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RINGKASAN 
 

Ilham Akbar, NIM.  166070300111020. Program Studi Magister Keperawatan Fakultas 
Kedokteran Universitas Brawijaya, Malang. Juni 2018. Analisis Nilai qSOFA (quick 
Sequential Organ Failure Assessment) dan Faktor Lain yang Berhubungan dengan 
Mortalitas Pasien Sepsis di Instalasi Gawat Darurat RSUD Jombang. Komisi Pembimbing 
Ketua: Prof. Dr. dr. Edi Widjajanto, MS, SpPK (K), Anggota: Ns. Mukhamad Fathoni, 
S.Kep, MNS 
 

Sepsis dianggap sebagai kombinasi dari infeksi dan systemic inflamatory 
response syndrome (SIRS) selama lebih dari dua dekade. Tingkat kejadian sepsis 
tahunan yang terjadi secara global mencapai 31,5 juta kasus, dengan 19,4 juta diantara 
kasus tersebut adalah sepsis berat, dan menyebabkan 5,3 juta meninggal. Walaupun 
adanya peningkatan perawatan suportif pada pasien dengan sepsis pada kondisi kritis, 
mortalitas tidak berubah secara signifikan selama satu abad terakhir dan tetap berada 
dalam kisaran 30% hingga 50%. Kriteria diagnostik dan definisi konsensus yang akurat 
memegang peranan penting dalam pengobatan intensif pasien dewasa dengan sepsis. 
Beberapa sistem skoring telah dibuat untuk mempermudah tenaga medis dalam 
memperkirakan tingkat kerusakan organ, salah satunya adalah quick Sequential Organ 
Failure Assessment (qSOFA) yang telah diklarifikasi oleh sepsis-3 taskforce dan sebagai 
sistem skoring yang digunakan untuk memprediksi kegagalan fungsi organ dan kematian 
pasien. Usia, jenis kelamin dan penyakit komorbid secara teori dapat berpengaruh 
terhadap kematian pasien dengan sepsis, sedangkan denyut nadi dan suhu tubuh 
digunakan sebagai indikator yang juga berperan dalam kematian pasien dengan sepsis. 
Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis nilai qSOFA (quick Sequential Organ 
Failure Assessment) dan faktor lain yang berhubungan dengan mortalitas pasien sepsis 
di Instalasi Gawat Darurat di RSUD Jombang. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu kuantitatif ini menggunakan 
desain observasi analitik dengan pendekatan retrospektif. Sampel yang digunakan 
adalah rekam medis pasien yang telah didiagnosa sepsis oleh dokter di IGD. Pemilihan 
sampel rekam medis disesuaikan dengan kriteria inklusi dan ekslusi. Penentuan sampel 
ditentukan dengan teknik consecutive sampling yaitu sebanyak 75 responden. Data 
rekam medik yang digunakan meliputi periode bulan Januari hingga Desember 2017 dan 
diambil datanya menggunakan lembar observasi untuk variabel independen dan sertifikat 
kematian untuk mengtahui mortalitas pasien. Penelitian dilakukan di ruang rekam medis 
RSUD Jombang pada bulan Januari 2018.  

Hasil dan analisis data pada penelitian ini meliputi analisis data univariat, bivariat 
dan multivariat.  Pada uji bivariat menggunakan kontingensi lambda dan chi square 
sedangkan pada uji multivariat menggunakan regresi logistik. Dari hasil uji bivariat 
menunjukkan bahwa variabel independen dengan mortalitas pasien sepsis berhubungan 
antara lain variabel usia memiliki p=0,030, jenis kelamin dengan p=0,000, suhu tubuh 
dengan p=0,041, frekuensi nadi dengan p=0,019, nilai qSOFA dengan p=0,000, dan 
penyakit komorbid dengan p=0,016. Hasil dari uji regresi logistik menunjukkan penyakit 
komorbid adalah variabel yang paling dominan berhubungan dengan mortalitas pasien 
sepsis dan meningkatkan 6,6 kali mortalitas pada pasien sepsis (OR=6,596, p=0,036). 

Penyakit komorbid yang dominan diderita oleh pasien sepsis adalah gagal ginjal 
dan diabetes, berikutnya penyakit komorbid yang berjumlah sedikit pada pasien sepsis 
adalah stroke gagal nafas yang disebabkan pneumonia, gagal jantung dan penyakit 
infeksi lainnya. Penyakit-penyakit komorbid atau penyerta sangat mempengaruhi 
prognosis pasien dengan sepsis. Diantaranya adalah gagal ginjal, PPOK dan 
hiperglikemi. Kombinasi dari sepsis dan gagal ginjal akut memiliki rasio mortalitas 70%, 
sedangkan pada pasien dengan sepsis saja tanpa riwayat gagal ginjal akut memiliki 
prosentase kematian 35% hingga 50%. Hal ini menandakan bahwa penyakit komorbid 
berpengaruh dengan mortalitas pasien sepsis. Karena secara etiologi, komponen 
penyakit komorbid diatas adalah menjadi pemberat kondisi pasien. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada hubungan antara faktor usia, jenis 
kelamin, suhu, frekuensi nadi, nilai qSOFA dan penyakit komorbid  dengan mortalitas 



viii 
 

pasien dengan sepsis. Penyakit komorbid merupakan faktor yang paling berhubungan 
dengan mortalitas pasien sepsis di IGD dibandingkan lima faktor yang lain. 
 Untuk mengurangi mortalitas pasien sepsis, metode yang digunakan untuk 

mengenali tanda-tandanya haruslah dipahami seorang perawat terutama di unit gawat 

darurat. Perawat sebagai tenaga medis di garda terdepan pelayanan kesehatan dituntut 

untuk dapat mengambil keputusan dan memberikan tindakan yang tepat dan cepat. 

Dengan menggunakan sistem penilaian yang tepat salah satunya menggunakan qSOFA 

dan beberapa indikator non-laboratorik lainnya diharapkan dapat membantu perawat 

mengenali tanda-tanda mortalitas dengan lebih cepat sehingga keputusan yang harus 

diambil terkait dengan penanganan pasien akan lebih cepat dan maksimal.  
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SUMMARY 

 

Ilham Akbar, NIM. 166070300111020. Program Studi Magister Keperawatan, Fakultas 
Kedokteran, Universitas Brawijaya, Malang, Juni 2018. qSOFA Score Analysis (quick 
Sequential Organ Failure Assessment) and Another Factors Related with Mortality in 
Patients with Sepsis in Emergency Department on Jombang General Hospital. 
Supervisor Chairman: Prof. Dr. dr. Edi Widjajanto, MS, SpPK (K), member: Ns. 
Mukhamad Fathoni, S.Kep, MNS 

 

Sepsis was supposed to be a combination of infection and systemic inflamatory 

response syndrome (SIRS) for more than twenty years. The annual prevalence of sepsis 

globally reached 31,5 million cases, with 19,4 millions were severe sepsis, and caused 

5,3 million of them dead. There were no significant changes related to its mortality on the 

last decade and stayed approximately 30 to 50%, eventough there were a increasing 

supportive treatment on critically sepsis patients. Accurate diagnostic criteria and 

consensus definitions hold a major role to adult patients with sepsis’s treatment. Some of 

the scoring system has been made to facilitate medical personel to estimate patient with 

sepsis organ disfungtion, one of them was quick Sequential Organ Failure Assessment 

(qSOFA) that has been clarified by sepsis-3 taskforce as a scoring system used to predict 

organ failure and even mortality on patients with sepsis. Age, gender, and comorbid 

disease theoritically related with mortality on patients with sepsis, while heart rate and 

body temperature used as indicators that related to mortality in sepsis patient. The aim of 

the research was to analyze qSOFA Score (quick Sequential Organ Failure Assessment) 

and Another Factors Related with Mortality in Patients with Sepsis in Emergency 

Department on Jombang General Hospital. 

Methodology that used in this research was quantitative used analytical 

observational design with retrospective approach. Sample used in this research were 

medical records of patients that has diagnosed with sepsis by doctor in emergency 

department. Sample selection in this research matched with its inclusion and exclusion 

criteria. This research used consecutive technique sampling with 75 medical records of 

patients with sepsis. Medical record’s data collected using observational sheets for 

independent variable and death sertificate to identify patient’s mortality. Medical records 

that included in this research was in terms of January to Desember 2017. Data collected 

in medical record’s room of Jombang General Hospital in January 2018. 

The result and data analysis in this research contained univariate, bivariate and 
univariate data analysisi. Bivariate test that using contigency lamda and chi square in 
other hand multivariate test used logistic regresy. Bivariate test showed that independent 
variable related with mortality of patients with sepsis which were age (p=0,030), gender 
(p=0,000), body temperature (p=0,041), heart rate (p=0,019), qSOFA score (p=0,000), 
and comorbid disease (p=0,016). Logistic regresy test showed that comorbid disease 
increased 6,6 times mortality in patients with sepsis (OR=6,596, p=0,036). 

Comorbid disease that dominantly found in patients with sepsis were chronic 
kidney disease and diabetes mellitus, another disease that minor found in patients with 
sepsis were stroke, apnea by pneumonia, heart disease, and another infectious disease. 
Comorbid disease highly related with sepsis prognosis, which were chronic kidney 
disease, COPD and hyperglycemia. Combination of sepsis with chronic kidney disease 
has 70% mortality risk. On the other hand, sepsis patients without kidney disease has 
only 35 to 50% mortality. This means that comorbid disease related with mortality in 
patients with sepsis due to aggravate their condition. 

The conclussion of this research were, there were association within factors that 
are age, gender. Body temperature, heart rate, qSOFA score, and comorbid disease with 
mortality on patients with sepsis. However comorbid disease proved to be the most 



x 
 

associated factors related with mortality on patients with sepsis in emergency department 
more than another five. 

To reduce mortality in patients with sepsis, methode that used to recognize its 
signs has to be understood by the nurse especially those who worked in emergency 
department. Nurse as the front line medical officer in healthcare expected to have a great 
decision making and thus choosing an accurate  treatment. Using a proper scoring 
system which was qSOFA and some of non-laboratoric indicator expected to help the 
nurses to recognize signs of mortlaity faster, thus decision making related to patient’s 
treatment will be maximize and faster.  
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ABSTRAK 

Akbar, Ilham. 2018. Analisis Nilai qSOFA (quick Sequential Organ Failure 
Assessment) dan Faktor Lain yang Berhubungan dengan Mortalitas Pasien 
Sepsis di Instalasi Gawat Darurat di RSUD Jombang. Tugas Akhir, 
Program Studi Magister Keperawatan, Fakultas Kedokteran Universitas 
Brawijaya. Pembimbing: (1) Prof. Dr. Dr. Edi Widjajanto, Ms, SpPK (K) (2) 
Ns. Mukhamad Fathoni, S.Kep, MNS 

 
Mortalitas pasien dengan sepsis meningkat secara drastis dengan tingkat 

keparahannya. Ada banyak faktor yang yang menjadi pertanda perburukan 
kondisi maupun kematian pasien dengan sepsis. Seorang perawat diharapkan 
dapat menjadi lini terdepan di unit gawat darurat untuk dapat memprediksi 
mortalitas pasien dengan sepsis untuk menentukan tindakan definitif dengan 
segera tanpa melakukan pemeriksaan laboratorium. Tujuan dari penelitian ini 
adalah menganalisis nilai qSOFA (quick Sequential Organ Failure Assessment) 
dan faktor lain yang berhubungan dengan mortalitas pasien sepsis di Instalasi 
Gawat Darurat di RSUD Jombang. Metode penelitian pada penelitian ini adalah 
kuantitatif ini menggunakan desain observasi analitik dengan pendekatan 
retrospektif. Sampel menggunakan rekam medis pasien dengan sepsis 
disesuaikan dengan kriteria inklusi dan ekslusi dan ditentukan dengan teknik 
consecutive sampling yaitu sebanyak 75 responden. Analisis bivariat yang 
dilakukan pada penelitian ini menggunakan kontigensi lambda dan chi square, 
sedangkan analisis multivariat menggunakan regresi logistik. Dari hasil uji 
bivariat menunjukkan bahwa variabel independen dengan mortalitas pasien 
sepsis berhubungan antara lain variabel usia memiliki p=0,030, jenis kelamin 
dengan p=0,000, suhu tubuh dengan p=0,041, frekuensi nadi dengan p=0,019, 
nilai qSOFA dengan p=0,000, dan penyakit komorbid dengan p=0,016. Hasil dari 
uji regresi logistik menunjukkan penyakit komorbid adalah variabel yang paling 
dominan berhubungan dengan mortalitas pasien sepsis dan meningkatkan 6,6 
kali mortalitas pada pasien sepsis (OR=6,596, p=0,036). Kesimpulan dalam 
penelitian ini adalah ada hubungan antara faktor usia, jenis kelamin, suhu, 
frekuensi nadi, nilai qSOFA dan penyakit komorbid  dengan mortalitas pasien 
dengan sepsis. Penyakit komorbid merupakan faktor yang paling berhubungan 
dengan mortalitas pasien sepsis di IGD dibandingkan lima faktor yang lain. 
 
Kata Kunci: Sepsis, usia, jenis kelamin, suhu, frekuensi nadi, nilai qSOFA, 

penyakit komorbid, mortalitas 
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ABSTRACT 

Akbar, Ilham. 2018. qSOFA Score Analysis (quick Sequential Organ Failure 
Assessment) and Another Factors Related with Mortality in Patients with 
Sepsis in Emergency Department on Jombang General Hospital. Final 
Project, Master of Nursing, Faculty of medicine, Brawijaya University. 
Supervision  Commision Chairman: (1) Prof. Dr. Dr. Edi Widjajanto, Ms, 
SpPK (K) (2) Ns. Mukhamad Fathoni, S.Kep, MNS 

 
Mortality in patients with sepsis increase drastically as well as its severity. 

There were many factors that lead the patients with sepsis’s prognosis to be 
worse or even death. A nurse expected to be the front line to predict mortality on 
patients with sepsis to determine immediate definitive treatment without doing 
labolatory test. Goal of this research was to analyze qSOFA (quick Sequential 
Organ Failure Assessment) and another factors related with mortality in patients 
with sepsis in emergency department on jombang general hospital. Method that 
used in this quantitative research used analitical observative design with 
retrospective approach. Sample that used in this research using medical records 
of patient with sepsis match with it’s inclusion and exclusion criteria with 
consecutive technique sampling  as many as 75 respondent. Bivariate analysis 
that used in this research used contigensy lambda and chi square test, while the 
multivariate analysis using logistic regresi. Bivariate test showed that 
independent variable related with mortality of patients with sepsis which were age 
(p=0,030), gender (p=0,000), body temperature (p=0,041), heart rate (p=0,019), 
qSOFA score (p=0,000), and comorbid disease (p=0,016). Logistic regresy test 
showed that comorbid disease increased 6,6 times mortality in patients with 
sepsis (OR=6,596, p=0,036). The conclusion of this research were age, gender, 
body temperature, heart rate, qSOFA score and comorbid disease were retated 
with mortality in patients with sepsis. However, comorbid disease was the most 
related factors with mortality in patient with sepsis in emergency department than 
another five. 
 
Keywords: Sepsis, age, gender, body temperature, heart rate, qSOFA score, 

comorbid disease, mortality  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Secara konsep, sepsis merupakan kondisi disfungsi organ yang 

mengancam jiwa dan merupakan akibat dari respon infeksi yang menyebabkan 

kegagalan regulasi pada pasien (Angus et al, 2013). Sepsis merupakan pathway 

utama yang mengarah kepada kematian pasien ditinjau dari proses infeksi. 

Insidensi global yang tercatat di rumah sakit terkait menunjukkan perawatan 

sepsis sebanyak 437 (dengan mortalitas 17%) dan sepsis berat adalah sejumlah 

270 (mortalitas 26%) kasus per 100.000 orang pertahun (Evangelos et al, 2016).  

Sepsis dianggap sebagai kombinasi dari infeksi dan systemic inflamatory 

response syndrome (SIRS) selama lebih dari dua dekade. Tingkat kejadian 

sepsis tahunan yang terjadi secara global mencapai 31,5 juta kasus, dengan 

19,4 juta diantara kasus tersebut adalah sepsis berat, dan menyebabkan 5,3 juta 

meninggal (Fleischmann et al, 2016). Setiap tahunnya, terjadi kurang lebih 

750.000 kasus sepsis berat yang muncul, an 435,000 diantaranya berkembang 

menjadi syok septik. Walaupun adanya peningkatan perawatan suportif pada 

pasien dengan sepsis pada kondisi kritis, mortalitas tidak berubah secara 

signifikan selama satu abad terakhir dan tetap berada dalam kisaran 30% 

hingga 50%. Perkiraan biaya yang dikeluarkan perkasus sepsis adalah sekitar 

22.100 dollar US (kurang lebih Rp. 298.637.300,-) (Angus et al, 2001: Dellinger, 

2003). 

Kondisi sepsis berat dan syok sepsis adalah sebuah permasalahan 

kegawatan mayor yang mengenai berjuta-juta penduduk di seluruh dunia di 

setiap tahunnya, membunuh dengan perbandingan satu banding empat (atau 



bahkan lebih) dengan tingkat insidensi yang terus meningkat (Angus et al, 2000; 

Dellinger et al, 2003; Martin et al, 2000; Linde-Zwirble et al, 2004 dan 

Dombrovskiy et al, 2007). Syok sepsis dapat diidentifikasi jika hipotensi pada 

sepsis (tekanan darah sistolik <90 mmHg) tidak membaik bahkan dengan 

dilakukannya resusitasi cairan yang adekuat (Surviving Sepsis Campaign, 2012). 

Hal ini menandakan bahwa kondisi syok sepsis secara umum mempengaruhi 

peran kardiovaskular dengan dimanifestasikan oleh penurunan tekanan darah 

sistolik pada pasien.  

Kriteria diagnostik dan definisi konsensus yang akurat memegang 

peranan penting dalam pengobatan intensif pasien dewasa dengan sepsis. 

Beberapa sistem skoring telah dibuat untuk mempermudah tenaga medis dalam 

memperkirakan tingkat kerusakan organ, salah satunya adalah quick Sequential 

Organ Failure Assessment (qSOFA) yang telah diklarifikasi oleh sepsis-3 

taskforce dan sebagai sistem skoring yang digunakan untuk memprediksi 

kegagalan fungsi organ dan kematian pasien (Raith et al, 2017). Nilai quick 

Sequential Organ Failure Assessment (qSOFA) muncul sebagai alat untuk 

mengidentifikasi pasien dengan sepsis dengan resiko tinggi kematian jangka 

pendek ditinjau dari observasi awal yang dilakukan di unit gawat darurat.  Target 

penentuan skor qSOFA sangat mudah diaplikasikan secara bedside dan 

menggunakan 3 kriteria klinis dengan masing-masing 1 poin jika karakteristiknya 

tampil, yaitu meliputi RR ≥ 22x/m, tekanan darah sistol ≤ 100 mmHg, dan 

perubahan tingkat kesadaran atau skor GCS kurang dari 15 dengan kriteria skor 

0 untuk prediksi mortalitas rendah dan 3 untuk prediksi mortalitas tinggi 

(Moskovitz et al, 2017). 

Sistem prediksi mortalitas pada pasien sepsis menggunakan qSOFA 

meminimalkan sistem skoring dan hanya melibatkan parameter yang tidak 

tergantung dari hasil tes laboratorium, hasil yang diharapkan adalah sebuah 



pengkajian yang dapat dilakukan lebih mudah, intervensi dapat dilakukan lebih 

awal dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat sehingga dapat 

menurunkan resiko kematian secara umum (Wang et al, 2016). Pernyataan di 

atas di perkuat oleh penilitian yang diimplementasikan sebelumnya yang 

menyebutkan bahwa peningkatan subvariabel koagulasi, renal, dan hepatik tidak 

menghasilkan korelasi yang signifikan terhadap mortalitas. Dari analisis 

multivariat yang dilakukan pada sistem skoring sebelumnya (SOFA) dengan 

menggunakan regresi logistik didapatkan bahwa komponen penilaian yang 

paling berpengaruh terhadap kematian adalah komponen neurologis, 

pernafasan dan kardiovaskular.  

Penelitian yang di kerjakan oleh Arbiyantara et al (2017) membuat  

perbandingan efektifitas dan efisiensi antara penggunaan SOFA dan qSOFA 

pada pasien sepsis dan non-sepsis di Rumah Sakit Sanglah Bali. Dari penelitian 

ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem skoring qSOFA sama efektifnya dan 

sama akuratnya dalam memprediksi mortalitas pasien dibandingkan dengan 

sistem skoring pendahulunya yaitu SOFA, namun dari segi efisiensi, qSOFA 

lebih direkomendasikan karena mudah diaplikasikan dan tidak membutuhkan 

pemeriksaan laboratorium. Penggunaan qSOFA pada ranah kegawatdaruratan 

sangat penting, qSOFA sebagai alat pengkajian resiko lebih spesifik terhadap 

mortalitas pasien dibandingkan alat ukur pendahulunya (SIRS) jika diterapkan di 

ruang gawat darurat (Henning et al, 2017). 

 Dari data frekuensi usia yang mengalami sepsis yang dianalisis secara 

retrospektif menggunakan sertifikat kematian ditemukan beberapa hasil yang 

signifikan terkait dengan mortalitas pasien sepsis menurut usia. Berdasarkan 

data yang diambil terkait dengan sebab-sebab kematian pada rentang tahun 

1999–2014, dihitung jumlah total 2,470,666 kematian (6% dari total seluruh 

kematian) terdata menderita sepsis sebagai penyebab utama kematian. Dari data 



tersebut diperkirakan 49% berusia 65–84 tahun, 26% berusia ≥ 85 tahun, dan 

25% berusia 25–64 tahun (4% berusia 25–44 tahun, dan 21% berusia 45–64 

tahun). Sementara itu kurang lebih 1% dari pasien yang meninggal berusia <25 

tahun (Epstein et al, 2017). Data diatas didukung oleh penelitian  Fleischmann et 

al (2016) menjelaskan bahwa usia memegang peranan dalam mortalitas pasien 

sepsis pada setting intrahospital. Dari penelitian ini ditemukan bahwa sejalan 

dengan peningkatan usia, prosentase maksimum mortalitas pada pasien dengan 

sepsis mencapai 36,5% sedangkan mortalitas pasien sepsis berat mencapai 

60,3%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa usia pasien adalah satu dari 

beberapa faktor  yang berkaitan dengan mortalitas pasien sepsis. 

Jenis kelamin juga sangat mempengaruhi mortalitas pada pasien dengan 

sepsis. Pasien sepsis dengan jenis kelamin laki-laki memiliki kemungkinan 

meninggal 70% lebih tinggi dibandingkan dengan pasien dengan jenis kelamin 

perempuan. Tingginya mortalitas pada pria dikaitkan dengan perbedaan 

kemungkinan infeksi pada organ respiratori dan lebih tingginya level plasma IL-6 

dibanding pasien berjenis kelamin perempuan dengan sepsis (Nosheen et al, 

2014). 

Suhu tubuh pasien baik rendah maupun tinggi menentukan mortalitas dan 

prognosis pasien dengan sepsis. Saat pasien datang ke rumah sakit, demam 

adalah tanda-tanda yang paling sering muncul pada pasien dengan dengan 

SIRS, sepsis, sepsis berat dan syok sepsis (Rivers et al, 2001). Surviving Sepsis 

Campaign Guidelines tahun 2012 yang menyebutkan bahwa parameter suhu 

tubuh hampir selalu ada pada setiap jenis sepsis. Dari sini dapat disimpulkan 

bahwa variasi pada suhu tubuh pasien mempengaruhi prognosis penyakit 

terutama pada sepsis (Maria et al, 2005: Dellinger et al, 2013). 

Pada beberapa parameter pengukuran prediktor mortalitas, frekuensi 

nadi juga memegang peranan penting dalam memprediksi kematian pasien 



dengan sepsis. Sebagai contoh pada indikator parameter SIRS (> 90x/m) dan 

LODS (140-159; ≥ 160; < 30) menggunakan nadi sebagai parameter utama 

penegakan diagnosis dan juga prediktor mortalitasnya (April et al, 2016). 

Penyakit-penyakit komorbid atau penyerta sangat mempengaruhi 

prognosis pasien dengan sepsis. Diantaranya adalah gagal ginjal, PPOK dan 

hiperglikemi. Kombinasi dari sepsis dan gagal ginjal akut memiliki rasio mortalitas 

70%, sedangkan pada pasien dengan sepsis saja tanpa riwayat gagal ginjal akut 

memiliki prosentase kematian 35% hingga 50%. Hal ini menandakan bahwa 

penyakit komorbid berpengaruh dengan mortalitas pasien sepsis. Karena secara 

etiologi, komponen penyakit komorbid diatas adalah menjadi pemberat kondisi 

pasien (Schrier & Wang, 2004).  

