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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Kesalahan Pelayanan Pengobatan (Medication Error) 

 Kesalahan pelayanan obat (medication error) menurut National 

Coordinating Council Medication Error reporting and Prevention (NCC MERP) 

yaitu setiap kejadian yang dapat dihindari yang menyebabkan atau berakibat pada 

pelayanan obat yang tidak tepat atau membahayakan pasien sementara obat 

berada dalam pengawasan tenaga kesehatan atau pasien, kejadian ini dapat 

berhubungan dengan praktik profesi, produk, prosedur dan sistem [9]. 

 Medication error dapat terjadi dimana saja dalam rantai pelayanan. obat 

kepada pasien, mulai dari industri, dalam peresepan, pembacaan resep, peracikan, 

penyerahan, dan monitoring pasien. Di dalam setiap mata rantai ada beberapa 

tindakan, setiap tindakan mempunyai potensi sebagai sumber kesalahan. Setiap 

tenaga kesehatan dalam mata rantai ini dapat memberikan kontribusi terhadap 

kesalahan [9]. 

 Sebanyak 90% medication error tidak dilaporkan sehingga tidak dapat 

diidentifikasi penyebab utama kesalahan. Adanya medication error menyebabkan 

berbagai permasalahan pada obat yang disebut dengan Drug Related Problem 

(DRP) yang berpengaruh pada keselamatan pasien. DRP meliputi penggunaan 

obat yang tidak tepat, dosis obat terlalu berlebihan atau terlalu rendah, terapi obat 

yang tidak perlu, tambahan terapi obat yang tidak diketahui, reaksi dari obat yang 

tidak diinginkan, dan kurangnya kepatuhan obat pada saat terapi [10].  

  

2.2. Anatomi THT (Telinga Hidung Tenggorokan) 

2.1.1. Telinga 

 Organ pendengaran dan keseimbangan dibagi menjadi komponen sentral 

dan komponen perifer. Telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam, serta saraf 

vestibulokoklearis termasuk dalam komponen perifer. Komponen dipisahkan 

secara klinis dari komponen sentral oleh porus akustikus internus. Setelah 

memasuki batang otak, serabut-serabut perifer berakhir di saraf koklearis/saraf 
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vestibularis di medula oblongata. Komponen sentral pendengaran dibentuk oleh 

jaras pendengaran serta serta korteks primer dan sekunder pendengaran [11]. 

2.2.1.1. Telinga Luar 

 Selain daun telinga, yang termasuk dalam telinga luar adalah meatus 

akustikus ekternus (liang telinga) dan gendang telinga (membran timpani). Daun 

telinga tersusun atas kulit dan rangka tulang rawan elastis yang berlanjut dan 

bersambung dengan bagian luar meatus akustikus ekternus. 2/3 bagian dalam 

meatus akustikus berupa tulang. Bagian bertulang rawan perifer menjadi lebih 

sempit di daerah perbatasan dengan sendi rahang saat mulut menutup dan menjadi 

lebih lebar saat mulut terbuka [11].  

 Di bagian kulit, terdapat folikel rambut, kelenjar sebasea, serta kelenjar 

serumen yang memproduksi serumen telinga. Pertumbuhan epitel dari dalam ke 

arah luar berfungsi sebagai mekanisme transpor fisiologis serumen. Gendang 

telinga menghubungkan telinga luar dengan telinga tengah dan terlihat berupa 

membran keabuan yang mengkilap pada orang sehat [11]. 

 

Gambar 2.1  Gendang telinga manusia normal dengan pembagian kuadran. 

Struktur promontorium dan tulang-tulang pendengaran dengan lipatan mukosa 

yang transparan. [11]  

2.2.1.2. Telinga Tengah  

 Suatu ruang berisi udara, yang berhubungan dengan nasofaring melalui 

tuba auditiva dan membentuk sel-sel pneumatisasi (ruang udara dalam ruang 

tengkorak) di mastoid (rongga berisi udara) dan di os temporal (tulang pelipis).  
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 Di bagian sentral telinga tengah, terdapat kavitas timpanika, tempat tulang-

tulang pendengaran berada (Gambar 2.2) [11]. 

 

Gambar 2.2 Topografi kavitas timpanika. [11]  

Kavitas tersebut terletak berdekatan dengan lobus temporalis dan 

serebelum di rongga kranium, dengan bulbus vena jugularis, dengan kanalis 

karotikus, serta dengan labirin telinga. Selain itu, telinga tengah dilalui oleh saraf 

fasialis dari tempat keluarnya di basis cranii dan di tempat ini pula keluar serabut 

korda timpani. Fungsi utama telinga tengah adalah penyesuaian impedansi, yaitu 

penghantaran energi suara semulus mungkin dari medium udara ke medium cair 

perilimfe di telinga tengah. Dengan alasan ini, tulang-tulang pendengaran yang 

berada di membran timpani (maleus) dan di fenestra ovalis (stapes) 

mengkosentrasikan tekanan suara pada fenestra ovalis dari sekitar 22 

kompartemen. Jika lempeng dasar stapes (tulang kecil) (atau ligamentum anulare 

stapedis) mengalami klasifikasi akibat otosklerosis, hal tersebut akan 

menimbulkan gangguan pendengaran. Kerusakan saraf fasialis dan saraf 

trigeminus dapat menyebabkan hiperakusis akibat paralisis otot-otot telinga 

tengah [11].  

2.2.1.3. Telinga Dalam 

Telinga dalam terdapat di dalam os petrosum (bagian tulang keras). 

Telinga dalam terbagi menjadi labirin tulang dan labirin membran. Komponen 

labirin tulang terisi oleh perilimfe (filtrat serum: sedikit kalium, kaya akan 

natrium). Terdiri atas vestibulum, koklea, dan tiga kanalis semisirkularis (saluran 

setengah lingkaran). Di dalam sistem berongga ini, terdapat labirin membran yang 
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berisi endolimfe (mirip dengan cairan intrasel: kaya akan kalium, sedikit natrium). 

Labirin membran terentang melewati foramen ovale yang ditutup oleh stapes 

(tulang kecil) dan tingkap bundar (fenestra koklea) yang langsung berhubungan 

dengan telinga tengah dan berakhir di saccus endolimfatikus. Di rumah siput, 

bagian membran membentuk skala media (duktus koklearis) dengan organ Corti-

nya. Skala media memisahkan bagian koklea lain menjadi skala vestibuli dan 

skala timpani, yang bertemu di helikotrema (puncak rumah siput). Organ Corti 

(Gambar 2.3) terhubung dengan batang otak melalui saraf-saraf pendengaran. 

