
 

1 

BAB 1 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang   

Trigeminal Neuralgia (TN) adalah salah satu kondisi umum penyebab 

terjadinya nyeri pada wajah. Nyeri wajah regio orofasial yang dirasakan yaitu 

nyeri unilateral, berat, menusuk dan berulang akibat distribusi dari satu atau 

lebih cabang saraf kranial ke lima (Punyani and Jasuja, 2012). Penelitian 

Smith et al., (2013) menjelaskan bahwa nyeri yang dirasakan memiliki 

dampak yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari pasien seperti kesulitan 

untuk mencuci wajah, mencukur, dan menjaga kebersihan oral.  Tak hanya itu, 

pasien hidup dalam ketakukan akan serangan nyeri selanjutnya dan seberapa 

berat nyeri yang akan dirasakan. Hal tersebut dapat menyebabkan depresi dan 

anxietas. Perkiraan insiden tahunan TN adalah 27 per 100.000 orang pertahun, 

dengan puncak insidensi di rentang usia 50 hingga 60 tahun (Hall et al., 2006). 

Banyak sekali pilihan terapi untuk TN, baik berupa terapi 

farmakologik maupun terapi non-farmakologik. Dalam tatalaksana European 

Federation of Neurological Society (EFNS) dijelaskan bahwa lini pertama 

terapi TN adalah pemberian carbamazepine dan oxcabarzepine (Attal et al., 

2010). Sekitar 25% pasien TN yang dapat mengontrol nyerinya dengan 

mengonsumsi obat dari waktu ke waktu (Patterson and Copeland, 1999).  

Terapi pembedahan dibutuhkan apabila pasien masih merasakan nyeri 

tak tertahankan setelah mengikuti prosedur terapi farmakologi, atau jika 

mereka mengalami efek samping dari obat yang dikonsumsi. Harapannya, 

dengan langsung mengintervensi lokasi nyeri mampu menyembuhkan rasa 
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nyeri secara permanen. Tindakan operatif yang dapat dilakukan adalah 

rhizotomy,
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 peripheral neuroectomy, microvascular decompression (MVD), dan lain-lain. 

Rhizotomy merupakan teknik operasi berupa pembentukan lesi pada ganglion 

trigeminal melalui foramen ovale. Prosedur operasi ini dinilai kurang 

memuaskan bagi pasien karena kemungkinan terjadi kekambuhan sebanyak 

30% (Zakrzewska et al., 2005). Tindakan lain yang dapat dilakukan adalah 

memotong cabang saraf trigeminal atau peripheral neuroectomy. Tindakan ini 

dinilai sederhana untuk dilakukan, namun tingkat kekambuhan termasuk tinggi 

jika dibandingkan dengan MVD. MVD tetap menjadi teknik paling berguna 

jika dibandingkan dengan teknik operasi lain (Akheel and Tomar, 2014).  

Microvascular Decompression (MVD) merupakan salah satu prosedur 

operasi pilihan untuk terapi TN yang berhasil mewujudkan tingkat 

keberhasilan tertinggi (Kabatas et al., 2009). Menurut Technical note dari 

Jannetta, McLaughlin and Casey (2005), MVD dilakukan dengan cara 

memberikan penyekat di antara pembuluh darah yang berjalan berdampingan 

dengan saraf trigeminal. Hal ini bertujuan untuk menurunkan rangsangan 

mekanik berupa denyutan pembuluh darah sehingga nyeri yang dirasakan 

menghilang.  

Terdapat banyak sekali modalitas untuk mengukur rasa nyeri, salah 

satunya adalah Numeric Rating Scale (NRS). NRS adalah alat ukur yang 

terdiri dari 11 poin dengan di kedua ujungnya diberi label ‘tanpa nyeri’ dan 

‘nyeri tak tertahankan’. NRS menawarkan sebuah kesederhanaan dan efisiensi 

dari alat ukur nyeri yang telah digunakan secara luas, baik di bidang klinis 

maupun riset. Jensen dan Karoly (2010) menjelaskan bahwa NRS dinilai peka 

terhadap perubahan dan berkorelasi baik dengan pengukuran intensitas nyeri 

lainnya. Keuntungan utama dari alat ukur ini adalah pendek, administrasi 
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mudah dan sudah divalidasi sebagai ukuran intensitas nyeri pada populasi 

dengan nyeri yang diketahui. Keuntungan lain dari NRS yaitu kemudahan 

dalam memberikan intruksi kepada pasien terkait pengambilan data penelitian 

dan dapat digunakan dalam wawancara via telepon (Jensen and Karoly, 2010). 

Penelitian mengenai evaluasi nyeri menggunakan terapi MVD sudah 

pernah dilakukan sebelumnya. Cheng et al., (2017) menggunakan modalitas 

terapi MVD pada pasien TN di departemen bedah saraf West China Hospital 

antara bulan September 2013 hingga Maret 2015. Hingga saat ini, di Indonesia 

belum ada data evaluasi nyeri wajah pasca tindakan MVD.  

Berdasarkan latar belakang di atas dilakukan penelitian evaluasi NRS 

pasca tindakan MVD pada penderita TN di RSUD Dr. Soetomo, Rumah Sakit 

PHC Surabaya, dan RSUD Bangil Pasuruan. 

1.2 Rumusan Masalah  

Apakah terdapat perbedaan skala nyeri pada pasien penderita TN 

sesudah dilakukan tindakan Microvascular Decompression (MVD)?   

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas maka tujuan dari 

penelitian ini adalah:  

1.3.1 Tujuan Umum  

Tujuan umum dari penelitian ini adalah menilai pengaruh tindakan 

MVD pada pasien dengan TN. 
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1.3.2 Tujuan Khusus  

Untuk mengetahui perbedaan Numeric Rating Scale (NRS) pada rasa 

nyeri pasien penderita TN sebelum dan sesudah tindakan MVD.  

  

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat untuk Peneliti  

Untuk mendapatkan pemahaman tentang pengaruh tindakan 

Microvascular Decompression (MVD) pada pasien penderita TN serta 

dapat menjelaskan bagaimana mekanismenya.  

1.4.2 Manfaat untuk Masyarakat  

Untuk memberikan pengetahuan mengenai pilihan tindakan terapi 

penyakit TN yang lebih efektif. 
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