Penyakit paru obstruksi kronis (chronic obstruction pulmonary 

disease/COPD) adalah salah satu penyakit yang dapat menyebabkan kegagalan 

fungsi pernafasan terlebih pada pasien dengan sepsis. Menurut riset yang 

diaplikasikan oleh Liao et al (2015), pada pasien dengan COPD akan 

menginduksi tidak hanya kegagalan fungsi paru namun juga jantung dan organ 

lainnya. Pada penelitian ini juga didapatkan hasil yang menyatakan bahwa dari 

kurang lebih 15.000 partisipan, pasien sepsis dengan COPD ditemukan pada 

sekitar 4700 pasien, sedangkan pada pasien dengan sepsis parah sejumlah 565 

pasien. Usaha mengontrol gula darah dengan baik akan mengurangi resiko 

kematian pasien, hal ini juga akan membawa dampak yang besar terkait dengan 

keselamatan pasien dengan sepsis karena pada pasien sepsis dibarengi dengan 

kegagalan fungsi organ (van der Berghe et al, 2001).  

Berdasarkan data studi pendahuluan yang didapatkan oleh peneliti di 

instalasi gawat darurat RSUD Jombang tertanggal 1 - 31 Juli 2017, didapatkan 

informasi bahwa pasien dengan diagnosis sepsis (disebabkan bakteri gram 

negatif) masuk dalam peringkat 4 dalam 10 besar penyakit pada instalasi gawat 



darurat dengan jumlah kunjungan 52 pasien (38 kasus baru dan 14 kasus lama). 

Jumlah pasien sepsis pada bulan Februari-November 2017 berjumlah 257, 

dengan karakteristik pasien sepsis berusia > 20 tahun sejumlah 242 pasien. Dari 

total pasien tersebut, 79 orang meninggal dan 163 pasien lainnya pulang paksa 

atau sembuh. Selain itu data perperal sepsis (infeksi postpartum) menduduki 

peringkat 10 dengan jumlah kunjungan 37 pasien (24 kasus baru dan 13 kasus 

lama). Dari data di atas maka peneliti mencoba untuk mengambil penelitian 

terkait dengan analisis nilai qSOFA (quick Sequential Organ Failure 

Assessment) dan faktor lain yang berhubungan dengan mortalitas pasien sepsis 

di Instalasi Gawat Darurat di RSUD Jombang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah analisis nilai qSOFA 

(quick Sequential Organ Failure Assessment) dan faktor lain berhubungan 

dengan mortalitas pasien sepsis di Instalasi Gawat Darurat di RSUD 

Jombang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

      1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum pada penelitian ini yaitu untuk menganalisis nilai qSOFA 

(quick Sequential Organ Failure Assessment) dan faktor lain yang 

berhubungan dengan mortalitas pasien sepsis di Instalasi Gawat 

Darurat di RSUD Jombang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

   Tujuan khusus yang disepakati dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi hubungan antara nilai qSOFA dengan mortalitas 

pasien sepsis di Instalasi Gawat Darurat RSUD Jombang 



2. Mengidentifikasi hubungan antara usia dengan mortalitas pasien 

sepsis di Instalasi Gawat Darurat RSUD Jombang. 

3. Mengidentifikasi hubungan antara jenis kelamin dengan mortalitas 

pasien sepsis di Instalasi Gawat Darurat RSUD Jombang. 

4. Mengidentifikasi hubungan antara suhu tubuh dengan mortalitas 

pasien sepsis di Instalasi Gawat Darurat RSUD Jombang. 

5. Mengidentifikasi hubungan antara frekuensi nadi dengan mortalitas 

pasien sepsis di Instalasi Gawat Darurat RSUD Jombang. 

6. Mengidentifikasi hubungan antara penyakit komorbid dengan 

mortalitas pasien sepsis di Instalasi Gawat Darurat RSUD 

Jombang. 

7. Menganalisis faktor yang paling berhubungan dengan mortalitas 

pasien sepsis di Instalasi Gawat Darurat RSUD Jombang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

       1.4.1  Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan, 

tambahan di bidang keilmuan, studi literatur, data dan referensi 

kepustakaan sebagai dasar pengembangan penelitian selanjutnya 

untuk meningkatkan kualitas perawatan melalui pengenalan tanda dan 

kecenderungan mortalitas pada pasien dengan diagnosa sepsis di 

Instalasi Gawat Darurat dengan menggunakan nilai qSOFA dan faktor 

lain yang berpengaruh.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Keperawatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber 

informasi dan rujukan terutama perawat pendidik untuk 



memberikan pendidikan berupa pengetahuan tentang 

penggunaan sistem skor menggunakan qSOFA dan faktor lain 

pada pasien kegawatan dengan sepsis. Pengetahuan ini 

sangat penting diterapkan dalam keperawatan disebabkan 

metode skor qSOFA dan komponen faktor lainnya mudah 

dilaksanakan dan nantinya dapat diaplikasikan oleh perawat 

pada IGD. Dengan memahami faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi prognosis pasien dengan sepsis maka 

kecenderungan mortalitas pada pasien sepsis dapat lebih 

cepat dikenali dan keputusan petugas medis dalam pelayanan 

kegawatdaruratan akan meningkat. Semisal pasien dengan 

mortalitas rendah akan dapat ditingkatkan pelayanannya 

supaya prosentase mortalitasnya tidak meningkat. Sedangkan 

jika pasien datang dengan resiko mortalitas tinggi, maka 

petugas medis di IGD dapat menentukan keputusan 

pelaksanaan triase dengan lebih baik dan cepat. 

1.4.2.2 Bagi Instansi Tempat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini mampu menjadi tambahan informasi, 

studi literatur serta pengembangan penelitian tentang nilai 

qSOFA (quick Sequential Organ Failure Assessment) dan 

faktor lain yang berhubungan dengan mortalitas pasien sepsis 

di Instalasi Gawat Darurat. 

1.4.2.3 Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini jika diaplikasikan pada ranah keperawatan 

gawat darurat maka akan semakin meningkatkan kualitas 

pelayanan klinis sehingga akan berdampak pada peningkatan 



kualitas hidup pasien melalui pengenalan tanda 

kecenderungan mortalitas pada pasien sepsis. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Sepsis 

2.1.1 Definisi Sepsis 

Sepsis adalah kondisi disfungsi organ yang mengancam jiwa 

sebagai hasil dari respon infeksi yang mengakibatkan kegagalan 

regulasi pada pasien (Angus et al, 2013). Menurut Surviving Sepsis 

Campaign tahun 2012 menjelaskan bahwa sepsis adalah sebuah 

respon sistemik yang mengarah kepada kondisi sepsis berat (ditandai 

dengan disfungsi organ akut sekunder dari kecurigaan terhadap infeksi 

maupun dari infeksi yang terdokumentasi secara faktual), sepsis berat 

didefinisikan sebagai sepsis ditambah dengan kondisi hipoperfusi 

jaringan dan disfungsi organ yang disebabkan oleh sepsis tersebut; di 

lain hal, syok septik merupakan sepsis berat ditambah kondisi 

hipotensi yang tidak dapat dipulihkan dengan terapi resusitasi cairan 

(Dellinger et al, 2013).   

Berdasarkan hasil dari konferensi konsensus internasional ke-3 

yang dipublikasikan pada tahun 2016, sepsis artikan sebagai disfungsi 

organ yang membahayakan jiwa yang disebabkan oleh adanya respon 

gangguan regulasi pada pasien dikarenakan proses infeksi, sedangkan 

syok sepsis merupakan kelanjutan dari sepsis dimana kelainan atau 

ketidaknormalan dari sirkulasi, seluler dan metabolik dikaitkan dengan 

peningkatan resiko mortalitas (Esposito et al, 2017). Parameter klinik 

yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pasien dengan syok 
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sepsis adalah pemberian vasopresor untuk menjaga stabilitas MAP 

(mean arterial pressure) pada 65 mmHg atau diatasnya dan level 

serum laktat diatas 2 mmol/L (> 18 mg/dL) tanpa adanya kondisi 

hipovolemia (Singer et al, 2016: Gotts et al, 2016). 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sepsis adalah kondisi 

dimana tubuh mengalami disfungsi organ dikarenakan 

ketidaknormalan dalam respon regulasi yang disebabkan oleh proses 

infeksi, sedangkan kondisi syok sepsis adalah kondisi dimana terjadi 

perburukan pada kondisi pasien dengan sepsis sehingga 

menyebabkan ketidaknormalan sirkulasi, seluler maupun metabolik 

dan sangat mengancam jiwa. 

2.1.2 Epidemiologi Sepsis 

Insidensi global yang tercatat di rumah sakit terkait menunjukkan 

perawatan sepsis sebanyak 437 (dengan mortalitas 17%) dan sepsis 

berat adalah sejumlah 270 (mortalitas 26%) kasus per 100.000 orang 

pertahun (Evangelos et al, 2016). Tingkat kejadian tahunan yang 

terjadi secara global mencapai 31,5 juta kasus, dengan 19,4 juta 

diantara kasus tersebut adalah sepsis berat, dan menyebabkan 5,3 

juta meninggal (Fleischmann et al, 2016). Setiap tahunnya, terjadi 

kurang lebih 750.000 kasus sepsis berat yang muncul, an 435,000 

diantaranya berkembang menjadi syok septik. Walaupun adanya 

peningkatan perawatan suportif pada pasien dengan sepsis pada 

kondisi kritis, mortalitas tidak berubah secara signifikan selama satu 

abad terakhir dan tetap berada dalam kisaran 30% hingga 50%. 

Perkiraan biaya yang dikeluarkan perkasus sepsis adalah sekitar 

22.100 dollar US (kurang lebih Rp. 298.637.300,-), yang berdampak 
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pada ekonomi Amerika Serikat kira-kira 17 miliar dollar pertahun 

(Angus et al, 2001: Dellinger, 2003). 

Kondisi sepsis berat dan syok sepsis adalah sebuah 

permasalahan kegawatan mayor yang mengenai jutaan orang di 

seluruh dunia setiap tahunnya, membunuh satu dari empat (atau 

bahkan lebih) dengan tingkat insidensi yang terus meningkat (Angus et 

al, 2000; Dellinger et al, 2003; Martin et al, 2000; Linde-Zwirble et al, 

2004 dan Dombrovskiy et al, 2007). 

Angka kejadian dari penyakit infeksi cenderungyang masih cukup 

tinggi walaupun terapi pengobatan dan pencegahan terhadap kejadian 

infeksi selalu berkembang. Antibiotik merupakan terapi infeksi yang 

menjadi salah satu obat yang diperkiraan sepertiga pasien rawat inap 

mendapat antibiotik dengan biaya mencapai 50% dari anggaran untuk 

obat di rumah sakit dan hingga saat ini paling banyak diresepkan 

(Juwono & Prayitno, 2003). Angka kejadian sepsis di Indonesia masih 

tinggi 8,7 hingga mencapai 30,29% dengan angka mortalitas 11,56% 

sampai 49,9%. Berdasarkan perkiraan World Health Organization 

(WHO) terdapat 10 juta mortalitas neonatus setiap tahun pada 130 juta 

bayi yang lahir setiap tahunnya. Kejadian sepsis yang ada di Indonesia 

beredar antara 1,5-3,72% pada beberapa rumah sakit rujukan di 

Indonesia seperti RS Cipto Mangunkusumo, sedangkan angka 

mortalitas berkisar antara 37,09-80% (Aulia et al, 2003). 

2.1.3 Etiologi Sepsis 

Penyebab dari sepsis merupakan bakteri gram negatif dan inti 

utamanya dapat berasal dari saluran genitourinarium, saluran  empedu 

dan saluran gastrointestinal yang lalu menyebar ke struktur yang 

berdekatan, seperti dalam penyakit peritonitis, setelah perforasi 



4 
 

apendikal, bisa berpindah dari perineum ke arah uretra atau kandung 

kemih. Sedangkan bakteri gram (+) timbul melalui infeksi dari kulit, 

saluran pernafasan dan juga berasal dari luka terbuka, seperti luka 

terbuka (Sudoyo et al, 2009). 

Sepsis diakibatkan karena infeksi bakteri (meskipun sepsis bisa 

diakibatkan oleh virus, atau lebih sering oleh jamur). Mikroorganisme 

kausal yang paling sering dijumpai pada pasien dewasa adalah 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus, dan Streptococcus 

pneumonia. Spesies Enterococcus, Klebsiella, dan Pseudomonas juga 

sering ditemukan. Umumnya, sepsis merupakan suatu interaksi yang 

kompleks antara efek toksik langsung dari mikroorganisme yang 

menjadi penyebab infeksi dan gangguan respons inflamasi normal dari 

host terhadap infeksi (Caterino et al, 2011) 

Kultur darah yang positif pada 20-40% kasus sepsis dan pada 40-

70% kasus syok septik. Dari kasus-kasus dengan kultur darah yang 

positif, terdapat hingga 70% isolat yang ditumbuhi oleh satu spesies 

bakteri gram positif atau gram negatif saja; sisanya ditumbuhi jamur 

maupun mikroorganisme campuran  yang lain. Kultur yang lain seperti 

dahak, urin, cairan serebrospinal, dan cairan pleura dapat 

mengungkapkan penyebab secara spesifik, tetapi daerah infeksi lokal 

yang memicu proses tersebut tidak dapat diakses oleh kultur (Runge et 

al, 2009; Fauci et al, 2009). 

Peningkatan insidensi sepsis yang lebih tinggi diakibatkan oleh 

bertambah tuanya populasi dunia, pasien-pasien yang menderita 

penyakit kronis dapat bertahan hidup lebih lama, frekuensi sepsis yang 

relatif tinggi berada di antara pasien-pasien AIDS, terapi medis 

(misalnya dengan glukokortikoid atau antibiotika), prosedur invasif 
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(misalnya pemasangan kateter), dan ventilasi mekanis. Sepsis dapat 

diawali oleh infeksi di bagian manapun dari tubuh (Fauci et al, 2009). 

Lokasi infeksi yang paling sering mengakibatkan sepsis adalah 

paru-paru, saluran kemih, perut, dan panggul. Jenis infeksi yang sering 

dihubungkan dengan sepsis yaitu: 

1) Infeksi paru-paru (pneumonia)  

2) Flu (influenza)  

3) Appendisitis 

4) Infeksi dinding saluran pencernaan (peritonitis)  

5) Infeksi kandung kemih, uretra, atau ginjal (infeksi traktus 

urinarius) 

6) Infeksi kulit, seperti selulitis, sering disebabkan ketika infus atau 

kateter telah dimasukkan ke dalam tubuh melalui kulit 

7) Infeksi pasca operasi  

8) Infeksi sistem saraf, seperti meningitis atau encephalitis. 

2.1.4 Manifestasi Klinis Pasien dengan Sepsis  

Saat datang ke rumah sakit pasien dapat ditemukan manifestasi 

klinis dengan SIRS, sepsis, sepsis berat dan syok sepsis. Demam 

adalah tanda-tanda yang paling sering muncul (Rivers et al, 2001). 

Manifestasi lain yang sering muncul pada pasien dengan sepsis berat 

meliputi takikardia, takipnea, hiperventilasi, oliguria, perubahan status 

mental, keterlambatan pengisian kapiler, dan teraba dingin, dan kulit 

yang pucat. Manifestasi tambahan yang muncul tergantung dari lokasi 

dari organ yang mengalami kegagalan. Pasien dengan sepsis dapat 

diidentifikasi baik di ruang gawat darurat, pada ruang perawatan 

Intensif (ICU), atau di ruang perawatan umum. Walaupun demikian di 

manapun gejala diidentifikasi, terapi definitif pada fase awal termasuk 
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resusitasi cairan agresif, antibiotik spektrum luas dan vasopressor 

merupakan kunci penyelamatan jiwa pasien. Karena sepsis adalah 

sindrom yang berkembang sejalan dengan bertambahnya waktu, 

melalaikan tanda dan gejala awal dapat menyebabkan peningkatan 

komplikasi dan perburukan dari prognosis penyakit (Roman et al, 

2004). 

Dalam jurnal penelitian mengenai konsep sepsis berat dan syok 

sepsis menyebutkan bahwa manifestasi disfungsi organ dan sistem 

yang muncul pada pasien dengan sepsis berat dan syok sepsis adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Manifestasi dan parameter disfungsi organ pada sepsis berat 
dan syok sepsis (Maria et al, 2015)   

Sistem/Organ Parameter Disfungsi Organ 

Cardiovascular Takikardi, penurunan tahanan vaskular sistemik, 
peningkatan indeks jantung, peningkatan laktat, 
MAP < 70, demam. 

Pulmonary 
 

Takipnea, PaO2/FiO2 < 250, gradien oksigen 
alveolar-arterial > 200, penggunaan otot bantu 
pernafasan. 

Renal Output urin ,0,5 mL/kg/jam, peningkatan serum 
kreaitinin. 

Gastrointestinal Absennya suara bising usus 

Hepatic Peningkatan serum aminotransferase, bilirubin, dan 
International normalized ratio (INR) > 1,3 

Endocrinologic Hiperglikemia, insufisiensi relatif adrenal. 

Neurologic Perubahan status mental, delirium. 

Sepsis yang berat disertai dengan satu atau lebih tanda disfungsi 

organ, hipotensi, atau hipoperfusi seperti menurunnya fungsi organ 

ginjal, hipoksemia, dan perubahan status mental. Syok septik 

merupakan sepsis dengan tekanan darah arteri < 90 mmHg atau 40 

mmHg di bawah tekanan darah normal pasien tersebut selama 

sekurang-kurangnya 1 jam meskipun telah dilakukan resusitasi cairan 

atau dibutuhkan obat berupa vasopressor untuk menjaga agar tekanan 
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darah sistolik tetap ≥ 90 mmHg atau tekanan arterial rata-rata ≥ 70 

mmHg (Runge et al, 2009; Fauci et al, 2009; Caterino et al, 2012). 

2.1.5 Patofisiologi Sepsis 

Normalnya, dalam kondisi infeksi ada aktivitas lokal bersamaan 

dari sistem imun dan mekanisme down-regulasi untuk mengatur 

reaksi. Efek yang menakutkan dari sindrom sepsis disebabkan oleh 

kombinasi dari generalisasi respons imun terhadap tempat yang 

berjauhan dari tempat infeksi, kerusakan keseimbangan antara 

regulator pro-inflamasi dan anti inflamasi selular, serta penyebarluasan 

mikroorganisme penyebab infeksi (Cauterino et al, 2011). Bakteri 

adalah patogen yang sering dikaitkan dengan perkembangan sepsis. 

Patofisiologi sepsis dapat dimulai oleh komponen membran luar 

organisme gram negatif (misalnya, lipopolisakarida, lipid A, endotoksin) 

atau organisme gram positif (misalnya, asam lipoteichoic, 

peptidoglikan), serta jamur, virus, dan komposisi parasit. 

2.1.7 Penegakan Diagnosis Pasien dengan Sepsis 

Menurut maria et al (2005) menyebutkan bahwa penegakan 

diagnosis penyakit infeksi dan sepsis adalah berbeda. Dibedakan 

menurut kondisi dan parameter yang mengikutinya. Kondisi tersebut 

meliputi bakteremia, infeksi, kondisi SIRS, sepsis, sepsis berat, syok 

sepsis dan sepsis induced hypotension. Penggolongan sepsis menurut 

Maria et al (2005) ini adalah penggolongan dari kondisi infeksi yang 

paling ringan yaitu bakteremia hingga kondisi infeksi paling berat.   

Dalam jurnal penelitian dijelaskan mengenai penegakan diagnosis 

pada sepsis dan beberapa gangguan yang berkaitan adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 2.2 Penegakan diagnosis penyakit infeksi dan sepsis beserta 
parameternya (Maria et al, 2005) 

Kondisi Parameter Menurut Definisi 

Bakteremia Ditemukan adanya bakteri dalam pemeriksaan darah. 

Infeksi Fenomena mikrobial yang dicirikan dengan respon 
inflamasi dari jaringan yang di invasi oleh organisme 
tersebut. 

Systemic 
Inflammatory 
Response 
Syndrome (SIRS)  

Respon terhadap beberapa hasil klinis yang berat 
ditunjukkan oleh 2 atau lebih kondisi meliputi; 
Temperatur > 38˚C (100,4˚F) or <36˚C (96,8˚F), 
frekuensi nadi > 90 x/m, frekuensi pernafasan >20 
x/m or PCO2 <32mmHg, jumlah leukosit  
>12.000/mL atau <4000/mL 

Sepsis SIRS + kecurigaan/infeksi terdokumentasi baik secara 
riwayat maupun pemeriksaan 

Sepsis Berat Sepsis + disfungsi organ yang disebabkan sepsis 

Syok Sepsis Sepsis yang menyebabkan munculnya hipotensi 
walaupun dengan resusitasi cairan dan 
ketidaknormalan perfusi seperti peningkatan laktat, 
asidosis metabolik, oliguria dan perubahan status 
mental 

Sepsis-induced 
Hypotension 
(sepsis yang 
menyebabkan 
hipotensi) 

Kondisi dimana tekanan darah sistolik <90 mmHg 
atau dengan adanya penurunan ≥40 mmHg dari 
tekanan darah normal walau tanpa disertai 
penyebab hipotensi. 

 Sedangkan berdasarkan Surviving Sepsis Campaign Guidelines 

yang disusun oleh Dellinger et al (2013) menyebutkan kriteria 

penegakan diagnosis untuk sepsis dibagi berdasarkan infeksi, 

terdokumentasi maupun yang bersifat kecurigaan berdasarkan variabel 

yang mendasari, yaitu variabel umum, variabel inflamatori, variabel 

hemodinamik, variabel disfungsi organ, dan perfusi jaringan. Variabel 

umum meliputi tanda-tanda umum yang dapat dilihat secara 

sederhana seperti demam, perubahan status mental, peningkatan laju 

pernafasan, dan lainnya. Sedangkan pada variabel lain memiliki 

karakteristik sesuai dengan domain variabel yang dijadikan patokan. 

Variabel inflamatori memiliki karakteristik data laboratorium yang 

bersifat imun, seperti sel darah putih dan lainnya, variabel organ 

meliputi nilai normal pada hasil sekresi pada organ tertentu misalnya 
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keluaran urin atau kondisi hipoksemia. Secara umum disajikan sebagai 

berikut: 

Tabel 2.3 Kriteria penegakan diagnosis penyakit infeksi dan sepsis 
beserta parameternya menurut Surviving Sepsis Campaign 
Guidelines (Dellinger et al, 2013). 

 Domain Variabel Karakteristik Penegakan Diagnostik 

Variabel Umum 
 
 

Demam (>38,3˚C), Hipotermia (suhu inti < 36 ˚C), 
nadi >90x/m, takipnea, perubahan status mental, 
edema signifikan atau keseimbangan cairan positif 
(>20mL/kg lebih dari 24 jam), hiperglikemia (glukosa 
plasma > 140 mg/dL atau 7,7 mmol/L) tanpa 
diabetes 

Variabel 
Inflamatori 
 

Leukositosis (jumlah WBC >12.000 μ/L), leukopenia 
(jumlah WBC <4.000 μ/L), jumlah WBC normal 
dengan >10% bentuk imatur. C-reaktif plasma 
protein dengan penyimpangan 2 SD diatas nilai 
normal, plasma procalsitoin dengan penyimpangan 
2 SD diatas nilai normal 

Variabel 
hemodinamik 
 

Hipotensi arterial (SBP < 90 mmHg, MAP < 70 mmHg, 
atau SBP menurun > 40 mmHg pada dewasa atau 
kurang dari 2 SD penyimpangan dibawah normal. 

Variabel disfungsi 
organ 

Hipoksemia arteri (PaO2/Fio2 < 300), oliguria akut 
(output urin < 0,5 mL/kg/jam kira-kira dalam 2 jam 
walaupun dalam penatalaksanaan resusitasi caira 
adekuat), peningkatan kadar kreatinin > 0,5 mg/dL 
atau 44,2 μmol/L, ketidaknormalan dalam koagulasi 
(INR>1,5 atau aPTT>60 detik), ileus (suara bowel 
yang tidak terdengar), trombositopenia (jumlah 
platelet < 100.000 μL, hiperbilirubinemia (plasma 
total bilirubin > 4 mg/dL atau 70 μmol/L). 

