Mata  : Pupil  Isokor, bulat, ukuran 3 mm/3 mm 

Reflek cahaya langsung (+/+), reflex cahaya tidak langsung (+/+) 

 Tanda Rangsang Meningeal : tidak diperiksa 

 Nervus Kranialis : 

NervusCranialis 

 

Kanan Kiri 

Nervus I 

Fungsi Penciuman Tidak diperiksa Tidak diperiksa 

Nervus II  

Visus Sulit Dinilai Sulit Dinilai 

Lapangan Pandang Sulit Dinilai Sulit Dinilai 

Melihat warna Sulit Dinilai Sulit Dinilai 

Nervus III 

Ukuran 3mm 3mm 

Bentuk Pupil Bulat Bulat 
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Reflek Cahaya Positif Positif 

Nistagmus Negatif Negatif 

Strabismus Negatif Negatif 

Nervus III, IV, VI 

Lateral     negatif posit Sulit Dinilai Sulit Dinilai 

Atas Sulit Dinilai Sulit Dinilai 

Bawah Sulit Dinilai Sulit Dinilai 

Medial Sulit Dinilai Sulit Dinilai 

Diplopia Sulit Dinilai Sulit Dinilai 

Nervus V 

Membuka Mulut Sulit Dinilai Sulit Dinilai 

Menggigit dan 

mengunyah 

Sulit Dinilai Sulit Dinilai 

Nervus VII 

Mengerutkan dahi Sulit Dinilai Sulit Dinilai 

Menutup Mata Sulit Dinilai Sulit Dinilai 

Menggembungkan pipi Sulit Dinilai 

Memperlihatkan gigi Sulit Dinilai 

Sudut bibir  Sulit Dinilai Sulit Dinilai 

Nervus VIII 

Pendengaran Sulit Dinilai Sulit Dinilai 

Nervus IX dan X 

Bicara   Sulit Dinilai 

Reflek menelan Sulit Dinilai 

Nervus XI 

Mengangkat bahu Sulit Dinilai Sulit Dinilai 

Memutar kepala Sulit Dinilai Sulit Dinilai 

Nervus XII 

Artikulasi lingualis Sulit Dinilai 

Posisi lidah didalam 

mulut 

Sulit Dinilai 

Menjulurkan lidah Sulit dinilai 

 

Badan 

Motorik 

-  Gerakan Respirasi : abdomino torakal 

-  Gerakan Columna Vertebralis : kesan simetris 

-  Bentuk Columna Vertebralis : kesan simetris 

Sensibilitas 

- Rasa Suhu    : sulit dinilai 

- Rasa nyeri    : sulit dinilai 

- Rasa Raba    : sulit dinilai 
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Anggota Gerak Atas 

Motorik Kanan Kiri 

- Pergerakan sdn sdn 

- Kekuatan  sdn sdn 

- Tonus  sdn sdn 

 

Refleks     Kanan Kiri 

- Bisceps    positif positif 

- Trisceps     positif positif 

 

Anggota Gerak Bawah 

Motorik     Kanan Kiri 

- Pergerakan    sdn sdn 

- Kekuatan      sdn sdn 

- Tonus      sdn sdn 

      Kanan Kiri 

- Patella      positif positif 

- Achilles     positif positif 

- Babinski     negatif negatif 

- Chaddok     negatif negatif 

- Gordon      negatif negatif 

- Oppenheim    negatif negatif 

Sensibilitas 

- Rasa Suhu    : sulit dinilai 

- Rasa nyeri    : sulit dinilai 

- Rasa Raba    : sulit dinilai 

 

FungsiAutonom 

Sulit dinilai 
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IV. PEMERIKSAAN PENUNJANG   

Pemeriksaan laboratorium (11 Maret 2015) 

Jenis Pemeriksaan Hasil Nilai Rujukan Satuan 

Hematologi    

Hemoglobin 11,3* 14,0-17,0 g/dL 

Hemotokrit 34* 45-55 % 

Eritrosit 3,8* 4,7-6,1 103 /mm3 

Trombosit 195 150-450 103 /mm3 

Leukosit 14,9 4,5-10,5 103 /mm3 

MCV - 80-100 Fl 

Eosinofil 0 0-6 % 

Basofil 0 0-2 % 

Neutrofil Segmen 85 50-70 % 

Limfosit 8 20-40 % 

Monosit 7 2-8 % 

Glukosa Darah Sewaktu 136 60-110 mg/dL 

Ureum 26 13-43 mg/dL 

Kreatinin 0,53 0,67-1,17 mg/dL 

Asam urat - 3,5-7,2 mg/dL 
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Pemeriksaan Foto Thorax AP (11 Maret 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan : Cor dan Pulmo tak tampak kelainan 

 

Pemeriksaan Foto Cervical Lateral (11 Maret 2015) 

 

 

 

 

Kesimpulan : foto vertebrae 

cervicalis proyeksi lateral normal 
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Pemeriksaan CT scan kepala (11 Maret 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan : pembengkakan jaringan lunak disertai emfisema subkutis di regio 

frontotemporal kanan hingga anterior orbita kanan. 