Ketika suara yang terhantar melalui gendang telinga dan tulang-tulang 

pendengaran mencapai fenestra ovalis, gelombang suara menghasilkan 

gelombang yang menjalar di ruang perilimfe. Amplitudo ini akan diterima oleh 

sel-sel rambut organ Corti dan membentuk potensial listrik. Selain itu, frekuensi 

vibrasi (tonotopi) juga dideteksi oleh otak melalui lokalisasi amplitudo 

maksimum. Serabut-serabut saraf koklearis dan nuclei cochleares  di medula 

oblongata juga tersusun secara tonotopis. Di dalam kanalis semisirkularis (saluran 

setengah lingkaran) yang tersusun tegak lurus satu sama lain, terdapat organ 

kanalis semisirkularis di bagian bermembran, organ otolith di vestibulum, yaitu 

sacculus dan urticulus [11], kedua organ merupakan organ keseimbangan.  

 

Gambar 2.3 Potongan melintang organ Corti. [11]  

 

Persepsi akselerasi linear/rotatorik diteruskan melalui serabut-serabut saraf 

vestibularis ke daerah inti di dasar fosa rhomboidea dan di tempat-tempat tersebut 

bersambung dengan serabut dari serebelum dan sistem optokinetik [11]. 
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2.2.2. Hidung dan Sinus Paranasal 

2.2.2.1. Hidung Luar 

Hidung terhubung dengan os frontal (tulang dahi) dan maksila melalui 

pangkal hidung yang dibentuk fosa nasali. 2/3 bawah jembatan hidung, ujung 

hidung, dan sisi hidung terbentuk dari bagian tulang hialin. Kedua lubang hidung 

disekat oleh septum nasi. Septum nasi memiliki komponen tulang dan komponen 

kartilago. Kulit pembungkus hidung tertambat erat pada dasar hidung dan 

memiliki kelenjar sebasea, yang dapat mengalami hipertrofi pada keadaan 

rhinophyma. Hidung luar dipendarahi oleh arteri fasialis dan arteri oftalmika. Di 

area ini, aliran vena berarti penting, karena terdapat hubungan dengan sinus 

cavernosus melalui vena fasialis dan vena oftalmika. Infeksi permukaan di daerah 

hidung dapat meluas dan menimbulkan komplikasi intrakranial yang serius [11]. 

2.2.2.2. Kavitas Nasi 

Bagian dalam hidung terbagi menjadi dua rongga hidung oleh septum nasi. 

Bagian yang terbuka di setiap sisi disebut vestibulum nasi, yang bersambung 

dengan rongga utama hidung. Di bagian belakang, kedua rongga hidung bermuara 

bersama-sama ke dalam nasofaring di belakang septum. Septum merupakan suatu 

pembatas di tengah-tengah, dinding bawahnya membentuk palatum durum dan 

menjadi batas atas antara rongga hidung dan lamina cribrosa. Melalui lamina 

cribrosa, terjulur fila olfaktoria dari sel-sel sensorik epitel penghidu menuju ke 

bulbus olfaktorius, yaitu pusat penghidu primer. Di dinding tulang sebelah lateral, 

terdapat konka hidung yang tersusun dari bawah ke atas pada kerangka hidung. 

Meatus medialis berperan sangat penting secara klinis sebagai muara/saluran 

keluar dari sinus maksilaris, sinus frontalis, dan sel-sel cellulae etmoidales 

anteriores. Di meatus inferior, bermuara duktus lakrimalis dan, di meatus 

superior, bermuara cellulae etmoidales posterior serta sinus sfenoidalis [11]. 

Bagian dalam hidung sebagian didarahi oleh arteri karotis interna dan 

juga oleh arteri karotis ekterna. Pangkal meatus medialis dapat dipandang sebagai 

batas kasar suplai darah tersebut. Area di atasnya dipendarahi oleh arteri 

etmoidalis anterior atau arteri etmoidalis posterior, sementara bagian bawah 

kavitas nasi memperoleh darah dari cabang akhir arteri maksilaris (arteri 

sfenopalatina). Di septum anterior, suplai darah kedua area tersebut saling 
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beranastomosis menjadi rete arteriosum di lobus Kiesselbach. Karena itu, daerah 

ini dapat mengalami perdarahan hebat. Persarafan sensorik bagian dalam hidung 

diberikan oleh saraf maksilaris (saraf trigeminus), serabut sensorik kelenjar 

mukosa hidung berasal dari ganglion pterygopalatinum. Saraf parasimpatis 

merangsang dan saraf simpatis menghambat aktivitas kelenjar ini [11].  

Muara sinus maksilaris dan cellulae etmoidalis anterior dan media secara 

anatomis terletak berdekatan di infundibulum meatus medialis. Muara cellulae 

etmoidalis posterior berada di belakang konka media tengah di meatus superior 

[11]. 

2.2.2.3. Sinus Paranasal 

Sinus paranasal merupakan perluasan rongga  hidung yang berisi udara. 

Sinus tersebut berhubungan dengan konka nasalis melalui saluran penghubung. 

Terdapat kelompok sinus anterior (sinus maksilaris, sinus frontalis dan cellulae 

etmoidalis anterior), yang berhubungan melalui konka nasalis medialis, dan 

kelompok sinus posterior (cellulae etmoidalis posterior dan sinus sfenoidalis), 

yang bermuara ke dalam rongga hidung melalui meatus superior. Kompleks 

osteomeatal adalah dinding lateral hidung bersama dengan muara-muara sinus 

kelompok anterior (Gambar 2.4 dan 2.5). Unit fungsional tersebut sering 

mengalami pembengkakan mukosa, variasi anatomis, atau perubahan struktural 

lainnya. Kongesti di daerah ini menimbulkan peradangan sinus paranasal yang ada 

didekatnya, yang disebut sebagai
 
sinusitis [11]. 

