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Abstrak
Latar belakang: Prevalens penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini berkaitan dengan 
peningkatan kemampuan diagnosis dan alat penunjang diagnostik yang semakin baik. Salah satu alat yang dapat membantu mempermudah 
penilaian derajat kegawatan PPOK saat eksaserbasi adalah skor BAP 65 dan DECAF. Kedua skor ini telah melalui uji klinis tetapi di 
Indonesia skor ini belum digunakan secara luas. Penelitian ini membandingkan penggunaan skor BAP 65 dan DECAF pada penilaian awal 
pasien saat datang di IGD dengan hasil akhir terapi.
Metode: Tiga puluh enam pasien  yang berobat di IGD RS Dr. Moewardi Surakarta dari bulan Januari 2014 hingga Desember 2015 diambil 
secara kohort retrospektif dan dilakukan analisis statistik. Penelitian ini menggunakan penilaian dasar dari sistem skor BAP 65 dan DECAF 
sebagai data input. Nilai luaran dievaluasi dari LOS, keadaan menjadi stabil dan kondisi pasien saat pulang. 
Hasil: Skor DECAF menunjukkan korelasi bermakna terhadap mortalitas pasien (p=0,008, r=0,399) dan terhadap length of stay (p=0,035, 
r=0,305). Skor DECAF menunjukkan korelasi yang tidak bermakna dalam memprediksi lama hari rawat pasien menjadi stabil (p=0,053). 
Skor BAP 65 menunjukkan korelasi yang tidak bermakna dalam memprediksi lama rawat atau length of stay/LOS (p=0,251) dan hari rawat 
menjadi stabil (p=0,483)
Kesimpulan: Sistem skor DECAF lebih baik dibanding sistem skor BAP 65 dalam memprediksi LOS dan mortalitas pasien PPOK 
eksaserbasi. (J Respir Indo. 2017; 37: 102-8)
Kata kunci: BAP 65, DECAF, PPOK eksaserbasi, Mortalitas, IGD

Comparisson BAP 65 Score and DECAF Scoreas Outcome 
Predictor of COPD Exacerbation at Emergency Room 

in Dr. Moewardi Hospital

Abstract
Background: Prevalence of COPD is increasing, due to better diagnostic tools and because diagnostic capabilities. Some of the tools to 
asses the degree of severity in AE-COPD are BAP 65 score and DECAF score. Both have been clinically tested with  promising result.This 
study aimsto compare BAP 65 scoring system and DECAF scoring system to predict prognosis and outcome of AE-COPD in the ER.
Methods: This is a cohort retrospective study of which 36 subjects were enrolled. BAP 65 and DECAF scoring systems were evaluated in 
the ER. The primary outcomes  are mortality, length of study and number of days the subject become stable. This study was held in Januari 
2014 until December 2015 in emergency room Dr. Moewardi hospital Surakarta.
Results: DECAF score was significally corelated with mortality (p=0.008, and r= 0.399)and  length of stay (p=0.035 aand r=0.305) but not 
with the length of the day to stable (p=0.096). there were no significant corelation between BAP 65 score with length of stay (p=0.449) and 
length of the day of stable (p=0.286).
Conclusion: DECAF scoring system is better than BAP 65 in predicting length of stay and mortality COPD exacerbation. (J Respir Indo. 
2017; 37: 102-8)
Keywords: BAP 65, DECAF, AE-COPD, mortality, emergency room
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PENDAHULUAN

Penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) meru
pakan penyakit penyebab kematian nomor 4 di 
dunia serta menjadi beban sosial dan ekonomi pada 
masyarakat global.1 Kejadian PPOK eksaserbasi 
ditandai dengan perburukan keluhan respirasi yang 
bervariasi di luar keadaan normal dan membutuhkan 
pengobatan di luar kebutuhan seharihari.2 Eksa
serbasi pada PPOK membutuhkan perawatan di 
rumah sakit dan menyumbang 7,7% kematian di 
Kanada.3,4 Pengenalan indikasi dan kegawatan 
pada pasien PPOK eksaserbasi yang memiliki 
risiko tinggi mengancam nyawa merupakan hal 
yang penting untuk penanganan yang tepat dan 
cepat, menentukan pengobatan, mengetahui tujuan 
pengobatan selanjutnya dan menentukan target yang 
aman saat memulangkan pasien. Dua modalitas 
dalam menilai prognosis PPOK eksaserbasi yang 
telah diuji secara luas dan memiliki hasil memuaskan 
antara lain adalah skor blood urea nitrogen/BUN, 
altered mental status, pulse and age >65 years 
old (BAP 65) dan skor dyspneu, eosinophenia, 
consolidation, acidemia, atrial fibrilation (DECAF).58