Variabel perfusi 
jaringan 

Hiperlaktatemia (>1 mmol/L), penurunan CRT atau 
pucat 

2.1.8 Penatalaksanaan Pasien dengan Sepsis  

Menurut Maria et al (2015) dijelaskan beberapa tahapan konsep 

tatalaksana pada pasien dengan sepsis, meliputi: 

1. Kontrol Sumber Infeksi dan Terapi Antibiotik 

Pertimbangan utama manajemen pasien dengan sepsis adalah 

dengan berusaha mengidentifikasi dan mengeliminasi sumber infeksi. 

Saat diindikasikan, maka tindakan pembedahan drainasi, debridemen, 

dan pelepasan alat (device removal surgical) harus segera 

dilaksanakan (Jimenez et al, 2001). Terapi anti infeksi empiris harus 

segera dimulai, harus menggunakan spektrum yang cukup luas untuk 
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menarget patogen dan bahkan dapat menembus sumber infeksi. 

Terapi antibiotik yang tepat harus dimulai segera dalam rentang waktu 

1 jam setelah pasien didiagnosis sepsis (Dellinger et al, 2004).  

Penggunaan konsentrasi obat secara optimal pada pusat infeksi 

dibutuhkan untuk memastikan efikasi dan mencegah terjadinya 

toksisitas.  Karena pasien dengan penyakit kritis sering mengalami 

disfungsi renal dan hepar, serta perubahan farmakokinetik dan 

farmakodinamik, maka tenaga medis yang berkolaborasi dalam 

pemberian obat seperti dokter dan perawat harus berkolaborasi 

dengan ahli farmasi untuk membantu menyeleksi dan memaksimalkan 

penggunaan anti-infeksi pada pasien dengan sepsis. Pada sebuah 

penelitian menyebutkan bahwa pemberian ketamin dapat 

memperlampat proses apotosis sel pada pasien dengan sepsis 

sehingga potensi perburukan kondisi karena adanya disfungsi organ 

karena kematian sel dapat dikurangi (Asmoro et al, 2015).  

 2. Monitoring Secara Berkelanjutan 

Dikarenakan adanya perubahan parameter hemodinamik yang 

sangat cepat dan beberapa komponen pengukuran misalnya nadi dan 

tekanan darah sering kali menyebabkan beberapa ketidakyakinan, 

maka penggunaan kateter arteri pulmoner (PA) terbukti dapat 

membantu mengevaluasi baseline status volume intravaskuler serta 

memandu pemberian cairan dan vasopressor/inotropik. Walaupun 

pemasangan kateter PA membawa beberapa resiko seperti 

pneumotorak, perdarahan, trombosis maupun infeksi, pemasangan 

kateter PA juga membantu mengkaji MAP secara berkelanjutan, 

Central venous pressure (CVP), saturasi oksigen vena (SvO2), status 

volume, dan pengisian intravaskuler (Maria, 2015).  
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Sebuah meta analisis yang dilakukan dengan desain randomized 

controlled trials (RCT) pada pasien yang di rawat menggunakan 

kateter PA memiliki relative risk ratio of 0.81 (95% confidence interval, 

0.60-1.10) terhadap kematian (Bunnell & Perillo, 1996). Namun 

beberapa guideline terbaru menyarankan untuk memberikan evaluasi 

secara hati-hati dan hanya melakukan penanganan Kateter PA dalam 

proses resusitasi sesuai indikasi dengan memperhatikan resiko. 

Disamping itu nilai-nilai laboratorium meliputi BGA, elektrolit, laktat, 

serum kreatinin, Darah lengkap, dan status koagulasi juga sangat 

penting.  

Perubahan status mental pada pasien dengan sepsis dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor meliputi hipoksia, hipotensi, obat-

obatan, atau enselopati. Pada pasien dengan sepsis, perubahan status 

mental dapat dimanifestasikan dengan bingung, agitasi atau delirium. 

Sangat penting untuk mengkaji dan mengukur status mental dan 

kesadaran pasien, agitasi dan delirium. Skala yang paling umum 

dalam mengukur perubahan status mental pada pasien dengan 

penyakit kritis adalah menggunakan pengukuran GCS. 

3. Resusitasi Cairan Agresif dan Segera  

Tujuan utama dari resusitasi cairan secara agresif pada pasien 

dengan syok adalah meningkatkan volume intravaskular sebagai 

usaha untuk menurunkan resistensi sistemik pembuluh darah dan 

mencegah hipotensi. Pemberian resusitasi cairan dalam 6 jam pertama 

di ruang gawat darurat ditunjukkan dapat meningkatkan daya tahan 

pasien pada pasien dengan sepsis berat dan syok sepsis (absolute 

risk reduction 16%) (Rivers et al, 2001).  
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Pemberian resusitasi menggunakan cairan Cristalloid dengan 

Colloid sering menjadi perdebatan dalam proses tatalaksana resusitasi 

cairan pada pasien dengan sepsis penelitian oleh Finfer et al (2004) 

mengenai Saline Versus Albumin Fluid Evaluation (SAFE) yang 

dilakukan dengan desain prospektif randomized trial membandingkan 

pemberian normal saline dengan 4% albumin sebagai cairan pilihan 

pada 7000 populasi pasien dengan penyakit kritis di Australia dan New 

Zealand. Penelitian ini menunjukkan bahwasanya pemberian kristaloid 

dapat menyebabkan edema pulmoner dan dapat meningkatkan resiko 

mortalitas. Namun dengan pemberian kolloid tanpa adanya indikasi 

khusus tidak lebih baik daripada penggunaan kristaloid dan justru 

beresiko meningkatkan kegagalan organ baru, meningkatkan waktu 

rawat dan mortalitas. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tatalaksana 

terbaik pada pasien dengan hipovolemia adalah dengan menggunakan 

kristaloid.         

4. Pemberian Oksigen 

Pemberian oksigen pada pasien dengan penyakit kritis sangat 

penting dan krusial, terutama pada pasien dengan sepsis yang 

notabene mengalami kegagalan fungsi organ. Pemberian oksigen 

hingga mencapai variabel intrinsik meliputi SaO2 ≥ 93%, hematokrit ≥ 

30%, indeks jantung ≥ 2,2 L/min/m2 memiliki hasil yang paling baik. 

Intubasi dan ventilasi mekanik sering kali menjadi sebuah kebutuhan 

untuk meningkatkan oksigenasi dan memperbaiki asidosis metabolik 

pada pasien dengan syok sepsis (Maria et al, 2015). 

5. Transplantasi Ginjal 

Gagal ginjal adalah komplikasi umum yang pada pasien dengan 

sepsis berat (23%) dan syok sepsis (51%). Kombinasi dari sepsis dan 
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gagal ginjal akut memiliki rasio mortalitas 70%, tingkat kematian pada 

pasien dengan gagal ginjal saja adalah sekitar 45%, dan pada pasien 

dengan sepsis saja tanpa komplikasi  gagal ginjal akut memiliki 

prosentase kematian 35% hingga 50%. Penyebab gagal ginjal akut 

pada pasien dengan sepsis adalah multifaktor. Ketidakadekuatan 

tekanan perfusi ginjal dapat terjadi sebagai akibat dari pemberian agen 

vasopressor yang berdampak vasokonstriksi secara sekunder yang 

berlebihan. Hemodialisis sementara dapat dilaksanakan jika fungsi 

ginjal mulai bermasalah (Schrier & Wang, 2004). 

6. Kontrol Gula Darah 

Pada pasien dengan penyakit kritis, gangguan regulasi dan 

hiperglikemi adalah hal yang umum, bahkan pada pasien yang tidak 

memiliki riwayat diabetes. Peningkatan glukoneogenesis dibarengi 

dengan penurunan sensitivitas insulin jaringan dan penurunan regulasi 

reseptor insulin pada tulang dan jaringan jantung dapat menyebabkan 

peningkatan sirkulasi glukosa plasma (Berghe, 2003). Ada banyak 

sekali komplikasi yang dapat terjadi dalam kondisi hiperglikemia, 

termasuk peningkatan infeksi, rendahnya penyembuhan luka, disfungsi 

ginjal, polyneuropathy, dan gangguan inflamasi. Kontrol gula darah 

yang baik akan mengurangi resiko kematian pasien, hal ini juga akan 

membawa dampak yang besar terkait dengan keselamatan pasien 

dengan sepsis karena pada pasien sepsis dibarengi dengan kegagalan 

fungsi organ (van der Berghe et al, 2001). 

7. Pemberian Vasopressor 

Pemberian resusitasi cairan secara agresif di awal 

penatalaksanaan memegang peranan penting dalam memanajemen 

pasien dengan sepsis berat. Walaupun demikian ada pasien yang 
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tetap mengalami hipotensi walaupun dengan penatalaksanaan 

resusitasi cairan, pada kondisi ini agen vasoaktif harus digunakan 

untuk mempertahankan oksigenasi jaringan yang adekuat. Menurut 

Task Force of the American College of Critical Care Medicine dan 

Society of Critical Care Medicine (2004) menunjukkan bahwa pasien 

yang datang ke IGD dengan hipotensi membutuhkan vasopresor dan 

inotropik dalam waktu tertentu hingga volume intravaskuler dan 

efektifitas resusitasi dapat tercapai secara optimal. Data terbaru 

menyarankan bahwa vasopressor harus direposisi sebagai pendukung 

perbaikan hemodinamik pada syok sepsis. Akan lebih rasional untuk 

menggunakan norepinephrine sebagai lini pertama dibandingkan 

dengan dopamin karena dengan penggunaan norepinephrine maka 

MAP akan naik secara evektif dengan sedikit perubahan nadi 

disamping memaksimalkan aliran darah ginjal dan memperbaiki perfusi  

pada pasien. 

 

2.2 qSOFA (quick Sequential Organ Failure Assessment) 

2.2.1 Pengertian qSOFA 

qSOFA adalah sebuah sistem skoring yang digunakan untuk 

memprediksi kegagalan fungsi organ dan kematian pasien (Raith et al, 

2017). qSOFA adalah sebuah turunan sistem skor yang disusun 

secara empiris menggunakan kriteria klinis yang sederhana untuk 

membantu klinisi mengidentifikasi pasien dengan infeksi, sepsis dan 

yang akan mengalaminya. Untuk mengembangkan sistem skor ini, 

peneliti dan Sepsis-3 Task Force menganalisis basis data rumah sakit 

yang sangat besar dan banyak, kemudian memilih pasien dengan 

kecurigaan infeksi. Dari hasil tersebut dapat diukur sebuah prediksi 
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kompleks terkait dengan kematian maupun peningkatan waktu rawat 

inap pasien. Setelah validasi dari 4 set data eksternal dan analisis 

sensitivitas yang berkali-kali, model akhir qSOFA adalah 3 parameter: 

skor Glasgow Coma Scale kurang dari 15 (dihitung 1 poin), tekanan 

darah sistol (SBP) antara 100 mmHg atau kurang (1 poin), dan 

frekuensi pernafasan antara 22 x/m atau kurang (1 poin) (Seymour et 

al, 2016).  

2.2.2 qSOFA Dibandingkan Dengan Sistem Penilaian Lain Pada Pasien 

Sepsis  

Dibandingkan dengan alat ukur yang lebih rumit yaitu SOFA 

(Sequential Organ Failure) dan LODS (Logistic Organ Dysfunction 

System) yang membutuhkan lebih banyak variabel klinis dan 

laboratorium, qSOFA memiliki validitas prediktif yang mirip atau 

bahkan lebih baik terkait dengan hasil (outcome) yang ditunjukkan 

pada pasien sepsis (Lamontagne et al, 2017). Penggunaan qSOFA 

pada ranah kegawatdaruratan sangat penting, hal ini diperkuat oleh 

penelitian yang menyebutkan bahwa qSOFA sebagai alat pengkajian 

resiko lebih spesifik terhadap mortalitas pasien dibandingkan alat ukur 

pendahulunya (SIRS) jika diterapkan di ruang gawat darurat (Henning 

et al, 2017).  

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Arbiyantara et al (2017) 

membandingkan efektifitas dan efisiensi antara penggunaan SOFA 

dan qSOFA pada pasien sepsis dan non-sepsis di Rumah Sakit 

Sanglah Bali. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem 

skoring qSOFA sama efektifnya dan sama akuratnya dalam 

memprediksi mortalitas pasien dibandingkan dengan sistem skoring 

pendahulunya yaitu SOFA, namun dari segi efisiensi, qSOFA lebih 
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direkomendasikan karena mudah diaplikasikan dan tidak 

membutuhkan pemeriksaan laboratorium. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Finkelsztein et al (2017) 

menyimpulkan bahwasanya pada pasien dengan kecurigaan infeksi 

yang masuk ke ICU, qSOFA menghitung bahwasanya sebelum masuk 

ke ICU, qSOFA memberikan perhitungan dan prediksi mortalitas 

pasien lebih akurat dibanding dengan SIRS. Dari data di atas dapat 

ditarik kesimpulan bahwa sebelum masuk ICU, di ruang gawat darurat 

qSOFA terbukti memprediksi mortalitas lebih akurat.  

 2.2.3 qSOFA dengan Mortalitas pada Pasien Sepsis  

Penilaian quick Sequential Organ Failure Assessment (qSOFA) 

muncul sebagai alat untuk mengidentifikasi pasien dengan sepsis 

dengan resiko tinggi kematian jangka pendek ditinjau dari observasi 

awal yang dilakukan di unit gawat darurat.  Target penentuan skor 

qSOFA sangat mudah diaplikasikan secara bedside dan 

menggunakan 3 kriteria klinis dengan masing-masing 1 poin jika 

karakteristiknya tampil, yaitu meliputi RR ≥ 22x/m, tekanan darah sistol 

≤ 100 mmHg, dan perubahan tingkat kesadaran atau skor GCS < 15 

dengan kriteria skor 0 untuk prediksi mortalitas rendah dan 3 untuk 

prediksi mortalitas tinggi (Moskovitz et al, 2017). 

Peningkatan subvariabel koagulasi, renal, dan hepatik tidak 

menghasilkan korelasi yang signifikan terhadap mortalitas. Dari 

analisis multivariat yang dilakukan pada sistem skoring sebelumnya 

(SOFA) dengan menggunakan regresi logistik didapatkan bahwa 

komponen penilaian yang paling berpengaruh terhadap kematian 

adalah komponen neurologis, pernafasan dan kardiovaskular. 
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Sistem prediksi mortalitas pada pasien sepsis menggunakan 

qSOFA meminimalkan sistem skoring dan hanya melibatkan 

parameter yang tidak tergantung dari hasil tes laboratorium, hasil yang 

diharapkan adalah sebuah pengkajian yang dapat dilakukan lebih 

mudah, intervensi dapat dilakukan lebih awal dan pengambilan 

keputusan dapat dilakukan dengan cepat sehingga dapat menurunkan 

resiko kematian secara umum (Wang et al, 2016).  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Arbiyantara et al (2016) 

menyebutkan bahwa skor SOFA memiliki sensitivitas 78,49%, 

spesifisitas 95,96% dan akurasi 87,5%. Sedangkan pada skor qSOFA 

memiliki sensitivitas sebesar 90,32%, spesifisitas 87,88% dengan 

akurasi 89,06% dalam memprediksi kematian pada pasien sepsis di 

dalam ICU atau di ruangan non-ICU. Dari prosentase tersebut dapat 

disimpulkan bahwa qSOFA dalam hal ini memiliki efektifitas yang sama 

baiknya dengan SOFA namun memiliki efisiensi yang lebih baik 

dikarenakan pengukurannya mudah dan sederhana, sehingga qSOFA 

dapat dijadikan sebuah prediktor mortalitas menggantikan SOFA.   

 

2.3 Mortalitas 

2.3.1 Pengertian Mortalitas 

Menurut World Health Organization (2010) menyebutkan bahwa 

yang dimaksud dengan mortalitas adalah tidak adanya tanda-tanda 

kehidupan pada individu yang dilahirkan dalam kondisi hidup. 

Mortalitas dapat dipandang dari berbagai perspektif, mortalitas dapat 

dilihat dari 2 hal, yaitu sebagai unit paling kecil dalam tubuh manusia, 

dalam hal ini sel hingga manusia sebagai satu kesatuan. Kondisi ini 

disebut dengan cellular death dan somatic death yang kemudian 
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dikenal dengan istilah brain death (mati otak) dan brain stem death 

(mati batang otak). Hal ini terjadi karena pada otak tidak terjadi 

kematian secara serentak dan bersamaan melainkan sesuai dengan 

resistensi masing-masing. Bagian otak yang paling akhir mengalami 

kematian setelah thalamus dan korteks adalah brain stem atau batang 

otak (Staekerby, 2004). 

2.3.2 Faktor Yang Berhubungan Dengan Mortalitas Pada Pasien Sepsis 

a. Usia 

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa usia berkaitan 

dengan mortalitas. Terkait dengan sepsis, pasien yang memiliki usia 

dewasa-lansia lebih rentan dibandingkan dengan usia muda 

dikarenakan penurunan fungsi organ sehingga jika ditambah 

dengan kausa infeksi, maka resiko kegagalan organ akan 

meningkat. Sebuah jurnal penelitian menyebutkan bahwa dapat 

dipastikan ada sekitar 400.000 pasien dengan infeksi yang datang 

ke rumah sakit dengan rentang usia 45 tahun keatas (Donnelly et al, 

2017). 

Dari data frekuensi usia yang mengalami sepsis yang 

dianalisis secara retrospektif menggunakan sertifikat kematian 

ditemukan beberapa hasil yang signifikan terkait dengan mortalitas 

pasien sepsis menurut usia. Berdasarkan data yang diambil terkait 

dengan sebab-sebab kematian pada rentang tahun 1999–2014, 

dihitung jumlah total 2,470,666 kematian (6% dari total seluruh 

kematian) terdata menderita sepsis sebagai penyebab utama 

kematian. Dari data tersebut diperkirakan 49% berusia 65–84 tahun, 

26% berusia ≥ 85 tahun, dan 25% berusia 25–64 tahun (4% berusia 

25–44 tahun, dan 21% berusia 45–64 tahun). Sementara itu kurang 
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lebih 1% dari pasien yang meninggal berusia <25 tahun (Epstein et 

al, 2017). Data diatas didukung oleh penelitian  Fleischmann et al 

(2016) menjelaskan bahwa usia memegang peranan dalam 

mortalitas pasien sepsis pada setting intrahospital. Dari penelitian 

ini ditemukan bahwa sejalan dengan peningkatan usia, prosentase 

maksimum mortalitas pada pasien dengan sepsis mencapai 36,5% 

sedangkan mortalitas pasien sepsis berat mencapai 60,3%. Dari 

data tersebut dapat disimpulkan bahwa usia merupakan salah satu 

faktor yang berhubungan dengan mortalitas pasien sepsis.  

b. Jenis Kelamin 

Pada pasien dengan sepsis, jaringan kompleks dari sitokin, 

interaksi sel endotelial dan imunitas muncul dan terganggunya 

sirkulasi mikro dalam tubuh pasien akan menyebabkan disfungsi 

organ atau bahkan kegagalan yang mengakibatkan tingkat 

kematian yang tinggi. Beberapa penelitian dan eksperimen telah 

diterapkan untuk mencari tahu apakah perbedaan jenis kelamin 

terkait dengan penyakit infeksi dan juga sepsis. 

Jenis kelamin perempuan di buktikan lebih protektif terhadap 

respon infeksi dibandingkan laki-laki karena adanya perbedaan 

fungsi kardiovaskular dan respon imun mediasi sel. Hormonal yang 

ada pada laki-laki semisal androgen, telah ditunjukkan memiliki efek 

supresif terhadap respon imunitas mediasi sel. Sebaliknya hormon 

yang aktif pada wanita menunjukkan efek protektif yang dapat 

berkontribusi sebagai kelebihan alami dalam kondisi sepsis. Dari 

sini dapat disimpulkan bahwa perbedaan jenis kelamin 

mempengaruhi respon tubuh pasien terhadap infeksi dan dalam hal 

ini sepsis, terlebih terkait dengan mortalitas pasien. Dengan 
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mempertimbangkan status hormonal pada masing-masing jenis 

kelamin, maka terapi yang potensial pun dapat di simpulkan 

sehingga penanganan pasien bisa lebih akurat (Martin et al, 2014).  

Hal ini dipertegas oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Nosheen et al (2014) menunjukkan data bahwa pasien laki-laki 

dengan sepsis memiliki mortalitas yang lebih tinggi (p=0.048, RR 

1.73) dengan level plasma IL-6 (p=0.040) jika dibandingkan dengan 

pasien dengan jenis kelamin perempuan. Dari penelitian ini 

disimpulkan bahwa pasien sepsis dengan jenis kelamin laki-laki 

memiliki kemungkinan meninggal 70% lebih tinggi dibandingkan 

dengan pasien dengan jenis kelamin perempuan. Tingginya 

mortalitas pada pria dikaitkan dengan perbedaan kemungkinan 

infeksi pada organ respiratori dan lebih tingginya level plasma IL-6 

dibanding pasien berjenis kelamin perempuan dengan sepsis.  

           c.  Suhu Tubuh 

Saat pasien datang ke rumah sakit, demam adalah tanda-

tanda yang paling sering muncul pada pasien dengan dengan SIRS, 

sepsis, sepsis berat dan syok sepsis (Rivers et al, 2001). Hal ini 

diperkuat Surviving Sepsis Campaign Guidelines tahun 2012 yang 

menyebutkan bahwa parameter suhu tubuh hampir selalu ada pada 

setiap jenis sepsis. Diawali oleh penentuan diagnosis SIRS yang 

salah satu tandanya adalah peningkatan (hipertermia) atau 

penurunan suhu (hipotermia) dan komponen SIRS juga menjadi 

penentu penegakan diagnosa sepsis, sepsis berat dan syok sepsis 

sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa variasi pada suhu tubuh 

pasien mempengaruhi prognosis penyakit terutama pada sepsis 

(Maria et al, 2005: Dellinger et al, 2013). 
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d. Frekuensi Nadi 

Pada beberapa parameter pengukuran prediktor mortalitas, 

frekuensi nadi juga memegang peranan penting dalam memprediksi 

kematian pasien dengan sepsis. Sebagai contoh pada indikator 

parameter SIRS (> 90x/m) dan LODS (140-159; ≥ 160; < 30) 

menggunakan nadi sebagai parameter utama penegakan diagnosis 

dan juga prediktor mortalitasnya (April et al, 2016). 

e. Frekuensi Pernafasan 

Frekuensi nafas adalah salah satu komponen penilaian yang 

menjadi prediktor yang baik untuk menentukan mortalitas pasien 

sepsis. Pada skala pengukuran qSOFA oleh Arbiyantara et al 

(2013) menyebutkan bahwa dalam analisis regresi logistik, ternyata 

frekuensi pernafasan adalah salah satu komponen penilaian yang 

secara signifikan berpengaruh dengan mortalitas pada pasien 

sepsis dibandingkan dengan variabel lainnya. 

Gangguan pola nafas dapat mengakibatkan menurunnya 

saturasi oksigen dalam darah dan menyebabkan penurunan perfusi 

jaringan. Perfusi oksigen yang rendah pada otak akan 

menyebabkan perburukan kondisi pasien. Salah satu komponen 

dalam penatalaksanaan kegawatdaruratan adalah dengan 

memperhatikan komponen pola nafas yang didalamnya adalah 

frekuensi nafas. Hal ini berkaitan dengan oksigenasi otak dan 

mekanisme ventilasi untuk mencegah hipoksia. Hal ini diperkuat 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Noble (2010) yang 

menyebutkan bahwa respirasi memiliki hubungan yang erat dengan 

mortalitas pasien. Semakin baik fungsi pernafasan maka akan 

semakin rendah resiko kematiannya.  
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f. Tekanan darah sistolik 

Dalam kondisi syok sepsis dan beberapa kasus sepsis berat, 

tekanan darah sistolik sangat berperan dalam memahami kondisi 

pasien dan memprediksi kematian pasien. Selain itu tekanan darah 

sistolik menjadi salah satu indikator penting yang menjadi 

penegakan diagnosis sepsis. Pada beberapa indikator prediksi 

mortalitas, tekanan darah sistolik digunakan misalnya pada qSOFA, 

LODS, dan SOFA (yang digunakan adalah MAP), beberapa 

diantara prediktor tersebut menggunakan MAP sebagai indikator, 

walaupun demikian komponen pengukuran MAP adalah tekanan 

darah sistolik, sehingga dapat disimpulkan bahwa tekanan darah 

sistolik sangat berperan dalam menentukan prognosis pasien 

dengan sepsis (April et al, 2016). 

