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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Cedera otak menjadi masalah utama dalam bidang kesehatan 

maupun sosioekonomi di dunia. Cedera kepala akan berlanjut 

menjadi cedera otak bila disertai tanda-tanda kerusakan fungsi otak 

(Maas et al., 2008). Cedera otak menjadi penyebab kematian dan 

kecacatan yang utama pada masyarakat usia muda di negara maju, 

sedangkan secara global angka kejadian cedera otak terus mengalami 

peningkatan (Maas et al., 2008). Di Amerika lebih dari 50.000 orang 

meninggal setelah mengalami cedera otak. Kematian paling banyak 

terjadi pada anak-anak hingga dewasa berumur 44 tahun (Wood et 

al., 2013). Di Indonesia khususnya di RSUD Dr. Soetomo, angka 

penderita cedera otak mencapai 1411 pasien pada tahun 2013 

(Wahyuhadi et al., 2014). Cedera otak disebabkan oleh beberapa hal 

yaitu, kecelakaan lalu lintas, terjatuh, tindakan kekerasan, dan 

sebagainya (Whitfield., 2009). Kecelakaan lalu lintas menjadi 

penyebab cedera otak terbesar di negara berkembang (Maas et al., 

2008). 

Cedera otak dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. 

Cedera otak primer terjadi akibat kontak atau benturan pada kepala 

yang melebihi kemampuan toleransi otak, bersifat irreversible, dapat 

menyebabkan fraktur tulang, memar pada otak, dan pendarahan. 

Cedera otak sekunder merupakan hasil keluarnya mediator biokimia 

yang memiliki potensi memperparah cedera otak primer (Wood et 

al., 2013). 
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Prediktor potensial yang mengindikasikan pasien mengalami 

cedera otak yaitu, hilangnya kesadaran pada pasien, sakit kepala, 

terjadinya muntah pada pasien, perubahan sikap pasien terhadap 

keluarga pasien,  terjadinya hematoma pada kepala, dan munculnya 

tanda fraktur pada tulang tengkorak (Lumba et al., 2011). Mual 

muntah merupakan salah satu manifestasi klinis pada cedera otak 

dan digunakan sebagai penentu terapi selanjutnya yang diperlukan 

pasien. Dunning et al., 2006, pada publikasinya mensyaratkan pasien 

menjalani CT scan ketika muntah terjadi 3 kali atau lebih (Dunning 

et al., 2006). Pravelensi terjadinya muntah akibat pendarahan 

intrakranial dan fraktur kepala sejumlah 36,6% (Dayan et al., 2014). 

Penelitian lain menyebutkan muntah terjadi pada 13-37% pasien 

yang mengalami cedera otak ringan (Demirkol et al., 2014). 

Pada cedera otak terjadi peningkatan tekanan intrakranial 

(TIK) yang disebabkan oleh gangguan intrakranial dan ekstrakranial. 

Gangguan intrakranial seperti terjadinya hematoma, edema, dan 

vasodilatasi akan mengakibatkan ekspansi cairan intravaskuler ke 

ekstravaskuler sehingga menyebabkan pembengkakan. Gangguan 

ekstrakranial akan meningkatkan tekanan intravaskular akibat 

menurunnya perfusi darah ke otak. Jaringan yang kekurangan 

oksigen akan menginduksi edema pada sel, sehingga tekanan 

intrakranial meningkat (Stocchetti & Mass, 2014). Peningkatan TIK 

ini akan menekan chemoreseptor trigger zone pada medulla 

oblongata yang merupakan pusat muntah (Pleuvry, 2012). 

Mual dan muntah menyebabkan ketidaknyamanan dan 

menurunkan kualitas hidup pasien cedera otak, namun hal ini dapat 

diperbaiki dengan pemberian antiemetik. Penelitian Stum et al, 2013, 

menyatakan bahwa pemberian ondansetron pada pasien cedera 
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kepala di instalasi rawat darurat relatif aman dan tidak menunjukkan  

terjadinya masking effect atas adanya peningkatan tekanan 

intrakranial maupun kesalahan diagnosa (Sturm et al., 2013). Pasien 

cedera otak yang mengalami hipertensi intrakranial dimana TIK > 20 

mmHg akan mendapat terapi hiperosmolar untuk menurunkan TIK 

ke angka normal. Pemberian antiemetik merupakan rekomendasi 

yang tepat apabila pasien tetap mengalami mual dan muntah 

meskipun telah dilakukan upaya pengendalian TIK (Bazarian et al., 

2005). 

Antiemetik diberikan untuk menghindari aspirasi muntahan 

yang akan meningkatkan resiko terjadinya nosokomial pneumonia, 

utamanya pada pasien dengan tingkat kesadaran yang rendah 

(Chintamani et al, 2005; Whitfield et al., 2009). Mual dan muntah 

dapat menyebabkan peningkatan TIK dan bersifat membahayakan 

keselamatan pasien cedera otak. Mual dan muntah harus dihindari 

pada pasien yang diduga mengalami aneurisme untuk mencegah 

terjadinya subarachnoid hemmorage (SAH). Mual dan muntah 

umum terjadi pada pasien pasca craniostomi. Pada pasien tersebut 

mual dan muntah dapat mengganggu lokasi operasi sehingga 

menyebabkan perdarahan. Kondisi ini akan meningkatkan 

kemungkinan pasien untuk menjalani operasi kembali, meningkatkan 

morbiditas, dan memperpanjang waktu penyembuhan (Garrett et al., 

2003).  