Penelitian Shorr dkk7 menggunakan skor BAP 
65 pada 34.699 pasien dan melibatkan 177 instalasi 
medis.9 Penelitian tersebut menghasilkan sebaran 
data yang linear terhadap lama perawatan dan angka 
kematian. Kesimpulan yang didapatkan oleh Shorr 
dkk7 adalah skor BAP 65 memiliki potensi sebagai 
prediktor mortalitas dan prediktor lama perawatan.8,9 
Penelitian lain yang membahas mengenai skor 
BAP adalah penelitian yang dilakukan oleh Tarigan 
dkk10 yang menegaskan superioritas BAP 65. Skor 
BAP 65 dipercaya memiliki keunggulan dan mudah 
digunakan serta baik untuk memprediksi kematian 
dalam 30 hari.9,10

Penelitian terhadap skor DECAF dilakukan 
oleh Steer11 pada 920 sampel dari 2 tempat 
berbeda. Hasil dari penelitian tersebut dijadikan 
dasar bagi penelitian serupa oleh Steer dkk.11,12 
Ketiga penelitian tersebut menekankan superioritas 
skor DECAF dibandingkan skor BAP 65.8 Penelitian 
Steer11 menyimpulkan bahwa skor DECAF memiliki 

korelasi paling kuat dalam memprediksi kematian 
pasien pada PPOK eksaserbasi dibandingkan 
dengan kriteriakriteria lain. Kriteriakriteria tersebut 
kemudian dirangkum menjadi skor DECAF.12 
Penelitian lain oleh Echevaria dkk6 menyatakan 
pengunaan skor DECAF lebih baik dibanding 
sistem penilaian yang lain seperti BAP 65, CURB 
65 (confusion, BUN, respiratory rate, sistolic blood 
pressure, age ≥65) dan  skor APACHE (acute 
physiology and chronic health evaluation).6

Penilaian skor BAP 65 dan DECAF pada 
pasien PPOK eksaserbasi didasarkan pada keadaan 
umum, kondisi fisis dan pemeriksaan penunjang. 
Kedua skor tersebut mudah diaplikasikan, cepat 
dan dapat diterapkan di rumah sakit. Penelitian 
ini bertujuan untuk membandingkan skor BAP 
65 dengan DECAF dalam memprediksi length of 
stay (LOS), lama hari perawatan hingga pasien 
menjadi stabil dan kematian. Hasil dari penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan masukan mengenai 
kemungkinan aplikasi skor yang dapat memprediksi 
lama perawatan dan kematian pasien PPOK 
eksaserbasi sehingga dapat membantu klinisi untuk 
mengambil tindakan yang tepat dan memberikan 
informasi serta edukasi yang sesuai pada keluarga 
pasien PPOK eksaserbasi di IGD.

METODE

Penelitian dilakukan di RSUD. Dr. Moewardi 
Surakarta secara retrospektif. Pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan data pasien PPOK 
eksaserbasi yang berobat melalui IGD RSUD Dr. 
Moewardi Surakarta dari bulan Januari 2014 hingga 
Desember 2015. Penetapan subjek penelitian 
berdasar kriteria inklusi dan eklusi. Kriteria inklusi 
yang digunakan adalah pasien PPOK eksaserbasi 
pada bulan Januari 2014 hingga Desember 2015. 
Kriteria ekslusi yang digunakan adalah data yang 
tidak lengkap, penyakit penyerta yang lebih berat 
dan mengancam nyawa dibandingkan PPOK 
eksaserbasi dan komplikasinya.

