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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Mual dan muntah pasca operasi atau yang dikenal dengan PONV (Post 

Operative Nausea and Vomiting) adalah dua efek samping yang masih umum 

terjadi, tidak menyenangkan, dan menjadi keluhan umum urutan kedua setelah 

keluhan nyeri terkait dengan pasca operasi bedah.1,2 Mual didefinisikan sebagai 

sensasi tidak menyenangkan dengan kesadaran akan keinginan untuk muntah. 

Muntah didefinisikan sebagai mengeluarkan isi lambung secara paksa yang 

berhasil atau tidak berhasil dikeluarkan. Mual dan muntah pasca operasi  

didefinisikan sebagai mual, muntah, atau keduanya yang terjadi dalam 24-48 

jam pertama pasca operasi.3 Penyebab PONV dianggap multifaktorial karena 

melibatkan faktor risiko anestesi, bedah, dan individu. Menurut penelitian 

sebelumnya telah dilaporkan bahwa insiden terjadinya PONV terjadi hingga 

80%.4  Meskipun kejadian PONV tidak fatal, dan biasanya akan membaik 

dengan sendirinya, PONV masih menjadi masalah atau dapat menyebabkan 

morbiditas yang signifikan karena terdapat konsekuensi yang merugikan pasien 

antara lain seperti keterlambatan pemulihan, keterlambatan kembali bekerja 

pada pasien rawat jalan, dehidrasi, dehisiensi luka, ketidakseimbangan 

elektrolit, ketegangan, hipertensi, perdarahan vena, ruptur esofagus, dan 

gangguan jalan nafas yang mengancam jiwa. Namun, komplikasi yang lebih 

parah jarang terjadi.2  

Pada jurnal penelitian yang dilakukan oleh Gladys Amponsah di Rumah 

Sakit Korle Bu, Ghana menghasilkan data yang menunjukan bahwa dari 306 

pasien yang datanya dianalisis PONV terjadi pada 106 (34,6%) pasien.5 

Penelitian yang dilakukan di rumah sakit di Indonesia yaitu RSUD Ulin 

Banjarmasin dan beberapa rumah sakit di Jakarta pernah melaporkan angka 

kejadian PONV mencapai 27,08%6, 31%7, dan 70-80% pada kelompok risiko 

tinggi.8  

Skor faktor risiko PONV digunakan sebagai penentuan risiko tinggi 

kejadian PONV.9,10 Dalam upaya memprediksi PONV dalam waktu 24 jam 
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setelah operasi, telah diusulkan beberapa sistem penilaian (skor). Skor risiko 

upaya memprediksi PONV tersebut digunakan untuk mengklasifikasikan 

pasien berdasarkan risiko yang diprediksi serta untuk menerapkan antiemetik 

profilaksis berdasarkan klasifikasi ini. Selain itu, dapat digunakan untuk tujuan 

klinis sehari-hari, skor risiko yang disederhanakan mudah ditangani dan 

menunjukkan korelasi yang baik antara kejadian PONV pada pasien rawat inap. 
3 Pada penelitian sebelumnya, menyatakan terdapat 4 skor PONV yang sesuai 

dengan kemungkinan terjadinya PONV dengan masing-masing nilai AUC 

(Area Under Curve) yaitu skor Apfel (0.69), Koivuranta (0.65), Sinclair (0.66), 

dan Palazzo (0.63).9,11,12 Pada penelitian ini menyatakan bahwa skor Apfel lebih 

tinggi dibandingkan dengan skor Koivuranta. Dalam penelitian lainnya 

menghasilkan nilai AUC skor Apfel (0.70), Koivuranta (0.71), Palazzo (0.68).13 

Pada penelitian ini, menyatakan bahwa skor Koivuranta lebih tinggi 

dibandingkan dengan skor Apfel. Apfel et al telah mengembangkan sistem 

penilaian (skor) yang paling dikenal dan banyak digunakan. Skor Apfel 

disederhanakan meliputi empat faktor yaitu jenis kelamin perempuan, tidak 

merokok, penggunaan opioid pasca operasi, dan riwayat PONV atau motion 

sickness. Faktor-faktor risiko tersebut dapat meningkatkan kejadian PONV 

sekitar 20%.10  Koivuranta et al menggolongkan skor faktor risiko PONV 

menjadi 5 faktor yaitu jenis kelamin perempuan, tidak merokok, riwayat 

PONV, riwayat motion sickness, dan durasi bedah > 60 menit.9 Peneliti memilih 

membandingkan skor Apfel dan skor Koivuranta karena diantara keempat skor, 

skor Apfel dan Koivuranta memiliki nilai AUC yang lebih tinggi, meskipun 

sudah banyak penelitian tentang perbandingan skor Apfel dan Koivuranta 

dalam memprediksi PONV di daerah lain, namun belum adanya penelitian 

terkait dengan sistem skor PONV pada pasien yang menjalani operasi dengan 

anestesi umum di Rumah Sakit Umum Siloam. Atas dasar mempertimbangkan 

efek besar PONV, maka penelitian ini dibuat.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Penelitian tentang kejadian mual dan muntah pasca operasi telah dilakukan 

oleh beberapa peneliti diberbagai wilayah dan menghasilkan data yang 

menunjukan bahwa masih sangat umum terjadi. Dalam memprediksi terjadinya 

PONV terdapat sistem skor antara lain seperti skor Apfel dan skor Koivuranta. 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin membandingkan antara skor 

Apfel dengan skor Koivuranta sebagai sistem skor terjadinya PONV di Rumah 

Sakit Umum Siloam.  

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

- Bagaimana nilai diagnostik skor Apfel dan skor Koivuranta terhadap PONV 

pada pasien yang menjalani operasi dengan anestesi umum di Rumah Sakit 

Umum Siloam? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan umum 

Untuk mengetahui perbandingan antara skor Apfel dan skor 

Koivuranta sebagai sistem skor terjadinya PONV pada pasien di Rumah 

Sakit Umum Siloam. 

1.4.2 Tujuan khusus 

- Untuk mengetahui angka kejadian pasien yang mengalami PONV di 

Rumah Sakit Umum Siloam. 

- Untuk mengetahui nilai spesifisitas dan sensitivitas Skor Apfel dan Skor 

Koivuranta di Rumah Sakit Umum Siloam. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat akademik 

Menjadi pengalaman menulis untuk peneliti dibidang penelitian. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan tambahan untuk 

melakukan penelitian selanjutnya dan menjadi data baru mengenai kejadian 

PONV. 
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1.5.2 Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi seluruh 

kalangan medis dalam memperkirakan terjadinya PONV lebih dini dengan 

menggunakan skor Apfel maupun skor Koivuranta untuk penanganan yang 

lebih baik, dan sebagai edukasi bagi masyarakat mengenai kejadian PONV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