Ketidaknormalan tekanan darah sistolik akan meningkatkan 

resiko mortalitas pasien dengan usia di atas 50 tahun. Dalam 

kondisi sepsis yang dimaknai oleh kegagalan fungsi organ, cardiac 

arrest atau henti jantung dapat terjadi pada pasien dengan kondisi 

syok sepsis maupun hipotensi. Hal ini dikarenakan adanya 

ketidakadekuatan cardiac output sehingga penggunaan terapi 

inotropik sangat penting untuk meningkatkan denyut nadi dan kerja 

pompa jantung (Taylor et al, 2011). Surviving Sepsis Campaign 

Guidelines tahun 2012 juga menyebutkan bahwa terapi vasopressor 

adalah vital pada pasien dengan sepsis, dari penelitian tersebut 

dijelaskan bahwa pada pasien sepsis maupun syok sepsis, 

vasopressor akan berperan untuk mengembalikan kondisi hipotensi 

dan mengembalikan volume intravaskuler sehingga aliran darah ke 

otak menjadi lancar. Dengan penurunan tekanan darah maka aliran 
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darah ke otak akan terhambat dan mengalami kekurangan oksigen 

(Dellinger et al, 2013). 

g. Skor GCS 

GCS adalah sebuah alat ukur yang dapat dipercaya serta 

secara universal dapat mengukur tingkat kesadaran seseorang. 

GCS dapat mengukur respon mata, motorik dan verbal, diberikan 

rentang antara 0-15 sehingga dapat diketahui sejauh mana otak 

mengalami permasalahan (Kondo et al, 2011). Semakin rendah 

skornya, maka tingkat kesadarannya akan semakin rendah. Secara 

tradisional, telah dipahami bahwa nilai GCS ≤8 mengindikasikan 

kondisi penyakit yang berat; 9-12 menandakan kondisi sedang, dan 

13-15 berarti minor. GCS juga dapat digunakan untuk membantu 

memprediksi perkembangan kondisi pasien (Mena et al, 2011). 

Pada sebuah penelitian menyebutkan bahwa GCS adalah 

salah satu pengukuran yang digunakan utuk memprediksi status 

discharge (hidup atau mati) dari rumah sakit (Mahdian et al, 2014). 

Dari penelitian ini disimpulkan bahwa GCS dalah sebuah alat ukur 

kesadaran dan sebuah prediktor mortalitas yang paling baik 

diantara pembandingnya.  

           h. Penyakit Komorbid 

Penyakit komorbid berpengaruh dengan mortalitas pasien 

sepsis. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa adanya 

penyakit penyerta memberikan dampak signifikan pada prognosis 

pasien dengan sepsis. Menurut penelitian dari Schrier & Wang, 

(2004) menyatakan bahwa kombinasi dari sepsis dan gagal ginjal 

akut memiliki rasio mortalitas 70%, sedangkan pada pasien dengan 

sepsis saja tanpa riwayat gagal ginjal akut memiliki prosentase 
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kematian 35% hingga 50%. Hal ini menandakan bahwa. Karena 

secara etiologi, komponen penyakit komorbid diatas adalah menjadi 

pemberat kondisi pasien.  

Hal ini diperkuat oleh penelitian Dagher et al (2015) yang 

menyebutkan bahwa pasien dengan penyakit ginjal stase akhir (end 

stage of renal disease) yang menjalani hemodialisis rentan 

mengalami sepsis atau infeksi. Pada penelitian ini menjelaskan 

bahwa dari 7 tahun follow up, kondisi sepsis ditemui pada 11,7% 

pasien dengan hemodialisis dan 9,4% pasien dengan peritoneal 

dialisis. Hal ini dikaitkan dengan paparan repetitif pasien yang 

menjalani hemodialisis dengan prosedur invasif yang 

memungkinkan menjadi port de entry masuknya mikroorganisme. 

Penyakit paru obstruksi kronis (chronic obstruction pulmonary 

disease/COPD) adalah salah satu penyakit yang dapat 

menyebabkan kegagalan fungsi pernafasan terlebih pada pasien 

dengan sepsis. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Liao et al 

(2015), pasien dengan COPD akan menginduksi tidak hanya 

kegagalan fungsi paru namun juga jantung dan organ lainnya. Pada 

penelitian ini juga didapatkan hasil yang menyatakan bahwa dari 

kurang lebih 15.000 partisipan, pasien sepsis dengan COPD 

ditemukan pada sekitar 4700 pasien, sedangkan pada pasien 

dengan sepsis parah sejumlah 565 pasien.  

Pada pasien dengan penyakit kritis, gangguan regulasi dan 

hiperglikemi adalah hal yang umum, bahkan pada pasien yang tidak 

memiliki riwayat diabetes. Peningkatan glukoneogenesis dibarengi 

dengan penurunan sensitivitas insulin jaringan dan penurunan 

regulasi reseptor insulin pada tulang dan jaringan jantung dapat 
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menyebabkan peningkatan sirkulasi glukosa plasma (Berghe, 

2003). Ada banyak sekali komplikasi yang dapat terjadi dalam 

kondisi hiperglikemia, termasuk peningkatan infeksi, rendahnya 

penyembuhan luka, disfungsi ginjal, polyneuropathy, dan gangguan 

inflamasi. Kontrol gula darah yang baik akan mengurangi resiko 

kematian pasien, hal ini juga akan membawa dampak yang besar 

terkait dengan keselamatan pasien dengan sepsis karena pada 

pasien sepsis dibarengi dengan kegagalan fungsi organ (van der 

Berghe et al, 2001). 

Pada Surviving Sepsis Campaign (2012) juga disebutkan 

bahwa mengontrol glukosa plasma adalah merupakan salah satu 

hal yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan efek dari terapi 

lainnya. Pemberian glukosa secara intravena dan kontrol insulin 

untuk menjaga glukosa darah <180 mg/dL menjadi vital dalam 

penatalaksanaan pasien dengan sepsis.  
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2.4 Mapping Jurnal 

Judul Dan Penulis Tujuan Penelitian Metodologi Hasil 

Assessment of mortality 
by qSOFA in patients with 
sepsis outside ICU : A 
post hoc subgroup 
analysis by the Japanese 
Association for Acute 
Medicine Sepsis Registry 
Study Group (Umemura 
et al, 2017) 

Mengevaluasi 1) berapa banyak 
jumlah dan tipe pasien yang dapat 
dan tidak dapat diidentifikasi oleh 
kriteria qSOFA pada populasi 
pasien dengan diagnosis qSOFA, 
dan 2) tanda-tanda klinis yang 
dapat menggantikan komponen 
indikator dari qSOFA yang baru 

Analisis retrospektif dari penelitian kohort 
prospektif yang bersifat multicenter yang 
diaplikasikan pada 15 ICU rumah sakit 
tersier di Jepang antara Juni 2010 hingga 
Mei 2011 oleh grup penelitian Japanese 
Association for Acute Medicine Sepsis 
Registry (JAAMSR). Pasien termasuk 
dalam register jika berumur lebih tua dari 
18 tahun dan didiagnosa sepsis berat 
dengan menggunakan kriteria 
konvensional yang dicanangkan oleh 
American College of Chest 
Physicians/Society of Critical Care 
Medicine (ACCP/SCCM) pada konferensi 
tahun 2003. 

Pada analisis multivariat menggunakan 
regresi logistik menunjukkan bahwa 
hipotermia dapat dikaitkan dengan 
outcome kriteria nilai qSOFA yang buruk. 
Dari penelitian ditemukan 16,7% pasien 
dengan diagnosis sepsis mengalami 
gejala hipotermia. Hipotermia dapat 
dikaitkan dengan peningkatan resiko 
kematian pasien dengan sepsis yang 
tidak dapat diidentifikasi oleh qSOFA. 
 

Comparison of qSOFA 
Score and SIRS Criteria 
As Screening 
Mechanisms For 
Emergency Department 
Sepsis (Haydar et al, 
2017) 

Memastikan sensitivitas skor 
qSOFA pada pasien dengan 
diagnosis sepsis, dan juga 
menentukan timeline dari skor jika 
dibandingkan dengan kriteria 
sistem skoring tradisional yaitu 
systemic inflammatory response 
syndrome (SIRS) pada populasi 
pasien dengan sepsis di 
departemen gawat darurat 

Menggunakan studi Rekam medik 
elektronik dari 200 pasien dewasa yang 
dirawat dengan kecurigaan sepsis pada 
ruang gawat darurat. Data yang diekstrak 
termasuk adanya komponen kriteria SIRS 
dan qSOFA 

Walaupun qSOFA terbukti sangat penting 
dalam memprediksi mortalitas pasien 
sepsis di IGD lebih baik dari SIRS, namun 
qSOFA tidak dapat diterapkan dalam 
mengidentifikasi pasien dengan sepsis 
sebagai alat skrining. 
.. 

Original Contributions 
Sepsis Clinical Criteria In 
Emergency Department 
Patients Admitted To An 
Intensive Care Unit : An 
External Validation Study 

Untuk membandingkan area under 
the receiver operating curve 
(AUROC), sensitivitas, spesifisitas, 
dan rasio likelihood qSOFA 
dengan. systemic inflammation 
response syndrome (SIRS) dalam 

Menggunakan review grafik retrospektif 
kohort dari pasien yang masuk ke IGD 
dan dirujuk ke ICU dengan kecurigaan 
infeksi dari 1 Agustus 2012 hingga 28 
Februari 2015. Kriteria inklusinya adalah 
semua pasien dengan sampel kultur saat 

Dari 214 pasien yang masuk ke ICU 
dengan asumsi awal sepsis, 39 (18,2%) 
meninggal selama hospitalisasi. Nilai 
AUROC-nya adalah 0.65 (95% 
confidence interval [CI] 0.56–0.74) untuk 
SIRS dibandingkan 0.66 (95% CI 0.57–
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Of Quick (April et al, 
2017) 

memprediksi mortalitas pasien 
inhospital di ruang gawat darurat 
dengan kecurigaan infeksi sebelum 
pasien dirujuk ke ICU.  

dirawat di IGD baik yang tanpa 
mendapatkan terapi antibiotik maupun 
yang mendapatkan terapi antibiotik dalam 
24 jam di IGD 

0.76) untuk qSOFA; lebih dari 2 skor 
qSOFA memprediksi mortalitas pasien di 
intrahospital dengan sensitivitas 89.7%, 
spesifitas 27.4%, 1.2 positif likelihood 
ratio, dan 0.4 negatif likelihood ratio. 
Kesimpulannya baik SIRS dan qSOFA 
merupakan sistem pengukuran mortalitas 
pasien sepsis yang sama baiknya. 

qSOFA score: Predictive 
Validity in 
Enterobacteriaceae 
Bloodstream Infections 
(Burnham et al, 2017) 

Untuk menentukan validitas 
prediktif dari qSOFA pada pasien 
dengan sepsis enterobacteriaceae 
yang mendapatkan terapi 
antimicrobial 

Menggunakan desain kohort retrospektif 
di RS Barnes-Jewish pada pasien dengan 
sepsis enterobacteriaceae yang 
mendapatkan terapi antimicrobial antara 
Juni 2009 hingga Desember 2013. 
Outcome dibandingkan antara qSOFA 
dan klasifikasi sepsis 

Dari 510 pasien dengan sepsis 
Enterobacteriaceae; 67 (13.1%) 
meninggal. Mortalitas pada pasien 
dengan qSOFA lebih tinggi terutama pada 
skor 2 atau 3 dibandingkan dengan 
pasien dengan skor qSOFA 0 atau 1 
(13.3% dan 42.4% dibandingkan 5.1% 
dan 1.8%). Pada analisis multivariat 
regresi logistik, perubahan status mental 
sendiri atau qSOFA dengan skor ≥2 
masing-masing merupakan prediktor 
mortalitas dengan odds ratios secara 
berurutan 8.01 dan 5.39.  

Comparative Validity 
Sequential Scoring 
Syystem Organ Failure 
Assesment (SOFA) and 
Quick - Seqquential 
Organ Faailure 
Assesmment (qSOFA) on 
Estimating Mortality for 
Patients Treated in the 
Intensive Care Unit of 
Sanglah General Hospital 
(Aryabiantara et al, 2017) 

Mengkaji apakah validitas qSOFA 
setara dengan SOFA sebagai 
prediktor mortalitas, baik 
diaplikasikan kepada pasien sepsis 
maupun non sepsis 
 

Penelitian ini merupakan tes diagnostik 
dengan menggunakan desain retrospektif. 
Data yang digunakan adalah data masa 
lampau, dipilih dan dianalisis saat ini. 
Pengambilan data merupakan 
pengambilan data sekunder dari rekam 
medis ICU pada Juli 2015 hingga 
Desember 2016 

Dari 192 pasien cutoff point untuk SOFA 
dan qSOFA masing-masing adalah 11 
dan 2. Disamping itu AUROC dari SOFA 
dan qSOFA masing-masing adalah 
0.9307 dan 0.9241, dengan p=0.7037 
(95% confidence interval). 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
validitas qSOFA dan SOFA setara, baik 
pada pasien sepsis maupun pada pasien 
non-sepsis sehingga untuk alasan 
efisiensi dan efektifitas, qSOFA dapat 
digunakan sebagai pengganti skor SOFA 
sebagai prediktor mortalitas 
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Comparison of qSOFA 
and SIRS for predicting 
adverse outcomes of 
patients with suspicion of 
sepsis outside the 
intensive care unit 
(Finkelsztein et al, 2017) 

Membandingkan kapasitas 
diskriminatori dari qSOFA dengan 
skor Systemic Inflammatory 
Response Syndrome (SIRS) dalam 
memprediksi mortalitas, hari libr 
ICU, dan hari libur disfungsi organ 
pada pasien dengan kecurigaan 
infeksi di luar ICU  
 

Menggunakan desain kohort prospektif 
skor qSOFA and SIRS didapatkan dan 
dikalkulasi di luar ICU (secara spesifik, 
dalam rentang 8 jam sebelum diadmisikan 
ke ICU). Populasi dari studi adalah pasien 
yang berada di ruang IGD dan ruang 
perawatan yang memiliki kecurigaan 
infeksi.  

Dari 152 pasien (67% dari IGD), 67% 
memiliki kultur positif dan 19% 
diantaranya meninggal di RS. 
Diskriminasi pada mortalitas  
menggunakan qSOFA di inhospital [area 
under the receiver operating characteristic 
curve (AUC), 0.74; 95% confidence 
intervals (CI), 0.66–0.81] secara signifikan 
lebih besar dibandingkan dengan kriteria 
SIRS (AUC, 0.59; 95% CI, 0.51–0.67; p = 
0.03). qSOFA menunjukkan hasil yang 
lebih baik pula dibandingkan dengan 
SIRS terkait dengan ICU-free days (p = 
0.04), tapi tidak dengan ventilator-free 
days (p = 0.19), organ dysfunction-free 
days (p = 0.13), atau renal dysfunction-
free days (p = 0.17) 

Prognostic Accuracy of 
the SOFA Score, SIRS 
Criteria, and qSOFA 
Score for In-Hospital 
Mortality Among Adults 
With Suspected Infection 
Admitted to the Intensive 
Care Unit (Raith et al, 
2017) 

Tujuan utama dari penelitian ini 
adalah: 1) mengkaji efek dari 
peningkatan skor SOFA dari 2 poin 
atau lebih, 2 atau lebih kriteria 
systemic inflammatory response 
syndrome (SIRS) criteria,  dan 2 
atau lebih kriteria qSOFA diukur 
dalam 24 jam pertama terkait 
dengan mortalitas dan peningkatan 
lenght of stay (LOS) pasien dengan 
sepsis, 2) untuk memvalidasi 
penggunaan qSOFA pada setting 
ini 

Desain penelitian pada jurnal penelitian ini 
menggunakan analitik observasional 
dengan dengan pendekatan retrospektif 

Dari total 184.875 pasien, terhitung 
34.578 pasien (18.7%) meninggal di RS, 
dan 102.976 pasien (55.7%) meninggal 
atau mengalami LOS di ICU dengan rata-
rata 3 hari atau lebih. Skor SOFA 
meningkat 2 poin sebanyak 90.1%; 86.7% 
bermanifestasi 2 atau lebih kriteria SIRS, 
dan 54.4% memiliki skor qSOFA 2 poin 
atau lebih.  
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2.5 Kerangka Teori 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predisposisi: Usia & 

Jenis Kelamin 

Presipitasi:  
1. Sterilisasi lingkungan yang 

kurang 
2. Paparan terhadap bakteri 
3. Prosedur medis yang tidak 

steril 
Mikroorganisme masuk ke aliran 
darah dan memperbanyak diri 

Aktivasi mediator proinflamasi 

Leukotrine, lipoxgenase, 
histamin, bradikinin  

Interleukin 4-10, sitokin  

Proses infeksi  

Bakteri gram (-): 
Appendicitis, peritonitis, 

ISK, meningitis  

Bakteri gram (+): 
Pneumonia 

SEPSIS  

Mekanisme umpan balik 
negatif pada organ 

Cardiovascular: 
1. Takikardi  
2. Penurunan SVR 
3. Peningkatan CI 
4. Peningkatan laktat 
5. MAP < 70 mmHg  
6. hipertermia 

Pulmonary: 
1. Takipnea  
2. PaO2/FiO2 < 250 
3. A-alveolar gradien 

O2 > 200 
4. Penggunaan otot 

bantu nafas 
 

Gastrointestinal 
Suara bising usus (-) 
 

Hepatic: 
1. Serum 

aminotransferase 
meningkat  

2. Peningkatan kadar 
bilirubin  

3. INR>1,3 
 

Endocrine: 
1. Hiperglikemi  
2. insufisiensi relatif 

adrenal 
 
Renal: 
1. Output urin 

0,5mL/kg/jam 
(oliguri)  

2. peningkatan 
serum kreatinin 

 

Neurologic: 
1. penurunan GCS 
2. Delirium 
 

Disfungsi organ 

Kondisi Kegawatan 

Skor qSOFA (0-3): 
1. RR ≥22x/m  
2.Tekanan darah sistol 

≤100 mmHg 
3. GCS < 15 

 

Faktor yang 
berhubungan dengan 
mortalitas pasien 
sepsis: 
a. Usia 
b. Jenis kelamin 
c. Suhu tubuh 
d. Frekuensi Nadi 
e. penyakit komorbid 

Meninggal Tidak Meninggal 

Gambar 2.1 Kerangka teori Nilai qSOFA (quick Sequential Organ Failure 
Assessment) Dan Faktor Lain Yang berhubungan dengan 
mortalitas pasien sepsis Di Instalasi Gawat Darurat Di RSUD 
Jombang. 



 

BAB 3 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3. 1 Kerangka Konseptual 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan    

  : Diteliti  : Tidak diteliti 

Gambar 3.1 Kerangka konsep penelitian Analisis Nilai qSOFA (quick Sequential 
Organ Failure Assessment) Dan Faktor Lain Yang Berhubungan 
Dengan Mortalitas Pasien Sepsis Di Instalasi Gawat Darurat Di 
RSUD Jombang. 

 

 

 

 

 

Faktor yang berhubungan 
dengan mortalitas pasien 
sepsis: 
a. Usia 
b. Jenis kelamin 
c. Suhu tubuh 
d. Frekuensi nadi 
e. Penyakit komorbid 
 
 

f. Komponen Skor qSOFA (0-3): 
1. RR ≥22x/m, 
2. SBP ≤100mmHg 
3. GCS <15 

 

Meninggal Tidak 

SEPSIS  

Cardiovascular : 
1. Takikardi  
2. Penurunan SVR 
3. Peningkatan CI 
4. Peningkatan laktat 
5. MAP < 70 mmHg  
6. Hipertermia 

Gastrointestinal: 
Suara bising usus (-) 
 

Hepatic: 
1. Serum 

aminotransferase 
meningkat  

2. Peningkatan 
kadar bilirubin  

3. INR>1,3 
 
Endocrine: 
1. Hiperglikemi  
2. Insufisiensi relatif 

adrenal 
 
Renal : 
1. Output urin 

0,5mL/kg/jam 
(oliguri)  

2. Peningkatan 
serum kreatinin 

 

Neurologic : 
1. Penurunan GCS 
2. Delirium 
 

Disfungsi 

organ 

Kondisi Kegawatan 

Penyakit 

Komorbid 



3.2 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara berdasarkan rumusan 

masalah yang dibuat di BAB 1. 

H0 1 : Tidak ada hubungan antara nilai qSOFA dengan mortalitas pasien 

sepsis 

H0 2: Tidak ada hubungan antara usia dengan mortalitas pasien sepsis 

H0 3 : Tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan mortalitas pasien 

sepsis 

H0 4 : Tidak ada hubungan antara suhu tubuh dengan mortalitas pasien 

sepsis 

H0 5 : Tidak ada hubungan antara frekuensi nadi dengan mortalitas pasien 

sepsis 

H0 6 : Tidak ada hubungan antara penyakit komorbid dengan mortalitas 

pasien sepsis 

H0 7 : Tidak ada faktor yang paling berhubungan dengan mortalitas pasien 

sepsis 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif analitik 

observasional dengan pendekatan analisis retrospektif. Pendekatan ini  

mempelajari hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen 

(efek) dengan mempelajari data pasien yang sudah ada.  

Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan observasi terhadap 

variabel independent dengan komponen utama dari skor qSOFA ditambah 

dengan beberapa faktor meliputi usia, jenis kelamin, suhu tubuh, frekuensi nadi, 

frekuensi pernafasan, tekanan darah sistol, status GCS, dan riwayat penyakit 

komorbiditas yang menyertai kemudian menilai variabel dependent yaitu 

mortalitas pada pasien dengan sepsis di ruang IGD RSUD Jombang. 

 

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

       4.2.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada pasien sepsis di ruang IGD RSUD 

Jombang, Jawa Timur. 

4.2.2 Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Februari 2018. 
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4.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

      4.3.1 Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien sepsis di ruang 

IGD RSUD Jombang, Jawa Timur dalam rekam medis dengan rentang 

waktu Desember 2016-2017. Penentuan diagnosa sepsis ditentukan 

oleh dokter jaga IGD pada saat pasien datang. 

     4.3.2 Sampel Penelitian 

Sampel penelitian untuk desain penelitian kuantitatif ditentukan dengan 

teknik consecutive sampling ditetapkan berdasarkan pengukuran untuk 

analisis bivariat dan multivariat. Rumus yang digunakan yaitu dengan 

menggunakan rule of thumb yaitu besaran jumlah sampel adalah 10 

kali jumlah variabel bebas yang diteliti (Dahlan, 2013). Pada penelitian 

ini terdapat 6 variabel bebas yang diteliti sehingga dengan 

mempertimbangkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan, 

sampel yang digunakan yaitu berjumlah 60 rekam medis. 

4.3.3 Teknik Penentuan Sampel 

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

non probability sampling. Pendekatan yang digunakan adalah 

consecutive sampling yaitu penetapan sampel dengan cara memilih 

setiap rekam medis yang memenuhi kriteria penelitian dan dapat 

dimasukkan dalam kurun waktu tertentu dalam periode penelitian 

sehingga jumlah sampel dapat terpenuhi.  

4.3.4 Kriteria Sampel Penelitian 

1. Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Data rekam medis pasien IGD RSUD Jombang dengan diagnosa 

sepsis dengan karakteristik usia diatas 25 tahun dengan kriteria 
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nilai qSOFA yaitu RR ≥ 22x/m, tekanan darah sistol ≤ 100 

mmHg, dan perubahan skor GCS < 15. 

b. Rekam medis yang memuat data yang dibutuhkan meliputi usia, 

jenis kelamin, suhu tubuh, frekuensi nadi, frekuensi pernafasan, 

frekuensi nadi, tekanan darah sistol, status GCS, dan riwayat 

penyakit komorbiditas yang menyertai. 

2. Kriteria Eksklusi 

Kriteria eksklusi penelitian ini yaitu: 

a. Data rekam medis pasien yang pindah rumah sakit sebelum 3 

hari perawatan di rumah sakit; 

b. Pasien dengan rentang usia kurang dari 25 tahun. 

 

4.4 Definisi Operasional 

Definisi operasional pada penelitian ini terdiri dari dua variable yaitu 

varibel independen dan dependen. Variabel independen yang ada di dalam 

penelitian ini adalah usia, jenis kelamin, suhu tubuh, frekuensi nadi, frekuensi 

pernafasan, frekuensi nadi, tekanan darah sistol, status GCS, dan riwayat 

penyakit komorbiditas yang menyertai; sedangkan variabel dependennya adalah 

mortalitas pada pasien dengan sepsis di ruang IGD. Penjelasan definisi 

operasional dapat dilihat di tabel 4.1 
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Tabel 4.1 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Indikator Alat ukur Skala Hasil Ukur 

Variabel Independen 

1. Usia 
Usia pasien yang menderita sepsis 

terbanyak. 