Fraktur arcus zygomaticus kanan, dinding anterior, medial dan lateral sinus 

maksilaris kanan, dinding medial sinus maksilaris kiri disertai hematosinus 

maksilaris bilateral, ethmoidalis bilateral dan sphenoidalis. 

Tidak tampak perdarahan intrakranial. 
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V. DIAGNOSIS 

Diagnosa Klinis : Penurunan kesadaran 

Diagnosa Etiologi    : Cedera Kepala Berat 

Diagnosa Topis : Frontotemporal 

Diagnosa Patologis : Contusio 

 

VI. TERAPI : 

Bedrest 

Medikamentosa yang didapatkan pasien selama rawatan: 

- IVFD NaCl 0,9% 20 tetes/menit 

- O2 3 – 4 Liter / menit 

- IV Citicolin 500 mg / 12 jam 

- IV Alinamin-F 1 amp / 12 jam 

- Piracetam 3 gram / 8 jam 
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Gambar 3.1 Anatomi Otak 

BAB III 

PEMBAHASAN 

 

3.1 Definisi 

Contusio serebri merupakan cedera kepala berat, dimana otak mengalami 

memar, dengan kemungkinan adanya daerah hemoragi. Contusio serebri (cerebral 

contussion) adalah luka memar pada otak. Memar yang disebabkan oleh trauma 

dapat membuat jaringan menjadi rusak dan bengkak dan pembuluh darah dalam 

jaringan pecah, menyebabkan darah mengalir ke dalam jaringan 

disebut hematoma.(1) 

Memar otak atau Contusio serebri adalah perdarahan di dalam jaringan 

otak yang tidak disertai oleh robekan jaringan yang terlihat, meskipun sejumlah 

neuron mengalami kerusakan atau terputus. Memar otak disebabkan oleh 

akselerasi kepala tiba-tiba yang menimbulkan pergeseran otak dan kompresi yang 

merusak dan membuat penurunan kesadaran sementara. Secara definisi Contusio 

Cerebri didefinisikan sebagai gangguan fungsi otak akibat adanya kerusakan 

jaringan otak disertai perdarahan yang secara makroskopis tidak mengganggu 

jaringan.(2)  

 

3.2 Anatomi dan Fisiologi Otak 

Otak dilapisi oleh lapisan 

meningens. Ketiga lapisan 

meningens adalah duramater, 

arachnoid, dan piamater. 

Duramater cranialis, lapisan 

luar yang tebal dan kuat. 

Terdiri atas dua lapisan yaitu 

lapisan endosteal (periosteal) 

sebelah luar dibentuk oleh 

periosteum yang membungkus 

dalam calvaria dan lapisan 

meningeal sebelah dalam 

adalah suatu selaput fibrosa 

http://kamuskesehatan.com/arti/memar/
http://kamuskesehatan.com/arti/hematoma/
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yang kuat yang berlanjut terus di foramen mágnum dengan dura mater spinalis 

yang membungkus medulla spinalis. Lapisan arachnoid merupakan lapisan antara 

yang menyerupai sarang laba-laba. Dan lapisan piamater yang merupakan lapis 

terdalam yang halus yang mengandung banyak pembuluh darah.(4) 

Otak terdiri dari empat bagian besar yaitu serebrum (otak besar), 

serebelum (otak kecil), brainsterm (batang otak), dan diensefalon. Serebrum 

terdiri dari dua hemisfer serebri, korpus kolosum dan korteks serebri. Masing-

masing hemisfer serebri terdiri dari lobus frontalis yang merupakan area motorik 

primer yang bertanggung jawab untuk gerakan-gerakan volunter, lobus parietalis 

yang berperanan pada kegiatan memproses dan mengintegrasi  informasi sensorik 

yang lebih tinggi tingkatnya, lobus temporalis yang merupakan area sensorik 

untuk impuls pendengaran dan  lobus oksipitalis yang mengandung korteks 

penglihatan primer, menerima informasi penglihatan dan menyadari sensasi 

warna.(5) 

