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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Nyeri akut abdomen adalah kondisi yang membutuhkan perhatian dan 

penanganan segera. Nyeri akut abdomen ini dapat disebabkan oleh infeksi, 

inflamasi, oklusi vaskular, atau obstruksi. Salah satu penyebabnya adalah 

apendisitis.1 Apendisitis merupakan sebuah kejadian berupa inflamasi dari apendiks 

vermiformis, sebuah organ berongga pada ujung sekum di kuadran kanan bawah 

abdomen.2 Inflamasi ini disebabkan oleh adanya obstruksi akibat fekalit, limfoid 

hyperplasia, parasit, sisa makanan yang tidak tercerna atau benda asing.3  

 Di Amerika Serikat, lebih dari 250.000 tindakan apendektomi dilakukan 

setiap tahunnya. Penduduk dengan usia diantara pubertas hingga usia 25 tahun 

paling banyak menderita kejadian ini. Pria dan wanita sama-sama beresiko 

menderita kejadian ini dengan pria mendominasi pada rasio 3 : 2.4 Kasus apendisitis 

di Indonesia ditemukan mencapai 95 per 1.000 penduduk dengan jumlah kasus 

hingga 10 juta setiap tahunnya dan merupakan angka tertinggi di ASEAN.5 Angka 

mortalitas setelah apendektomi dilakukan sangat rendah dan berkisar antara 0,07 

hingga 0,7% meningkat menjadi 0,5 hingga 2,4% pada pasien tanpa dan dengan 

perforasi. Secara keseluruhan, angka komplikasi postoperasi berkisar antara 10 

hingga 19% untuk apendisitis tanpa komplikasi dan mencapai 30% untuk kasus 

apendisitis dengan komplikasi.6 
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 Apendisitis didiagnosis berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan 

pemeriksaan laboratorium.7 Teknik radiologi seperti ultrasonografi dan CT Scan 

dapat membantu penegakkan diagnosis. Walaupun teknik radiologi memiliki 

kelebihan masing-masing tetapi tidak semua tempat kesehatan memiliki alat-alat 

ini karena tergolong mahal dan hanya tersedia di beberapa tempat.8 Diagnosis pasti 

hanya dapat ditegakkan setelah pemeriksaan histopatologi dari spesimen hasil 

apendektomi berhasil diteliti. Sistem skoring adalah instrumen yang bernilai dan 

valid untuk membantu mendiagnosis dan membedakan antara kejadian apendisitis 

akut dengan nyeri perut tidak spesifik.7  

 Skoring yang paling sering digunakan hingga sekarang adalah Alvarado. 

Akan tetapi skoring ini dikembangkan di negara barat dan memiliki sensitivitas dan 

spesifisitas rendah ketika diaplikasikan pada populasi dengan etnis dan pola makan 

yang berbeda. Dengan itu, skoring baru telah dikembangkan pada populasi Asia 

Tenggara yaitu skoring RIPASA yang memiliki sensitivitas 88% dan spesifisitas 

67%.7 Skoring Raja Isteri Pengiran Anak Saleha Appendicitis (RIPASA) adalah 

skoring kualitatif yang berdasarkan pada 14 parameter (2 demografik, 5 gejala 

klinis, 5 tanda klinis, dan 2 investigasi klinis, serta 1 parameter tambahan FNRIC). 

Skoring ini memiliki nilai batas ≥7,5 untuk probabilitas terkena apendisitis akut.9 

 Hasil diagnosis dengan skoring harus dievaluasi kembali dengan melihat 

temuan histopatologi jaringan apendiks untuk menentukan jenis apendisitis akut. 

Berdasarkan histopatologi, apendisitis akut dibedakan menjadi dua yaitu apendisitis 

dengan komplikasi dan apendisitis non komplikasi. Apendisitis dengan komplikasi 
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terdiri atas apendisitis gangrenosa dan apendisitis perforasi. Apendisitis non 

komplikasi terdiri atas apendisitis katarhalis dan apendisitis supuratif.10 

 Penelitian serupa telah dilakukan sebelumnya yaitu mengevaluasi 

penggunaan skoring RIPASA dalam mendiagnosis apendisitis akut, tetapi belum 

dihubungkan dengan jenis apendisitis akut pasien berdasarkan histopatologi. 

Penelitian lain telah membandingkan skoring RIPASA dengan skoring Alvarado 

dalam mendiagnosis apendisitis akut, namun tidak dihubungkan dengan jenis 

apendisitis akut pasien berdasarkan histopatologi. Penelitian serupa belum pernah 

dilakukan di Indonesia sebelumnya. Dengan ini, peneliti ingin melakukan 

penelitian lebih lanjut untuk mengetahui hubungan antara skoring RIPASA dengan 

temuan histopatologi untuk menentukan diagnosis apendisitis akut pada pasien 

RSU Siloam. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Sebelumnya, sudah pernah dilakukan penelitian oleh V. Pasumarthi dan C. 