Pasien sepsis dengan usia 

diatas 25 tahun 
Data rekam medis Nominal 

Kategori: 

25–64 tahun = 0 

65–84 tahun = 1 

≥ 85 tahun = 2 

2. Jenis Kelamin 

Tanda biologis yang melekat pada 

pasien yang datang ke IGD dilihat 

dari perbedaan biologis sejak lahir 

Identitas biologis yang 

membedakan status laki-laki 

atau perempuann 

Data rekam medis Nominal 

Kategori: 

Laki-laki = 1 

Perempuan = 0 

 

3. Suhu Tubuh 

Peningkatan atau penurunan 

temperatur tubuh pasien dengan 

sepsis yang datang ke IGD 

Temperatur >38˚C atau <36˚C 

diambil saat pasien datang di 

IGD 

Data rekam medis Nominal 

Kategori: 

Hipotermi (<35,9˚C)= 0 

Normal (36-38 ˚C) = 1 

Hipertermi (>38,1˚C) = 2 

4.  
Frekuensi Nadi 

(HR) 

Frekuensi nadi yang dinilai 6 jam 

dari waktu pertama pasien datang 

ke IGD 

Frekuensi nadi >60x/m atau 

>100 x/m diambil saat pasien 

datang di IGD 

Data rekam medis Nominal 

Kategori: 

Bradikardi (<59x/m)  = 0 

Normal (60-100x/m = 1 

Takikardia (>101x/m) = 2 
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5. 

Nilai qSOFA 

(quick Sequential 

Organ Failure) 

Frekuensi pernafasan, tekanan 

darah sistolik, tingkat kesadaran 

pasien dalam rentang GCS yang 

dinilai 6 jam dari waktu pertama 

pasien datang ke IGD menurut 

rentang skoring qSOFA 

a. Frekuensi pernafasan antara 

22x/m atau kurang (< 22x/m) 

b. Tekanan darah sistolik antara 

100mmHg atau kurang (< 

100mmHg) 

c.   Skor Glasgow Coma Scale 

kurang dari 15 (GCS <15) 

Data rekam 

medis 
Nominal 

Rentang skor 0-3 (0 

dengan resiko rendah 

mortalitas dan 3 dengan 

mortalitas tinggi) 

6. 

Riwayat penyakit 

pemberat 

(komorbid) 

Laporan secara dokumentasi 

maupun tidak terdokumentasi 

mengenai riwayat penyakit 

pemberat yang dapat 

mempengaruhi prognosis pasien 

dengan sepsis 

Riwayat pasien sepsis dengan 

penyakit diantaranya diabetes, 

gagal ginjal, COPD, 

keganasan, dan penyakit liver 

Data rekam medis Nominal 

Kategori: 

Ada riwayat = 1 

Tidak ada riwayat = 0 

Variabel Dependen 

7. Mortalitas 

Kematian yang didapat di RSUD 

Jombang dengan diagnosa sepsis 

pada rentang waktu Desember 

2016-2017 

Kematian di rumah sakit 

dibuktikan dengan surat 

keterangan kematian 

Surat Kematian Nominal 

Kategori: 

Meninggal = 1 

Tidak meninggal = 0 
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4.5 Alur Kerja Penelitian 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Alur Kerja Analisis Nilai qSOFA (quick Sequential Organ Failure 
Assessment) dan Faktor Lain yang Berhubungan dengan Mortalitas Pasien 
Sepsis di Instalasi Gawat Darurat di RSUD Jombang.  

 

 

Penyajian Data 

Pengolahan data: 
Editing, Coding, Scoring, Tabulating 

Menganalisis data dengan  
menggunakan analisis data univariat,  bivariat dan multivariat 

 

Pengumpulan data 

Responden Penelitian (75 sampel) 
Consecutive Sampling 

Populasi Penelitian: Rekam Medis Pasien 
sepsis periode Desember 2016-2017 

Penyusunan Kerangka Konsep dan Hipotesis penelitian 

Perumusan Masalah, Tujuan, Studi 
Kepustakaan Dan Kerangka Teori 

Penyusunan Jenis dan Rancangan Penelitian Serta 
Instrumen Penelitian 
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4.6 Pengumpulan Data 

4.6.1   Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data sangat dibutuhkan untuk mengetahui 

sebaran data dan cara mendapatkan data dari rekam medis. 

Penelitian ini mengumpulkan data melalui sebuah lembar observasi 

dimana terdapat sembilan faktor variabel independen yaitu usia, jenis 

kelamin, suhu tubuh, frekuensi nadi, frekuensi pernafasan, tekanan 

darah sistol, status GCS, dan riwayat penyakit komorbiditas yang 

menyertai yang akan didata dengan menggunakan lembar observasi 

yang diisi oleh peneliti. Hasil pengukuran berupa data hasil penilaian 

usia, jenis kelamin, suhu tubuh, frekuensi pernafasan, tekanan darah 

sistol, status GCS, dan riwayat penyakit komorbiditas yang menyertai 

dari rekam medis pasien. Penelitian dilakukan tanpa menggunakan 

bantuan numerator sehingga peneliti dapat mengobservasi data 

rekam medis dengan akurat dan meminimalisir bias. Alur 

pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti mengajukan surat permohonan ijin studi pendahuluan 

kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan 

Kepala Jurusan Magister Keperawatan. 

2. Peneliti menyerahkan surat ijin studi pendahuluan ke bagian diklat 

RSUD Jombang. 

3. Peneliti mengajukan surat permohonan ijin penelitian kepada 

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan Kepala Jurusan 

Magister Keperawatan.  

4. Peneliti mengajukan surat kelayakan etik dari komisi etik. 

5. Peneliti menyerahkan surat ijin penelitian kepada bagian diklat 

RSUD Jombang. 
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6. Setelah mendapatkan ijin dari Direktur RSUD Jombang kemudian 

peneliti melakukan penelitian di bagian rekam medik RSUD 

Jombang. 

7. Peneliti melakukan seleksi rekam medis yang memenuhi kriteria 

inklusi dan eksklusi. 

8. Peneliti mencatat data umum pasien yang terdiri dari nomor rekam 

medis pasien, usia, jenis kelamin, tanggal kedatangan, suhu tubuh 

dengan satuan derajat celsius, frekuensi nadi dengan satuan 

kali/menit, frekuensi pernafasan dengan satuan kali/menit, tekanan 

darah sistol dengan satuan mmHg, status GCS, riwayat penyakit 

komorbiditas serta status mortalitasnya.  

4.6.2 Alat Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini 

adalah lembar observasi nomor rekam medis pasien, usia, jenis 

kelamin, tanggal kedatangan, suhu tubuh dengan satuan derajat 

celsius, frekuensi nadi dengan satuan kali/menit, komponen qSOFA 

(frekuensi pernafasan dengan satuan kali/menit, tekanan darah sistol 

dengan satuan mmHg, status GCS), riwayat penyakit komorbiditas 

yang menyertai dan surat kematian untuk mengetahui status mortalitas 

responden.  

4.6.3 Uji Validitas dan Reliabilitas  

Pada penelitian ini instrumen yang digunakan yaitu lembar 

pedoman observasi (check list). Pada instrumen lembar observasi 

qSOFA tidak dilakukan uji validitas dan reliabilitas karena merupakan 

instrumen pengukuran yang sudah baku. Instrumen qSOFA memiliki 

nilai sensitivitas 90,32%, spesifitas 87,88%, dan akurasi 89,06% 

(Aryabiantara et al, 2017). 



9 
 

4.7 Pengolahan Data 

4.7.1 Editing 

Editing yaitu pemeriksaan lembar observasi yang dientrikan oleh 

peneliti. Pemeriksaan ini bisa berupa kelengkapan jawaban dan 

kebenaran perhitungan skor. 

4.7.2 Coding 

Coding adalah pemberian tanda atau mengelompokkan jawaban dari 

para responden ke dalam kelompok kategori tertentu. Peneliti 

memberikan kode-kode atau lambang-lambang tertentu untuk 

memudahkan pengolahan data 

4.7.3 Entry 

Jawaban-jawaban yang telah dibubuhi kode kategori kemudian 

dimasukkan dalam tabel menggunakan menghitung frekuensi data. 

Data diolah menggunakan cara manual atau melalui program statistik 

komputer dengan SPSS. Memasukkan data penelitian diterapkan 

dengan bantuan SPSS 16. Peneliti memasukkan setiap data hasil 

kuesioner ke dalam komputer untuk kemudian dilakukan analisis 

univariat, analisi bivariat dan analisis multivariat. 

4.7.4 Cleaning 

Cleaning yaitu cara yang diimplementasikan dalam pembersihan data, 

dengan meninjau variabel apakah data sudah tepat atau belum. Data 

yang telah dimasukkan diperiksa kembali sejumlah sampel dari 

kemungkinan data yang belum di masukkan. Hasil dari proses cleaning 

ditunjukkan dengan tidak ada kesalahan sehingga seluruh data dapat 

digunakan. 
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4.8 Analisis Data 

4.8.1 Analisis Univariat 

Analisis univariat, semua variabel dianalisis menggunakan analisis 

deskriptif dengan bantuan software. Analisis ini digunakan untuk 

menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik masing-masing 

variabel yang diteliti. Hasil analisis ini disajikan dalam bentuk tabel 

yang menggambarkan prosentase. Analisis Data dalam penelitian ini 

adalah analisis univariat dan multivariat. Analisi univariat bertujuan 

untuk mendeskripsikan distribusi dari masing-masing variabel yang 

diteliti. Analisis univariat berfungsi untuk mendeskripsikan atau 

memberikan gambaran terhadap subyek yang diteliti melalui data yang 

ada tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan berdasarkan 

hasil yang didapat. Dan setelah itu dilakukan analisis bivariat dan 

multivariat. Analisi bivariat diaplikasikan pada dua variabel yang 

dianggap ada hubungan atau berkorelasi. Analisis univariat akan 

dilakukan terhadap data usia, jenis kelamin, suhu tubuh, frekuensi 

nadi, nilai qSOFA, riwayat penyakit komorbiditas dan status mortalitas. 

Hasil analisis data univariat ini disajikan dalam bentuk prosentase. 

4.8.2 Analisis Bivariat 

Analisis bivariat, analisis digunakan untuk mengetahui hubungan 

antara variabel dependen dengan variabel independen. Untuk 

mengetahui hubungan dan seberapa kuat hubungan tersebut, hasil 

penilaian suatu variabel diuji dengan menggunakan uji statistik. Dalam 

penelitian ini uji korelasi menggunakan uji statistik Kontingensi Lambda 

jika variabel independen memiliki skala data kategorik dan variabel 

dependen memiliki skala data kategorik bervariasi tabel 2x2. 

Sedangkan jika kedua variabel independen maupun dependen 
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memiliki skala data kategorik dengan variasi tabek 2xk maka uji 

statistik menggunakan chi square. Uji korelasi, dengan menggunakan 

aplikasi SPSS 16 for Windows. Nilai kemaknaan p ≤ 0,05, yang berarti 

bila p ≤ 0,05 maka H0 ditolak sehingga terdapat hubungan bermakna 

antara variabel-variabel independen tersebut dengan variabel 

dependen. 

4.8.3 Analisis Multivariat 

Analisis multivariat dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Analisis multivariat yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah regresi logisitk karena data dari variabel 

dependennya merupakan data kategorik dengan menggunakan 

bantuan Software Product and Service Solution (SPSS) 16 for 

windows versi 16. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam analisia 

multiivariat : 

1. Memasukkan variabel dalam analisis multivariate regresi logistik 

2. Melakukan analisis multivariate regresi logistik 

3. Melakukan interpretasi hasil 

4. Membuat persamaan hasil regresi logistik berganda dan 

mengaplikasikannya 

5. Menilai koefisien determinasi untuk mengetahui kualitas persamaan 

yang diperoleh dengan melihat nilai Odds ratio. 

 

4.9 Etika Penelitian 

1.   Prinsip Self Determination 

Dalam penelitian ini hak responden diwakili oleh petugas rekam medis 

RSUD Jombang. Peneliti memberi penjelasan terkait tujuan, manfaat 

dan proses penelitian kepada petugas rekam medis. Penjelasan akan 
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dikemukakan secara verbal dan dalam bentuk tertulis sehingga dapat 

dipahami dengan jelas, kemudian apabila petugas rekam medis 

menyetujui maka sebagai bentuk persetujuan, petugas rekam medis 

RSUD Jombang akan menandatangani informed consent yang telah 

disediakan oleh peneliti. 

2.    Prinsip Privacy dan Dignity 

Peneliti melakukan prinsip privacy dan dignity dengan mematuhi 

kesepakatan yang telah dibuat antara peneliti dengan responden yang 

dalam hal ini diwakili oleh petugas rekam medis RSUD Jombang. 

Peneliti memenuhi prinsip ini dengan melakukan pengambilan data pada 

waktu yang telah dijadwalkan. Peneliti hanya menunjukkan hasil 

pengambilan data kepada pembimbing akademik sebagai proses 

penyusunan laporan.  

3.   Prinsip Beneficence dan Non-Maleficence 

Prinsip etik penelitian ini menekankan pada peningkatan kesejahteraan 

manusia & tidak mencelakan responden yang terlibat dalam penelitian 

yang dilakukan. Dalam etika medis juga dijelaskan bahwa ketika 

seorang responden terlibat dalam riset medis, maka merupakan suatu 

kewajiban dari peneliti untuk dapat meminimalisir resiko dibandingkan 

dengan potensi keuntungan dari penelitian yang dilakukan. Prinsip etik 

berbuat baik yaitu: resiko penelitian harus wajar (reasonable), desain 

penelitian memenuhi syarat ilmiah (scientific sound), peneliti mampu 

melaksanakan penelitian dan sekaligus mampu menjaga kesejahteraan 

subjek penelitian, dan menentang kesengajaan yang merugikan subjek 

penelitian (do no harm). Pada penelitian ini, tidak ada bahaya fisik yang 

mengancam partisipan karena data diambil dari rekam medis sehingga 

kontak dengan partisipan dapat diminimalisir. Selain itu data yang 
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diambil oleh peneliti juga menganut etika anonimitas sehingga data 

pribadi pasien pada rekam medis tidak akan tersebar dan potensi yang 

merugikan dapat dikurangi. 

4.    Prinsip Anonimity 

Prinsip anonimity yaitu memberikan kerahasiaan dalam menyertakan 

nama responden. Peneliti menerapkan prinsip ini dengan tidak 

mencantumkan nama partisipan tetapi dengan mencantumkan kode dan 

tidak mencantumkan alamat responden pada hasil pengambilan data. 

5.    Prinsip Confidentiality 

Prinsip confidentiality yaitu prinsip memberikan jaminan kerahasiaan 

data atau informasi yang telah didapatkan dari responden dalam hal ini 

adalah petugas rekam medis RSUD Jombang dan hanya 

mempergunakan untuk keperluan penelitian saja. Prinsip tersebut 

diterapkan dengan memberikan penjelasan bahwa peneliti menjamin 

kerahasiaan data pada rekam medis responden dan meyakinkan bahwa 

lembar observasi didokumentasikan oleh peneliti sendiri. 

 

 

 



 

 

BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

 

 Penelitian ini diterapkan di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang dengan 

responden penelitian sebanyak 75 rekam medis pasien yang mengalami sepsis. 

Responden penelitian yang berupa rekam medis pasien dengan sepsis ini dipilih 

berdasarkan kriteria inklusi dan kriteria ekslusi. Analisis univariat yang ada di 

dalam penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik demografi 

responden yang meliputi pendidikan terakhir, pekerjaan,  dan lama perawatan. 

Selain itu dilakukan analisis data masing-masing variabel penelitian yaitu usia, 

jenis kelamin, suhu tubuh, frekuensi nadi, nilai qSOFA, riwayat penyakit 

komorbiditas dan status mortalitas. Analisis bivariat digunakan untuk mengetahui 

hubungan masing-masing variabel independen meliputi usia, jenis kelamin, suhu 

tubuh, frekuensi nadi, nilai qSOFA, riwayat penyakit komorbiditas dengan 

variabel dependen yaitu status mortalitas pada pasien dengan sepsis. 

 Untuk mengetahui data umum berupa karakteristik responden meliputi 

pendidikan terakhir, pekerjaan,  dan lama perawatan serta data khusus meliputi 

usia, jenis kelamin, suhu tubuh, frekuensi nadi, nilai qSOFA, riwayat penyakit 

komorbiditas dan status mortalitas digunakan analisis univariat. Untuk 

mengetahui hubungan antara faktor-faktor yang berhubungan dengan mortalitas 

pada pasien dengan sepsis digunakan analisis bivariat (kontigensi lambda pada 

variabel dengan 2 kategori dan chi square pada variabel dengan >2 kategori). 

Sedangkan untuk mengetahui faktor manakah yang memiliki tingkat kekuatan 

hubungan yang paling kuat terhadap efikasi diri kader tersebut dengan 

menggunakan analisis multivariat (regresi logistik). 



5.1 Analisis Data Univariat 

5.1.1 Karakteristik Responden Penelitian Berdasarkan Data 

Sosiodemografi 

Pada penelitian ini karakteristik dari responden berdasarkan data 

sosiodemografi terdiri dari pendidikan terakhir, pekerjaan dan lama 

perawatan.. 

Tabel 5.1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan  
Pendidikan Lama Perawatan. 

No Karakteristik Frekuensi 
(n) 

Persentase 
(%) 

1 Pendidikan responden 
Tidak sekolah 
SD 
SMP 
SMA 
PT 
Total 

 
9 

46 
7 
9 
4 

75 

 
12% 
61% 
9% 
12% 
6% 

100% 

2 Pekerjaan responden 
Menganggur 
IRT 
Swasta 
Petani 
PNS 
Pensiunan 
Total 

 
3 

23 
25 
15 
4 
5 

75 

 
4% 
31% 
33% 
20% 
5% 
7% 

100% 

3 Lama perawatan responden 
<24 jam 
25-48 jam  
49-72 jam 
> 73 jam  
Total 

 
20 
16 
11 
28 
75 

 
26% 
23% 
15% 
36% 
100% 

Sumber: Data Primer (2018) 

Berdasarkan data tabel 5.1 ditampilkan bahwa sebagian besar 

responden pada rekam medis pasien sebagian besar adalah berpendidikan 

SD yaitu dengan jumlah  46 responden (61%), sedangkan pendidikan 

responden dengan jumlah paling sedikit adalah PT yaitu berjumlah 4 

responden (6%). Dari sini dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden 

memiliki latar belakang pendidikan yang rendah. Untuk analisis demografi 

pekerjaan, pada tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas pekerjaan 

responden adalah swasta dengan jumlah 25 responden (33%), sedangkan 3 



responden (4%) adalah pengangguran. Terkait dengan waktu perawatan 

responden terbanyak adalah pasien yang di rawat dalam waktu lebih dari 72 

jam yaitu sejumlah 28 responden (36%), sedangkan waktu perawatan pasien 

dengan jumlah responden paling rendah adalah 49-72 jam sejumlah 11 

responden (15%). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar pasien yang menjadi responden mendapat perawatan lebih dari 72 

jam. 

5.1.2 Karakteristik Responden Penelitian Berdasarkan Variabel 

Pada bagian ini distribusi frekuensi responden pasien sepsis di RSUD 

Jombang dideskripsikankan berdasarkan variabel independen yaitu usia, 

jenis kelamin, suhu tubuh, frekuensi nadi, nilai qSOFA, riwayat penyakit 

komorbiditas dan variabel dependen yaitu status mortalitas. 

Tabel 5.2 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan usia, 
jenis kelamin, suhu tubuh, frekuensi nadi, nilai qSOFA, riwayat 
penyakit komorbiditas dan status mortalitas pasien dengan 
sepsis di RSUD Jombang.  

No Variabel Frekuensi 
(n) 

Persentase 
(%) 

1 Usia 
25-64 tahun 
65-84 tahun 
≥85 tahun 
Total 

 
17 
29 
29 
75 

 
22% 
39% 
39% 
100% 

2 Jenis kelamin 
Laki-laki 
Perempuan 
Total 

 
40 
35 
75 

 
53% 
47% 
100% 

3 Suhu tubuh 
<35.9˚C 
36-38˚C 
>38.1˚C 
Total 

 
8 

29 
38 
75 

 
11% 
39% 
50% 
100% 

4 Frekuensi nadi 
<59 x/m 
60-100 x/m 
>101 x/m 
Total 

 
14 
27 
34 
75 

 
19% 
36% 
45% 
100% 

5 Nilai/Skor qSOFA 
Skor 0 
Skor 1 
Skor 2 
Skor 3 
Total 

 
12 
22 
17 
24 
75 

 
16% 
29% 
23% 
32% 
100% 



6 Penyakit komorbid 
Tidak 
Ya 
Total 

 
31 
44 
75 

 
41% 
59% 
100% 

7 Status mortalitas 
Hidup 
Meninggal 
Total 

 
36 
39 
75 

 
48% 
52% 
100% 

Sumber: Data Primer (2018) 

Pada tabel 5.2 berdasarkan analisis data yang telah dilakukan 

ditunjukkan bahwa terkait dengan variabel usia, sebagian besar usia 

responden dengan sepsis adalah berusia 65-84 tahun dan usia ≥ 85 tahun 

yaitu berjumlah masing-masing 29 responden (39%). Dari sini dapat 

disimpulkan bahwa pasien dengan sepsis mayoritas berusia lansia atau 

diatas 65 tahun. Berikutnya berkaitan dengan variabel jenis kelamin 

didapatkan hasil bahwa sebagian besar pasien dengan sepsis adalah laki-

laki dengan jumlah 40 responden (53%). Pada variabel suhu tubuh, dari data 

diatas ditemukan bahwa sebagian besar pasien sepsis bersuhu >38,1 ̊˚C 

dengan jumlah 38 responden (51%) sedangkan pasien dengan suhu <35,9 

˚C adalah sejumlah 8 responden (11%). Dari data diatas dapat disimpulkan 

bahwa mayoritas pasien dengan sepsis mengalami hipertermi atau demam 

tinggi. Beralih pada nadi responden kebanyakan nadi > 101 x/m dengan 

jumlah 34 responden (%), sedangkan responden dengan nadi <59 x/m 

berjumlah 14 responden (19%). Berkaitan dengan nilai qSOFA, ditunjukkan 

pada tabel diatas bahwa responden dengan mortalitas tinggi yaitu dengan 

skor qSOFA 3 menjadi mayoritas dengan jumlah 24 responden (32%), 

sedangkan dengan skor qSOFA 0 berjumlah 12 responden (16%). Pada 

variabel penyakit komorbid ditunjukkan bahwa pasien dengan sepsis yang 

memiliki penyakit komorbid sejumlah 44 responden (58%) dan yang tidak 

memiliki penyakit komorbid sejumlah 31 responden (41%). Dari data tersebut 

dapat disimpulkan bahwa kebanyakan pasien sepsis disertai dengan 



penyakit komorbid. Yang terakhir berkaitan dengan variabel mortalitas, dari 

tabel ditunjukkan bahwa mayoritas pasien dengan sepsis yang menjadi 

responden meninggal dengan jumlah 39 responden (52%). 

Tabel 5.3 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden dengan Sepsis yang 
memiliki penyakit komorbid di IGD RSUD Jombang.  

No Jenis Penyakit Komorbid Frekuensi 
(n) 

Meninggal 

1 Gagal Ginjal 
CKD (Chronic Kidney Disease) dan 
hemodialisis 
AKI (Acute Kidney Injury) 
Total 

 
11 

 
8 

19 

 
9 
 
6 
15 

2 Diabetes 
DM Tipe 2 
Diabetes Keto Asidosis 
HHS (Hyperosmolar Hyperglycemic State) 
Total 

 
11 
4 
3 

18 

 
7 
3 
3 
13 

3 Stroke 4 2 

4 Penyakit Jantung 3 3 

 Dari tabel 5.3 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penyakit 

komorbid yang dominan diderita oleh pasien sepsis adalah gagal ginjal dan 

diabetes berikutnya penyakit komorbid yang berjumlah sedikit pada pasien 

sepsis adalah stroke, gagal jantung dan penyakit komorbid lainnya. Dari 

pengambilan data ditunjukkan bahwa pasien dengan penyakit ginjal 

menduduki peringkat pertama pada pasien dengan sepsis. Sebanyak 19 

pasien sepsis mengalami penyakit ginjal dan 15 orang diantaranya 

meninggal. Penyakit ginjal yang dialami pasien sebagian besar adalah CKD 

(Chronic Kidney Disease) dan AKI (Acute Kidney Injury). Penyakit komorbid 

berikutnya adalah diabetes dengan jumlah 18 pasien dengan 13 diantaranya 

meninggal dunia. Karakteristik penyakit ginjal yang banyak diderita pasien 

dengan sepsis adalah Diabetes melitus tipe 2, HHS (Hyperosmolar 

Hyperglicemic State), dan diabetes ketoasidosis 

 



5.2 Analisis Data Bivariat 

  Analisis bivariat yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan tahapan 

kedua dalam menentukan hubungan antara variabel independen (usia, jenis 

kelamin, suhu, nadi, nilai qSOFA dan riwayat penyakit komorbid) dengan 

variabel dependen (mortalitas pasien dengan sepsis) penelitian di RSUD 

Jombang. 