 

Gambar 2.4  Dinding lateral hidung dengan ostia sinus paranasales, konka 

nasales dipotong. [11] 
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Gambar 2.5  Kompleks osteomeatal. [11] 

2.2.3. Rongga Mulut dan Tenggorokan 

2.2.3.1. Anatomi Rongga Mulut 

Rongga mulut dicapai melalui vestibulum oris. Vestibulum oris berbatasan 

di sebelah frontal dan lateral dari bibir dan pipi, dan di sebelah dorsal dan medial 

dari deretan gigi. Di belakang deretan gigi, rongga mulut terbentang hingga 

mencapai isthmus fausium (lubang yang menghubungkan rongga mulut dengan 

kerongkongan) yang dibentuk oleh arkus palatini anterior dan merupakan daerah 

peralihan menuju orofaring. Di sebelah atas, palatum durum dan palatum mole 

berbatasan dengan uvula, dan juga membatasi rongga mulut dari rongga hidung 

dan nasofaring. Pada dasar mulut yang tertutup, terdapat lidah. Bibir, pipi dan 

mukosa palatum tidak terdiri atas epitel bertanduk. Di dalam mukosa, terdapat 

juga sejumlah besar kelenjar liur seromukosa. Lidah hampir mengisi penuh 

rongga mulut saat mulut tertutup. Lidah terdiri atas berbagai serabut otot yang 

tertambat pada dasar mulut dan os hyoideum (tulang hyoid/lingual). Permukaan 

lidah dilapisi dengan papil (tonjolan) kuncup kecap dan di belakang bersambung 

dengan pangkalnya ke dalam faring. Batas antara dasar dan badan lidah terbentuk 

oleh sulkus terminalis (bagian yang memisahkan anterior dan posterior lidah). Di 

belakang sulkus terminalis terdapat tonsila lingualis (Gambar 2.6). Frenulum 

lingua hanya dapat terlihat bila ujung lidah terangkat. Frenulum ini 

menghubungkan sisi bawah lidah dengan dasar mulut. Selain frenulum, terdapat 
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karunkula di kiri dan kanan. Di tempat tersebut, duktus ekskretorius kelenjar 

saliva sublingual dan submandibular bermuara ke dalam dasar mulut [11]. 

 

Gambar 2.6  Anatomi lidah. [11] 

2.2.3.2. Anatomi Faring 

Faring terbagi menjadi tiga bagian anatomis (Gambar 2.7) [11]: 

1. Nasofaring: terbentang dari basis cranii hingga palatum molle dan berbatasan 

di sebelah depan dengan koana. 

2. Orofaring : terbentang dari palatum mole hingga tepi atas epiglotis dan 

berlanjut ke arah depan ke dalam rongga mulut. 

3. Hipofaring : berbatasan dengan tepi atas epiglotis di sebelah kranial, di 

sebelah kaudal bersambung dengan esofagus setingkat lempeng belakang 

cincin kartilago. 

Nasofaring berfungsi sebagai sirkulasi udara. Sewaktu menelan, 

nasofaring akan tertutup oleh palatum mole. Nasofaring dilapisi dengan epitel 

respiratorik bersilia. Di dinding lateral, setiap corong telinga bermuara melalui 

ostium tuba ke dalam nasofaring. Atap nasofaring dibentuk dari dasar sinus 

kuneiformis. Di tempat tersebut dan di dinding belakang, terdapat tonsila 

faringealis [11]. 

Orofaring dilapisi dengan epitel tak bertanduk seperti pada hipofaring, 

karena selain udara, makanan harus melewati daerah ini. Di antara arkus palatini 

terdapat tonsila palatina. Dari pangkal lidah, terjulur lipatan mukosa yang menuju 

epiglotis. Di antara lipatan tersebut terdapat valleculae epiglotticae. Epiglotis 
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bergerak ke bawah saat proses menelan dan dengan demikian menutup jalur ke 

laring dan saluran napas [11]. 

Hipofaring membentuk daerah peralihan dari faring ke saluran cerna. 

Hipofaring membuka sewaktu menelan. Bila tidak membuka, hipofaring terletak 

berdekatan dengan dinding belakang laring. Melalui recessus piriformes, laring 

menonjol ke dalam hipofaring dalarn keadaan istirahat. Otot internal faring 

dibentuk oleh meatus konstriktor faringes (otot konstriktor faringis). Ketiga lapis 

otot tersebut berserta bagian kranialnya melekat pada basis cranii melalui fascia 

faringobasilaris. Di bagian atas dan tengah, serabut otot tersusun diagonal, 

sedangkan bagian bawah memperlihatkan susunan horisontal [11]. 

 

Gambar 2.7  Anatomi faring. [11] 

2.3. Penyakit THT (Telinga Hidung dan Tenggorokan) 

THT bedah kepala dan leher adalah sebuah spesialisasi regional yang 

meliputi ilmu kedokteran serta bedah kepala dan leher. Para ahli THT berhadapan 

dengan masalah dari banyak subspesialisasi di dalam bidang ini, termasuk otologi, 

neurologi, rinologi, alergi, laringologi, bronkoesofagologi, bedah kepala dan 

leher, serta bedah plastik dan rekonstruksi wajah [11]. 
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2.3.1. Otitis Eksterna (OE) 

2.3.1.1.Definisi 

Otitis eksterna (OE) adalah peradangan atau infeksi pada saluran eksternal 

pendengaran (SEP), daun telinga, atau keduanya. Kondisi ini dapat ditemukan 

pada semua kelompok umur [18].  

 

Gambar 2.8  Otitis eksterna akut. Saluran telinga merah dan edema, terdapat 

cairan. [18] 

OE dapat diklasifikasikan sebagai berikut [18]: 

a. Otitis Eksterna Difus Akut – Bentuk Otitis Eksterna Paling umum, 

umumnya terlihat pada perenang. 

b. Otitis Eksterna Lokal Akut – Terkait dengan infeksi dari folikel rambut. 

c. Otitis Eksterna Kronis – Sama seperti Otitis Eksterna Difus Akut tapi 

memiliki durasi yang lebih lama (> 6 minggu). 

d. Otitis Eksterna Eksematosa (eczematoid) - Meliputi berbagai kondisi 

dermatologi (seperti, dermatitis atopik, psoriasis, lupus eritematosus 

sistemik, dan eksim) yang dapat menginfeksi SEP dan menyebabkan Otitis 

Eksterna. 

e. Otitis Eksterna Nekrotik (ganas) – Infeksi yang meluas ke jaringan yang 

lebih dalam yang berdekatan dengan SEP, terjadi terutama pada orang 

dewasa yang memiliki gangguan sistem imun (penderita diabetes, 

penderita AIDS). 

f. Otomikosis – Infeksi saluran telinga dari spesies jamur (Candida, 

Aspergillus). 