Diagnosis PPOK eksaserbasi yang tidak 
dapat ditegakkan saat pulang dan data yang tidak 
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lengkap menyebabkan skor BAP 65 dan skor DECAF 
tidak dapat diaplikasikan. Data dianggap lengkap jika 
terdapat kriteriakriteria yang akan dinilai  dengan skor 
BAP 65 dan skor DECAF. Penelitian terhadap 130 
pasien dari bulan Januari 2014 hingga Desember 2015 
yang didiagnosis PPOK eksaserbasi di IGD RSUD Dr. 
Moewardi Surakarta. Data rekam medis yang tidak 
lengkap dievaluasi dengan skor BAP 65 dan DECAF. 
Jumlah subjek yang dapat memenuhi kriteria adalah 36 
orang sampel. Pada 36 subjek tersebut dinilai skor BAP 
65 dan DECAF, LOS, lama hari rawat pasien menjadi 
stabil dan kondisi pasien saat pulang. Data yang 
dihasilkan dievaluasi untuk mengetahui karakteristik 
data dan demografi pasien.

HASIL 

Tiga puluh enam pasien terdiri dari 3 (8,3%) 
pasien perempuan dan 33 (91,7%) pasien lakilaki, lima 
belas data terdiri dari pasien dengan usia <65 tahun 
dan sisanya adalah pasien usia >65 tahun. Data indeks 
masa tubuh (IMT) menunjukkan bahwa sampel memiliki 
rerata (20,15 ± 0,56) dengan IMT minimal 12,36 dan 
maksimal 26,04. Variasi rawat inap adalah antara 1 
hingga 17 hari dengan rerata LOS (7,36±0,621). Variasi 
hari saat pasien PPOK membaik (terkontrol/stabil) 
antara 1 hingga 12 hari dengan rerata (5,19±0,471).

Komponen skor BAP 65 meliputi BUN, 
altered mental status, nadi dan usia. Penilaian BUN 
dikonversikan ke urea dengan perkalian nilai BUN 
dengan 2,14 untuk memperoleh titik potong baru 
yaitu 53,5 mg/dl.7 Perubahan status mental mengacu 
pada penurunan kesadaran di bawah derajat compos 
mentis (skor GCS <15). Penilaian nadi dibagi menjadi 
2 kelompok yaitu <109x/menit dan >109x/menit. Usia 
dibagi menjadi <65 tahun dan ≥65 tahun. Kriteria 
penilaian Skor BAP 65 dirangkum pada Tabel 1.7

Pengambilan data dilakukan secara retrospektif 
menggunakan data rekam medis. Dari 130 data pasien 
ditemukan 48 pasien dapat dilakukan penghitungan 
menggunakan skor BAP 65 dan hanya 36 pasien 
yang dapat dilakukan penghitungan menggunaan 
skor DECAF. Sebagai bahan penelitian maka subjek 
skor BAP 65 yang diambil disesuaikan dengan jumlah 

sampel skor DECAF yaitu sebanyak 36 pasien dari 48 
subjek. Angka minimal dari penghitungan skor BAP 65 
adalah 0 dan maksimal adalah 4, didapatkan variasi 
data 0 hingga 3 pada sampel dengan rerata 1,11±0,142.