5.2.1 Hubungan Usia dengan Mortalitas Pasien dengan Sepsis di RSUD 

Jombang 

Hasil analisis data hubungan antara usia dengan mortalitas pasien 

dengan sepsis di RSUD Jombang disajikan sebagai berikut: 

Tabel 5.4 Hubungan antara Usia dengan Mortalitas Pasien Dengan 
Sepsis di RSUD Jombang 

 
Usia 

Status Mortalitas Total Koefisien 
Korelasi 

R 

Nilai 
P 

Hidup Meninggal  

N % N % n %  
 

  0,305 
 

 
 
0,030 

25-64 tahun 12 16 5 7 17 22 

65-84 tahun 15 20 14 19 29 39 

>85 tahun 9 12 20 26 29 39 

Total     75 100 

Sumber: Data Primer (2018) 

 Hubungan antara usia dengan status mortalitas pasien dengan 

sepsis di RSUD Jombang dapat dilihat pada tabel 5.4 diatas. Peneliti 

dapat mengetahui hubungan antara variabel usia dengan status 

mortalitas pasien dengan sepsis menggunakan uji Chi Square. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh nilai p = 0,030 (p<0,05) 

dan nilai r = 0,305.  Hasil tersebut menunjukkan bahwa H0 ditolak dan Ha 

diterima yang artinya ada hubungan yang signifikan antara usia 

responden dengan mortalitas pasien dengan sepsis di RSUD Jombang. 

Sedangkan nilai r menunjukkan bahwa kekuatan hubungan lemah dan 



arah hubungan yang positif pada variabel usia terhadap mortalitas 

pasien dengan sepsis di RSUD Jombang. Arah positif memiliki makna 

semakin tua usia responden yang dirawat dengan sepsis, maka semakin 

tinggi pula tingkat kematiannya. 

5.2.2 Hubungan Jenis Kelamin dengan Mortalitas Pasien Sepsis di RSUD 

Jombang 

 Hasil analisis data hubungan antara jenis kelamin dengan 

mortalitas pasien dengan sepsis di RSUD Jombang disajikan sebagai 

berikut: 

Tabel 5.5 Hubungan antara Jenis Kelamin Dengan mortalitas pasien 
dengan sepsis di RSUD Jombang  

 
Jenis 

Kelamin 

Status Mortalitas Total Koefisien 
Korelasi 

R 

Nilai 
p 

Hidup Meninggal  

N % n % n %  
0,402 

   
 

 
0,000 
 

Laki-laki 11 15 29 39 40 53 

Perempuan 25 33 10 13 35 47 

Total     75 100   

Sumber: Data Primer (2018) 

Hubungan antara jenis kelamin dengan status mortalitas pasien 

dengan sepsis di RSUD Jombang dapat dilihat pada tabel 5.5 diatas. 

Peneliti dapat mengetahui hubungan antara variabel jenis kelamin 

dengan status mortalitas pasien dengan sepsis menggunakan uji 

kontingensi lambda. Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh nilai p 

= 0,000 (p<0,05) dan nilai r = 0,402.  Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

H0 ditolak dan Ha diterima yang artinya ada hubungan yang signifikan 

antara jenis kelamin responden dengan mortalitas pasien dengan sepsis 

di RSUD Jombang. Sedangkan nilai r menunjukkan bahwa kekuatan 

hubungan sedang dan arah hubungan yang positif pada variabel jenis 

kelamin terhadap mortalitas pasien dengan sepsis di RSUD Jombang. 



Arah positif memiliki makna pada pasien sepsis dengan jenis kelamin 

laki-laki, maka tingkat kematiannya akan lebih tinggi dibanding 

perempuan. 

5.2.3 Hubungan Suhu Tubuh dengan Mortalitas Pasien Sepsis di RSUD 

Jombang 

Hasil analisis antara suhu tubuh dengan dengan mortalitas pasien 

dengan sepsis di RSUD Jombang adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.6 Hubungan suhu tubuh dengan dengan mortalitas pasien 
dengan sepsis di RSUD Jombang 

 
 

Suhu 

Status Mortallitas Total Koefisien 
Korelasi 

r 

Nilai 
p 

Hidup Meninggal  

N % n % n %  
0,055 

   
 

 
0,041 
 

<35,9˚C 2 3 6 8 8 11 

36-38˚C 19 25 10 13 29 39 

>38,1˚C 15 20 23 31 38 50 

Total     75 100 

Sumber: Data Primer (2018) 

Hubungan antara Suhu tubuh dengan status mortalitas pasien 

dengan sepsis di RSUD Jombang dapat dilihat pada tabel 5.6 diatas. 

Peneliti dapat mengetahui hubungan antara variabel suhu dengan status 

mortalitas pasien dengan sepsis menggunakan uji chi square. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh nilai p = 0,041 (p<0,05) 

dan nilai r = 0,055.  Hasil tersebut menunjukkan bahwa H0 ditolak dan Ha 

diterima yang artinya ada hubungan antara jenis kelamin responden 

dengan mortalitas pasien dengan sepsis di RSUD Jombang. Sedangkan 

nilai r menunjukkan bahwa kekuatan hubungan sangat lemah dan arah 

hubungan yang positif pada variabel suhu tubuh terhadap mortalitas 

pasien dengan sepsis di RSUD Jombang. Arah positif memiliki makna 

semakin tinggi suhu pada pasien sepsis, maka semakin tinggi pula 

tingkat kematiannya. 



5.2.4 Hubungan Frekuensi Nadi dengan Status Mortalitas Pasien Sepsis 

di RSUD Jombang 

Hasil analisis antara frekuensi nadi dengan status mortalitas 

pasien dengan sepsis di RSUD Jombang adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.7 Hubungan frekuensi nadi dengan status mortalitas pasien 
dengan sepsis di RSUD Jombang 

 
Frekuensi 

nadi 

Status Mortalitas Total Koefisien 
Korelasi 

r 

Nilai 
p 

Hidup meninggal  

n % n % n %  
 

-0,085 
   
 

 
 
0,019 

<59 x/m 3 4 11 15 14 19 

60-100 x/m 18 24 9 12 27 36 

>101 x/m 15 20 19 25 34 45 

Total     75 100 

Sumber: Data Primer (2018) 

Hubungan antara nadi dengan status mortalitas pasien dengan 

sepsis di RSUD Jombang dapat dilihat pada tabel 5.7 diatas. Peneliti 

dapat mengetahui hubungan antara variabel nadi dengan status 

mortalitas pasien dengan sepsis menggunakan uji chi square. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh nilai p = 0,019 (p<0,05) 

dan nilai r = -0,085.  Hasil tersebut menunjukkan bahwa H0 ditolak dan 

Ha diterima yang artinya ada hubungan signifikan antara frekuensi nadi 

responden dengan mortalitas pasien dengan sepsis di RSUD Jombang. 

Sedangkan nilai r menunjukkan bahwa kekuatan hubungan sangat 

lemah dan arah hubungan yang negatif pada variabel nadi terhadap 

mortalitas pasien dengan sepsis di RSUD Jombang. Arah negatif 

memiliki makna semakin rendah nadi pada pasien sepsis, maka 

semakin tinggi tingkat kematiannya. 



5.2.5 Hubungan Nilai qSOFA dengan Status Mortalitas Pasien dengan 

Sepsis di RSUD Jombang 

Hasil analisis antara data nilai qSOFA dengan status mortalitas 

pasien dengan sepsis di RSUD Jombang adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.8 Hubungan nilai qSOFA dengan status mortalitas pasien 
dengan sepsis di RSUD Jombang 

Nilai qSOFA 

Status mortalitas Total Koefisien 
Korelasi 

r 

Nilai 
P hidup meninggal  

n % n % n %  
 

  0,678 
 

 
 
0,000 

Skor 0 11 15 1 1 12 16 

Skor 1 18 24 4 5 22 29 

Skor 2 5 7 12 16 17 23 

Skor 3 2 3 22 29 24 32 

Total     75 100 

Sumber: Data Primer (2018) 

Hubungan antara nilai qSOFA dengan status mortalitas pasien 

dengan sepsis di RSUD Jombang dapat dilihat pada tabel 5.8 diatas. 

Peneliti dapat mengetahui hubungan antara variabel nadi dengan status 

mortalitas pasien dengan sepsis menggunakan uji chi square. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh nilai p = 0,000 (p<0,05) 

dan nilai r = 0,678.  Hasil tersebut menunjukkan bahwa H0 ditolak dan Ha 

diterima yang artinya ada hubungan signifikan antara frekuensi nadi 

responden dengan mortalitas pasien dengan sepsis di RSUD Jombang. 

Sedangkan nilai r menunjukkan bahwa kekuatan hubungan sangat kuat 

dan arah hubungan yang positif pada variabel nadi terhadap mortalitas 

pasien dengan sepsis di RSUD Jombang. Arah positif memiliki makna 

semakin tinggi skor qSOFA pada pasien sepsis, maka semakin tinggi 

pula tingkat kematiannya. 



5.2.6 Hubungan Penyakit Komorbid dengan Status Mortalitas Pasien 

Sepsis di RSUD Jombang 

Hasil analisis antara penyakit komorbid dengan status mortalitas 

pasien dengan sepsis di RSUD Jombang adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.9 Hubungan penyakit komorbid dengan status mortalitas pasien 
dengan sepsis di RSUD Jombang 

Penyakit 
Komorbid 

Status Mortalitas Total Koefisien 
Korelasi 

R 

Nilai 
P 

Hidup Meninggal  

N % N % N %  
 

  0,267 

 
 
0,016 

Ya 16 21 27 36 43 58 

Tidak 20 27 12 16 32 42 

Total     75 100   

Sumber: Data Primer (2018) 

Hubungan antara penyakit komorbid dengan status mortalitas 

pasien dengan sepsis di RSUD Jombang dapat dilihat pada tabel 5.9 

diatas. Peneliti dapat mengetahui hubungan antara variabel penyakit 

komorbid dengan status mortalitas pasien dengan sepsis menggunakan 

uji kontingensi lambda. Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh 

nilai p = 0,016 (p<0,05) dan nilai r = 0,267.  Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa H0 ditolak dan Ha diterima yang artinya ada hubungan signifikan 

antara penyakit komorbid responden dengan mortalitas pasien dengan 

sepsis di RSUD Jombang. Sedangkan nilai r menunjukkan bahwa 

kekuatan hubungan sangat lemah dan arah hubungan yang positif pada 

variabel penyakit komorbid terhadap mortalitas pasien dengan sepsis di 

RSUD Jombang. Arah positif memiliki makna jika pada pasien sepsis 

ada penyakit yang menyertai, maka semakin tinggi tingkat kematiannya. 

5.3 Analisis Multivariat 

 Analisis multivariat dalam penelitian ini menggunakan regresi logistik 

karena variabel terikat (dependen) dalam penelitian ini menggunakan skala data 



kategorik. Syarat untuk dilakukannya analisis regresi logistik yaitu pada variabel 

independent sebagai variabel kandidat dimana apabila nilai p dari masing-

masing variabel tersebut pada analisis bivariat adalah <0,25.  

Tabel 5.10 Hasil seleksi p value multivariate analisis nilai qsofa (quick 
sequential organ failure assessment) dan faktor lain yang 
berhubungan dengan mortalitas pasien sepsis di instalasi gawat 
darurat di RSUD Jombang 

No Variabel p value 

1 Usia 0,030 

2 Jenis kelamin 0,000 

3 Suhu tubuh 0,041 

4 Frekuensi nadi 0,019 

5 Nilai qSOFA 0,000 

6 Penyakit komorbid 0,016 

Sumber: Data Primer (2018) 

Dari tabel 5.10 menyajikan hasil bahwa nilai p value semua variabel 

independen memilkik nilai p value <0,25, sehingga semua variabel dapat 

dimasukkan ke dalam pemodelan multivariat analisis regresi logistik. 

Tabel 5.11 Hasil Uji Regresi Logistik analisis nilai qsofa (quick sequential organ 
failure assessment) dan faktor lain yang berhubungan dengan 
mortalitas pasien sepsis di instalasi gawat darurat di RSUD Jombang. 

Variabel Nilai p OR 95% Confidence Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Usia 0,295    

Usia  (1) 0,248 0,302 0,040 2,301 

Usia (2) 0,157 0,257 0,039 1,699 

Kelamin 0,208 0,340 0,063 1,823 

Komorbid 0,036 6,596 1,132 38,437 

Suhu 0,636    

Suhu (1) 0,537 3,021 0,091 100,790 

Suhu (2) 0,526 0,560 0,093 3,361 

Nadi 0,292    

Nadi (1) 0,122 7,726 0,580 102,903 

Nadi (2) 0,911 1,112 0,174 7,111 

qSOFA 0,002    

qSOFA (1) 0,002 0,008 0,000 0,169 

qSOFA (2) 0,001 0,014 0,001 0,165 

qSOFA (3) 0,119 0,161 0,016 1,603 

Constant 0,027 13,519   

Sumber: Data Primer (2018) 

Dari tabel 5.11 hasil analisis data dapat dilihat nilai p variabel penyakit 

komorbid dengan nilai p 0,036, dan nilai qSOFA dengan nilai p 0,002 dimana p 

<0,05 yang berarti bermakna secara signifikan. Jadi variabel penyakit komorbid 



dan nilai qSOFA adalah faktor dominan yang berhubungan dengan mortalitas 

pasien dengan sepsis di RSUD Jombang. Sedangkan variabel usia, jenis 

kelamin, suhu dan frekuensi nadi berperan sebagai variabel confounding. 

Kekuatan hubungan masing-masing variabel independen dapat dilihat 

dari nilai odd Rasio (OR), dari hasil analisis didapatkan variabel nadi terhadap 

mortalitas pasien sepsis memiliki nilai OR 7,726 yang berarti setiap kenaikan 1 

unit nadi akan menaikan pula 7,726 kali odd Rasio atau mortalitas pasien dengan 

sepsis. Begitu pula variabel penyakit komorbid terhadap mortalitas pasien sepsis 

memiliki nilai OR 6,596 yang berarti setiap kenaikan 1 unit penyakit komorbid 

akan menaikan pula 6,596  kali odd Rasio atau mortalitas pasien dengan sepsis. 

Selanjutnya variabel suhu terhadap mortalitas pasien dengan sepsis memiliki 

nilai OR 3,021 yang berarti setiap kenaikan 1 unit suhu akan menaikan pula 

3,021 kali odd Rasio atau mortalitas pasien dengan sepsis. Hasil analisis 

koefisien determinasi (R2 atau R Square) menunjukkan bahwa prosentase 

sumbangan pengaruh variabel independent (usia, jenis kelamin, suhu, nadi, 

qSOFA dan penyakit komorbid) terhadap variabel dependen (mortalitas pasien 

dengan sepsis) adalah sebesar 71,9%. Sedangkan sisanya sebesar 28,1% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukan atau dibahas dalam 

penelitian ini. 
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BAB 6 

PEMBAHASAN 

 

 Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil yang didapatkan melalui 

analisis data yang dilakukan oleh peneliti yaitu analisis nilai qSOFA (quick 

Sequential Organ Failure Assessment) dan faktor lain yang berhubungan dengan 

mortalitas pasien sepsis di Instalasi Gawat Darurat di RSUD Jombang. 

Pembahasan dibagi berdasarkan analisis data variabel meliputi analisis data 

terhadap variabel independen dan variabel dependen. Dalam hal ini variabel 

independen pada penelitian ini adalah usia, jenis kelamin, suhu tubuh, frekuensi 

nadi, nilai qSOFA dan penyakit komorbid, sedangkan yang termasuk dalam 

variabel dependen adalah status mortalitas. 

 

6.1 Nilai qSOFA (quick Sequential Organ Failure Assessment) dan Faktor 

Lain yang Berhubungan dengan Mortalitas Pasien Sepsis di Instalasi 

Gawat Darurat RSUD Jombang 

6.1.1 Hubungan Usia Dengan Mortalitas Pasien Sepsis Di Instalasi 

Gawat Darurat Di RSUD Jombang 

Berdasarkan tabel 5.3 hasil penelitian menggunakan chi square 

menunjukkan probabilitas korelasi (p value) sebesar 0,030. Karena nilai 

probabilitas <0,05 maka dinyatakan H0 ditolak, yang menandakan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara usia dengan mortalitas pasien 

dengan sepsis di RSUD Jombang. Hasil pengolahan data juga didapatkan 

nilai r atau koefisien korelasi positif yaitu 0,305 menunjukkan bahwa 

kekuatan hubungan lemah dan arah hubungan yang positif pada variabel 

usia terhadap mortalitas pasien dengan sepsis di RSUD Jombang. Arah 
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positif memiliki makna semakin tua usia responden yang dirawat dengan 

sepsis, maka semakin tinggi pula tingkat kematiannya. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Epstein et al (2017) yang menyebutkan bahwa dari data frekuensi usia yang 

mengalami sepsis yang dianalisis secara retrospektif menggunakan sertifikat 

kematian ditemukan beberapa hasil yang signifikan terkait dengan mortalitas 

pasien sepsis menurut usia. Berdasarkan data yang diambil terkait dengan 

sebab-sebab kematian pada rentang tahun 1999–2014, dihitung jumlah total 

2,470,666 kematian (6% dari total seluruh kematian) terdata menderita 

sepsis sebagai penyebab utama kematian. Dari data tersebut diperkirakan 

49% berusia 65–84 tahun, 26% berusia ≥ 85 tahun, dan 25% berusia 25–64 

tahun (4% berusia 25–44 tahun, dan 21% berusia 45–64 tahun). Sementara 

itu kurang lebih 1% dari pasien yang meninggal berusia <25 tahun.  

Penelitian lain menyatakan bahwa usia berkaitan dengan mortalitas, 

dan terkait dengan sepsis sendiri, pasien yang mencapai usia dewasa-lansia 

lebih rentan dibandingkan dengan usia muda dikarenakan penurunan fungsi 

organ sehingga jika ditambah dengan kausa infeksi, maka resiko kegagalan 

organ akan meningkat. Sebuah jurnal penelitian menyebutkan bahwa dapat 

dipastikan ada sekitar 400.000 pasien dengan infeksi yang datang ke rumah 

sakit dengan rentang usia 45 tahun keatas (Donnelly et al, 2017). 

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pasien yang memiliki usia 

diatas 85 tahun berjumlah 20 responden atau setara dengan 26% 

meninggal. Dalam penelitian ini terlihat bahwa responden yang memiliki usia 

semakin tua maka mortalitas semakin tinggi. Data diatas didukung oleh 

penelitian  Fleischmann et al (2016) menjelaskan bahwa usia memegang 

peranan dalam mortalitas pasien sepsis pada setting intrahospital. Dari 

penelitian ini ditemukan bahwa sejalan dengan peningkatan usia, prosentase 

maksimum mortalitas pada pasien dengan sepsis mencapai 36,5% 
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sedangkan mortalitas pasien sepsis berat mencapai 60,3%. Dari data 

tersebut dapat disimpulkan bahwa usia merupakan salah satu faktor yang 

berhubungan dengan mortalitas pasien sepsis. 

6.1.2 Hubungan Jenis Kelamin Dengan Mortalitas Pasien Sepsis Di 

Instalasi Gawat Darurat Di RSUD Jombang 

Berdasarkan tabel 5.4 dapat diinterpretasikan bahwa setelah dilakukan 

analisis menggunakan uji kontigensi lambda, maka nilai signifikansi yang 

diperoleh untuk variabel jenis kelamin adalah 0,000. Oleh karena nilai 

signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi 5% (p<0,05), maka dapat 

dinyatakan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima sehingga dapat diartikan 

terdapat hubungan antara jenis kelamin terhadap mortalitas pasien dengan 

sepsis di RSUD Jombang. Hasil pengolahan data juga didapatkan nilai r atau 

koefisien korelasi positif (0,402) dengan koefisien korelasi sedang antara 

sikap terhadap mortalitas pasien dengan sepsis di RSUD Jombang. Arah 

positif memiliki makna pada pasien sepsis dengan jenis kelamin laki-laki, 

maka tingkat kematiannya akan lebih tinggi dibanding perempuan. 

Hal ini dipertegas oleh penelitian yang dilakukan oleh Nosheen et al 

(2014) menunjukkan data bahwa pasien laki-laki dengan sepsis memiliki 

mortalitas yang lebih tinggi (p=0.048, RR 1.73) dengan level plasma IL-6 

(p=0.040) jika dibandingkan dengan pasien dengan jenis kelamin 

perempuan. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa pasien sepsis dengan 

jenis kelamin laki-laki memiliki kemungkinan meninggal 70% lebih tinggi 

dibandingkan dengan pasien dengan jenis kelamin perempuan. Tingginya 

mortalitas pada pria dikaitkan dengan perbedaan kemungkinan infeksi pada 

organ respiratori dan lebih tingginya level plasma IL-6 dibanding pasien 

berjenis kelamin perempuan dengan sepsis. 
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6.1.3 Hubungan Suhu Tubuh Dengan Mortalitas Pasien Sepsis Di 

Instalasi Gawat Darurat Di RSUD Jombang 

Berdasarkan tabel 5.5 dapat diinterpretasikan bahwa setelah diuji 

dengan chi square maka nilai signifikansi yang diperoleh untuk variabel 

motivasi adalah 0,041. Oleh karena nilai signifikansi lebih kecil dari taraf 

signifikansi 5% (p<0,05) dan nilai r=0,055, maka dapat diartikan bahwa H1 

diterima sehingga terdapat hubungan antara suhu tubuh dengan mortalitas 

pasien dengan sepsis di RSUD Jombang. Sedangkan nilai r menunjukkan 

bahwa kekuatan hubungan sangat lemah dan arah hubungan yang positif 

pada variabel suhu tubuh terhadap mortalitas pasien dengan sepsis di 

RSUD Jombang. Arah positif memiliki makna semakin tinggi suhu pada 

pasien sepsis, maka semakin tinggi pula tingkat kematiannya. 

Pada hasil analisis didapatkan bahwa semakin tinggi suhu semakin 

tinggi tingkat mortalitas pada pasien. Banyak jurnal yang menyampaikan 

bahwa peningkatan suhu adalah ciri khas yang banya menyertai pasien 

dengan sepsis atau sindrom respon inflamasi sistemik (SIRS). Maria (2005), 

dan Dellinger et al, (2013) dalam surviving sepsis campaign juga 

menyampaikan bahwa SIRS adalah salah satu prediktor mortalitas pada 

pasien dengan sepsis, dan di dalam komponen pemeriksaan SIRS ada 

pengukuran suhu dimana suhu yang berseiko adalah >38 ˚C dan <36 ̊C. Dari 

sini dapat disimpulkan bahwa sebetulnya walaupun secara notabene 

peningkatan suhu adalah hal lumrah yang sering kali dijumpai pada pasien 

dengan sepsis, penurunan temperatur tubuh juga menjadi ancaman 

tersendiri bagi keselamatan nyawa pasien. Hal ini diperkuat Surviving Sepsis 

Campaign Guidelines tahun 2012 yang menyebutkan bahwa parameter suhu 

tubuh hampir selalu ada pada setiap jenis sepsis. Diawali oleh penentuan 

diagnosis SIRS yang salah satu tandanya adalah peningkatan (hipertermia) 

atau penurunan suhu (hipotermia) dan komponen SIRS juga menjadi 
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penentu penegakan diagnosa sepsis, sepsis berat dan syok sepsis sehingga 

dari sini dapat disimpulkan bahwa variasi pada suhu tubuh pasien 

mempengaruhi prognosis penyakit terutama pada sepsis (Maria et al, 2005: 

Dellinger et al, 2013). 

