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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 

Perdarahan intraserebral (PIS) spontan adalah suatu ekstravasasi spontan darah 

ke dalam parenkim otak yang dapat meluas ke ventrikel otak dan dapat sampai ke 

ruang subarakhnoid. PIS merupakan penyakit yang cukup sering dijumpai, prevalensi 

PIS di Indonesia tertinggi terjadi di provinsi Kalimantan Timur sebesar 14,7 permil, 

sedangkan Jawa Barat menempati posisi ke-12 dari 33 provinsi (RISKESDAS, 2018). 

Perdarahan intraserebral terjadi karena tekanan darah yang sangat tinggi atau 

oleh adanya mikroaneurisma pada pembuluh darah otak (aneurisma Charcot-

Bouchard) yang pecah (Nurimaba, 1994). Perdarahan intraserebral yang lebih dari 

25cc dapat menimbulkan peningkatan TIK (Tekanan Intrakranial) (Raslan dan 

Bhardwaj, 2010). Komplikasi dari TTIK (Tekanan Tinggi Intra Kranial) adalah 

iskemia dan herniasi serebri (Bisri, 2013). Herniasi serebri adalah suatu keadaan 

emergensi yang dapat menyebabkan mati batang otak atau kematian secara cepat. 

Untuk mencegah terjadinya herniasi serebri maka diberikan berbagai tatalaksana 

untuk mengurangi TTIK dan edema serebral (Suyasa et al, 2012). 

Salah satu kunci terapi untuk penatalaksanaan peningkatan TIK adalah 

osmoterapi. Salah satu agen osmotik yang sering dipakai adalah manitol 20%. Infus 

manitol intravena disebut sebagai standar baku terapi untuk penanganan peningkatan 

tekanan intrakranial (Raslan dan Bhardwaj, 2007). Efek cepat manitol didapat dari 

perubahan  osmolaritas yang dapat meningkatkan oksigenasi otak yang berujung pada 

penurunan TIK (Ware et al, 2005). 

Efek cepat manitol sering berhubungan dengan efek samping pada ginjal, yaitu 

oemberian manitol jangka panjang yang daoat menyebabkan dehidrasi intravaskular, 

hipotensi, serta azotemia prerenal yang dapat berkembang menjadi Acute Kidney 

Injury (Arifin dan Risdianto, 2012). AKi merupakan penurunan fungsi filtrasi ginjal 

yang terjadi secara cepat dan berakibat parah pada ginjal, ditandai dengan 
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peningkatan konsentrasi kreatinin serum dan blood urea nitrogen (BUN) (Markum, 

2009). 

Acute Kidney Injury merupakan penyakit yang sulit disembuhkan sehingga 

memerlukan pengobatan dan rawat jalan dalam jangka waktu yang lama, yang  

menimbulkan kondisi pasien sulit mengatur dirinya sendiri dan biasanya tergantung 

kepada tenaga kesehatan lainnya. Kondisi tersebut menimbulkan perubahan biologis, 

psikologis, sosial dan spiritual pasien, seperti perilaku penolakan, marah, rasa takut, 

cemas, rasa tidak berdaya, hingga keputus asaan yang dapat berakhir kepada perilaku 

bunuh diri (Indonesia Kidney Care Club, 2006). 

Jumlah pasien perdarahan intraserebral spontan yang mengalami AKI adalah 

35% dari total pasien  perdarahan intraserebral yang dirawat di ICU (Zorilla et al, 

2017). Menurut penelitian Dormida (2012), kadar ureum dan kreatinin serum diukur 

pada hari pertama sebelum manitol diberikan, dan hari ke-2 sampai hari ke-14 setelah 

manitol diberikan. Hasilnya, terdapat peningkatan yang signifikan pada kadar ureum 

dan kreatinin serum pada hari ke-3. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian manitol 

pada pasien perdarahan intraserebral spontan dapat memberikan komplikasi berupa 

Acute Kidney Injury jika diberikan dalam dosis lebih dari 0,5g/kgBB ataupun dalam 

jangka waktu lebih dari 5 hari sebagaimana berdasar pada pola tappering off  

pemberian manitol 20%. 

 

I.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merumuskan masalah: Bagaimana 

hubungan antara kejadian Acute Kidney Injury pada pasien perdarahan intraserebral 

spontan yang diberikan manitol 20% di RSUD Cileungsi di Ruang ICU atau Ruang 

Rawat Inap Tahun 2018? 
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I.3 Tujuan Penelitian 

I.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui adanya hubungan antara pemberian manitol 20% dengan kejadian 

Acute Kidney Injury pada pasien perdarahan intraserebral spontan di RSUD Cileungsi 

di Ruang ICU atau Ruang Rawat Inap Tahun 2018. 

 

I.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui gambaran profil pasien perdarahan intraserebral spontan yang 

diberikan manitol 20% yang dirawat di Ruang ICU atau Ruang Rawat Inap di 

RSUD Cileungsi Tahun 2018. 

b. Melihat kesesuaian dosis dan jangka waktu pemberian pemberian manitol 

20% pada pasien perdarahan intraserebral spontan yang dirawat di Ruang ICU 

atau Ruang Rawat Inap di RSUD Cileungsi Tahun 2018. 

c. Mengetahui prevalensi kejadian Acute Kidney Injury pada pasien perdarahan 

intraserebral spontan yang diberikan manitol 20% yang dirawat di Ruang ICU 

atau Ruang Rawat Inap di RSUD Cileungsi Tahun 2018. 

d. Mengetahui karakteristik pasien yang mengalami kejadian Acute Kidney 

Injury pada pasien perdarahan intraserebral spontan yang diberikan manitol 

20% yang dirawat di Ruang ICU atau Ruang Rawat Inap di RSUD Cileungsi 

Tahun 2018. 

e. Mengetahui gambaran perjalanan kejadian Acute Kidney Injury pada pasien 

perdarahan intraserebral spontan yang diberikan manitol 20% yang dirawat di 

Ruang ICU atau Ruang Rawat Inap di RSUD Cileungsi Tahun 2018. 

f. Mengetahui hubungan pemberian manitol 20% terhadap kejadian Acute 

Kidney Injury pada pasien perdarahan intraserebral spontan yang diberikan 

manitol 20% yang dirawat di Ruang ICU atau Ruang Rawat Inap di RSUD 

Cileungsi Tahun 2018. 
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I.4 Manfaat Penelitian 

I.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan kajian dalam menambah ilmu 

pengetahuan mengenai pemberian manitol 20% pada pasien perdarahan intraserebral 

spontan dilihat dari dosis dan jangka waktu pemberian yang berhubungan dengan 

kejadian Acute Kidney Injury. 

 

I.4.2 Manfaat Praktis 

I.4.2.1 Manfaat Bagi Tempat Penelitian 

Menjadi salah satu acuan bagi tempat penelitian untuk melakukan 

pemeriksaan awal dan berkala pada fungsi ginjal pasien perdarahan intraserebral 

spontan sebelum diberikan manitol 20% sebagai deteksi awal kejadian Acute Kidney 

Injury akibat pemberian manitol 20%. 

 

I.4.2.2 Manfaat Bagi Program Studi 

Menambah referensi penelitian ilmiah di bidang bedah saraf dan neurologi 

serta menambah pengetahuan, sehingga dapat digunakan mahasiswa lain sebagai 

bahan referensi pembelajaran dan penelitian. 

 

I.4.2.3 Manfaat Bagi Peneliti 

Menjadi pembelajaran bagi penulis dalam mengetahui dosis dan jangka waktu 

pemberian manitol 20% pada pasien perdarahan intraserebral spontan.    
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