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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar belakang masalah 

Cardiopulmonary bypass (CPB) merupakan sirkuit ekstrakorporeal yang 

berfungsi memberi dukungan sirkulasi hemodinamik dan respirasi dengan 

pengaturan suhu tertentu, untuk memfasilitasi operasi jantung dan pembuluh darah 

besar. CPB sering digunakan pada prosedur operasi jantung terbuka, namun dapat 

mengganggu sistem hemostasis. Hal tersebut disebabkan karena darah yang 

berkontak langsung dengan alat, lama pemakaian CPB, hemodilusi, konsumsi 

antiplatelet dan/atau antikoagulan pre-operasi, heparinisasi selama CPB, dan 

hipotermia (Gorlinger et al., 2013; Deppe et al., 2016; Sharma et al., 2018).  

Komplikasi yang diakibatkan oleh pemakaian CPB dapat berupa perdarahan 

atau trombosis. Perdarahan masif dan berkelanjutan memerlukan pemberian terapi  

komponen darah,  bahkan beberapa kasus tertentu memerlukan pembedahan ulang 

(Bojar, 2010). Volume perdarahan yang secara klinis tidak signifikan memang tidak 

memerlukan terapi intervensi hemostasis (Bojar, 2010), namun perlu diwaspadai 

bila ditemukan kondisi hiperkoagulabilitas. Trombosis merupakan manifestasi 

klinis dari hiperkoagulabilitas yang jarang ditemukan pasca operasi jantung dengan 

CPB, namun temuan ini juga sangat berbahaya bagi pasien (Neira et al., 2007).  

Data dari Departemen BTKV RSUD Dr Soetomo (2019) menunjukkan  

hampir semua operasi jantung memerlukan CPB yaitu sebesar 99,7% (2017) dan  

96,5% (2018) dari seluruh operasi jantung terbuka. Hal tersebut menunjukkan besar 
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kemungkinan timbulnya gangguan hemostasis. Angka komplikasi perdarahan 

pasca operasi jantung dengan CPB sebesar 6,5% pada tahun 2017 dan 6%  pada 

tahun 2018. 

Pemeriksaan hemostasis yang tepat diperlukan untuk mendeteksi gangguan 

hemostasis pada pasien pasca operasi jantung dengan CPB. Pemeriksaan  faal 

koagulasi yang rutin dipakai di RSUD Dr Soetomo adalah activated partial 

thromboplastine time (APTT) dan plasma prothrombin time (PPT). Durasi 

pemeriksaan yang lama menyebabkan pemeriksaan ini memiliki keterbatasan real-

time monitoring sehingga memperlambat pemberian informasi  untuk menentukan 

tindakan selanjutnya. Kelemahan yang lain, pemeriksaan ini hanya mengetahui 

gangguan faktor koagulasi saja  (Deppe et al, 2016; Ozolina et al, 2012). 

  Batas nilai APTT dan PPT  yang abnormal untuk penentuan pemberian 

intervensi hemostasis pada perdarahan masif belum bisa ditentukan dan 

pemeriksaan ini juga terbatas secara klinis (Bolliger et al., 2017).  

Thromboelastography (TEG) merupakan pemeriksaan POCT yang menilai 

secara  global meliputi pembentukan, kekuatan, dan stabilitas bekuan melalui 

pengukuran fungsi koagulasi, fungsi platelet, interaksi platelet-fibrinogen, dan 

fibrinolisis. Hasil pemeriksaan TEG lebih singkat berupa grafik yang 

menggambarkan profil koagulasi dan fibrinolisis pasien, dengan parameter R time, 

K time,  angle, MA dan LY30. TEG merupakan pemeriksaan real time monitoring 

yang membantu klinisi menentukan kapan pemberian terapi terutama untuk operasi 

menggunakan CPB. TEG juga dapat membedakan penyebab perdarahan apakah 
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berasal dari operasi atau karena koagulopati (Wikkelsoe et al, 2011; Semon et al, 

2014).  

Parameter R time TEG menunjukkan waktu yang dibutuhkan untuk 

memulai pembentukan bekuan yang dapat dideteksi oleh alat dan dipengaruhi oleh 

faktor koagulasi.  Parameter ini serupa dengan yang dideteksi di pemeriksaan APTT 

dan PPT (Karon, 2014). 

Penelitian mengenai hubungan nilai APTT, PPT, dan TEG dengan volume 

perdarahan pada pasien dewasa pasca operasi jantung dengan CPB belum pernah 

dilakukan di RSUD Dr Soetomo.  

1.2   Rumusan masalah 

1. Apakah terdapat hubungan antara nilai APTT, PPT, dan TEG dengan volume 

perdarahan pada pasien dewasa pasca operasi jantung menggunakan CPB?  

2. Apakah ada hubungan APTT dan PPT dengan TEG R time pada pasien dewasa 

pasca operasi jantung menggunakan CPB? 

1.3 Tujuan penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

 Menganalisis hubungan nilai APTT, PPT, dan TEG dengan volume 

perdarahan dan hubungan APTT dan PPT dengan TEG R time pada pasien dewasa 

pasca operasi jantung menggunakan CPB. 

1.3.2 Tujuan khusus  

1. Menganalisis hubungan nilai APTT dengan volume perdarahan pada pasien 

dewasa pasca operasi jantung menggunakan CPB. 
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2. Menganalisis hubungan nilai PPT dengan volume perdarahan pada pasien 

dewasa pasca operasi jantung menggunakan CPB. 

3. Menganalisis hubungan nilai TEG (R time, K time,  angle, MA, dan LY30) 

dengan volume perdarahan pada pasien dewasa pasca operasi jantung 

menggunakan CPB. 

4. Menganalisis hubungan nilai APTT dengan nilai TEG R time pada pasien 

dewasa pasca operasi jantung menggunakan CPB. 

5. Menganalisis hubungan nilai PPT dengan nilai TEG R time pada pasien dewasa 

pasca operasi jantung menggunakan CPB. 

1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1  Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan 

mengenai pengaruh pemakaian CPB terhadap sistem koagulasi pada operasi 

jantung dewasa dan memilih pemeriksaan yang sesuai. 

1.4.2  Manfaat Praktis 

Hasil pemeriksaan nilai APTT, PPT, dan TEG dapat dipakai sebagai 

pertimbangan untuk memilih metode skrining dan pemantauan adanya gangguan  

hemostasis yang tepat sebagai petunjuk bagi klinisi dalam memberikan terapi 

pasien pasca operasi jantung dewasa dengan CPB. 

1.4.3  Manfaat Bagi Subyek Penelitian 

Hasil pemeriksaan yang cepat dan menyeluruh dapat membantu dokter yang 

merawat pasien mengetahui penyebab gangguan hemostasis apakah berasal dari 

pembedahan atau nonpembedahan untuk memberikan terapi yang lebih tepat. 
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