Pada analisis multivariat yang dilakukan pada penelitian oleh umemura 

et al (2017) menggunakan regresi logistik menunjukkan bahwa hipotermia 

dapat dikaitkan dengan outcome kriteria nilai qSOFA yang buruk. Dari 

penelitian ditemukan 16,7% pasien dengan diagnosis sepsis mengalami 

gejala hipotermia. Hipotermia dapat dikaitkan dengan peningkatan resiko 

kematian pasien dengan sepsis yang tidak dapat diidentifikasi oleh qSOFA. 

6.1.4  Hubungan Frekuensi Nadi dengan Mortalitas Pasien Sepsis di 

Instalasi Gawat Darurat RSUD Jombang 

Berdasarkan tabel 5.6 dapat diinterpretasikan bahwa nilai signifikansi 

yang diperoleh untuk variabel dukungan sosial setelah diuji chi square 

adalah 0,019. Oleh karena nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi 

5% (p<0,05), maka dapat diartikan bahwa Ha diterima sehingga terdapat 

hubungan antara nadi dengan mortalitas pasien dengan sepsis di RSUD 

Jombang. Hasil pengolahan data juga didapatkan nilai koefisien korelasi 

negatif (r= -0,85) yang berarti terdapat hubungan dengan koefisien korelasi 

sangat lemah antara nadi dengan mortalitas pasien dengan sepsis di RSUD 

Jombang. Arah hubungan yang negatif pada variabel nadi terhadap 

mortalitas pasien ini memiliki makna semakin rendah nadi pada pasien 

sepsis, maka semakin tinggi tingkat kematiannya. 

Pada beberapa parameter pengukuran prediktor mortalitas, frekuensi 

nadi juga memegang peranan penting dalam memprediksi kematian pasien 

dengan sepsis. Sebagai contoh pada indikator parameter SIRS (> 90x/m) 

dan LODS (140-159; ≥ 160; < 30) menggunakan nadi sebagai parameter 

utama penegakan diagnosis dan juga prediktor mortalitasnya (April et al, 
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2016). Dalam penelitian lain dijelaskan bahwa nadi sangat penting dalam 

memprediksi prognosis pasien dengan sepsis, dalam penelitiannya, Pontet 

et al (2003) menjelaskan bahwa setelah dikaji menggunakan skala HRV 

(heart rate variability) pada pasien dengan sepsis, ternyata dapat dikaitkan 

dengan kecenderungan pasien terkena sindrom disfungsi organ multipel 

(multiple organ disfunction syndrome/MODS). Diketahui pula bahwa pada 

penelitian yang dilakukan oleh  Pontet et, al (2001) dan Boue et al, (1998) 

yang menyebutkan bahwa jika pasien sepsis tidak mengalami disfungsi 

organ maka prognosis pasien akan menjadi baik. Dari sini juga diperjelas 

oleh penelitian Pontet et al, (2001) yang menyebutkan bahwa mortalitas 

pasien dengan sepsis meningkat dari 5% ke 30% menjadi 100% jika pasien 

mengalami MODS. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan 

mengetahui kestabilan variabel frekuensi nadi akan berpegaruh cukup besar 

dalam memprediksi kematian pasien secara umum. 

6.1.5 Hubungan Nilai qSOFA dengan Mortalitas Pasien Sepsis di 

Instalasi Gawat Darurat RSUD Jombang 

Berdasarkan tabel 5.7 dapat diintrepetasikan bahwa setelah diuji 

dengan chi square, nilai signifikansi yang diperoleh untuk variabel 

pengetahuan adalah 0,000 (p<0,05) dan nilai r= 0,678. Hal tersebut 

menyatakan bahwa bahwa H0 ditolak dan H1
 diterima yang artinya ada 

hubungan yang signifikan antara nilai qSOFA dengan mortalitas pasien 

dengan sepsis di RSUD Jombang. Sedangkan nilai r menunjukkan bahwa 

kekuatan hubungan sangat kuat dan arah hubungan yang positif pada 

variabel qSOFA terhadap mortalitas pasien dengan sepsis di RSUD 

Jombang. Arah positif memiliki makna semakin tinggi skor qSOFA pada 

pasien sepsis, maka semakin tinggi pula tingkat kematiannya. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Arbiyantara et al 

(2016) menyebutkan bahwa skor SOFA memiliki sensitivitas 78,49%, 
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spesifisitas 95,96% dan akurasi 87,5%. Sedangkan pada skor qSOFA 

memiliki sensitivitas sebesar 90,32%, spesifisitas 87,88% dengan akurasi 

89,06% dalam memprediksi kematian pada pasien sepsis di dalam ICU atau 

di ruangan non-ICU. Komponen dari pengukuran qSOFA di bagi menjadi 3 

domain, yaitu GCS, SBP dan RR. GCS adalah sebuah alat ukur yang dapat 

dipercaya serta secara universal dapat mengukur tingkat kesadaran 

seseorang. GCS dapat mengukur respon mata, motorik dan verbal, diberikan 

rentang antara 0-15 sehingga dapat diketahui sejauh mana otak mengalami 

permasalahan (Kondo et al, 2011). GCS dianggap penting karena penilaian 

menggunakan GCS dipercaya dapat memprediksi perkembangan kondisi 

pasien (Mena, et al, 2011). Pada sebuah penelitian lain juga menyebutkan 

bahwa GCS adalah salah satu pengukuran yang digunakan utuk 

memprediksi status discharge (hidup atau mati) dari rumah sakit (Mahdian et 

al, 2014). Dari penelitian ini disimpulkan bahwa GCS dalah sebuah alat ukur 

kesadaran dan sebuah prediktor mortalitas yang paling baik diantara 

pembandingnya.  

Ketidaknormalan tekanan darah sistolik akan meningkatkan resiko 

mortalitas pasien dengan usia di atas 50 tahun. Dalam kondisi sepsis yang 

dimaknai oleh kegagalan fungsi organ, cardiac arrest atau henti jantung 

dapat terjadi pada pasien dengan kondisi syok sepsis maupun hipotensi. Hal 

ini dikarenakan adanya ketidakadekuatan cardiac output sehingga 

penggunaan terapi inotropik sangat penting untuk meningkatkan denyut nadi 

dan kerja pompa jantung (Taylor et al, 2011). Surviving Sepsis Campaign 

Guidelines tahun 2012 juga menyebutkan bahwa terapi vasopressor adalah 

vital pada pasien dengan sepsis, dari penelitian tersebut dijelaskan bahwa 

pada pasien sepsis maupun syok sepsis, vasopressor akan berperan untuk 

mengembalikan kondisi hipotensi dan mengembalikan volume intravaskuler 

sehingga aliran darah ke otak menjadi lancar. Dengan penurunan tekanan 
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darah maka aliran darah ke otak akan terhambat dan mengalami 

kekurangan oksigen (Dellinger et al, 2013). 

Frekuensi nafas adalah salah satu komponen penilaian yang menjadi 

prediktor yang baik untuk menentukan mortalitas pasien sepsis. Pada skala 

pengukuran qSOFA oleh Arbiyantara et al (2013) menyebutkan bahwa 

dalam analisis regresi logistik, ternyata frekuensi pernafasan adalah salah 

satu komponen penilaian yang secara signifikan berpengaruh dengan 

mortalitas pada pasien sepsis dibandingkan dengan variabel lainnya. 

Gangguan pola nafas dapat mengakibatkan menurunnya saturasi 

oksigen dalam darah dan menyebabkan penurunan perfusi jaringan. Perfusi 

oksigen yang rendah pada otak akan menyebabkan perburukan kondisi 

pasien. Salah satu komponen dalam penatalaksanaan kegawatdaruratan 

adalah dengan memperhatikan komponen pola nafas yang didalamnya 

adalah frekuensi nafas. Hal ini berkaitan dengan oksigenasi otak dan 

mekanisme ventilasi untuk mencegah hipoksia. Hal ini diperkuat dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Noble (2010) yang menyebutkan bahwa 

respirasi memiliki hubungan yang erat dengan mortalitas pasien. Semakin 

baik fungsi pernafasan maka akan semakin rendah resiko kematiannya. 

6.1.6 Hubungan Penyakit Komorbid dengan Mortalitas Pasien Sepsis di 

Instalasi Gawat Darurat RSUD Jombang 

Berdasarkan tabel 5.8 dapat diintrepetasikan bahwa setelah diuji 

dengan kontigensi lambda, nilai signifikansi yang diperoleh untuk variabel 

pengetahuan adalah 0,016 (p<0,05) dan nilai r= 0,267. Hal tersebut 

menyatakan bahwa bahwa H0 ditolak dan H1
 diterima yang artinya ada 

hubungan yang signifikan antara penyakit komorbid dengan mortalitas 

pasien dengan sepsis di RSUD Jombang. Sedangkan nilai r menunjukkan 

bahwa kekuatan hubungan sangat lemah dan arah hubungan yang positif 

pada variabel penyakit komorbid terhadap mortalitas pasien dengan sepsis 
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di RSUD Jombang. Arah positif memiliki makna jika pada pasien sepsis ada 

penyakit yang menyertai, maka semakin tinggi tingkat kematiannya. 

Menurut penelitian dari Schrier & Wang, (2004) menyatakan bahwa 

kombinasi dari sepsis dan gagal ginjal akut memiliki rasio mortalitas 70%, 

sedangkan pada pasien dengan sepsis saja tanpa riwayat gagal ginjal akut 

memiliki prosentase kematian 35% hingga 50%. Hal ini menandakan bahwa. 

Karena secara etiologi, komponen penyakit komorbid diatas adalah menjadi 

pemberat kondisi pasien. Hal ini diperkuat oleh penelitian Dagher et al 

(2015) yang menyebutkan bahwa pasien dengan penyakit ginjal stase akhir 

(end stage of renal disease) yang menjalani hemodialisis rentan mengalami 

sepsis atau infeksi. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa dari 7 tahun 

follow up, kondisi sepsis ditemui pada 11,7% pasien dengan hemodialisis 

dan 9,4% pasien dengan peritoneal dialisis. Hal ini dikaitkan dengan paparan 

repetitif pasien yang menjalani hemodialisis dengan prosedur invasif yang 

memungkinkan menjadi port de entry masuknya mikroorganisme. 

Penyakit paru obstruksi kronis (chronic obstruction pulmonary 

disease/COPD) adalah salah satu penyakit yang dapat menyebabkan 

kegagalan fungsi pernafasan terlebih pada pasien dengan sepsis. Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Liao et al (2015), pasien dengan COPD akan 

menginduksi tidak hanya kegagalan fungsi paru namun juga jantung dan 

organ lainnya. Pada penelitian ini juga didapatkan hasil yang menyatakan 

bahwa dari kurang lebih 15.000 partisipan, pasien sepsis dengan COPD 

ditemukan pada sekitar 4700 pasien, sedangkan pada pasien dengan sepsis 

parah sejumlah 565 pasien.  

 



10 
 

6.2 Faktor Paling Berhubungan dengan Mortalitas Pasien Sepsis di Instalasi 

Gawat Darurat RSUD Jombang 

Dari hasil analisis multivariat ditemukan bahwa variabel yang paling 

dominan berhubungan dengan mortalitas pasien dengan sepsis adalah 

adalah penyakit komorbid dan nilai qSOFA. Penyakit komorbid adalah salah 

satu variabel yang dominan berhubungan dengan mortalitas pasien dengan 

sepsis dengan nilai p yaitu 0,036 < 0,05 (OR: 6,596). Hasil ini menunjukkan 

bahwa pasien yang memiliki penyakit komorbid akan meningkatkan 6,596 

kali pada pasien sepsis dibandingkan dengan pasien sepsis yang tidak 

memiliki penyakit komorbid.  

Pada tabel 5.3 ditunjukkan bahwa penyakit komorbid yang dominan 

diderita oleh pasien sepsis adalah gagal ginjal kronis dan diabetes, 

berikutnya penyakit komorbid yang berjumlah sedikit pada pasien sepsis 

adalah stroke gagal nafas yang disebabkan pneumonia, gagal jantung dan 

penyakit infeksi lainnya. Ditunjukkan bahwa pasien dengan penyakit ginjal 

menduduki peringkat pertama pada pasien dengan sepsis. Sebanyak 19 

pasien sepsis mengalami penyakit ginjal dan 15 orang diantaranya 

meninggal. Penyakit ginjal yang dialami pasien sebagian besar adalah CKD 

(Chronic Kidney Disease) dan AKI (Acute Kidney Injury). Pada pasien 

sebagian besar mengalami gagal ginjal kronis atau dengan hemodialisa 

dimana penyakit ini muncul sebelum pasien terdiagnosa sepsis di UGD 

menandakan bahwa penyakit gagal ginjal kronis pada pasien mendahului 

diagnosa sepsis dan dapat dikategorikan sebagai penyakit penyerta atau 

komorbid. Oleh karena itu kondisi pasien akan semakin memburuk saat 

pasien mengalami fase infeksi yaitu sepsis.  

Penyakit komorbid juga berupa gagal ginjal terutama pada pasien 

dengan penyakit ginjal stase akhir (end stage of renal disease) yang 

menjalani hemodialisis rentan mengalami sepsis atau infeksi (Dagher et al, 
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2015). Melalui prosedur infasif yang dilakukan pada pasien dengan 

hemodialisis akan meningkatkan potensi masuknya mikroorganisme ke 

dalam aliran darah dan menginisiasi terjadinya infeksi dan sepsis pada 

pasien. Hasil penelitian senada dengan pernyataan dari Schrier & Wang, 

(2004) yang menyebutkan ada peningkatan rasio mortalitas yang cukup 

drastis pada pasien sepsis dengan gagal ginjal dibandingkan dengan pasien 

sepsis yang tidak mengalami gagal ginjal.  

Penyakit komorbid berikutnya adalah diabetes dengan jumlah 18 

pasien dengan 13 diantaranya meninggal dunia. Karakteristik penyakit ginjal 

yang banyak diderita pasien dengan sepsis adalah Diabetes melitus tipe 2, 

HHS (Hyperosmolar Hyperglicemic State), dan diabetes ketoasidosis. Pada 

penelitian banyak ditemukan bahwa diabetes melitus tipe 2 adalah penyakit 

yang bersifat kronis yang muncul selama bertahun-tahun. Hal ini 

menandakan bahwa kemunculan penyakit diabetes mellitus tipe 2 adalah 

penyakit penyerta yang mendahului diagnosis sepsis. Kondisi hiperglikemia 

kronis akan mengganggu metabolisme secara umum dan akan 

menyebabkan kerusakan organ jika tidak diberikan terapi yang tepat dalam 

jangka waktu lama. Menurut Maria et al, (2015) menyebutkan bahwa salah 

satu manifestasi dan parameter disfungsi organ yang muncul pada pasien 

dengan sepsis berat dan syok sepsis adalah kondisi hiperglikemia. Pada 

pasien dengan penyakit kritis, gangguan regulasi dan hiperglikemi adalah hal 

yang umum, bahkan pada pasien yang tidak memiliki riwayat diabetes. 

Peningkatan glukoneogenesis dibarengi dengan penurunan sensitivitas 

insulin jaringan dan penurunan regulasi reseptor insulin pada tulang dan 

jaringan jantung dapat menyebabkan peningkatan sirkulasi glukosa plasma 

(Berghe, 2003). Ada banyak sekali komplikasi yang dapat terjadi dalam 

kondisi hiperglikemia, termasuk peningkatan infeksi, rendahnya 

penyembuhan luka, disfungsi ginjal, polyneuropathy, dan gangguan 
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inflamasi. Kontrol gula darah yang baik akan mengurangi resiko kematian 

pasien, hal ini juga akan membawa dampak yang besar terkait dengan 

keselamatan pasien dengan sepsis karena pada pasien sepsis dibarengi 

dengan kegagalan fungsi organ (van der Berghe et al, 2001). 

Dari data dan pembahasan di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan 

bahwa seorang perawat yang mengaplikasikan sistem penilaian untuk 

mengetahui tanda mortalitas pada pasien sepsis dapat mempertimbangkan 

faktor yang paling dominan dalam penelitian ini yaitu penyakit komorbid. 

Dalam hal ini perawat memiliki visi yang lebih luas untuk memaksimalkan 

pengenalan tanda mortalitas pasien sepsis dengan memahami konsekuensi 

yang dihadapi oleh pasien dengan penyakit kronis seperti gagal ginjal dan 

diabetes. Dengan demikian maka perawat dan tenaga medis lainnya akan 

lebih memberikan perhatian kepada pasien dengan penyakit kronis tersebut 

karena secara patogenesis dapat menyebabkan kegagalan organ dan 

memperberat kondisi pasien serta meningkatkan resiko mortalitasnya jika 

pasien tersebut mengalami sepsis.  

6.3 Keterbatasan Penelitian 

 Peneliti menyadari adanya limitasi dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Peneliti hanya mengambil data nadi dan suhu di fase awal pasien datang 

ke IGD sehingga koefisien korelasi tidak menunjukkan nilai yang 

memuaskan secara statistik. Seharusnya data suhu pasien diambil di saat 

terakhir pasien atau penghitungan suhu dilakukan berdasarkan nilai rata-

rata . 

2. Penelitian dilakukan pada pasien sepsis yang datang ke RSUD Jombang 

tanpa memperhatikan terapi atau treatment yang diberikan. Pada 

beberapa literatur menyebutkan bahwa pemberian terapi tertentu semisal 

vasopressor dan lainnya pada pasien dengan disfungsi organ dapat 

memaksimalkan potensi survival pasien tersebut. Hal ini tidak 
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dipertimbangkan oleh peneliti dan dapat menjadi variabel konfounding 

yang kemungkinan juga dapat menjadi prediktor mortalitas pasien dengan 

sepsis. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa variabel pemeriksaan 

dimana perawat tidak perlu melakukan tindakan invasif sehingga perawat 

secara umum dapat melakukan penilaian, walaupun demikian ada 

variabel lain yang bersifat non-laboratorik yang belum masuk dalam 

penelitian ini misalnya MAP yang ada pada beberapa prediktor mortalitas 

namun tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

6.4 Implikasi Keperawatan 

6.4.1 Teori Keperawatan 

     Pada penelitian ini terdapat dua faktor yang dominan yaitu qSOFA dan 

penyakit komorbid yang berhubungan dengan mortalitas pasien dengan 

sepsis di IGD RSUD Jombang. Sehingga hasil penelitian ini dapat sebagai 

masukan pengetahuan dan refrensi kepustakaan untuk pengembangan 

penelitian selanjutnya untuk memaksimalkan pengenalan tanda mortalitas 

dan penatalaksanaan pasien dengan sepsis. 

6.4.2 Praktek Keperawatan 

   Penelitian ini dapat diterapkan pada perawat di unit gawat darurat 

sebagai pedoman khususnya perawat gawat darurat yang berperan dalam 

pelayanan pasien dengan kegawatan. Dalam hal ini, variabel yang dominan 

dan berhubungan secara statistik dapat diterapkan dalam pengkajian awal 

pasien sepsis dengan kegawatan sehingga tindak lanjut pada pasien dapat 

lebih dioptimalkan. 

6.4.3 Rumah Sakit Umum Daerah Jombang 

RSUD Jombang dapat mengambil makna dari penelitian ini sebagai 

inovasi baru dalam mengenali tanda mortalitas pada pasien dengan sepsis 
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dan dapat di aplikasikan pada ruang unit gawat darurat untuk meminimalkan 

mortalitas pasien dengan sepsis dan meningkatkan mutu pelayanan. 
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BAB 7 

PENUTUP 

 

7.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan didapatkan kesimpulan bahwa: 

1. Terdapat hubungan antara nilai qSOFA dengan mortalitas pasien sepsis di 

Unit Gawat Darurat RSUD Jombang 

2. Terdapat hubungan antara usia dengan mortalitas pasien sepsis di Unit Gawat 

Darurat RSUD Jombang 

3. Terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan mortalitas pasien sepsis di 

Unit Gawat Darurat RSUD Jombang 

4. Terdapat hubungan antara suhu tubuh dengan mortalitas pasien sepsis di Unit 

Gawat Darurat RSUD Jombang 

5. Terdapat hubungan antara frekuensi nadi dengan mortalitas pasien sepsis di 

Unit Gawat Darurat RSUD Jombang 

6. Terdapat hubungan antara penyakit komorbid dengan mortalitas pasien sepsis 

di Unit Gawat Darurat RSUD Jombang 

7. Faktor yang paling berhubungan dengan mortalitas pasien sepsis di Unit 

Gawat Darurat RSUD Jombang adalah penyakit komorbid dan nilai qSOFA 

 

7.2 Saran  

7.2.1 Bagi Tempat Penelitian 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat diterapkan pada praktik klinik di  

tempat penelitian yaitu pihak RSUD Jombang. Karena data yang 

diambil menggambarkan kondisi dan situasi pelayanan klinis terutama 

di unit gawat darurat khususnya pada pasien dengan sepsis. Penelitian 

ini diharapkan dapat menjadi sebuah inovasi baru dalam mengenali 
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tanda mortalitas pada pasien sepsis di unit gawat darurat tanpa melalui 

pemeriksaan laboratorium sehingga perawat dapat 

mengaplikasikannya.  

7.2.2 Bagi Petugas Kesehatan 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pedoman bagi 

tenaga kesehatan di garis depan pelayanan rumah sakit, perawat 

gawat darurat adalah lini terdepan dalam pelayanan pasien dengan 

kegawatan. Dalam hal ini, variabel yang dominan dan berhubungan 

secara statistik dapat diterapkan dalam pengkajian awal pasien sepsis 

dengan kegawatan sehingga tindak lanjut pada pasien dapat lebih 

dioptimalkan. 

7.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam 

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan faktor yang berhubungan 

dengan mortalitas pasien dengan sepsis, serta dapat menggali faktor-

faktor lain yang belum diteliti lebih dalam lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Angele, M.K., Pratschke, S., Hubbard, W.J., Chaudry, I.H. 2014. Gender 

Differences in Sepsis: Cardiovascular and Immunological Aspects. 

Virulence. 5(1): 12-19 

Angus, D.C., Linde-Zwirble. W.T., Lidicker, J., et al. 2001. Epidemiology of 

Severe Sepsis in the United States: Analysis of Incidence, Outcome, and 

Associated Cost of Care. Crit Care Med. 29(7): 1303-1310. 

Angus, D.C., van der Poll, T,. 2013. Severe sepsis and Septic Shock. New 

England Journal Medicine. 369: 840-851. 

April, M.D., Aguirre, J., Tannenbaum, L.I., Moore, T., et al. 2016. Sepsis Clinical 

Criteria in Emergency Department Patients Admitted to an Intensive Care 

Unit: An External Validation Study of Quick Sequential Organ Failure 

Assessment. Journal of Emergency Medicine. 52(5): 622-631. 

Aryabiantara, I.W.,  Wiryana, M., Sinardja, K., Gde, T., Senapathi, A., et al. 2017. 

Comparative Validity Sequential Scoring Syystem Organ Failure 

Assesment (SOFA) and Quick - Seqquential Organ Failure Assesmment 

(qSOFA) on Estimating Mortality for Patients Treated in the Intensive Care 

Unit of Sanglah General Hospital. Journal of Anesthesia and Clinical 

Research. 8(5): 1-5. 

Asmoro, A.A., Vitraludyono, R., Sindharta, R., Widodo, M.A., Saleh, S.C,, 

Widjayanto, E,. 2015. In Vitro Study on the Inhibitory Effect of Ketamine to 

LPS-Induced Apoptosis in HUVEC Culture. Asian Pacific Journal of 

Tropical Disease. 5(12): 868-970 

Aulia, D., Sanjaya, A.I., Timan, I.S,. 2003. The Use of Immatane to Total 

Neutrophil (IT) Ratio to Detect Bacteremia in Neonatal Sepsis. Journal 

Laboratory Medicine and Quality Assurance. 25: 237-242. 



2 
 

Baue, A.E., Durham, R., Faist, E,. 1998. Systemic Inflammatory Response 

Syndrome (SIRS). Multiple Organ Dysfunction Syndrome (MODS), 

Multiple Organ Failure (MOF): Are We Winning The Battle? Shock. 10(2): 

79-89.  

Bunnell, E., Parrillo, J.E,. 1996. Cardiac Dysfunction During Septic Shock. Clin 

Chest Med. 17(2): 237-248. 

Burnham, J.P., Kollef, M.H. 2018. qSOFA score: Predictive Validity in 

Enterobacteriaceae Bloodstream Infections. Journal of Critical Care. 

43:143-147 

Caterino, J.M., Kahan, S. 2012. Master Plan Kedaruratan Medik; Disertai Contoh 

Kasus Klinik. Binarupa Aksara Publisher. Jakarta. p 78-80. 