2.3.1.2. Penyebab 

OE paling sering disebabkan oleh bakteri patogen; varietas lain termasuk 

OE fungal/jamur (otomikosis) dan OE eksematoid (psoriasis) [18]. Dalam sebuah 
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penelitian, 91% dari kasus OE disebabkan oleh bakteri [18]. Selain itu ditemukan 

bahwa sebanyak 40% dari kasus OE tidak teridentifikasi mikroorganisme primer 

sebagai agen penyebab. Bakteri penyebab yang paling umum adalah spesies 

Pseudomonas (38% dari semua kasus) [18], spesies Staphylococcus, dan anaerob 

dan organisme gram–negatif [18].  

2.3.1.3. Gejala 

Ciri gejala fisik dari Otitis Eksterna adalah nyeri pada palpasi tragus 

(anterior ke saluran telinga) atau aplikasi dari daya cengkeram ke pina (ciri khas 

Otitis Eksterna).  

Pasien umumnya memiliki gejala berikut [18]: 

a. Otalgia (rasa nyeri pada telinga) – Rentang dari ringan hingga berat, 

umumnya berkembang selama 1 – 2 hari. 

b. Gangguan/penurunan pendengaran. 

c. Telinga terasa penuh atau tertekan (fullness) di liang telinga. Keluhan ini 

biasa terjadi pada tahap awal otitis eksterna difus dan sering mendahului 

otalgia dan nyeri tekan daun telinga. 

d. Dengungan pada telinga (tinitus). 

e. Demam (jarang). 

f. Gatal/pruritus (terutama di Otitis Eksterna bakteri/fungal atau Otitis 

Eksterna kronis). 

g. Cairan (discharge) yang mengalir dari liang telinga. 

2.3.1.4. Keterangan Penanganan (Pengobatan) 

Kebanyakan penderita Otitis Eksterna diperlakukan secara empiris. 

pengobatan primer melibatkan berikut [18]: 

a. Manajemen nyeri. 

b. Penghapusan debris dari SEP. 

c. Pemberian obat topikal untuk mengontrol edema dan infeksi. 

d. Menghindari faktor. 

Farmakoterapi [18]: 

a. Obat topikal (seperti, asam asetat dalam aluminium asetat, hidrokortison  

dan larutan acetic acid otic, campuran alcohol vinegar otic). 
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b. Agen analgesik (seperti, acetaminophen, acetaminophen and codeine). 

c. Antibiotik (seperti, hydrocortisone/neomycin/polymyxin B, otic ofloxacin, 

otic ciprofloxacin, otic finafloxacin, gentamicin 0.3% / prednisolone 1% 

ophthalmic, dexamethasone / tobramycin, otic ciprofloxacin dan 

dexamethasone, otic ciprofloxacin dan hydrocortisone suspension). 

d. Antibiotik oral (seperti, ciprofloxacin). 

e. Agen antijamur (seperti, larutan otic clotrimazole 1%, bubuk nistatin). 

2.3.1.5. Pencegahan 

Pencegahan yang dapat dilakukan adalah [15]: 

a. Rutin mengeringkan telinga setelah cuci rambut maupun mandi, dan 

keringkan dengan hati-hati serta perlahan dengan memiringkan telinga ke 

salah satu sisi kemudian tarik perlahan pada cuping telinga apabila 

kemasukan air. 

b. Pakai penyumbat telinga pada waktu berenang, serta jangan berenang pada 

air yang kotor (sungai) dan tempat lain yang berpolusi. 

c. Pakai sampo yang tidak mengandung parfum, serta hindari penggunaan 

produk penata rambut dan pewarna rambut.  

d. Apabila memakai pengering rambut, gunakan dengan suhu rendah, serta 

jaga jarak ± 30 cm dengan telinga. 

2.3.2. Polip Hidung (Nasal) 

2.3.2.1. Definisi 

Polip hidung adalah massa lunak yang tumbuh di dalam rongga hidung. 

Kebanyakan polip berwarna putih bening atau keabu-abuan, mengkilat, lunak 

karena banyak mengandung cairan (polip edematosa), jika telah lama dapat 

berubah menjadi kekuning-kuningan atau kemerah-merahan, suram dan lebih 

kenyal (polip fibrosa) [15]. 

Polip berasal dari pembengkakan lapisan permukaan mukosa hidung atau 

sinus, kemudian menonjol dan turun ke dalam rongga hidung oleh gaya berat. 

Polip mengandung banyak cairan interseluler dan sel radang (neutrofil dan 

eosinofil) dan tidak mempunyai ujung saraf atau pembuluh darah [15].  
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Polip kebanyakan berasal dari mukosa sinus etmoid, biasanya multipel dan 

dapat bilateral. Polip yang berasal dari sinus maksila sering tunggal dan tumbuh 

ke arah belakang, muncul di nasofaring dan disebut polip koanal [15].  

2.3.2.2. Penyebab 

Faktor penyebab timbulnya polip (a) alergi, (b) sinusitis kronis, (c) iritasi, 

(d) sumbatan hidung oleh kelainan anatomi seperti deviasi septum dan hipertrofi 

konka. Penderita polip hidung umumnya mengeluh hidung rasa tersumbat, yang 

makin lama makin berat dan saat sumbatan berat dapat menyebabkan gangguan 

penghidu serta sakit kepala [15]. 

Polip hidung sering disertai rinitis atau sinusitis kronis dongan ingus yang 

purulen. Bila penyebabnya alergi, ada keluhan bersin dan rasa gatal pada hidung. 

Dari pemeriksaan klinis tampak dalam kavum nasi massa yang berwarna putih 

keabu-abuan, atau kekuning-kuningan atau kemerah-merahan. Massa tersebut 

bertangkai, konsistensinya lunak atau kenyal, tidak nyeri bila ditekan, bila ditusuk 

tidak berdarah, kadang-kadang keluar cairan. Dengan vasokonstriktor (tampon 

adrenalin) tidak mengecil [15]. 