P. Madhu pada tahun 2018 dengan judul “A Comparative Study of RIPASA Score 

and Alvarado Score in Diagnosis of Acute Appendicitis” yang mengatakan bahwa 

skoring RIPASA merupakan alat diagnostik yang lebih baik dalam menentukan 

diagnosis apendisitis akut ketika dibandingkan dengan skoring Alvarado, namun 

tidak dilakukan perbandingan penggunaan skoring dalam menentukan temuan 

histopatologi apendiks. Ada penelitian lain yang dilakukan oleh Mangema pada 

tahun 2009 dengan judul “Hubungan antara skor Alvarado dan temuan operasi 

Apendisitis Akut di Rumah Sakit Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas 
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Sumatera Utara” yang mengatakan bahwa terdapat hubungan bermakna antara 

kenaikan temperatur dan jumlah leukosit rata-rata dengan derajat 

klinikohistopatologi apendiks serta tidak ditemukan adanya hubungan yang 

bermakna antara skor Alvarado dengan klinikohistopatologi, namun tidak 

dilakukan perbandingan menggunakan skoring RIPASA. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan penelitian ini untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara 

skoring RIPASA dengan temuan histopatologi pasien Apendisitis. Di Indonesia 

juga belum pernah dilakukan penelitian ini, sehingga dengan dilakukannya 

penelitian ini, dapat menjadi data baru untuk membantu diagnosis apendisitis akut. 

 

Tabel 1.1. Jurnal Pembanding 

No. Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1.  Evaluation of RIPASA 

Score in the Diagnosis 

of Acute Appendicitis  

 

S. P. Bhatnagar, S. 

Chavan  

 

India, 2017 

Sampel dalam penelitian ini adalah 100 

responden yang datang dengan keluhan nyeri 

fossa iliaka kanan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rerata skor 

RIPASA untuk pasien apendisitis katarhalis 

adalah 11,52, pasien apendisitis supuratif adalah 

9,03, pasien apendisitis perforasi adalah 8,44, 

dan pasien apendisitis gangrenosa adalah 8,02. 

Pasien dengan apendiks normal memiliki skor 

RIPASA 7.58 
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2. Can RIPASA Scoring 

System Predict the 

Pathological Stage of 

Acute Appendicitis?  

 

B. Karapolat 

 

Turki, 2019 

Sampel dalam penelitian ini adalah 242 

responden berusia 15-81 tahun yang datang 

dengan keluhan nyeri fossa iliaka kanan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian 

pasien dengan skor RIPASA di antara 4-7 

menderita apendisitis katarhalis dan sebagian 

memiliki apendiks normal. Mayoritas pasien 

dengan skor RIPASA di antara 7,5-11,5 

menderita apendisitis katarhalis. Mayoritas 

pasien dengan skor di atas 12 menderita 

apendisitis supuratif atau apendisitis 

gangrenosa. 

Semakin besar nilai skor RIPASA, maka tingkat 

patologis jaringan apendiks pasien semakin 

buruk.59 

3. A Comparative Study 

of RIPASA Score and 

ALVARADO Score in 

Diagnosis of Acute 

Appendicitis  

 

V. Pasumarthi, C. P. 

Madhu  

Sampel dalam penelitian ini adalah 116 

responden berusia 15-60 tahun yang datang 

dengan keluhan nyeri fossa iliaka kanan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa skoring 

RIPASA memiliki nilai sensitivitas 75%, nilai 

spesifisitas 65%, nilai duga positif 91,14% dan 

nilai duga negatif 35,14%.60 
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India, 2018 

4. Evaluation of Raja 

Isteri Pengiran Anak 

Saleha Appendicitis 

Score: A New 

Appendicitis Scoring 

System  

 

S. Rathod, I. Ali, A. P. 

S. Bawa, G. Singh, S. 

Mishra, M. 

Nongmaithem  

 

India, 2015 

Sampel dalam penelitian ini adalah 100 

responden yang datang dengan keluhan nyeri 

fossa iliaka kanan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa skoring 

RIPASA memiliki nilai sensitivitas 82,61%, 

nilai spesifisitas 88,89%, nilai duga positif 

96,61% dan nilai duga negatif 57,14%.61 

 

 

1.3. Pertanyaan Penelitian 

Apakah terdapat hubungan antara skoring RIPASA dengan temuan 

histopatologi untuk menentukan diagnosis apendisitis akut pasien RSU Siloam. 

 

1.4. Tujuan 

Melalui pertanyaan penelitian yang disampaikan, penelitian ini dilakukan 

untuk mencapai tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut: 
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1.4.1. Tujuan Umum 

Mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara skoring RIPASA 

dengan temuan histopatologi untuk menentukan diagnosis apendisitis akut 

pasien RSU Siloam. 

 

1.4.2. Tujuan Khusus 

- Mengetahui tingkat sensitivitas, spesifisitas, nilai duga positif dan nilai duga 

negatif sistem skoring RIPASA di RSU Siloam. 

- Mengetahui temuan histopatologi pasien apendisitis akut di RSU Siloam. 

 

1.5. Manfaat 

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka diharapkan akan mendapatkan 

manfaat akademik dan manfaat praktis sebagai berikut: 

 

1.5.1. Manfaat Akademik 

1. Menambah ilmu pengetahuan dalam pembuatan penelitian 

2. Meningkatkan minat penelitian mahasiswa 

3. Meningkatkan kerjasama antara dosen dan mahasiswa 

4. Meningkatkan jumlah publikasi 

 

1.5.2. Manfaat Praktis 

1. Menjadikan hasil penelitian sebagai data penunjang untuk 

penelitian selanjutnya 
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2. Menjadikan hasil penelitian sebagai dasar dalam menegakkan 

diagnosis apendisitis akut 

3. Menjadikan hasil penelitian sebagai data penunjang untuk 

membantu mendiagnosis apendisitis akut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