Serebelum terletak di dalam fosa kranii posterior dan ditutupi oleh 

duramater yang menyerupai atap tenda yaitu tentorium yang memisahkannya dari 

bagian posterior serebrum. Fungsi utamanya adalah sebagai pusat refleks yang 

mengkoordinasi dan memperhalus gerakan otot, serta mengubah tonus dan 

kekuatan kontraksi untuk mempertahankan keseimbangan sikap tubuh. Bagian-

bagian batang otak dari bawah ke atas adalah medula oblongata, pons dan 

mesensefalon (otak tengah). Medula oblongata merupakan pusat refleks yang 

penting untuk jantung, vasokonstriktor, pernafasan, bersin, batuk, menelan, 

pengeluaran air liur dan muntah.  Pons merupakan mata rantai  penghubung  yang  

penting pada jaras kortikosereberalis yang menyatukan hemisfer serebri dan 

serebelum. Mesensefalon merupakan bagian pendek dari batang otak yang berisi 

aquedikus sylvius, beberapa traktus serabut saraf asenden dan desenden dan pusat 

stimulus saraf pendengaran dan penglihatan.(5) 

Diensefalon di bagi empat wilayah yaitu talamus, subtalamus, epitalamus 

dan hipotalamus. Talamus merupakan stasiun penerima dan pengintegrasi 

subkortikal yang penting. Subtalamus fungsinya belum dapat dimengerti 

sepenuhnya, tetapi lesi pada subtalamus akan menimbulkan hemibalismus yang 

ditandai dengan gerakan kaki atau tangan yang terhempas kuat pada satu sisi 
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Gambar 3.2 Vaskularisasi 

tubuh.  Epitalamus berperanan pada beberapa dorongan emosi dasar seseorang.  

Hipotalamus berkaitan dengan pengaturan rangsangan dari sistem susunan saraf 

otonom perifer yang menyertai ekspresi tingkah dan emosi.(4) 

Otak menerima 17% 

curah jantung dan 

menggunakan 20% konsumsi 

oksigen total tubuh manusia 

untuk metabolisme.  Otak 

diperdarahi oleh dua pasang 

arteri yaitu arteri karotis 

interna dan arteri vertebralis. 

Dalam rongga kranium, 

keempat arteri ini saling 

berhubungan dan membentuk 

sistem anastomosis, yaitu  

sirkulus Willisi.(4) 

Arteri karotis interna 

dan eksterna bercabang dari 

arteria karotis komunis kira-

kira setinggi rawan tiroidea. 

Arteri karotis interna masuk ke 

dalam tengkorak dan  bercabang kira-kira setinggi kiasma optikum, menjadi arteri 

serebri anterior dan  media. Arteri serebri anterior memberi suplai darah pada 

struktur-struktur seperti nukleus kaudatus dan putamen basal ganglia, kapsula 

interna, korpus kolosum  dan  bagian-bagian (terutama medial) lobus frontalis dan 

parietalis serebri,termasuk korteks somestetik dan korteks motorik. Arteri serebri 

media mensuplai darah untuk  lobus temporalis, parietalis dan frontalis korteks 

serebri.(5) 

Arteria vertebralis  kiri dan kanan berasal dari arteria subklaviasisi yang 

sama. Arteri vertebralis memasuki tengkorak melalui foramen magnum, setinggi 

perbatasan pons dan medula oblongata. Kedua arteri ini bersatu membentuk arteri 

basilaris, terus berjalan sampai setinggi otak tengah, dan di sini bercabang 
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menjadi dua membentuk sepasang arteri serebri posterior.  Cabang-cabang sistem 

vertebrobasilaris ini memperdarahi medulla oblongata, pons, serebelum, otak 

tengah dan sebagian diensefalon. Arteri serebri posterior dan cabang-cabangnya 

memperdarahi sebagian diensefalon, sebagian lobus oksipitalis dan temporalis, 

aparatus koklearis dan organ-organ vestibular. Darah di dalam jaringan kapiler 

otak akan dialirkan melalui venula-venula ke vena serta di drainase ke sinus 

duramatris. Dari sinus, melalui vena emisaria akan dialirkan ke vena-vena 

ekstrakranial.(5) 

 

3.3 Patofisiologi 

Pada contusio cerebri (memar otak) terjadi perdarahan-perdarahan di 

dalam jaringan otak tanpa adanya robekan jaringan yang kasat mata, meskipun 

neuron-neuron mengalami kerusakan. Hal yang paling penting untuk terjadinya 

lesi contusio ialah adanya akselerasi kepala yang seketika itu juga menimbulkan 

pergeseran otak serta pengembangan gaya kompresi yang destruktif. Akselerasi 

yang kuat berarti pula hiperekstensi kepala. Oleh karena itu, otak membentang 

batang otak terlalu kuat, sehingga menimbulkan blockade reversible terhadap 

lintasan asendens retikularis. Akibat blockade itu, otak tidak mendapat input 

aferen dan karena itu, kesadaran hilang selama blockade reversible berlangsung. 