Penilaian skor DECAF didasarkan pada 
penelitian Steer dkk12 seperti tertera pada Tabel 
2.12  Skor DECAF terdiri dari dyspneu, eosinopenia, 
consolidation, acidemia, dan atrial fibrilasi. Dyspneu 
(sesak napas) dinilai berdasarkan skala Medical 
Research Counsil Dyspnea (MRCD scale) point ke 5 
(grade 4) pasien datang ke IGD saat eksaserbasi dan 
berada pada keadaan terlalu sesak untuk melakukan 
kegiatan di luar rumah sebagai nilai 0, membutuhkan 
bantuan dalam kegiatan seharihari sebagai nilai 1 dan 
tergantung penuh pada orang lain dalam melakukan 
kegiatan seharihari sebagai nilai 2. Eosinopenia dinilai 
sebagai 1 pada eosinofil kurang dari 0,05x109/L dan 
sebagai nilai 0 pada eosinofil >0,05x109/L. Infiltrat dinilai 
dengan terdapatnya konsolidasi pada foto toraks. Nilai 
1 akan diberikan jika terdapat infiltrat pada foto toraks 
dan 0 jika tidak didapatkan infiltrat. Nilai pH darah 
yang dinyatakan bermakna (memiliki nilai 1) pada skor 
DECAF adalah pH <7,30 dan nilai 0 pada pH >7,30. 
Atrial fibrilasi (AF) dinilai 1 jika terdapat atrial fibrilasi 
dan 0 jika tidak terdapat atrial fibrilasi. Nilai maksimum 
dari skor DECAF adalah 6 dan nilai minimum adalah 
0. Variasi skor DECAF pada sampel ini adalah 0 
hingga 6 dengan rerata 2,22±0,246. Seluruh sampel 
menjalani proses pengobatan dengan dasar yang 
sama yaitu pemberian antibiotik yang adekuat jika 
terdapat indikasi, pemberian kortikosteroid sistemik dan 
nebulisasi berkala dengan short-acting beta agonist 
(SABA) dan short-acting muscarinic antagonist (SAMA) 
serta pemberian aminofilin jika diperlukan dengan dosis 
0,50,9 mg/kg/jam. Hari pasien dinyatakan stabil adalah  
hari setelah gejala respirasi menghilang dan pasien 
dapat beraktivitas ringan. Hari pasien pulang dihitung 
sebagai lama perawatan di rumah sakit (length of 
stay/LOS). Keadaan pulang memiliki dua varian yaitu 
meninggal sebagai kategori 2 dan membaik sebagai 
kategori 1. Jenis kelamin dikategorikan sebagai 1 jika 
lakilaki dan 2 jika perempuan.  Hasil penilaian berbagai 
variabel dari 36 sampel terlampir pada Tabel 3.  
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Tabel 1. Penilaian skor BAP 65

Nilai BUN/Urea Altered mental status Pulse Age
0 <25mg/L atau <53,5 mg/L No altered mental status <109 x/mnt <65 tahun
1 >25mg/L atau      > 53,5 mg/L Altered mental status ≥109x/mnt ≥65 tahun

Dikutip dari (7)

Tabel 2. Penilaian skor DECAF

Nilai Dyspneu Eosinophenia Konsolidasi Acidemia/PH Atrial fibrilasi

0 Tidak dapat keluar rumah >0,05x109/L Tidak >7,30 Tidak 
1 Membutuhkan bantuan dalam keseharian ≤0,05x109/L Ya ≤7,3 Ya
2 Tergantung  total pada orang lain    

Dikutip dari (12)

Tabel 3. Frekuensi demografi sampel dan total sampel

Nadi
(pulse)

Keadaan 
pulang

Dyspneu Eosinopenia Konsolidasi Acidemia AF Sex Old BUN Mental status

0 28
(77,8)

 8
(22,2)

24
(66,7)

22
(61,1)

33
(91,7)

28
(77,8)

 15
(41,7)

27
(75,0)

34(94,4)

1 8
(22,2)

32
(88,9)

13
(36,1)

12
(33,3)

14
(38,9

3
(8,3)

8
(22,2)

33
(91,7)

21
(58,3)

9
(25,0)

2(5,6)

2  4
(11,1)

15
(4,7)

    3
(8,3)

  

Data diberikan dalam bentuk frekuensi dan presentase, (  ):tidak terdapat kategori tersebut

Dari evaluasi deskriptif didapatkan sebaran 
normal pada data LOS dan hari stabil sedangkan 
pada skor BAP 65 dan DECAF didapatkan sebaran 
data tidak normal meskipun dengan normalisasi 
data. Sebaran dari berbagai data tersebut dievaluasi 
dan didapatkan sebaran data yang non linear pada 
skor DECAF terhadap LOS dan hari stabil serta 
pada skor BAP 65 terhadap LOS dan hari stabil. 
Berdasar temuan tersebut maka uji korelasi antara 
Skor DECAF dan skor BAP 65 terhadap LOS, hari 
rawat pasien menjadi stabil, dan kondisi pasien 
pulang seluruhnya dianalisis dengan menggunakan 
uji korelasi Spearman. Distribusi pasien berdasarkan 
skor penilaian terlampir pada Tabel 4.