2.3.2.3. Gejala 

Penyakit Polip Hidung memiliki ciri gejala fisik berikut [15]: 

a. Rasa tersumbat ringan sampai berat pada hidung. 

b. Penurunan  indra penciuman. 

c. Nyeri  kepala (cephalgia/sefalgi). 

d. Ingus yang Purulen (radang bernanah pada hidung). 

e. Bersin-bersin. 

f. Rasa gatal pada hidung. 

 

2.3.2.4. Keterangan Penanganan (Pengobatan) 

Dapat diberikan pengobatan kortikosteroid [15]: 

a. Oral, seperti prednison dengan dosis 50 mg/hari atau deksametason selama 

10 hari, kemudian dosis diturunkan pelan-pelan (tapering off). 

b. Suntikan intrapolip, seperti TriamcinoIone acetonide atau Prednisolon 0,5 

cc, tiap 5 – 7 hari sekali, sampai polip hilang. 
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c. Obat semprot hidung yang mengandung kortikosteroid, merupakan obat 

untuk rinitis alergi, sering digunakan bersama atau sebagai lanjutan 

pengobatan kortikosteroid per oral. Efek sistemik obat ini sangat kecil, 

sehingga lebih aman.  

Untuk menghilangkan sumbatan penderita dirujuk ke Rumah Sakit untuk 

dilakukan ekstraksi polip/operasi sinus [15]. 

2.3.2.5. Pencegahan 

Pencegahan yang dapat dilakukan adalah [15]: 

a. Mengikuti pengobatan yang direkomendasikan dokter untuk mengelola 

alergi dan asma. 

b. Hindari hal yang berkontribusi menyebabkan peradangan atau iritasi pada 

sinus (alergen, polusi udara dan bahan kimia).  

c. Hidup bersih yang baik seperti cuci tangan secara teratur dan menyeluruh 

untuk melindungi diri terhadap infeksi bakteri dan virus yang dapat 

menyebabkan peradangan pada hidung dan sinus.  

d. Gunakan pelembab ruangan jika udara di rumah kering untuk membantu 

meningkatkan aliran lendir dari sinus dan dapat membantu mencegah 

sumbatan dan peradangan. 

e. Membilas hidung (nasal lavage) untuk membantu memperbaiki aliran 

lendir dan menghilangkan lendir penyebab alergi dan iritasi. 

 

2.3.3. Presbikusis  

2.3.3.1. Definisi 

Gangguan pendengaran pada geriatri (usia lanjut) disebut presbikusis. 

Penurunan pendengaran yang progresif dan bertahap, disebabkan bertambahnya 

usia. Keadaan fisiologis ini disebabkan oleh proses degeneratif seluruh organ 

tubuh dalam aging process (proses penuaan). Timbulnya keadaan tidak selalu 

sama pada setiap orang. Penurunan fungsi telinga dapat disertai dengan penurunan 

fungsi indera lain, seperti mata, tetapi derajat penurunan tidak selalu seimbang. 

Presbikusis dapat mulai terjadi pada usia 40 tahun, namun sebagian proses dapat 

mulai pada usia 60 tahun, laki-laki dan wanita tidak berbeda [15].  
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2.3.3.2. Penyebab 

Kebisingan lingkungan hidup dan lingkungan kerja, penyakit sistemik, 

diabetes melitus, arteriosklerosis, hipertensi, anemia dan faktor keturunan. 

Beberapa peneliti menduga rokok akan mempercepat timbulnya presbikusis [15]. 

Kelainan patologik yang terjadi ialah gangguan mikrosirkuler koklea serta 

proses degeneratif labirin dan saraf koklea. Berdasarkan kecepatan menghilangnya 

kemampuan mendengar nada tinggi, diduga lokasi kerusakan di telinga dalam. 

Bila menghilangnya secara tiba-tiba maka bagian basal organ Corti telah 

mengalami atrofi, sedangkan bila menghilangnya secara perlahan dan bertahap 

maka atrofi terjadi pada sebagian serabut saraf koklea [15]. 

2.3.3.3. Gejala 

Penyakit Presbikusis memiliki ciri gejala fisik berikut [15]: 

a. Bunyi dengan intensitas suara rendah tidak terdengar tetapi bila intensitas 

suara ditinggikan akan terasa sakit di telinganya (gangguan pendengaran).  

b. Sulit mengerti pembicaraan dalam ruangan yang riuh terutama untuk 

pembicaraan yang memakai kata-kata yang mengandung huruf konsonan 

s, sh dan c.  

c. Timbulnya gangguan komunikasi, ketika berbicara dengan intensitas suara 

rendah, penderita presbikusis akan merasa lawan bicara berbisik dan 

ketika intensitas ditinggikan merasa lawan bicara sedang berteriak.  

d. Tinitus (berdengung). 

 

2.3.3.4. Keterangan Penanganan (Pengobatan) 

Rehabilitasi pendengaran pada geriatri sangat sulit [15]. Rujuk penderita 

kepada ahli THT untuk diperiksa pendengarannya dan dicoba pemasangan 

hearing aids (alat bantu dengar). Hasil pemakaian alat bantu dengar tidak selalu 

akan memuaskan penderita, disebabkan adanya faktor rekrutmen (bila suara 

dikeraskan penderita merasa sakit di telinga), sehingga perlu penjelasan cara 

penggunaan alat bantu dengar sebelumnya [15]. 

Lip reading (ujaran bibir), perlu perhatian dan latihan. Dibutuhkan 

pengertian orang disekitar dengan cara berbicara jelas, dengan kata-kata yang 

pendek dan tidak keras [15]. 
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2.3.3.5. Pencegahan 

Pencegahan yang dapat dilakukan adalah [15]: 

a. Menghindari suara keras, ramai dan kebisingan, diet yang berlemak. 

b. Dianjurkan menghindari dingin yang berlebihan, rokok yang berlebihan 

dan stres. 

c. Obati jika terdapat anemia, kekurangan vitamin dan insufisiensi 

kardiovaskular. 

2.3.4. Epistaksis 

2.3.4.1. Definisi 

Epistaksis/perdarahan hidung dapat terjadi akibat sebab lokal atau umum 

(kelainan sistemik) [15].  

