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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Trauma atau kecelakaan adalah salah satu penyebab kematian dan gangguan 

disabilitas yang sering terjadi. Karakteristik dan ciri dari suatu trauma dapat 

berbeda antara satu dengan yang lain berdasarkan jenis penyebabnya. Trauma 

dapat dialami oleh seluruh kelompok masyarakat. Trauma merupakan masalah 

kesehatan yang mendunia dan dialami di berbagai negara. Jumlah kasus trauma 

terus mengalami peningkatan dimana hal ini dikaitkan dengan adanya 

peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan kecelakaan lalu lintas pada setiap 

tahunnya. Sekitar 243 ribu kematian disebabkan secara langsung oleh trauma di 

negara Amerika Serikat pada tahun 2017. Asosiasi trauma di Amerika Serikat 

memperkirakan 1 dari 10 orang di Amerika Serikat akan meninggal setiap 

tahunnya akibat trauma. Jumlah kasus trauma yang terjadi di Indonesia juga 

sepatutnya menjadi perhatian pemerintahan Republik Indonesia dan sesama 

sejawat medis, dimana jumlah trauma yang terjadi pada tahun 2017 adalah 

sebanyak 103 ribu kejadian dengan jumlah korban jiwa sebanyak 30 ribu 

jiwa.1,2,3 

 Salah satu bagian dalam penilaian trauma adalah adanya keperluan untuk 

membedakan antara monotrauma dengan politrauma. Monotrauma 

didefinisikan sebagai kejadian trauma yang hanya terjadi pada satu bagian 

tubuh sementara politrauma didefinisikan secara singkat sebagai trauma yang 
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terjadi pada lebih dari satu bagian tubuh pada saat yang bersamaan. Definisi 

politrauma sendiri telah berkembang sejak tahun 1960 hingga definisi terbaru 

yang dicetuskan di konsensus Berlin pada tahun 2014. Politrauma seringkali 

dikaitkan dengan peningkatan risiko mortalitas dan komplikasi yang signifikan. 

Terdapat beberapa komplikasi penting yang dapat terjadi seperti gagal napas, 

pendarahan, dan Multi Organ Dysfunction Syndrome yang berasal dari sepsis 

(MODS). Berpaku pada hal tersebut, seorang pasien dengan politrauma 

memerlukan pengawasan dan terapi inisial yang sesuai dengan derajat 

keparahan traumanya dalam upaya pencegahan mortalitas.4,5,6,7 

 Penilaian derajat keparahan suatu trauma biasanya dilakukan melalui 

serangkaian klasifikasi dan penilaian numerik yang disebut dengan sistem 

skoring trauma. Sistem skoring trauma biasanya terdiri dari 2 bagian: penilaian 

subjektif yang dilakukan berdasarkan hasil deksripsi presentasi dari seorang 

pasien dan penilaian objektif melalui pemberian suatu nilai numerik. Hasil dari 

penilaian keduanya akan dikaitkan dengan analisis model keselamatan dari 

seorang pasien. Suatu sistem skoring trauma dapat berdasar pada penilaian 

fisiologis, anatomis, atau keduanya. Penilaian fisiologis biasanya dilakukan 

melalui sistem skoring Revised Trauma Score (RTS), sementara penilaian 

anatomis dilakukan melalui sistem skoring Injury Severity Score (ISS).8,9,10,11 

 Penilaian trauma secara komprehensif dari segi fisiologis dan anatomis 

diperlukan dalam menilai mortalitas, survival rate, Length of Stay dan prognosis 

dari seorang pasien. Sistem skoring trauma merupakan instrumen yang tepat 

dalam mengevaluasi suatu trauma. Kombinasi penggunaan RTS dan ISS 
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diterapkan secara luas di berbagai negara untuk mengelompokkan pasien 

trauma berdasarkan derajat keparahannya dengan tujuan untuk memberikan 

terapi inisial yang efektif, efisien, sesuai, dan tepat waktu terutama pada pasien 

dengan politrauma. Penelitian mengenai sistem skoring trauma dan politrauma 

masih terbilang cukup minim di Indonesia. Penerapan sistem skoring trauma 

yang baik dan efisien akan semakin dibutuhkan seiring dengan peningkatan 

jumlah kasus trauma pada setiap tahunnya. Oleh karena itu, penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan untuk menilai kemampuan prediktif sistem skoring 

trauma terhadap survival rate dan Length of Stay pada pasien dengan politrauma 

di Rumah Sakit Umum Siloam (RSUS) Tangerang, serta membantu penerapan 

klinis dan pengembangan pengetahuan akademik mengenai sistem skoring 

trauma dan politrauma secara keseluruhan.12   

 

1.2 Rumusan Masalah 

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengemukakan hubungan antara 

hasl skoring trauma dengan survival rate dan Length of Stay pada pasien 

politrauma. Hasil dari beberapa penelitian tersebut menunjukkan adanya 

peningkatan signifikan dari mortalitas dan Length of Stay pada pasien dengan 

nilai RTS yang lebih rendah dan nilai ISS yang lebih tinggi. Beberapa penelitian 

lainnya juga mengemukakan penggunaan RTS dan ISS tidak signifikan dalam 

menilai survival rate dan Length of Stay pada pasien dengan politrauma, tetapi 

kelemahan yang ditemukan pada penelitian-penelitian sebelumnya adalah 

pengambilan sampel yang tidak merata untuk kelompok-kelompok trauma yang 
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berbeda dan kurangnya penilaian dari komorbiditas yang terdapat pada pasien 

dengan politrauma. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

a. Apakah ada hubungan antara Revised Trauma Score dengan survival 

rate pada pasien dengan politrauma di RSUS? 

b. Apakah ada hubungan antara Injury Severity Score dengan survival 

rate pada pasien dengan politrauma di RSUS? 

c. Apakah ada hubungan antara Revised Trauma Score dengan Length 

of Stay pada pasien dengan politrauma di RSUS? 

d. Apakah ada hubungan antara Injury Severity Score dengan Length 

of Stay pada pasien dengan politrauma di RSUS? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum 

i. Mengetahui hubungan antara hasil penilaian skoring trauma 

dengan survival rate dan Length of Stay pada pasien dengan 

politrauma di RSUS  

b. Tujuan Khusus 

i. Mengetahui hasil dari data demografis seperti umur, jenis 

kelamin, mekanisme trauma, dan komorbiditias pada pasien 

dengan politrauma 
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ii. Mengetahui hasil dari sistem penilaian trauma pada pasien 

dengan politrauma di RSUS  

iii. Membantu penerapan sistem penilaian trauma bagi praktisi 

klinis dalam menentukan pembagian, terapi, dan prognosis 

bagi pasien dengan politrauma di RSUS  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademik 

i. Memberikan gambaran secara umum mengenai sistem 

skoring trauma dan politrauma kepada praktisi-praktisi klinis 

ii. Menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai sistem 

skoring trauma dan politrauma 

iii. Memberikan data penunjang mengenai sistem skoring 

trauma dan politrauma bagi penelitian-penelitian berikutnya 

b. Manfaat Praktis 

i. Menguji dan membantu penerapan penggunaan nilai potong 

prediktif dari sistem skoring trauma bagi praktisi klinis 

dalam memprediksi survival rate pasien dengan politrauma 

ii. Membantu penerapan sistem skoring trauma dalam 

menentukan pembagian, terapi, dan prognosis di RSUS  