Dagher, G.A., Harmouche, E., Jabbour, E., Bachir, R., Zebian, Chebl, R.B,. 2015. 

Sepsis in Hemodialysis Patients. BMC Emergency Medicine. 15(30): 1-6, 

Dahlan, S.M. 2013. Besar Sampel dan Cara Pengambilan Sampel. Salemba 

Medika. Jakarta. p 65-80 

Dahlan, S.M. 2012. Statistik untuk Kedokteran dan Kesehatan. Salemba Medika. 

. Jakarta. Ed Kelima. p 56-78. 

Dellinger, R.P,. 2003. Cardiovascular Management of Septic Shock. Crit Care 

Med. 31(3):946-955. 

Delinger, R.P., Mitchel, M.L., Andrew, R., Djillali, A., et al. 2013. Surviving Sepsis 

Campaign: International Guidelines for Management of Severe Sepsis 

and Septic Shock: 2012. Crit Care Med. 41(2): 580-637. 

Dellinger, R.P., Carlet, J.M., Masur, H., Gerlagh, H., et al. 2004. Surviving Sepsis 

Campaign Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic 

Shock. Crit Care Med.32(3)::858-873. 

Dombrovskiy, V.Y., Martin, A.A., Sunderram, J., et al. 2007. Rapid Increase in 

Hospitalization and Mortality Rates for Severe Sepsis in the United States: 

A Trend Analysis From 1993 to 2003. Crit Care Med. 35(5):1414-1415. 



3 
 

Donnelly, J.P., Safford,  M.M., Shapiro, N.I., Baddley, J.W., Wang, H.E,. 2017. 

Application of the Third International Consensus Definitions for Sepsis 

(Sepsis-3) Classification: a Retrospective Population-Based Cohort Study. 

The Lancet Infectious Diseases. 6(17):661-670. 

Esposito, S., Simone, G., Giovanni, C., Francesco, D.P., Pasquale,. 2017. Sepsis 

and septic shock : New definitions, new diagnostic and therapeutic 

approaches. Journal of Global Antimicrobial Resistance. 10: 204-212. 

Evangelos, J., Tsaganos., Tsangaris, I., Lada, M,. et al. 2016. Validation of the 

new sepsis-3 definitions: proposal for improvement in early risk 

identification. Clinical Microbiology and Infection. 11(5): 104-109. 

Fauci, A.S., Kasper, D.L., Longo, D.L., Loscalzo, J., et al. 2009. Harrison Manual 

Kedokteran. Karisma Publising Group. Jakarta. p. 99-104 

Finfer, S., Bellomo, R., Boyce, N., French, J., et al. 2004. A Comparison of 

Albumin and Saline for Fluid Resuscitation in the Intensive Care Unit. N 

Engl J Med. 350(22):2247-2256. 

Finkelsztein, E.J., Jones, D.S., Ma, K.C., Pabón, M.A., et al. 2017. Comparison of 

qSOFA and SIRS for Predicting Adverse Outcomes of Patients with 

Suspicion of Sepsis Outside the Intensive Care Unit. Crit Care. 21: 73-83 

Fleischmann, C., Thomas-Ruedell, D.O., Hartmann, L., et al. 2016. Hospital 

Incidence and Mortality Rates of Sepsis. Deutsch Arztebl Int. 113(10):159-

166. 

Fleischmann, C., Scherag, A., Adhikari, N.K.J., et al. 2016. International Forum of 

Acute Care Trialist Assessment of Global Incidence and Mortality of 

Hospital-Treated Sepsis: Current Estimates and Limitations. Am J Respir 

Crit Care Med. 193(3):259-272. 

Gotts, J.E., Matthay, M.A,. 2016. Sepsis: Pathophysiology and Clinical 

Management. BMJ. 35(3):75-85. 



4 
 

Haydar, S., Spanier, M., Weems, P., Wood, S., Strout, T,. 2017. Comparison of 

qSOFA Score and SIRS Criteria as Screening Mechanisms for 

Emergency Department Sepsis. American Journal of Emergency 

Medicine. 35(11):1730-1733. 

Henning, D., Puskarich, M.A., Self, W.H,. Howell, M.D., et al. 2017. An 

Emergency Department Validation of the SEP-3 Sepsis and Septic Shock 

Definitions and Comparison With 1992 Consensus Definitions. Annals of 

Emergency Medicine. 70(4):544-552 

Ho, K.M and Lan, N,. 2017. Combining quick Sequential Organ Failure 

Assessment with Plasma Lactate Concentration is Comparable to 

Standard Sequential Organ Failure Assessment Score in Predicting 

Mortality of Patients with and Without Suspected Infection. Journal of 

Critical Care. 38:1-5 

Jimenez, M.F., Marshall, J.C,. 2001. Source Control in the Management of 

Sepsis. Intensive Care Med. 27(1): 49-62. 

Kondo, Y., Abe, T., Kohshi, K., et al. 2011. Revised Trauma Scoring System to 

Predict In-Hospital Mortality in the Emergency Department: Glasgow 

Coma Scale, Age, and Systolic Blood Pressure Score. Crit Care. 15(4): 

191-198. 

Lamontagne, F., Harrison, D.A., Rowan, K.M. 2017. qSOFA for Identifying Sepsis 

Among Patients With Infection. JAMA. 317(3): 267-268 

Epstein, L., Dantes, R.; Magill, S., Fiore, A. 2016. Varying Estimates of Sepsis 

Mortality Using Death Certificates and Administrative Codes — United 

States, 1999–2014. MMWR. 65(13): 342–345. 

Liao, K.M., Lin, T.C., Li, C.Y., Yang, Y.H,. 2015. Dementia Increases Severe 

Sepsis and Mortality in Hospitalized Patients With Chronic Obstructive. 

Medicine (Baltimore). 94(23): 967-975 



5 
 

Linde-Zwirble, W.T., Angus, D.C,. 2004. Severe Sepsis Epidemiology: Sampling, 

Selection, and Society. Crit Care. 8(4): 222–226.  

Mahdian, M., Fazel, M.R., Fakharian, E., Akbari, H., Mahdian, S,. 2014. Cerebral 

State Index Versus Glasgow Coma Scale as a Predictor for In-Hospital 

Mortality in Brain-Injured Patients. Chinese Journal Of Traumatology. 

17(4): 220-224 

Martin, G.S., Mannino, D.M., Eaton, S., et al. 2000. The Epidemiology of Sepsis 

in the United States from 1979 through 2000. N Engl J Med. 

348(16):1546-1554. 

Mena, J.H., Sanchez, A.I., Rubiano, A.M., et al. 2011. Effect of the Modified 

Glasgow Coma Scale Score Criteria for Mild Traumatic Brain Injury on 

Mortality Prediction: Comparing Classic and Modified Glasgow Coma 

Scale Score Model Scores of 13. J Trauma. 71(5):1185-92 

Moskovitz, A., Andersen, L.W., Cocchi, M., et al. 2016. The Misapplication of 

Severity of Illness Scores Toward Clinical Decision Making. Am J Respir 

Crit Care Med. 194:256-258.  

Noble, K.A,. 2010. Traumatic Brain Injury and Increased Intracranial Pressure. 

Journal of Perianesthesia Nursing.  25(4): 242-250. 

Nosheen, N., Bushra, J., Shahla, S., Najeeha, T., et al. 2015. Mortality in Sepsis 

and Its Relationship with Gender. Pak J Med Sci. 31(5):1201-1206 

Raith, E.P., Udy, A.A., Bailey, M., Mcgloughlin, S., Fracp, B., et al. 2017. 

Prognostic Accuracy of the SOFA Score, SIRS Criteria, and qSOFA Score 

for In-Hospital Mortality Among Adults With Suspected Infection Admitted 

to the Intensive Care Unit. JAMA. 317(3):290-300. 

Rivers, E., Nguyen, B., Havstad, S., et al. 2001. Early Goal-Directed Therapy in 

the treatment of Severe Sepsis and Septic Shock. N Engl J Med. 

345:1368-1377. 



6 
 

Roman-Marchant, O., Orellana-Jimenez, C.E., De Backer, D., Melot, C., Vincent, 

J.L,. 2004. Septic Shock of Early or Late Onset: Does It Matter? Chest. 

126:173-178. 

Rudis, M.I., Rowland, K.L,. 2015. Current Concepts in Severe Sepsis and Septic 

Shock. Journal of Pharmacy Practice. 18(5): 351-362. 

Runge, M.S., Greganti, M.A. 2009. Netter’s Internal Medicine. Elsevier. 2nd ed. 

Philadelphia USA: Saunders. p.644-9 

Schrier, R.W., Wang, W. 2004. Acute Renal Failure and Sepsis. N Engl J Med. 

351: 159-169. 

Seymour, C.W., Liu, V.X., Iwashyna, T.J., et al. 2016. Assessment of Clinical 

Criteria for Sepsis: for the Third International Consensus Definitions for 

Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA. 315(8): 762-774. 

Singer, M., Deutschman, C.S., Seymour, C.W., Shankar-Hari, M., et al. 2016. 

The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic 

Shock (Sepsis-3). JAMA. 315(8):801–810. 

Staekerby, M. 2004. Estimating Time of Death With Forensic Entomology. 

Oslo:Oslo University. 

http://folk.uio.no/mostarke/forens_ent/forensic_entomolpmi.shtml. Diakses 

tanggal 28 Agustus 2017. 

Sudoyo, A., Achmad, S., et al. 2009. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam, Jilid 1,2,3 

edisi keempat. Internal Publishing, Jakarta. p 56-78. 

Task Force of the American College of Critical Care Medicine, Society of Critical 

Care Medicine. 2004. Practice Parameters for Hemodynamic Support of 

Sepsis in Adult Patients in Sepsis. Crit Care Med. 32:1928-1948. 

Taylor, B.C., Wilt, T.J., Welch, H.G. 2011. Impact of Diastolic and Systolic Blood 

Pressure on Mortality : Implications for the Definition of “ Normal ”. J Gen 

Intern Med. 26(7): 685-690. 

http://folk.uio.no/mostarke/forens_ent/forensic_entomolpmi.shtml


7 
 

Umemura, Y., Ogura, H., Gando, S., Kushimoto, S. 2017. Assessment of 

Mortality by qSOFA in Patients with Sepsis Outside ICU : A Post Hoc 

Subgroup Analysis By the Japanese Association for Acute Medicine 

Sepsis Registry Study Group. Journal of Infection and Chemotherapy. 

23(11): 757-762. 

van den Berghe, G. 2003. Insulin therapy for the critically ill patient. Clin 

Cornerstone. 5: 56-63. 

Wang, J.Y., Chen, Y.X., Guo, S.B. 2016. Predictive Performance of quick Sepsis-

Related Organ Failure Assessment for Mortality and Intensive Care Unit 

Admission in Patients with Infection at the ED. Am J Emerg Med. 34: 

1788-1793. 

WHO. 2010. The Top Causes of Death in the World, 2010 and 2011. , 

http://who.int/mediacentre/factsheet /fs310/en/. diakses 11 Oktober 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://who.int/mediacentre/factsheet%20/fs310/en/


1 
 

Lampiran 1 

 

Lembar Penjelasan Penelitian 

 

Dengan hormat, 

Saya bernama Ilham Akbar, Mahasiswa Magister Keperawatan Gawat 

Darurat Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Saya bermaksud melakukan 

penelitian mengenai “Analisis Nilai qSOFA (quick Sequential Organ Failure 

Assessment) Dan Faktor Lain Yang berhubungan dengan mortalitas pasien 

sepsis Di Instalasi Gawat Darurat Di RSUD Jombang”. Penelitian ini dilakukan 

sebagai tahap akhir penyelesaian studi saya di Program Magister Keperawatan 

Fakultas Kedokteran Brawijaya. 

Penelitian ini merupakan studi rekam medis yang bersifat analitik 

observasional dengan rancangan retrospektif yang melihat beberapa faktor yang 

berkaitan dengan mortalitas pasien sepsis. Pada penelitian ini, peneliti terlebih 

dahulu melihat hasil dokumentasi pasien yang didiagnosa sepsis oleh dokter 

jaga di ruang IGD, baik dalam kondisi hidup maupun meninggal melalui data 

rekam medik pasien. Kemudian dilakukan perhitungan dari pengukuran yang 

telah tertulis dalam rekam medis yaitu meliputi variabel usia, jenis kelamin, suhu 

tubuh, frekuensi nadi, frekuensi pernafasan, tekanan darah sistol, status GCS, 

glukosa darah dan riwayat penyakit komorbiditas yang menyertai pada pasien 

dengan sepsis. 

Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk memohon ijin dan kesediaan 

kepala instansi rekam medik di RSUD Jombang sebagai pihak berwenang atas 

digunakannya data rekam medis pasien. Atas perhatian dan kerja samanya saya 

ucapkan terima kasih. 

 

Malang,    Desember 2017 

 

 

 

    Ilham Akbar 
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Lampiran 2 

 

Informed Consent 

 

 Setelah membaca semua keterangan tentang penelitian yang berjudul 

“Analisis Nilai qSOFA (quick Sequential Organ Failure Assessment) Dan Faktor 

Lain Yang berhubungan dengan mortalitas pasien sepsis Di Instalasi Gawat 

Darurat Di RSUD Jombang”, saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

 Nama  : 

 Jabatan : 

 Sebagai pihak yang berwenang atas rekam medis pasien RSUD 

Jombang memberikan ijin kepada saudara peneliti untuk menggunakan rekam 

medis sebagai sumber data dalam penelitian tersebut. 

 

Malang,    Desember 2017 

 

 

(    ) 
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Lampiran 3 

LEMBAR OBSERVASI 

Analisis Nilai qSOFA (quick Sequential Organ Failure Assessment) Dan Faktor 

Lain yang Berhubungan dengan Mortalitas Pasien Sepsis di Instalasi Gawat 

Darurat di RSUD Jombang 

 

Data Demografi Pasien 

No. Responden :  

No. Rekam medis :  

Tanggal MRS :  Jam masuk IGD: 

Pekerjaan :  

Pendidikan terakhir : SD / SMP / SMA / PT / lain-lain 
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Lembar Observasi Variabel Independen 

Usia :              Tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki / perempuan 

Penyakit komorbiditas : Ya / tidak             Diagnosa: 

 

Suhu (˚C) 

Nadi (x/m) 

: 

: 

 

Lembar Observasi Skor qSOFA 

Karakteristik 

Prognosis  

6 jam pertama (IGD) Terakhir 

TD (mmHg)   

GCS (EMV)   

RR (x/m)   

Nilai qSOFA : 0 / 1 / 2 / 3  

Total nilai qSOFA: adalah 1 poin pada setiap indikator penilaian, rentang 

penilaian qSOFA adalah 0-3  

 

Mortalitas Pasien : Meninggal / Tidak Meninggal 
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Lampiran 4 

1. Analisis univariat (tabel frekuensi) 

a. Usia Pasien 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 25-64 17 22.7 22.7 22.7 

65-84 29 38.7 38.7 61.3 

=>85 29 38.7 38.7 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

b. Jenis Kelamin 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki 40 53.3 53.3 53.3 

perempuan 35 46.7 46.7 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

c. Penyakit Komorbid 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak ada 31 41.3 41.3 41.3 

ada 44 58.7 58.7 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

d. Suhu Pasien 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <36 8 10.7 10.7 10.7 

36-38 29 38.7 38.7 49.3 

>38 38 50.7 50.7 100.0 

Total 75 100.0 100.0  
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e. Nadi Pasien  

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <60 14 18.7 18.7 18.7 

60-100 27 36.0 36.0 54.7 

>100 34 45.3 45.3 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

Skor qSOFA 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid hidup 12 16.0 16.0 16.0 

mortalitas rendah 22 29.3 29.3 45.3 

mortalitas sedang 17 22.7 22.7 68.0 

mortalitas tinggi 24 32.0 32.0 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

meninggal/hidup 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid hidup 36 48.0 48.0 48.0 

meninggal 39 52.0 52.0 100.0 

Total 75 100.0 100.0  
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2. Analisis Bivariat 

A. Usia 

usia pasien * meninggal/hidup Crosstabulation 

Count     

  meninggal/hidup 

Total   hidup meninggal 

usia pasien 25-64 12 5 17 

65-84 15 14 29 

=>85 9 20 29 

Total 36 39 75 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6.980a 2 .030 

Likelihood Ratio 7.163 2 .028 

Linear-by-Linear 

Association 
6.882 1 .009 

N of Valid Cases 75   

Symmetric Measures 

  

Value 

Asymp. Std. 

Errora Approx. Tb Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R .305 .107 2.736 .008c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation .305 .107 2.734 .008c 

N of Valid Cases 75    

 

B. Jenis Kelamin 

 

jenis kelamin * meninggal/hidup Crosstabulation 

Count     

  meninggal/hidup 

Total   hidup meninggal 

jenis kelamin laki 11 29 40 

perempuan 25 10 35 

Total 36 39 75 
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Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .402 .000 

N of Valid Cases 75  

 

C. Penyakit Komorbid 

 

penyakit komorbid * meninggal/hidup Crosstabulation 

Count     

  meninggal/hidup 

Total   hidup meninggal 

penyakit komorbid tidak ada 20 11 31 

Ada 16 28 44 

Total 36 39 75 

Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .267 .016 

N of Valid Cases 75  

 

D. Suhu 

 

suhu pasien * meninggal/hidup Crosstabulation 

Count     

  meninggal/hidup 

Total   hidup meninggal 

suhu pasien <36 2 6 8 

36-38 19 10 29 

>38 15 23 38 

Total 36 39 75 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6.368a 2 .041 

Likelihood Ratio 6.510 2 .039 

Linear-by-Linear Association .228 1 .633 

N of Valid Cases 75   

 

Symmetric Measures 

 

  

Value 

Asymp. Std. 

Errora Approx. Tb Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R .055 .116 .475 .636c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation .102 .117 .876 .384c 

N of Valid Cases 75    

 

E. Nadi 

nadi pasien * meninggal/hidup Crosstabulation 

Count     

  meninggal/hidup 

Total   hidup meninggal 

nadi pasien <60 3 11 14 

60-100 18 9 27 

>100 15 19 34 

Total 36 39 75 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7.935a 2 .019 

Likelihood Ratio 8.270 2 .016 

Linear-by-Linear Association .534 1 .465 

N of Valid Cases 75   

 

Symmetric Measures 

  

Value 

Asymp. Std. 

Errora Approx. Tb Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -.085 .112 -.728 .469c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -.048 .117 -.411 .682c 

N of Valid Cases 75    

 

F. Nilai qSOFA 

 

Skor qSOFA * meninggal/hidup Crosstabulation 

Count     

  meninggal/hidup 

Total   hidup meninggal 

Skor qSOFA hidup 11 1 12 

mortalitas rendah 18 4 22 

mortalitas sedang 5 12 17 

mortalitas tinggi 2 22 24 

Total 36 39 75 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 36.730a 3 .000 

Likelihood Ratio 41.741 3 .000 

Linear-by-Linear Association 33.998 1 .000 

N of Valid Cases 75   

Symmetric Measures 

  

Value 

Asymp. Std. 

Errora Approx. Tb Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R .678 .071 7.877 .000c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation .681 .070 7.940 .000c 

N of Valid Cases 75    
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3. Analisis Multivariat 

 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

  Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 58.021 11 .000 

Block 58.021 11 .000 

Model 58.021 11 .000 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 45.831a .539 .719 

 

Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a Usia   2.439 2 .295  

usia(1) -1.196 1.035 1.334 1 .248 .302 

usia(2) -1.360 .962 2.002 1 .157 .257 

kelamin -1.078 .856 1.584 1 .208 .340 

komorbid 1.887 .899 4.401 1 .036 6.596 

suhu   .905 2 .636  

suhu(1) 1.105 1.790 .382 1 .537 3.021 

suhu(2) -.580 .914 .402 1 .526 .560 

nadi   2.461 2 .292  

nadi(1) 2.045 1.321 2.396 1 .122 7.726 

nadi(2) .106 .947 .012 1 .911 1.112 

qSOFA   14.823 3 .002  

qSOFA(1) -4.867 1.576 9.537 1 .002 .008 

qSOFA(2) -4.249 1.250 11.558 1 .001 .014 

qSOFA(3) -1.823 1.171 2.424 1 .119 .161 

Constant 2.604 1.174 4.921 1 .027 13.519 

a. Variable(s) entered on step 1: usia, kelamin, komorbid, suhu, nadi, qSOFA. 
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Lampiran 5 

 

RIWAYAT HIDUP 

Ilham Akbar, Surabaya, 15 Maret 1991 anak dari bapak Achmad Sumaryadi dan 

Ibu Lilik Pudjawati, lulus dari SMP Negeri 2 Pasuruan tahun 2006 dan lulus dari 

SMA Negeri 1 Pasuruan pada tahun 2009. Pendidikannya dilanjutkan di Fakultas 

Kedokteran Universitas Brawijaya Program Studi S1 Keperawatan Ners dan lulus 

tahun 2015.  Pada tahun 2016 mengambil program Magister Keperawatan 

peminatan Gawat Darurat di fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. 

Tahun 2015 hingga sekarang bekerja sebagai guru pengajar di SMK Kesehatan 

Sakinah Pasuruan, dan sebagai dosen luar STIKES Bahrul Ulum dan STIKES 

Husada Jombang. 

 

 

               Malang, Juli 2018 
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dr. Viera Wardhani, M.Kes 

<viera_w@ub.ac.id>  
 

9:25 AM (3 hours ago) 

 
to me, Edi, Mukhamad  

 
 

 

    

Translate message 

Turn off for: Indonesian 

 

Ilham Akbar: 

 

Berdasarkan evaluasi revisi manuskrip penulis pada Jurnal Kedokteran 

Brawijaya dengan judul "Faktor Dominan dalam Memprediksi Mortalitas Pasien 

dengan Sepsis di Unit Gawat Darurat", ditetapkan naskah DITERIMA untuk 

dipublikasikan. 

 

Naskah selanjutnya akan melalui tahap publikasi dengan proses editing, copy 

editing, layouting, proof reading sebelum tahapan publikasi yang masih 

memerlukan kerjasama penulis terutama dalam proses copy edit dan proof, 

sehingga penulis tetap perlu memantau perkembangan naskah melalui akun 

penuiis. Biaya publikasi sebesar Rp. 750.000,00 harus dibayarkan sebagai pra 

syarat pemrosesan artikel pada tahap publikasi, melalui rekening BNI 

0039649508, an Rektor UBM. 

Publikasi naskah dilakukan sesuai dengan kecepatan penyelesaian 

masing-masing artikel. Perlu diketahui JKB terbit dua kali setahun, Februari 

dan Agustus, naskah yang telah siap akan diterbitkan dahulu secara online 

(online published first) sebagai satu naskah tunggal sebelum diterbitkan  

bersama dalam satu nomor penerbitan 

 

Terima kasih telah mempublikasikan naskah anda bersama JKB 

 

 

Viera Wardhani 

https://scholar.google.co.id/citations?user=TkieHskAAAAJ&hl=id&oi=ao, 

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya 

Phone +62-341-551611 ext 130 

viera.wardhani@gmail.com 

__________________________________________________________________

______ 

 

Editor in Chief 

Jurnal Kedokteran Brawijaya 

Jl. Veteran Malang 65145 
 

 

 

 

 

https://scholar.google.co.id/citations?user=TkieHskAAAAJ&hl=id&oi=ao
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SURAT KETERANGAN 
Nomor      : 073 / 3454 / 415.47 / 2018 

 

 

 Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Rumah Sakit Umum Daerah 

Kabupaten Jombang, menerangkan bahwa: 

 

Nama : Ilham Akbar, S.Kep,Ns 

NIM : 1660 7030 0111 020 

Program Studi : Magister Keperawatan 

Institusi : Fakultas Kedokteran, Universitas Brawijaya 

 

 Telah melaksanakan Pengambilan Data dan Penelitian di Instalasi Rekam 

Medis Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang untuk 

melengkapi Penyusunan Tesis disertasi untuk memperoleh gelar Magister 

Keperawatan pada Program Studi Pasca Sarjana Keperawatan, Fakultas 

Keperawatan, Universitas Brawijaya dengan judul “Analisis Nilai qSOFA 

(quick Sequential Organ Failure Assessment) dan Faktor Lain yang 

Berhubungan dengan Mortalitas Pasien Sepsis di Instalasi Gawat Darurat 

Di RSUD Jombang” pada tanggal 2 sampai dengan 9 Januari 2018.  

 

 Jombang, 15 Maret 2018 
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