2.3.4.2. Penyebab 

Etiologi lokal epistaksis dapat berupa [15]: 

a. Idiopatik (85% kasus), umumnya merupakan epistaksis ringan dan 

berulang pada anak dan remaja. 

b. Trauma, epistaksis dapat terjadi setelah membuang ingus dengan kuat, 

mengorek hidung, fraktur hidung atau trauma maksilofasial. 

c. Iritasi, epistaksis dapat juga timbul akibat iritasi gas yang merangsang, zat 

kimia udara panas pada mukosa hidung. 

d. Pengaruh lingkungan, seperti tinggal di daerah yang sangat tinggi, tekanan 

udara rendah atau lingkungan udara yang sangat kering. 

e. Benda asing dan rinolit, dapat menyebabkan epistaksis ringan unilateral 

disertai ingus yang berbau busuk. 

f. Infeksi, seperti pada rinitis, sinusitis akut maupun kronik serta vestibulitis. 

g. Tumor, baik jinak maupun ganas yang terjadi di hidung, sinus paranasal 

maupun nasofaring. 

h. Iatrogenik, akibat pembedahan atau pemakaian semprot hidung steroid 

jangka lama. 

Etiologi sistemik epistaksis antara lain [15]: 

a. Penyakit kardiovaskular, seperti hipertensi dan kelainan pembuluh darah, 

seperti antoriosklerosis, sirosis hepatis, diabetes melitus, sifilis dan nefritis 
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kronik. Hipertensi yang disertai atau tanpa arteriosklerosis merupakan 

penyebab epistaksis tersering dengan frekuensi tertinggi pada usia 60-70 

tahun, epistaksis umumnya hebat, sering kambuh dan prognosisnya yang 

buruk. Epistaksis juga dapat terjadi akibat peninggian tekanan vena seperti 

pada emfisema, bronkitis, pertusis, pneumonia, tumor leher dan penyakit 

jantung. Epistaksis juga dapat terjadi pada pasien yang mendapat obat anti 

koagulan (aspirin, walfarin, dan lain-lain).  

b. Kelainan darah, seperti leukemia, trombositopenia dan hemofilia. 

c. Infeksi, biasanya infeksi akut pada demam berdarah (dengue hemorrhagic 

fever), influenza, morbili, demam tifoid. 

d. Kelainan endokrin, seperti pada kehamilan, menarke dan menopause. 

e. Kelainan kongenital, yang sering menimbulkan epistaksis adalah 

hereditary hemorrhagic telangiectasis atau penyakit Osler–Weber–Rendu. 

2.3.4.3. Gejala 

Penyakit Epistaksis memiliki ciri gejala fisik berikut [19]: 

a. Perdarahan dari salah satu atau kedua lubang hidung.  

b. Sering menelan. 

c. Sensasi aliran cairan di belakang hidung dan tenggorokan.  

 

2.3.4.4. Keterangan Penanganan (Pengobatan) 

Pengobatan disesuaikan dengan keadaan pasien (akut/kronis). Perhatikan 

kondisi umum pasien, pastikan bahwa pasien tidak dalam keadaan syok. Jika 

diketahui telah terjadi perdarahan hebat, pasang infus, periksa Hb, leuko dan 

trombosit. Pemeriksaan fungsi pembekuan dan golongan darah dilakukan jika 

perlu transfusi darah. Jika pasien dalam keadaan syok, atasi dengan pemasangan 

infus dan pemberian obat-obat yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan 

umum [15]. 

 Perbaiki keadaan umum, cari sumber perdarahan dan hentikan perdarahan, 

observasi sampai berhenti sendiri, menekan hidung dari luar 10-15 selama 15 

menit, sumber perdarahan dikaustik dengan larutan Nitras Argenti (AgNO3) 25% 

– 30% lalu beri krim antibiotik, pemasangan tampon anterior perlu 

dipertimbangkan jika perdarahan tidak juga berhenti. 
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Di samping pemasangan tampon, dapat diberikan obat-obatan hemostatik, 

meskipun ada pendapat bahwa obat-obat ini tidak jelas manfaatnya. Pada setiap 

pemasangan tampon, harus selalu diberikan antibiotik untuk mencegah terjadinya 

otitis media dan sinusitis. Jika pasien tampak gelisah dapat diberikan terapi 

suportif atau obat penenang [15]. 

 

Gambar 2.9  Gambar Pemasangan tampon Bellocq. [15] 

2.3.4.5. Pencegahan 

Pencegahan yang dapat dilakukan adalah [15]: 

a. Tidak mengorek hidung terutama bila kuku panjang. 

b. Jangan membuang ingus terlalu keras. 

c. Menggunakan semprot hidung berisi larutan garam normal sebelum tidur 

untuk menjaga kelembaban rongga hidung. 

d. Menggunakan masker bila bekerja di ruang yang banyak zat kimia yang 

dapat mengiritasi seperti di laboratorium. 

e. Tidak merokok, karena asap rokok juga bersifat iritatif terhadap lapisan 

rongga hidung. 

 

2.3.5. Rhinitis Vasomotor 

2.3.5.1. Definisi  

Gangguan vasomotor bukan suatu penyakit alergi dan bukan suatu reaksi 

inflamasi. Gejala mirip rhinitis alergi tetapi etiologi pasti belum diketahui. 

Rudiger (1966) menyebut vasomotor rhinopathia ini suatu rinitis [15]. 

Pada rhinitis vasomotor terdapat gangguan fisiologi lapisan mukosa 

hidung yang disebabkan oleh bertambahnya aktivitas saraf parasimpatis [15]. 
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Saraf otonom mukosa hidung berasal dari nuclei vidianus yang 

mengandung serat saraf simpatis dan serat saraf parasimpatis. Rangsangan pada 

saraf simpatis mengakibatkan terlepasnya noradrenalin yang menyebabkan 

penyusutan konka. Sedangkan rangsangan saraf parasimpatis akan mengakibatkan 

terlepasnya asetilkolin yang menyebabkan dilatasi pembuluh darah dalam konka, 

meningkatkan permeabilitas kapiler dan sekresi kelenjar bertambah [15]. 

2.3.5.2.Penyebab  

Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan vasomotor [15]: 

a. Obat-obatan seperti Rauwolfia serpentina, alkohol dan vasokonstriktor 

topikal. 

b. Faktor fisik perubahan suhu ruangan, suhu udara, kelembaban udara, asap 

rokok atau bau yang merangsang. 

c. Faktor psikis seperti rasa cemas, frustasi dan konflik jiwa. 