Hasil uji analitik skor DECAF menunjukkan 
korelasi yang bermakna pada LOS (p=0,189, 
r=0,151) dan tidak bermakna pada hari rawat pasien 
menjadi stabil (p=0,096, r=0,222). Hasil uji analitik 
BAP 65 menunjukkan korelasi yang tidak bermakna 
pada LOS (p=0,449, r=0,022) dan pada hari stabil 
(p=0,097, r=0,286). Uji analitik antara BAP 65 pada 
keadaan pasien saat pulang tidak menunjukkan 

hubungan yang bermakna (p=0,057, r=0,268) 
sedangkan skor DECAF menunjukkan hubungan 
yang bermakna (p=0,001, r=0,493). Hasil uji analitik 
lengkap terlampir pada Tabel 5.

Tabel 4. Distribusi pasien

Skor Frekuensi pada skor DECAF Frekuensi pada skor BAP 65
0 5 8
1 5 19
2 13 6
3 7 3
4 3 Tidak ada
5 2 
6 1 

Tabel 5. Hasil uji korelasi

LOS Stabil Pulang
BAP 65 r 0,116 0,008 0,256

p 0,251 0,483 0,066
n 36 36 36

DECAF r 0,305** 0,274 0,399*
p 0,035 0,053 0,008
n 36 36 36

*bermakna di p<0,01
**bermakna di p<0,05
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PEMBAHASAN

Skor BAP 65 menunjukkan korelasi yang 
berkebalikan dengan hipotesis awal yaitu pening
katan skor berkaitan dengan pemendekan LOS. 
Kekuatan korelasi antara skor BAP 65 dengan 
LOS termasuk pada kekuatan korelasi lemah (r=
0,116) dan tidak bermakna (p=0,251). Skor BAP 65 
menunjukkan korelasi sebanding dengan hari pasien 
menjadi stabil dengan kekuatan korelasi sangat 
lemah (r=0,008) dan tidak bermakna (p=0,483). 
Korelasi antara BAP 65 dan keadaan pasien pulang 
menunjukkan hubungan korelasi sebanding yang 
lemah (r=0,256) dan tidak bermakna (p=0,066). Skor 
DECAF menunjukkan hubungan yang bermakna 
terhadap LOS dan keadaan pulang. Kekuatan 
korelasi skor DECAF dengan keadaan pasien saat 
pulang menunjukkan arah hubungan yang positif 
dengaan kekuatan hubungan sedang (r=0,399) dan 
korelasi yang bermakna (p=0,008). Skor DECAF juga 
menunjukkan korelasi yang positif terhadap LOS 
dengan kekuatan hubungan yang lemah (r=0,305) 
dan bermakna (p=0,035) sedangkan dengan hari 
menjadi stabil korelasi skor DECAF adalah positif 
lemah (r=0,274) dan tidak bermakna (p=0,053).

Skor BAP 65 tidak menunjukan hubungan yang 
bermakna dengan LOS, lama hari perawatan pasien 
menjadi stabil maupun keadaan pasien pulang. Skor 
DECAF menunjukkan tidak terdapatnya korelasi 
terhadap lama hari perawatan pasien menjadi stabil 
tetapi memiliki hubungan dengan LOS dan kondisi 
pasien pulang. Hal ini dapat disebabkan oleh jumlah 
sampel yang kecil serta penyakitpenyakit penyerta 
yang tidak diperhitungkan pada saat pengambilan 
sampel. Terdapatnya penyakit penyerta dapat mem
perlama masa perawatan pasien walaupun keluhan 
respirasi sudah mengalami perbaikan. Kesulitan 
lain pada penelitian ini adalah angka kematian yang 
sangat rendah sehingga dapat mempengaruhi hasil. 
Perbandingan skor DECAF dengan skor BAP 65 
pada pasien yang meninggal menunjukkan sebaran 
data yang terlalu terbatas untuk dapat menilai prediksi 
mortalitas pada pasien PPOK eksaserbasi karena 
besarnya kemungkinan terjadi kerancuan. Sebaran 
mortalitas berdasar skor BAP 65 dan Skor DECAF 
tercantum pada Tabel 6. 