Sistem akitifitas retikularis berfungsi sebagai mempertahankan kesadaran. Sistem 

aktivitas ini terletak di bagian atas batas otak, terutama di mesensefalon dan 

hipotalamus.(3) 
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Pada trauma yang 

membentur dahi kontusio terjadi di 

daerah otak yang mengalami 

benturan. Pada benturan di daerah 

parietal, temporalis dan oksipital 

selain di tempat benturan dapat 

pula terjadi kontusio pada sisi yang 

bertentangan pada jalan garis 

benturan. Lesi kedua ini disebut 

lesi kontra benturan. Perdarahan mungkin pula terjadi disepanjang garis gaya 

benturan ini. Pada pemeriksaan neurologik pada kontusio ringan mungkin tidak 

dijumpai kelainan neurologik yang jelas kecuali kesadaran yang menurun. Pada 

kontusio serebri dengan penurunan kesadaran yang berlangsung berjam-jam pada 

pemeriksaan dapat atau tidak dijumpai defisit neurologik. Gejala defisit 

neurologik bergantung pada lokasi dan luasnya daerah lesi. Keadaan klinis yang 

berat terjadi pada perdarahan besar atau tersebar di dalam jaringan otak.(6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada beberapa kasus kontusio serebri dapat berkembang menjadi 

perdarahan serebral. Namun pada cedera berat, kontusio serebri sering disertai 

dengan perdarahan subdural, perdarahan epidural, perdarahan serebral ataupun 

perdarahan subarachnoid. Pada daerah kontusio serebri terdapat dua komponen, 
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yaitu daerah inti yang mengalami nekrosis dan daerah perifer yang mengalami 

pembengkakan seluler yang diakibatkan oleh edema sitotoksik. Pembengkakan 

seluler ini sering dikenal sebagai pericontusional zone yang dapat menyebabkan 

keadaan lebih iskemik sehingga terjadi kematian sel yang lebih luas. Hal ini 

disebabkan oleh kerusakan autoregulasi pembuluh darah di pericontusional zone 

sehingga perfusi jaringan akan berkurang akibat dari penurunan mean arterial 

pressure (MAP) atau peningkatan tekanan intrakranial. Proses pembengkakan ini 

berlangsung antara 2 hingga 7 hari.(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Etiologi 

Penyebab contusio cerebri atau memar otak adalah adanya akselerasi 

kepala tiba-tiba yang menimbulkan pergeseran otak dan kompresi yang merusak 

akibat dari kecelakaan, jatuh atau trauma. Dimana hal tersebut menunjukkan 

besarnya gaya yang sanggup merusak struktur parenkim otak yang terlindung  

begitu kuat oleh tulang dan cairan otak. Lokasi kontusio yang begitu khas adalah 

kerusakan jaringan parenkim otak yang berlawanan dengan arah datangnya gaya 

yang mengenai kepala.(3) 

 

3.5 Gejala Klinis  

Timbulnya lesi kontusio dapat menimbulkan gejala defisit neurologic 

berupa timbulnya refleks patologis seperti refleks Babinski. Pada kontusio serebri 

Perkembangan contusio serebri menjadi hemoragik 

yang terjadi pada preparat otak tikus 
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yang berlangsung lebih dari enam jam penurunan kesadarannya biasanya selalu 

dijumpai defisit neurologis yang jelas. Gejala-gejalanya bergantung pada lokasi 

dan luasnya daerah lesi. Keadaan klinis yang berat terjadi pada perdarahan besar 

atau tersebar di dalam jaringan otak, sering pula disertai perdarahan subaraknoid 

atau kontusio pada batang otak.(7) 