2.3.5.3. Gejala  

Penyakit Rhinitis Vasomotor memiliki ciri gejala fisik berikut [15]: 

a. Hidung terasa tersumbat.  

b. Sekret hidung lebih mukoid (cairan hidung lebih kental) dibandingkan 

dengan rinitis alergi.  

c. Bersin kadang-kadang tanpa rasa gatal di mata. 

d. Sekret mengalir ke tenggorokan terutama pagi hari. 

2.3.5.4. Keterangan Penanganan (Pengobatan) 

Penatalaksanaan [15]: 

a. Menghindari penyebab. 

b. Pengobatan simtomatis, dengan obat dekongestan oral atau kortikosteroid 

topikal. 

c. Penyusutan konka/kauterisasi konka dengan larutan nitras argenti/larutan 

triklorasetat pekat. 

d. Konkotomi dan bila ada kelainan septum dilakukan koreksi septum. 

e. Pada kasus rinorea berat dan sudah berlangsung lama maka dilakukan 

neurektomi Vidian. 
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2.3.5.5. Pencegahan 

Pencegahan yang dapat dilakukan adalah [15]: 

a. Menghindari penyebab terjadinya stres (seseorang yang mengalami gejala 

rinitis mudah mengalami stres karena gangguan sistem saraf 

parasimpatisnya). 

b. Melakukan yoga. 

c. Melakukan olahraga di ruang terbuka. 

2.3.6. Abses Peritonsil (Quinsy) 

2.3.6.1. Definisi  

Abses peritonsil adalah kumpulan nanah yang terbentuk di dalam ruang 

peritonsil [15]. 

Ruang peritonsil disebut juga ruang paratonsil dan termasuk dalam ruang 

infrafaringeal [15]. Letaknya berbatasan sebelah medial dengan kapsul tonsil 

palatina, sebelah lateral dengan meatus konstriktor faring superior, sebelah 

anterior dengan pilar anterior dan sebelah posterior dengan pilar posterior [15].  

2.3.6.2. Penyebab  

Kuman penyebab yang mungkin ditemukan yaitu kuman aerob seperti 

Streptococcus haemoliticus, Staphylococcus aureus dan haemophillus influenzae 

serta kuman anaerob seperti bacteriodes sp dan fusobacterium sp [15].  

Sumber infeksi berasal dari penjalaran tonsisilitis akut yang mengalami 

supurasi, dan menembus kapsul tonsil, dan penjalaran dari infeksi gigi [15]. 

Pada pemeriksaan tenggorokan terlihat tonsil membengkak, hiperemis dan 

mungkin terdapat detritus. Pada palatum mole tampak pembengkakan, hiperemis 

mungkin sampai ke uvula. Biasanya unilateral. Uvula dan tonsil terdorong ke 

medial dan ke inferior [15]. 

2.3.6.3. Gejala 

Penyakit Abses Peritonsil memiliki ciri gejala fisik berikut [15]: 

a. Nyeri tenggorokan. 

b. Nyeri menelan. 

c. Nyeri telinga biasanya unilateral (nyeri alih). 

d. Trismus (kekakuan sendi yang menyebabkan gangguan membuka mulut). 
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e. Hipersalivasi (produksi liur berlebihan). 

f. Suara sengau (rinolalia aperta). 

 

2.3.6.4. Keterangan Penanganan (Pengobatan) 

Penatalaksanaan [15]: 

a. Medikamentosa : 

Penisilin 600.000 - 1.200.000 unit atau Ampisilin 4x250–500 mg/hari / 

Amoksilin 3x250–500 mg/hari / sefalosporin 3–4x250–500 mg/hari; 

Parasetamol 3x250–500 mg/hari; Obat kumur antiseptik. 

b. Drainase : 

Dilakukan pungsi pada tempat yang paling menonjol dengan analgesia 

topikal xylocaine. Pusdiaspirasi untuk dikirim ke laboratorium 

mikrobiologi. Lakukan insisi (Gambar 2.10) pada tempat bekas pungsi 

atau pada pertengahan garis yang ditarik dari pangkal uvula ke gigi molar 

3 atas, sisi yang sakit. Luka insisi dilebarkan dengan cunam, pus 

dikeluarkan sebanyak-banyaknya dengan alat penghisap. Setelah selesai 

penderita diminta berkumur dengan antiseptik, seperti Betadine. 

c. Bila infeksi telah tenang, dianjurkan untuk tonsilektomi 2 – 3 minggu 

kemudian.  

 

Gambar 2.10  Garis insisi pada tindakan drainase abses peritonsil. [15] 

2.3.6.5. Pencegahan  

Pencegahan yang dapat dilakukan adalah [15]: 

a. Menjaga kebersihan gigi dan mulut serta tidak merokok. 

b. Jika terjadi tonsilitis, terutama tonsilitis bakteri, maka infeksi perlu segera 

diobati sampai tuntas untuk mencegah terjadinya abses. 
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2.3.7. Tuli Akibat Bising 

2.3.7.1. Definisi  

Kurang pendengaran yang timbul akibat terpapar oleh bising yang cukup 

keras dalam jangka waktu yang cukup lama (Noise Induced Hearing Loss). 

Umumnya disebabkan oleh bising lingkungan kerja. Sifat ketuliannya adalah tuli 

saraf koklea dan umumnya terjadi pada kedua telinga [15]. 

Secara umum bising adalah bunyi yang tidak diinginkan, secara audiologik 

bising adalah campuran bunyi nada murni dengan berbagai frekuensi. Bising yang 

berintensitas 85 desibel (dB) atau lebih dapat mengakibatkan kerusakan pada 

reseptor pendengaran Corti di telinga dalam. Alat Corti yang sering mengalami 

kerusakan untuk reseptor bunyi yang berfrekuensi antara 3000 Hertz (Hz) sampai 

dengan 6000 Hz dan yang terberat kerusakan atat corti untuk reseptor bunyi yang 

berfrekuensi 4000 Hz [15]. 

2.3.7.2. Penyebab  

Banyak hal yang mempermudah seseorang menjadi tuli akibat terpajan 

bising, antara lain; intensitas bising yang lebih tinggi, frekuensi tinggi lebih lama 

terpajan bising, pernah mendapat pengobatan dengan obat yang bersifat racun 

terhadap telinga (ototoxic drug) seperti streptomisin, kanamisin, garamisin 

(golongan aminoglikosida), kina, asetosal dan lain-lain [15]. 

