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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Endoskopi merupakan suatu sarana penunjang yang dipakai untuk 

menegakkan diagnosis suatu penyakit dari gangguan saluran cerna. Pada 

saat ini pelayanan endoskopi di rumah sakit mengalami peningkatan. Hal 

ini berdasarkan data Pusat Endoskopi Saluran Cerna (PESC) di Rumah 

Sakit Cipto Mangunkusumo bahwa pelayanan endoskopi mengalami 

peningkatan sebesar 26,2% dari tahun 2010 sebanyak 1.825 pasien sampai 

tahun 2011 sebanyak 2.303 pasien baik yang menerima pelayanan untuk 

diagnostik bahkan terapeutik di bagian gastroenterologi.(1) 

Pemeriksaan Endoskopi pada saluran cerna bagian atas untuk 

mendiagnosis kelainan di gaster disebut dengan gastroskopi.(2)  Gastroskopi 

merupakan tindakan yang tidak nyaman karena dapat menimbulkan gag 

reflex, cough reflex dan perasaan cemas pada pasien saat endoscope 

dimasukkan melalui mulut sampai lambung. Oleh karena itu pemberian 

sedasi/anestesi sangat diperlukan sebelum dilakukannya tindakan 

gastroskopi.(3,4) 

Tindakan gastroskopi dapat dilakukan dengan pemberian sedasi atau 

tanpa sedasi. Jika tanpa sedasi maka dapat diberikan anestesi lokal. 

Pemberian anestesi lokal dilakukan dengan cara penyemprotan obat 

anestesik lokal pada bagian belakang tenggorokan. Kerugian dari pemberian 
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anestesi lokal ini adalah pasien masih sadar sehingga pasien masih 

mengingat prosedur gastroskopi yang dilakukan. Selain itu seringkali 

pemberian anestesi lokal yang kurang adekuat menyebabkan masih adanya 

gag reflex saat tindakan gastroskopi dilakukan. Hal ini dapat membuat 

pasien tidak rileks, tidak nyaman dan menjadi takut apabila akan dilakukan 

prosedur yang sama pada waktu yang akan datang.(5,6) Selain itu sebuah 

studi prospective, randomized, single-blinded yang dilakukan di 

Chandigarh menyimpulkan bahwa dokter yang melakukan prosedur 

gastroskopi dengan menggunakan anestesi lokal merasa tidak nyaman 

karena kesulitan memasukkan endoscope ke mulut pasien.(7) Oleh karena 

itu pemberian sedasi dapat menjadi pilihan yang baik selama tindakan 

gastroskopi karena pasien dibuat tidak sadar dan tidak mengingat prosedur 

gastroskopi yang dilakukan (amnesia). Sedasi pada tindakan gastroskopi 

harus memenuhi syarat masa sadar pulih cepat karena gastroskopi 

merupakan prosedur yang membutuhkan waktu singkat dan hampir semua 

pasien termasuk kategori rawat jalan yaitu pulang dihari yang sama.(8,9) 

Propofol adalah obat anestesia intravena golongan hipnotik-sedatif, 

nonopioid, dan nonbarbiturat yang populer digunakan.dan menjadi pilihan 

untuk ambulatory surgery. Propofol memiliki mula kerja cepat dan lama 

kerja yang singkat. Jika dibandingkan dengan midazolam, propofol 

memiliki waktu paruh yang lebih pendek dan waktu pemulihan yang lebih 

cepat. Namun propofol dapat menyebabkan komplikasi kardiovaskular dan 

pernafasan yang lebih serius dibandingkan midazolam.(10) 
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Selain propofol, midazolam dapat diberikan sebagai obat tambahan 

pada tindakan gastroskopi. Midazolam ini termasuk golongan 

benzodiazepine yang bekerja cepat dengan masa pemulihan lambat.(11) 

Pemulihan sedasi pasca tindakan gastroskopi dapat diukur dengan 

skor aldrete. Maksimal skor aldrete adalah 10. Pasien dinyatakan sudah 

pulih atau boleh keluar dari ruang pemulihan jika skor aldrete ≥ 9.(12,13) 

Penelitian yang dilakukan oleh Paspatis et al. di Greece dan seifert 

et.al telah membuktikan masa pemulihan propofol yang digunakan sendiri 

lebih cepat dibandingkan dengan kombinasi propofol dengan 

midazolam.(12,14) Namun penelitian lain yang dilakukan oleh Kim et.al 

menujukkan tidak terdapat perbedaan masa pemulihan propofol yang 

digunakan sendiri dibandingkan dengan kombinasi propofol dengan 

midazolam.(15) Dengan hasil penelitian sebelumnya yang berbeda-beda 

maka penelitian ini dilakukan untuk membandingkan waktu pencapaian 

skor aldrete ≥ 9 pada pasien yang diberikan obat propofol saja dengan pasien 

yang diberikan kombinasi propofol dan midazolam pasca gastroskopi di 

Rumah Sakit Siloam Lippo Village.   

 

1.2. Rumusan Masalah 

Belum ada penelitian konsisten yang membandingkan waktu 

pencapaian skor aldrete ≥ 9 pada pasien yang diberikan obat propofol dengan 

pasien yang diberikan kombinasi propofol dan midazolam pasca gastroskopi.  
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1.3. Pertanyaan Penelitian  

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah maka 

didapat pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

 Apakah pasien yang hanya diberikan propofol memiliki waktu 

pencapaian skor aldrete ≥ 9 lebih cepat dibandingkan pasien yang 

diberikan kombinasi propofol dan midazolam pasca gastroskopi? 

 

1.4. Tujuan Penelitian  

1.4.1. Tujuan Umum  

Mengetahui perbandingan waktu pencapaian skor aldrete ≥ 9 pada 

pasien yang diberikan obat propofol dengan pasien yang diberikan 

kombinasi propofol dan midazolam pasca gastroskopi di Rumah Sakit 

Siloam Lippo Village. 

1.4.2. Tujuan Khusus  

 Mengetahui hubungan antara umur terhadap waktu pencapaian 

skor aldrete ≥ 9  

 Mengetahui hubungan antara BMI terhadap waktu pencapaian 

skor aldrete ≥ 9 

 

1.5. Manfaat penelitian 

1.5.1. Manfaat Akademik 

 Penelitian ini diharap dapat menjadi sarana untuk melatih 

penulis membuat penelitian. 
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 Penelitian ini sebagai syarat penilaian mata kuliah Final 

Project II 

 

1.5.2. Manfaat praktis  

 Penelitian ini diharapkan menjadi data baru mengenai 

perbandingan masa pemulihan antara propofol dengan 

kombinasi propofol dan midazolam pada pasien gastroskopi 

 Penelitian ini diharap dapat menjadi sumber referensi dan 

rekomendasi bagi praktisi kesehatan dalam memilih obat 

pembiusan yang baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