Kontusio serebri juga dapat disertai dengan adanya edema otak sehingga 

dapat menyebabkan meningkatnya tekanan intracranial. Tekanan intrakranial yang 

meningkat dapat menimbulkan gangguan mikrosirkulasi otak sehingga 

memperburuk keadaan edema otak. Pada kontusio dengan perdarahan dan edema 

yang terjadi di daerah diensefalon dapat menimbulkan pola pernapasan yang 

dalam dan kemudian semakin mendangkal dan diselingi oleh fase apnea. Pola 

pernafasan ini disebut pola Cheyne Stokes. Dan juga memungkinkan terjadinya 

rigiditas dekortikasi yaitu kedua tungkai kaku dalam sikap ekstensi dan kedua 

lengan kaku dalam sikap fleksi pada sendi siku.(8) 

Bila lesi terdapat di daerah mesensefalon dan pons bagian atas, kesadaran 

menurun hingga koma, pupil melebar, refleks cahaya tidak ada, gerakan mata 

diskonjugat, pernapasan hiperventilasi, motorik menunjukkan rigiditas deserebrasi 

dengan keempat ekstremitas kaku dalam sikap ekstensi. Lesi yang terdapat 

didaerah pons bagian bawah bila nuklei vestibularis terganggu bilateral, gerakan  

kompensasi bola mata pada gerakan kepala menghilang dan pernapasan tidak 

teratur. Bila pada bagian oblongata terganggu, pernapasan melambat tak teratur 

dan tersengal-sengal.(7) 

Gejala lain yang sering muncul pada contusion serebri yaitu :(8) 

a. Pasien berada pada periode tidak sadarkan diri  

b. Kehilangan gerakan 

c. Denyut nadi lemah 

d. Pernapasan dangkal 

e. Kulit dingin dan pucat 

f. Sering defekasi dan berkemih tanpa disadari 

g. Pasien dapat diusahakan untuk bangun/sadar tetapi segera kembali 

kedalam keadaan tidak sadarkan diri 

h. Tekanan darah dan suhu abnormal  
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3.6 Pemeriksaan Penunjang 

Pemeriksaan penunjang untuk membantu penegakan diagnosa contusio 

cerebri adalah dengan dilakukan pemeriksaan imaging berupa CT-scan  

dikarenakan perdarahan intrakranial akibat trauma kepala lebih mudah dikenali. 

Pemeriksaan penunjang seperti CT-Scan berguna untuk melihat letak lesi dan 

adanya kemungkinan komplikasi jangka pendek. Pada gambaran CT-Scan 

didapatkan adanya gambaran hiperdens pada parenkim otak.(9) 
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C D 
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A.Contusio Serebri, 

B.Perdarahan Intrakranial, 

C.Perdarahan Subdural, 

D.Perdarahan Epidural, 

E.Perdarahan Subarakhnoid  
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3.7 Penatalaksanaan 

Pengelolaan konservatif pada contusio serebri bertujuan untuk mengurangi 

tekanan intrakranial dengan cara non-bedah, tindakan tersebut antara lain:(8) 

1. Oksigenasi ventilasi 

Dengan oksigenasi dan ventilasi diharapkan PCO2 dipertahankan 

sekitar 30 mmHg dan dicegah agar PCO2 tidak turun dibawah 25 

mmHg, sehingga akan tercapai vasokonstriksi pembuluh darah otak 

dan akan menurunkan volume intrakranial sehingga dapat menurunkan 

tekanan intrakranial. 

2. Pemberian manitol 

Dosis yang digunakan adalah 0,2 sampai dengan 1 gram per kgBB. 

Manitol tidak boleh diberikan pada pasien dengan keadaan hipotensi 

akan memperberat hipovolemia. Pemberian diuretik juga dapat 

menggunakan furosemide, dosis yang digunakan adalah 0,3 sampai 

dengan 0,5 mg/kgBB. 

3. Balance cairan dan elektrolit 

Kebutuhan cairan pada pasien cedera kepala harus tercukupi, oleh 

karena bila tidak dapat menyebabkan dehidrasi sistemik yang dapat 

menyebabkan cedera sekunder pada jaringan otak yang mengalami 

trauma.  

4. Meninggikan kepala 

Dengan posisi kepala lebih tinggi 20 sampai dengan 30 derajat akan 

memperbaiki venous out flow ke dalam aliran sistemik berjalan lebih 

lancar. Hal ini akan mengurangi volume darah sehingga tekanan 

intrakranial dapat diturunkan. 

5. Pemberian antibiotik 

Terutama pada penderita dengan rhinorea dan otorea dapat terjadi 

infeksi pada jaringan otak oleh karena robeknya lapisan duramater. 