Tabel 6.  Perbandingan skor DECAF dan BAP 65 pada 4 pasien 
yang meninggal

Nomor Pasien Skor DECAF Skor BAP 65
1 6 1
2 5 3
3 4 1
4 2 1

Jumlah pasien yang meninggal berdasarkan 
skor DECAF adalah 3 (75%) pasien meninggal pada 
skor DECAF >4. Sedangkan pada skor BAP 65, 
terdapat 3 (75%) pasien meninggal yang memiliki 
skor BAP 65 sebesar 1 dan hanya 1 (25%) pasien 
memiliki skor BAP 65 >2. Hal ini menunjukkan 
sebuah kemungkinan bahwa skor DECAF memiliki 
hubungan lebih kuat daripada skor BAP 65 terhadap 
kematian pasien. Penelitian ini tidak mengevaluasi 
hubungan skor DECAF secara regresi walaupun 
terbukti terdapatnya hubungan yang bermakna 
antara skor DECAF dengan LOS dan keadaan 
pasien pulang karena kecilnya jumlah sampel dan 
lemahnya hubungan. Secara keseluruhan skor 
DECAF memungkinkan untuk digunakan sebagai 
alat memprediksi kegawatan pada pasien PPOK 
eksaserbasi. Kami menyarankan penelitian serupa 
dilakukan secara prospektif terhadap sampel PPOK 
eksaserbasi sehingga didapatkan hasil yang lebih 
maksimal dan akurat. 

Hasil penelitiaan ini berbeda dengan penelitian 
Shorr dkk7 dan Tarigan10 yang menyatakan bahwa 
skor BAP 65 memiliki hubungan terhadap mortalitas 
pasien PPOK eksaserbasi. Salah satu sebab yang 
mempengaruhi perbedaan tersebut adalah jumlah 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini dan 
jenis penelitian yang digunakan.7,10 Penelitian Shorr 
dkk7 menggunakan jumlah sampel yang besar dan 
memperoleh sebaran data normal pada peme
riksaan skor BAP 65.7 Jumlah sampel yang besar 
menyebabkan distribusi data yang normal dari 
skor BAP 65 dengan masingmasing skor terwakili 
sehingga menghasilkan analisis korelasi yang valid 
terhadap mortalitas. Pada penelitian ini jumlah 
sampel yang kecil menyebabkan tidak semua skor 
terwakili dan tidak semua skor BAP 65 memiliki 
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angka mortalitas. Kecilnya jumlah sampel serta 
pengumpulan data secara pasif dari  rekam medis 
menjadi kekurangan dalam penelitian ini. Kekurangan 
jumlah sampel berpotensi menyebabkan sebaran 
data yang tidak normal. 

Korelasi yang didapatkan dari skor DECAF 
terhadap LOS dan mortalitas sesuai dengan 
penelitian Steer dkk12 dan Echevarria dkk6 yang 
menyatakan terdapatnya hubungan yang bermakna 
antara skor DECAF dengan mortalitas pasien dan 
LOS.6,12 Penelitian ini menunjukkan angka korelasi 
positif dan lemah antara skor DECAF dengan 
mortalitas dan LOS. Hal ini berbeda dengan penelitian  
Steer dkk12 dan Echevarria dkk6 yang menyatakan 
skor DECAF memiliki kekuatan korelasi yang 
besar dalam memprediksi mortalitas dan prognosis 
perawatan bahkan skor DECAF merupakan skor 
yang paling baik dalam memprediksi mortalitas pada 
pasien PPOK eksaserbasi.6,8,11,12 Hasil yang berbeda 
dari penelitianpenelitian sebelumnya disebabkan 
oleh model penelitian. Penelitian yang dilakukan 
sebelumnya menggunakan model prospektif sedang
kan pada penelitian ini dilakukan secara retrospektif. 
Pengambilan data secara retrospektif menyebabkan 
keterbatasan dalam pengumpulan data. Hal ini 
menyebabkan perbedaan yang bermakna dalam 
perolehan sampel karena data yang tidak lengkap 
menjadi salah satu kriteria ekslusi. 

KESIMPULAN

Skor DECAF dapat digunakan untuk mem
prediksi LOS dan kematian pada pasien PPOK 
eksaserbasi. Skor DECAF lebih baik dari pada skor 
BAP 65 dalam memprediksi prognosis perawatan dan 
kematian. 
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