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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

     Hingga saat ini, kejadian mual muntah pascaoperasi (Postoperative Nausea 

and Vomiting/ PONV) masih menjadi masalah tersering pada pasien yang 

menjalani anastesi umum. Setiap tahunnya terdapat sekitar 71 juta pasien yang 

menjalani pembedahan rawat inap maupun rawat jalan di Amerika. Kejadian 

PONV dialami oleh 20%-30% dari pasien yang menjalani anastesi umum serta 

70%-80% dari populasi pasien berisiko tinggi (Fithrah, 2014).

     Beberapa jenis operasi yang memiliki risiko sangat tinggi terhadap mual 

muntah pascaoperasi adalah operasi intraabdominal, operasi gynekologi, operasi 

pada perbaikan strabismus, operasi ortolaringologi, serta operasi pada payudara 

(Singhal et al, 2012). Tindakan laparoskopi memiliki angka kejadian mual muntah 

pascaoperasi yang cukup tinggi yaitu 80% pada pasien berisiko tinggi (Srivastava 

dalam Farhat et al, 2013). Data kejadian mual muntah pascaoperasi masih belum 

terlalu jelas di Indonesia karena kurangnya data yang dicatat. Namun, dari 

beberapa penelitian disebutkan bahwa angka kejadian mual muntah pascaoperasi 

laparotomi gynekologi sebesar 31,25% serta 31,4% untuk operasi mastektomi 

(Fithrah, 2014).

     Mual muntah pascaoperasi dapat menunda waktu pulang dan pemulihan (Smith 

et al, 2012) karena merupakan faktor penyulit yang dapat menyebabkan 

komplikasi yang luas (Panji et al, 2010) mulai dari ketidaknyamanan, aspirasi 

pulmonal, dehidrasi, serta gangguan keseimbangan elektrolit (Delamar, 2011). 
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Selain itu, mual muntah pascaoperasi dapat meningkatkan biaya kesehatan untuk 

rawat inap sebesar 0,1%-0,2% (Gan, 2007).

     Mual muntah pascaoperasi dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya jenis 

kelamin perempuan, riwayat mual muntah pascaoperasi sebelumnya, bukan 

perokok, usia muda, jenis anastesi yang digunakan, durasi anastesi, serta dari jenis 

operasinya (Gan, 2014). Dari meta analisis yang dilakukan oleh Apfel C C 

terhadap 22 penelitian yang masing-masing penelitian memiliki sampel lebih dari 

500 sampel telah ditemukan faktor independen dari mual muntah pascaoperasi 

adalah jenis kelamin perempuan, riwayat mual muntah pascaoperasi sebelumnya, 

bukan perokok, usia muda, obat anastesi yang digunakan, serta opioid yang 

digunakan pascaanastesi (Apfel et al, 2012). Penelitian lain juga menunjukkan 

bahwa kejadian mual muntah lebih sering dialami perempuan daripada laki-laki 

dimana insiden mual muntah pascaoperasi pada laki-laki sekitar 14% dan 23% 

pada perempuan dengan usia <55 tahun serta untuk usia >55 tahun adalah 10% 

untuk laki-laki dan 20% untuk perempuan (Leslie et al, 2008).

     Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang termasuk rumah 

sakit yang baru, namun, angka tindakan operasi yang dilakukan cukup tinggi yaitu 

mencapai 974 kasus di tahun 2015. Diantara banyak kasus tersebut, operasi 

laparoskopi apendiktomi merupakan salah satu jenis tindakan yang banyak 

dilakukan, hal ini terlihat dari angka yang cukup tinggi yaitu 95 kasus yang telah 

dilakukan mulai dari bulan Oktober 2014 hingga Mei 2016 (Rekam Medis Rumah 

Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang).

     Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian 

tentang hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian mual muntah pascaoperasi 
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pada tindakan laparoskopi apendiktomi di Rumah Sakit Umum Universitas 

Muhammadiyah Malang.

1.2 Rumusan Masalah

     Apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian mual muntah 

pascaoperasi pada tindakan laparoskopi apendiktomi di RSU UMM periode Juni 

2014 – Mei 2016?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

     Mengetahui hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian mual muntah 

pascaoperasi pada tindakan laparoskopi apendiktomi di RSU UMM periode 

Juni 2014 – Mei 2016.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui karakteristik pasien yang menjalani tindakan laparoskopi

apendiktomi di RSU UMM periode Juni 2014 – Mei 2016.

2. Mengetahui jumlah kejadian mual muntah pascaoperasi pada tindakan

laparoskopi apendiktomi di RSU UMM periode Juni 2014 – Mei 2016.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademik

1. Menambah wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan kedokteran,

khususnya dalam anestesiologi.

2. Sebagai bahan atau sumber data untuk penelitian selanjutnya yang

berkaitan dengan hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian mual 

muntah pascaoperasi pada tindakan laparoskopi apendiktomi.
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1.4.2 Manfaat Klinis

1. Sebagai bukti ilmiah yang membuktikan tentang hubungan antara jenis

kelamin dengan kejadian mual muntah pascaoperasi pada tindakan 

laparoskopi apendiktomi di RSU UMM periode Juni 2014 – Mei 2016.

2. Memberi informasi kepada kalangan medis tentang hubungan antara

jenis kelamin dengan kejadian mual muntah pascaoperasi pada tindakan 

laparoskopi apendiktomi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

pertimbangan dalam perawatan pasien di Unit Perawatan Pascaanestesi 

(Postanesthesia Care Unit/PACU).

1.4.3. Manfaat Peneliti

     Mendapat wawasan tentang hubungan antara jenis kelamin dengan 

kejadian mual muntah pascaoperasi pada tindakan laparoskopi apendiktomi di 

RSU UMM periode Juni 2014 – Mei 2016.


