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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Otomikosis adalah infeksi pada saluran pendengaran eksternal yang 

disebabkan oleh jamur. Sekitar 15-20% pasien dengan otomikosis merupakan 

penderita otitis eksterna.1 Candida dan Aspergillus merupakan jamur yang paling 

banyak ditemukan pada penderita otomikosis.2 Prevalensi otomikosis yang tinggi 

biasanya banyak ditemukan pada negara-negara dengan iklim subtropis  dan tropis. 

Kelembaban yang tinggi yaitu sekitar 70-80% dan suhu sekitar 15-30°C dapat 

meningkatkan risiko timbulnya jamur pada kanalis auditorius eksterna.3 Indonesia 

merupakan negara dengan iklim tropis, pada beberapa daerah di Indonesia memiliki 

suhu dan kelembaban yang tinggi. Banten merupakan salah satu daerah di Indonesia 

yang memiliki risiko tinggi timbulnya otomikosis, karena memiliki suhu rata-rata 

23-33°C dan kelembaban udara 55-90%.30 

Nigeria Barat memiliki prevalensi otomikosis sebesar 6,54% dari 5784 

pasien yang memiliki gangguan pada telinga.4 Pada penelitian yang dilakukan 

Enoz5 di Erzum, Turki terdapat 30,71% positif jamur dari hasil pemeriksaan otore 

pada 267 sampel. Di Indonesia, menurut penelitian yang dilakukan oleh Tambora6 

frekuensi otomikosis di Poliklinik THT RS Dustira Cimahi pada Desember 2017- 

Januari 2018 terdapat 2.58% pasien otokimosis dari 929 pasien. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kulal7 pada 150 pasien yang diduga 

terkena otomikosis ditemukan fungal yang paling banyak yaitu Aspergillus niger 

dan Candida spp. Berdasarkan prevalensinya, sebanyak 9- 25% pasien yang 

memiliki gejala dan tanda klinis otitis eksterna merupakan penderita otomikosis.8 

Rasa gatal, rasa penuh, rasa tidak nyaman, otorea (keluarnya cairan dari telinga), 

penurunan pendengaran, dan tinnitus (telinga berdengung) merupakan keluhan 

yang sering dijumpai oleh penderita otomikosis.9 Diagnosis otomikosis dapat 

dilakukan dengan melakukan anamnesis mengenai gejala yang dialami pasien, 

faktor risiko, dan riwayat kesehatan pasien. Selain itu juga dapat dilakukan 

pemeriksaan fisik dengan menggunakan otoskopi.2 Pada pemeriksaan otoskopi 
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akan terlihat adanya edema, hiperemis kulit kanalis auditori eksterna, dan debris 

jamur.6 Debris berwarna putih, kehitaman, atau membran abu-abu yang berbintik-

bintik pada liang telinga. Aspergillus niger umumnya memiliki bercak warna gelap 

kehitaman, Aspergillus fumigatus berwarna kecoklatan, dan Candida albicans 

berwarna putih.38 Pemeriksaan penunjang dapat dilakukan secara mikroskopis 

dengan menggunakan KOH 10% untuk melihat ada tidaknya jamur dan biakan. 

Pada pemeriksaan menggunakan KOH 10% akan diterlihat hifa-hifa yang lebar, 

berseptum dan spora-spora kecil berdiameter 2-3 u.10  

Banyak orang yang berpikir bahwa membersihkan telinga bertujuan untuk 

menghilangkan kotoran telinga. Alasan lainnya yaitu untuk menghilangkan 

perasaan tidak nyaman atau gatal pada telinga.11 Sehingga banyak orang yang 

sering membersihkan telinga dengan benda-benda yang ada di sekitar mereka 

seperti cotton buds, penutup pulpen, ujung kunci, bulu, dan lain-lain.12 Padahal 

telinga memiliki mekanisme self-cleaning yaitu dengan bantuan gerakan rahang 

saat berbicara atau mengunyah, kotoran telinga dan partikel-partikel lain seperti 

debu dapat keluar dengan sendirinya.11  

Kebiasaan membersihkan telinga berhubungan dengan terjadinya 

otomikosis seperti yang dilaporkan pada penelitian yang dilakukan oleh Fasunla4 

pada tahun 1996-2005, terdapat 6.74% pasien yang menderita otomikosis. 

Sebanyak 82.54% pasien memiliki riwayat kebiasaan mengorek telinga bagian luar.  

