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1.1. Latar Belakang 

      Otitis Media Supuratif Kronis (OMSK) merupakan  suatu permasalahan penyakit 

yang menyerang anak-anak dan dewasa hampir diseluruh dunia (Araya, 2015). 

Gambaran discharge kuman yang biasanya menjangkit pada pasien OMSK antara lain 

Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, Staphylococcus aureus, Klebsiella 

oxytoca dan Streptococcus sp.  Gambaran kuman setiap penderita OMSK berbeda-

beda, dan faktor yang menjadi pembeda gambaran kuman antara lain seperti ras, sosial, 

ekonomi, genetika, infeksi, alergi, lingkungan merupakan salah satu etiologi 

multifaktor dari OMSK (Prakash et al, 2013). Antibiotik merupakan terapi yang dapat 

menyembuhkan kejadian OMSK dengan baik. Kegagalan pemberian antibiotik yang 

kurang tepat dapat menyebabkan terjadinya resistensi,  jika pemberian antibiotik dan 

jenis gambaran kuman tidak berbanding lurus (Brook et al., 2007). Terjadinya 

resistensi karena, selama ini penyebaran atau gambaran kuman dan kepekaan antibiotik 

pada pasien yang menderita OMSK di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Kota 

Semarang belum diketahui gambarannya secara baik dan hal tersebut menjadi suatu 

masalah yang besar.  

    Otitis Media Supuratif Kronis (OMSK) dapat terus tumbuh selama bertahun-

tahun jika tidak diobati, dapat pula menyebabkan gangguan pendengaran yang berat 

dan kadang-kadang dapat mengancam kehidupan bila terjadi komplikasi seperti 

meningitis, abses otak, sinus trombosis. Gangguan pendengaran berdampak serius pada 

perkembangan bahasa, psikososial dan pendidikan anak (Elemraid et al., 2009). Anak 

sekolah yang menderita kelainan OMSK dapat mengakibatkan penurunan prestasi 

belajar, hal tersebut merupakan masalah yang sangat serius (Kalyanakrishnan et al., 



2007). OMSK Pada tahun 2012 prevalensi di Indonesia berada pada  5,4% (semua 

umur), dan 2,4% prevalensi OMSK di negara-negara tetangga, seperti Vietnam, 

Thailand, Filipina, dan Malaysia (Mahadevan et al, 2012).  

Pengobatan dengan antibiotika dipercaya sebagai obat yang mampu membunuh 

kuman tanpa merusak sel individu yang terinfeksi (Kuswandi, 2011). Kuman yang 

didapatkan pada penderita OMSK seperti Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, 

Staphylococcus aureus, Klebsiella oxytoca sebenarnya merupakan flora normal yang 

terdapat pada kulit (Abera, 2011). Penelitian yang dilakukan di RS Ayder Ethiopia, 

banyak ditemukan kuman Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, Staphylococcus 

aureus, Klebsiella oxytoca. Antibiotik yang digunakan adalah Ciprofloksacin, 

Gentamicin, Ofloxacyn yang efektif terhadap bakteri, tetapi ditemukan juga banyak 

pasien yang mengalami multidrug resistence (Araya, 2015). Penelitian yang dilakukan 

Edi Handoko dkk di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang  Indonesia pada tahun 

2007. Dua puluh tiga kasus yg diteliti didapatkan hasil sebagai berikut: Pseudomonas 

aeruginosa (30,434%), Proteus mirabilis (13,043%), Staphylococcus aureus (8,696%), 

Staphylococcus coagulase negative (8,696%), A. baumannii (8,696%), Klebsiella 

oxytoca (4,348%) dan Streptococcus sp (4,349), pada penelitian ini didapatkan hasil uji 

kepekaan bakteri terhadap beberapa antibiotik. Pemberian antibiotik yang tidak tepat 

sasaran  menimbulkan masalah baru seperti resistensi antibiotik (Edi Handoko, 2007),  

yaitu suatu keadaan dimana mikroba yang didalam tubuh tidak terganggu walaupun 

sudah diberi sesuai dosis antibiotik (Tjay & Rahardja, 2007). Kondisi akhir dari 

kegagalan penanganan OMSK bila tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan 

komplikasi berbahaya seperti komplikasi intratemporal dan intrakranial (Yan, 2011). 

Otitis Media Supuratif Kronis (OMSK) telah menjadi masalah yang penting di seluruh 

dunia. Pemerintah Amerika Serikat menghabiskan lebih dari 2 miliar dollar setiap tahun 



untuk mengobati infeksi telinga akut dan kronis. Negara-negara berkembang 

menjadikan penyakit ini sebagai masalah yang sangat serius, dengan prevalensi infeksi 

telinga kronis hingga 72 kasus per 1.000 penduduk (Shamweel , 2013).  

Penelitian yang dilakukan di  RSUP. H. Adam Malik Medan diperoleh jumlah 

penderita OMSK pada tahun 2011 hingga 2013 terdapat sebanyak 850 penderita. 

Penderita OMSK lebih banyak di temukan pada laki-laki (59,5%) dibandingkan 

perempuan (40,5%) (Sasvene, 2014). Tahun 2009 penderita OMSK yang berobat jalan 

di RSUP.H.Adam Malik berjumlah 59 orang. Peringkat usia tertinggi adalah dewasa 

(>20 tahun) sebanyak 42 orang (72,1%) dengan laki-laki 23 (39%) dan perempuan 19 

(32,2%). Rasio jenis kelamin laki-laki dan perempuan 1:1 (Amaleen, 2011).  

Berdasarkan penelitian tersebut, gambaran kuman Otitis Media Supuratif Kronik 

dan kepekaan antibiotik di setiap daerah berbeda-beda.  Selama ini di Rumah Sakit 

Islam Sultan Agung Kota Semarang belum diketahui dengan baik gambaran kuman 

penderita OMSK dan  kepekaan antibiotik, sehingga perlu diadakan penelitian tersebut 

untuk mengetahui gambaran kuman OMSK dan kepekaan antibiotik.  

 

1.2. Perumusan Masalah 

Bagaimana pola kuman dan kepekaan antibiotik pada pasien OMSK di RS Islam 

Sultan Agung? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui gambaran kuman dan kepekaan antbiotik pada pasien 

OMSK di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Kota Semarang. 

 

1.3.2. Tujuan Khusus 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2090074013000364


1.3.2.1. Untuk mengetahui angka kejadian OMSK di RSI Sultan Agung Kota 

Semarang periode 15 Januari – 15 Maret tahun 2017 

1.3.2.2. Untuk mengetahui proporsi jenis kuman pada pasien OMSK di RSI 

Sultan Agung Kota Semarang periode 15 Januari – 15 Maret tahun 

2017 

1.3.2.3. Mengetahui gambaran kepekaan kuman pasien OMSK di di RSI Sultan 

Agung Kota Semarang periode 15 Januari – 15 Maret tahun 2017 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis  

Sebagai informasi gambaran kuman dan kepekaan antibiotik penderita 

OMSK di Rumah Sakit Islam Sultan Agung kota Semarang 

 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Dari data yang tersaji dapat memungkinkan pemberian terapi khususnya 

antibiotik yang sesuai dan mengetahui gambaran kuman penderita OMSK yang 

berkembang di masyarakat, dan meminimalisir resiko terjadinya resistensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


