
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Otitis Media Supuratif Kronis (OMSK) salah satu penyakit THT 

yang paling banyak di negara berkembang, terutama di Indonesia 

(WHO,2007; Ajalloueyan, 2006 cit. Ganie, 2008). Penyakit OMSK 

diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain, terapi antibiotik yang kurang 

tepat, sosioekonomi yang rendah, terpapar rokok secara pasif, kondisi 

higinie dan sanitasi yang buruk dengan akses pelayanan kesehatan yang 

jauh, serta sering terpapar infeksi saluran nafas atas (ISPA) (WHO, 2007). 

OMSK merupakan salah satu komplikasi dari Otitis Media Akut (OMA) 

yang umumnya dapat dicegah jika tidak terjadi resistensi kuman akibat 

kehilangan mekanisme target spesifik terhadap obat dan adanya perubahan 

genetic (Brook et al., 2007). Sampai saat ini tidak diketahui gambaran 

kuman dan kepekaan antibiotik di RSUD Tugurejo Kota Semarang. 

Penelitian Chavan (2014) dan Sharma (2014) Kuman penyebab 

OMSK dibagi menjadi kuman Gram positif (Staphylococcus aureus), dan 

Gram negative (Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella spp, dan Proteus). 

Rasio penderita OMSK antara wanita dan laki-laki adalah 1.2 : 1. Beberapa 

faktor yang dapat menyebabkan seringnya pada penderita wanita adalah 

para ibu menyusui anak-anaknya dalam posisi telentang, budaya tradisi 

untuk mengolesi telinga dengan minyak, dan lingkungan tempat tinggal 



yang buruk. Perbedaan ini disebabkan kondisi geografis dan budaya tradisi 

antar negara yang berbeda (Shrestha et al, 2011). Penelitian oleh (Dewi, et 

al 2013) juga mendapatkan insidensi yang sama bahwa jumlah penderita 

OMSK laki-laki (73.9%) lebih banyak dibandingkan wanita (26.1%). Hal 

ini disebabkan oleh pekerjaan laki-laki yang lebih sering dilaksanakan di 

luar ruangan sehingga lebih mudah dan sering terinfeksi dengan kontaminan 

lingkungan (Srivastava et al, 2010). 

Berdasarkan uraian diatas, maka diperlukan uji laboratorium untuk 

mengetahui pola kuman dan resistensi antibiotika penderita OMSK di 

Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang agar memperoleh 

informasi jenis antibiotika yang tepat dan efektif untuk pengobatan penyakit 

OMSK sebagai penunjang keberhasilan terapi pada pasien. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas dapat 

diambil rumusan masalah sebagai berikut : 

”Bagaimana pola kuman penyebab otitis media supuratif kronik(OMSK) 

di RSUD Tugurejo Semarang?” 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui gambaran kuman dan kepekaan 

antbiotik pada pasien OMSK di Rumah Sakit Tugurejo Kota 

Semarang  



1.3.2. Tujuan Khusus 

1.3.2.1. Untuk mengetahui angka kejadian OMSK di RSUD 

Tugurejo Kota Semarang periode Maret – Mei tahun 

2017 

1.3.2.2. Untuk mengetahui proporsi jenis kuman pada pasien 

OMSK di RSUD Tugurejo Kota Semarang Kota 

Semarang periode Maret – Mei tahun 2017 

1.3.2.3. Mengetahui gambaran kepekaan kuman pasien OMSK di 

RSUD Tugurejo Kota Semarang Kota Semarang periode 

Maret – Mei tahun 2017 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Bermanfaat untuk menambah khasanah pengetahuan 

kepada tenaga medis mengenai pola kuman pada penderita OMSK 

di RSUD Tugurejo Semarang. 

 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Data dari hasil penelitian ini dapat jadikan rujukan oleh 

tenaga kesehatan dalam pemberian terapi yang efektif untuk 

penderita OMSK di RSUD Tugurejo Semarang. 

 

 