Juga pada penderita cedera kepala akan lebih sering terjadi infeksi 

saluran napas yang menyebabkan hipethermia. Kondisi ini akan 

meningkatkan kebutuhan oksigen jaringan. 
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6. Pemberian nutrisi yang adekuat 

Pada cedera kepala akan meningkatkan metabolisme sehingga 

kebutuhan kalori meningkat 1,5 kali dari kebutuhan normal, pemberian 

nutrisi sedapat mungkin secara enteral. 

7. Pemberian fenitoin 

Pada minggu-minggu pertama pasca cedera kepala dengan kerusakan 

jaringan otak akan mengurangi resiko terjadi epilepsy post trauma. 

Diberikann dosis 100 mg lewat injeksi (dewasa), dilanjutkan 5 

mg/kgBB per oral dengan dosis terbagi 3-4 x per hari. 

Contusio serebri dapat cenderung memburuk dari waktu ke waktu yang 

akan mengarah cepat menjadi perdarahan intracranial yang menyebabkan 

perburukan keadaan klinis dan kondisi neurologis. Dalam kasus ini, penanganan 

yang paling utama adalah dengan memantau ketat keadaan tekanan intrakanial, 

Mean Arterial Pressure (MAP) dan Cor Pulmonale Pressure (CPP). Pada pasien 

yang berisiko tinggi untuk terjadinya kejang dan yang dapat memperburuk defisit 

neurologis, termasuk pasien dengan GCS skor ≤10, memar kortikal, fraktur depres 

basis cranii, hematoma subdural, epidural hematoma serta perdarahan 

intraserebral pemberian antikonvulsan dapat dipertimbangkan. Berkenaan dengan 

intervensi bedah, masih terdapat beberapa perdebatan mengenai evakuasi lesi 

intraparenchymal seperti contusio serebri. Dalam mengatasi kasus ini, bedah 

eksisi merupakan tindakan konservatif yang paling baik dilakukan. Namun, 

tindakan yang paling efektif untuk mengatasi tekanan intracranial adalah dengan 

dilakukannya craniectomy decompressive.(10) 



39 
 

BAB IV 

DISKUSI KASUS  
 

 Ny. M berumur 50 tahun rujukan dari Rumah Sakit Sigli dengan 

penurunan kesadaran setelah mengalami kecelakaan lalu lintas sejak 8 hari yang 

lalu. Keluarga pasien mengatakan pasien merupakan penumpang sepeda motor 

tanpa menggunakan helm yang secara tiba-tiba pasien ditabrak dai arah depan 

oleh pengendara sepeda motor lain dan pasien terjatuh dan kepala membentur 

aspal. Setelah kecelakaan pasien langsung dibawa ke Rumah Sakit terdekat. 

Menurut pengakuan keluarga, pasien tidak mengalami muntah saat setelah 

kecelakan dan di rumah sakit Sigli. Keluarga pasien juga menyangkal terjadinya 

kejang. Setelah beberapa jam dilakukan pemeriksaan di rumah sakit Sigli, pasien 

dirujuk ke Rumah Sakit Zainoel Abidin Banda Aceh. 

 Pada pemeriksaan status neurologis, GCS E2M5V2, pupil isokor 

(3mm/3mm), refleks cahaya langsung (+/+). Motorik: kekuatan otot ekstremitas 

superior dan inferior sulit dinilai, refleks fisiologis biseps (+/+), triseps (+/+), 

patella (KPR) (+/+), tendon achilles (APR) (+/+), refleks patologis (-/-). Sensorik: 

sulit dinilai. Otonom: sulit dinilai. 

Keadaan klinis penurunan kesadaran yang ditemukan pada pasien setelah 

mengalami trauma atau benturan langsung dengan objek yang keras dapat disebut 

sebagai cedera kepala berat. Cedera kepala adalah cedera mekanik yang secara 

langsung atau tidak langsung mengenai kepala yang mengakibatkan luka di kulit 

kepala, fraktur tulang tengkorak, robekan selaput otak dan kerusakan jaringan 

otak serta mengakibatkan gangguan neurologis. Adapun salah satu diantara 

pembagian cedera kepala adalah contusio serebri. 