Penelitian yang dilakukan oleh Fuldya pada anak SD, prevalensi otomikosis 

ditemukan sebesar 76,32% dan penderita yang membersihkan telinga seminggu 

sekali didapatkan lebih banyak dibandingkan yang membersihkan setiap hari. Dari 

penelitian yang sama juga ditemukan bahwa cotton bud merupakan alat yang 

tersering digunakan untuk membersihkan telinga.13  

Banyak masyarakat yang memiliki kebiasan membersihkan telinga sejak 

kecil yang diajarkan oleh orang tua atau saudara. Kebiasaan tersebut terus 

dilakukan hingga sekarang.14 Terlalu sering membersihkan telinga atau cara 

membersihkan telinga yang salah dapat menyebabkan menyebabkan trauma dan 

merusak epitel telinga sehingga produksi serumen menjadi terganggu.8 Hilang atau 

menurunnya jumlah serumen menyebabkan penurunan proteksi telinga. 
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Otomikosis juga ditemukan pada perenang, pada pasien yang menggunakan 

alat bantu pendengar, pasien yang menjalani terapi kortikosteroid, pasien 

immunocompromised yaitu pasien diabetes, pasien keganasan, pasien AIDS dan 

pasien yang pernah melakukan transplantasi organ.2 Normalnya pada telinga 

terdapat serumen yang memiliki pH 4-5 yang berfungsi untuk mencegah 

pertumbuhan jamur. Berkurangnya serumen pada telinga menyebabkan hilangnya 

perlindungan pada telinga. Sehingga jamur yang terdapat bebas di atmosfer dapat 

dengan mudah masuk ke telinga dan menyebabkan terjadinya infeksi.7 

Berdasarkan data-data tersebut dapat dilihat bahwa banyak masyarakat yang 

memiliki kebiasaan membersihkan telinga. Hal ini disebabkan karena persepsi 

masyarakat bahwa membersihkan telinga dapat mengurangi rasa gatal pada liang 

telinga akibat produksi serumen yang berlebih.11 Selain itu, banyaknya produk 

cotton buds yang beredar dengan berbagai ukuran membuat masyarakat semakin 

tertarik untuk menggunakannya. Menurut beberapa orang, membersihkan telinga 

juga memberikan kenikmatan sendiri walaupun tidak ada rasa gatal.14  

Penelitian mengenai kebiasaan membersihkan telinga pada anak-anak telah 

dilaporkan, namun belum dilaporkan penelitian mengenai hubungan kebiasaan 

membersihkan telinga pada orang dewasa.  Yang mana produksi serumen pada 

anak-anak umumnya lebih banyak dibandingkan orang dewasa.34  Selain itu, karena 

suhu dan kelembaban udara Banten yang tinggi meningkatkan risiko terjadinya 

otomikosis. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut. 

           

1.2 Perumusan Masalah 

Walaupun telah dilakukan penelitian mengenai kebiasaan membersihkan 

telinga dengan terjadinya otomikosis pada anak-anak. Namun belum banyak 

dilaporkan hubungan antara kebiasaan membersihkan telinga pada orang dewasa. 

Produksi serumen pada anak-anak umumnya lebih banyak daripada orang dewasa. 

Sehingga risiko terjadinya otomikosis lebih banyak pada orang dewasa. Selain itu, 

masih sedikit penyakit otomikosis di Indonesia yang dilaporkan karena kesulitan 

dalam membedakan infeksi jamur dan bakteri.  Otomikosis juga banyak dijumpai 



 

 11  

di daerah dengan suhu dan kelembaban yang tinggi. Banten merupakan salah satu 

daerah di Indonesia dengan suhu dan kelembaban yang tinggi. Oleh karena itu, 

dilakukan penelitian di daerah Tangerang. 

   

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Apakah terdapat hubungan antara membersihkan telinga setiap hari dengan 

terjadinya otomikosis pada orang dewasa di RSUS? 

  

1.4 Tujuan Penelitian  

         1.4.1 Tujuan Umum:  

- Untuk mengetahui prevalensi otomikosis  

- Untuk mengetahui prevalensi pasien otomikosis yang memiliki kebiasaan 

membersihkan telinga 

 

         1.4.2 Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui hubungan membersihkan telinga setiap hari dengan 

otomikosis pada orang dewasa di RSUS. 

  

1.5 Manfaat Penelitian 

         1.5.1 Manfaat Akademik 

- Meningkatkan minat siswa terhadap penelitian 

- Sebagai dasar pengetahuan untuk penelitian otomikosis lebih lanjut. 

 

         1.5.2 Manfaat Praktis 

Menambah pengetahuan masyarakat mengenai otomikosis dan kebiasaan 

membersihkan telinga. 

 

  