Antiemetik yang digunakan pada cedera otak yaitu golongan 

phenothiazine (promethazine dan prochlorperazine), golongan 

benzamida (metoklopramid) dan golongan selektif serotonin reseptor 

antagonis (ondansetron, dolasetron, granisetron, dan tropiserton) 

(Bazarian et al., 2005). 
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Ondansetron merupakan first-line terapi yang diindikasikan 

sebagai antiemetik pada kasus cedera otak (Guideline for Children 

with Trauma Brain Injury of Atlanta). Metoklopramid tidak lagi 

dipilih sebagai pilihan utama karena memiliki kecenderungan 

menyebabkan reaksi ekstrapiramidal. Metoklopramid dosis rendah 

bekerja sebagai antagonis dopamin (D2) di sentral dan perifer, 

sedangkan pada dosis tinggi akan menghambat reseptor 5HT3. 

Metoklopramid memiliki potensi menyebabkan mulut kering, 

konstipasi, diare, skin rash, dan extrapyramidal syndrome (EPS) 

seperti distonia dan akathisia akibat efek pada reseptor dopamin 

(Garrett et al., 2003). EPS terjadi pada 10-20% pasien yang 

menerima metoklopramid. Efek akathisia metoklopramid dapat 

diminimalkan, yaitu dengan penggunaan dosis efektif rendah 10 mg, 

atau mengganti rute pemberian dari bolus menjadi intravena drip 

(Wilhelm, 2008). 

Akathisia juga terjadi pada pemberian golongan 

phenothiazine yaitu, prochlorperazine dan promethazine. Insiden 

terjadinya akathisia lebih tinggi pada penggunaan prochlorperazine, 

yaitu 44% sedangkan promethazine lebih rendah (Patanwala et al., 

2010). Golongan phenothiazine bekerja sebagai antagonis dopamin 

(D2), anti muskarinik (M1) dan anti histamin (H1), maka ESO lain 

yang mungkin muncul adalah ortostatik hipotensi dan sedasi (Fraga 

& Malagelada, 2002). 

Golongan serotonin reseptor bloker seperti ondansetron lebih 

menjadi pilihan terapi pada instalasi rawat darurat saat ini 

(Patanwala et al., 2010). Ondansetron lebih dipilih karena memiliki 

efek samping rendah. Ondansetron tidak mempengaruhi reseptor 

dopamine, histamin, maupun kolinergik sehingga sedasi, depresi 
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saluran nafas, dan efek ekstrapiramidal lebih sedikit yang terjadi. 

Ondansetron menghambat reseptor serotonin yang terdapat di perifer 

yaitu pada saluran cerna, dan di sentral yaitu pada medulla serta area 

postrema. Efek samping yang mungkin terjadi dengan angka 

kejadian rendah adalah sakit kepala, diarea, dan konstipasi  (Norred, 

2003). Penggunaan ondansetron pada dosis 4 mg sudah memberikan 

efek terapi. Pasien yang telah menerima terapi ondansetron dosis 

tunggal 4 mg namun tidak menunjukkan respon terapi dalam 30 

menit, maka pemberian antiemetik lain dengan kerja ikatan reseptor 

yang berbeda akan memberikan keberhasilan terapi yang lebih baik, 

dibandingkan dengan mengulangi dosis pemberian ondansetron 

(Patanwala et al., 2010).  

Pemberian antiemetik perlu mempertimbangkan cost therapy. 

Perawatan tambahan diperlukan untuk mengatasi efek samping 

metoklopramid. Ondansetron memerlukan biaya lebih mahal 

dibanding antiemetik lain, namun ketidaknyamanan akan efek 

samping yang mungkin ditimbulkan oleh pemberian antiemetik jenis 

lain dapat dihindari (Garrett et al., 2003). 

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa penggunaan 

antiemetik untuk mengatasi terjadinya mual muntah pada pasien 

MRS menjadi rekomendasi yang tepat. Pemberian antiemetik pada 

pasien cedera otak perlu mempertimbangkan beberapa faktor yaitu, 

dosis, waktu dan lama pemberian, frekuensi pemberian, dan drug 

related problem (DRPs). Oleh karena itu dilakukan pengkajian pola 

penggunaan obat antiemetik pada pasien cedera otak yang dirawat di 

Ruang Observasi Intensif (ROI) IRD dan IRNA Bedah F RSUD Dr 

Soetomo Surabaya untuk dapat mengkaji masalah yang terjadi terkait 

pemberian antiemetik pada pasien cedera otak. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan obat antiemetik pada pasien 

cedera otak yang dirawat di ROI IRD dan IRNA Bedah F RSUD Dr 

Soetomo Surabaya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengkaji pola penggunaan obat antiemetik pada pasien 

cedera otak yang dirawat di ROI IRD dan IRNA Bedah F RSUD Dr 

Soetomo Surabaya. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengkaji dosis dan frekuensi, serta waktu dan lama 

pemberian antiemetik pada pasien cedera otak. 

2. Mengkaji adanya keterkaitan antara terapi antiemetik 

dengan data klinis pasien cedera otak. 

3. Mengidentifikasi adanya DRPs dalam penggunaan 

antiemetik pada pasien cedera otak. 

 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Ilmu Pengetahuan 

Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi gambaran dan informasi secara umum terkait pemberian 

terapi antiemetik pada pasien cedera otak, serta dapat digunakan 

sebagai data untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI STUDI PENGGUNAAN ... NATASHA ERA RADITA



7 

 
1.4.2 Instansi Terkait 

Bagi RSUD Dr. Soetomo Surabaya, data hasil penelitian 

diharapkan dapat digunakan sebagai saran atau masukan dalam 

upaya peningkatan layanan kesehatan terutama dibidang kefarmasian 

terkait kasus cedera otak.  
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