Contusio serebri merupakan cedera kepala berat, dimana otak mengalami 

memar, dengan kemungkinan adanya daerah hemoragik. Contusio serebri 

(cerebral contussion) adalah luka memar pada otak. Memar yang disebabkan oleh 

trauma dapat membuat jaringan menjadi rusak dan bengkak dan pembuluh darah 

dalam jaringan pecah, menyebabkan darah mengalir ke dalam jaringan 

disebut hematoma. Memar otak atau Contusio serebri adalah perdarahan di dalam 

jaringan otak yang tidak disertai oleh robekan jaringan yang terlihat, meskipun 

sejumlah neuron mengalami kerusakan atau terputus. Memar otak disebabkan 
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oleh akselerasi kepala tiba-tiba yang menimbulkan pergeseran otak dan kompresi 

yang merusak, yang membuat pingsan sementara. Secara definisi Contusio 

Cerebri didefinisikan sebagai gangguan fungsi otak akibat adanya kerusakan 

jaringan otak disertai perdarahan yang secara makroskopis tidak mengganggu 

jaringan.  

Pasien yang terbentur dengan aspal tanpa menggunakan pengaman kepala 

menjadi faktor resiko terjadinya contusio serebri 

 

 

Usia Os yang bekisar antara 60-70 tahun dapat menjadi faktor resiko 

terjadinya HNP karena HNP sendiri paling sering terjadi pada pria dewasa, 

dengan insiden puncak pada dekade ke-4 dan ke-5. HNP lebih banyak terjadi pada 

individu dengan pekerjaan yang banyak membungkuk dan mengangkat. Dengan 

bertambahnya usia, kadar air nukleus pulposus menurun dan diganti oleh 

fibrokartilago. Sehingga pada usia lanjut, diskus ini tipis dan kurang lentur, dan 

sukar dibedakan dari annulus. 

Pemeriksaan MRI Thoraklumbalis didapatkan discus bulging L3-4, 5-S1 ke 

posterior lateral tanpa menekan thecal sac. L4-5: diskus protusion ke posterior 

lateral menekan thecal sac disertai foraminal canal stenosis. Hal ini terjadi karena 

ligamentum longitudinalis posterior pada daerah lumbal lebih kuat pada bagian 

tengahnya, maka protrusi discus cenderung terjadi kearah postero lateral yang 

cenderung lebih lemah, dengan kompresi radiks saraf. Myelogram mungkin 

disarankan untuk menjelaskan ukuran dan lokasi dari hernia. Bila operasi 

dipertimbangkan maka myelogram dilakukan untuk menentukan tingkat protrusi 

diskus. 

 Pasien didiagnosa HNP berdasarkan adanya gejala berupa nyeri di 

pinggang bagian bawah yang menjalar ke bawah (mulai dari bokong, paha bagian 

belakang, tungkai bawah bagian atas). Hal ini dikarenakan mengikuti jalannya N. 

Ischiadicus yang mempersarafi tungkai bagian belakang. Nyeri mulai dari pantat, 

menjalar kebagian belakang lutut, kemudian ke tungkai bawah (sifat nyeri 

radikuler). Nyeri semakin hebat bila penderita mengejan, batuk, mengangkat 

barang berat. Nyeri bertambah bila ditekan antara daerah disebelah L5 – S1 (garis 
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antara dua krista iliaka). Nyeri Spontan Sifat nyeri adalah khas yaitu dari posisi 

berbaring ke duduk nyeri bertambah hebat, sedangkan bila berbaring nyeri 

berkurang atau hilang. Dari pemeriksaan motorik juga di dapatkan gaya jalan 

yang khas, membungkuk dan miring ke sisi tungkai yang nyeri dengan fleksi di 

sendi panggul dan lutut, serta kaki yang berjingkat serta motilitas tulang belakang 

lumbal yang terbatas. Dari pemeriksaan khusus didapatkan Tes Laseque (Straight 

Leg Raising Test = SLRT) positif yang mendukung diagnosa HNP. MRI tulang 

belakang bermanfaat untuk diagnosis kompresi medula spinalis atau kauda 

ekuina. Alat ini sedikit kurang teliti daripada CT scan dalam hal mengevaluasi 

gangguan radiks saraf. 

 Pada Os dilakukan terapi konservatif. Tujuan terapi konservatif adalah 

mengurangi iritasi saraf, memperbaiki kondisi fisik pasien dan melindungi dan 

meningkatkan fungsi tulang punggung secara keseluruhan. Perawatan utama 

untuk diskus hernia adalah diawali dengan istirahat dengan obat-obatan untuk 

nyeri dan anti inflamasi diikuti dengan terapi fisik. Penderita yang mengalami 

kerusakan yang progresif butuh waktu untuk terus mendapat perawatan lebih 

lanjut yang meliputi injeksi steroid atau pembedahan. Terapi konservatif meliputi 

tirah baring untuk mengurangi nyeri mekanik dan tekanan intradiskal. Lama yang 

dianjurkan adalah 2-4 hari. Tirah baring terlalu lama akan menyebabkan otot 

melemah. Pasien dilatih secara bertahap untuk kembali ke aktifitas biasa. Terapi 

konservatif juga meliputi pemberian medikamentosa seperti Analgetik dan 

NSAID, Pelemas otot, Opioid, Kortikosteroid oral, dan analgetik ajuvan. 

Pemakaian kortikosteroid masih menjadi kontroversi namun dapat 

dipertimbangkan pada kasus HNP berat untuk mengurangi inflamasi. Bisa juga 

dilakukan terapi fisik pada pasien berupa Traksi pelvis, Diatermi/kompres 

panas/dingin, Korset lumbal, Proper body mechanics. Terapi bedah berguna untuk 

menghilangkan penekanan dan iritasi saraf sehingga nyeri dan gangguan fungsi 

akan hilang. Indikasi tindakan operatif  HNP harus berdasarkan alasan yang kuat 

yaitu berupa terdapat sindrom kauda equina. Mengalami defisit neurologis 

progresif. Mengalami defisit neurologis yang nyata. Rasa sakit yang menetap dan 

semakin parah empat sampai enam minggu setelah terapi konservatif. 
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BAB IV 

KESIMPULAN 
 

Contusio serebri adalah perdarahan di dalam jaringan otak yang tidak 

disertai oleh robekan jaringan yang terlihat, meskipun sejumlah neuron 

mengalami kerusakan atau terputus. Memar otak disebabkan oleh akselerasi 

kepala tiba-tiba yang menimbulkan pergeseran otak dan kompresi yang merusak, 

yang membuat pingsan sementara. Secara definisi Contusio Cerebri didefinisikan 

sebagai gangguan fungsi otak akibat adanya kerusakan jaringan otak disertai 

perdarahan yang secara makroskopis tidak mengganggu jaringan. Pada contusio 

cerebri (memar otak) terjadi perdarahan-perdarahan di dalam jaringan otak tanpa 

adanya robekan jaringan yang kasat mata, meskipun neuron-neuron mengalami 

kerusakan.  

Hal yang paling penting untuk terjadinya lesi contusio ialah adanya 

akselerasi kepala yang seketika itu juga menimbulkan pergeseran otak serta 

pengembangan gaya kompresi yang destruktif. Akselerasi yang kuat berarti pula 

hiperekstensi kepala. Oleh karena itu, otak membentang batang otak terlalu kuat, 

sehingga menimbulkan blockade reversible terhadap lintasan asendens retikularis. 

Akibat blockade itu, otak tidak mendapat input aferen dan karena itu, kesadaran 

hilang selama blockade reversible berlangsung. Sistem akitifitas retikularis 

berfungsi sebagai mempertahankan kesadaran. Sistem aktivitas ini terletak di 

bagian atas batas otak, terutama di mesensefalon dan hipotalamus.  

Pemeriksaan penunjang untuk membantu penegakan diagnosa contusio 

cerebri adalah dengan dilakukan pemeriksaan imaging berupa CT-scan dan MRI 

dikarenakan perdarahan intrakranial akibat trauma kepala lebih mudah dikenali. 

Pemeriksaan penunjang seperti CT-Scan berguna untuk melihat letak lesi dan 

adanya kemungkinan komplikasi jangka pendek.  

Pengelolaan konservatif pada contusio serebri bertujuan untuk mengurangi 

tekanan intrakranial dengan cara non-bedah, tindakan tersebut antara lain 

oksigenasi ventilasi, pemberian manitol, balance cairan dan elektrolit, 

meninggikan kepala, pemberian antibiotic, pemberian nutrisi yang adekuat, 

pemberian fenitoin. Contusio serebri dapat cenderung memburuk dari waktu ke 
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waktu yang akan mengarah cepat menjadi perdarahan intracranial yang 

menyebabkan perburukan keadaan klinis dan kondisi neurologis.  

Berkenaan dengan intervensi bedah, masih terdapat beberapa perdebatan 

mengenai evakuasi lesi intraparenchymal seperti contusio serebri. Dalam 

mengatasi kasus ini, bedah eksisi merupakan tindakan konservatif yang paling 

baik dilakukan. Namun, tindakan yang paling efektif untuk mengatasi tekanan 

intracranial adalah dengan dilakukannya craniectomy decompressive. 
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