2.3.7.3. Gejala 

Penyakit Tuli Akibat Bising memiliki ciri gejala fisik berikut [15]: 

a. Tuli. 

b. Tinitus (berdengung). 

c. Sukar menangkap percakapan dengan kekerasan biasa (bila sudah berat 

percakapan yang keraspun sukar ditangkap). 

2.3.7.4. Keterangan Penanganan (Pengobatan) 

Penggunaan pelindung telinga (ear plug, ear muff), alat bantu dengar, 

auditori training, lip reading [15]. 
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2.3.7.5. Pencegahan 

a. Hindari suarasuara yang bising/gaduh dengan intensitas lebih dari 85 

desibel dalam waktu tertentu. 

b. Gunakan pelindung telinga saat berada di lingkungan yang bising. 

c. Jangan mendengarkan musik keras untuk waktu yang lama. 

d. Gunakan pelindung kepala. 

 

2.4. Sistem Pakar 

2.4.1. Definisi Sistem Pakar 

Sistem pakar pertama kali dikembangkan oleh komunitas Artificial 

Inteligence pada pertengahan tahun 1960. Secara umum, sistem pakar (expert 

system) adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke 

komputer, agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang dilakukan 

oleh para ahli [2]. 

Sistem pakar (expert system) merupakan paket perangkat lunak atau paket 

program komputer yang ditujukan sebagai penyedia nasihat dan sarana bantu 

dalam memecahkan masalah dalam bidang-bidang spesialisasi tertentu seperti 

sains, perekayasaan matematika, kedokteran, pendidikan dan sebagainya [1].  

Sistem pakar merupakan program artificial intelligence yang 

menggabungkan dasar pengetahuan (knowledge base) dengan sistem inferensi. 

Tujuan sistem pakar bukan untuk menggantikan kedudukan seorang pakar tetapi 

hanya memasyarakatkan pengetahuan dan pengalaman pakar-pakar yang 

berpengalaman (inferensi), komputer dapat disejajarkan sebagai alat bantu yang 

dapat digunakan secara praktis dalam memecahkan masalah dan pengambilan 

keputusan [16]. 

Sistem pakar diterapkan untuk mendukung aktifitas pemecahan masalah. 

Beberapa aktifitas pemecahan yang dimaksud antara lain: (a) Pembuatan 

keputusan (Decision making), (b) Pemadu pengetahuan (Knowledge fushing), (c) 

Pembuatan desain (Designing), (d) Perencanaan (Planning), (e) Prakiraan 

(Forecasting), (f) Pengaturan (Regulating), (g) Pengendalian (Controlling), (h) 

Diagnosis (Diagnosing), (i) Perumusan (Prescribing), (j) Penjelasan (Explaining), 

(k) Pemberian nasihat (Advising), dan (l) Pelatihan (Tutoring). Selain itu sistem 

pakar juga berfungsi sebagai asisten yang pandai dari seorang pakar. 
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Sistem pakar dibuat dari beberapa pengetahuan sehingga komputer dapat 

mendekati kemampuan manusia di salah satu bidang yang diteliti. Sistem pakar 

mencoba untuk mencari solusi yang memuaskan sebagaimana yang dilakukan 

oleh seorang pakar. 

2.4.2.  Ciri-ciri Sistem Pakar 

Ciri-ciri sistem pakar secara umum [1]: 

1. Memiliki informasi yang handal, baik dalam menampilkan langkah-langkah 

antara maupun dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang proses 

penyelesaian. 

2. Mudah dimodifikasi, yaitu dengan menambah atau menghapus suatu 

kemampuan dari basis pengetahuannya. 

3. Heuristik dalam menggunakan pengetahuannya (seringkali tidak sempurna) 

untuk mendapatkan penyelesaiannya. 

4. Dapat digunakan dalam berbagai jenis komputer. 

5. Memiliki kemampuan beradaptasi. 

6. Terbatas pada bidang yang spesifik. 

7. Dapat memberikan penalaran untuk data-data yang tidak lengkap atau tidak 

pasti. 

8. Dapat mengemukakan rangkaian alasan yang diberikan dengan cara yang 

dapat dipahami. 

9. Berdasarkan pada rule atau kaidah tertentu. 

10. Dirancang untuk dapat dikembangkan secara bertahap. 

11. Output bersifat nasihat atau anjuran. 

12. Output tergantung dari dialog dengan user. 

13. Knowledge base dan inference engine terpisah.  

 

2.4.3.  Keuntungan dan Kelemahan Sistem Pakar 

Keuntungan yang dapat diambil dengan adanya sistem pakar [2]: 

1. Memungkinkan masyarakat awam mengerjakan pekerjaan para ahli. 

2. Bisa melakukan proses secara berulang secara otomatis. 

3. Menyimpan pengetahuan dan keahlian pakar. 

4. Meningkatkan output dan produktifitas. 
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5. Meningkatkan kualitas. 

6. Mampu mengambil dan melestarikan keahlian para pakar (terutama yang 

termasuk keahlian langka). 

7. Mampu beroperasi dengan lingkungan yang berbahaya. 

8. Memiliki kemampuan untuk mengakses pengetahuan. 

9. Memiliki realibilitas. 

10. Meningkatkan kapabilitas sistem komputer. 

11. Memiliki kemampuan untuk bekerja dengan informasi yang tidak lengkap 

dan mengandung ketidakpastian. 

12. Sebagai media pelengkap dan pelatihan. 

13. Meningkatkan kapabilitas dalam penyelesaian masalah. 

14. Menghemat waktu dalam pengambilan keputusan. 

Disamping memiliki beberapa keuntungan, sistem pakar juga memiliki 

beberapa kelemahan, antara lain [2]: 

1. Biaya yang diperlukan untuk membuat dan memeliharanya sangat mahal. 

2. Sulit dikembangkan. Berkaitan erat dengan ketersediannya pakar. 

3. Sistem pakar tidak 100% bernilai benar. 

2.4.4.  Arsitektur Sistem Pakar 

 Sistem pakar memiliki beberapa komponen utama, yaitu (a) Antarmuka 

pengguna (User interface), (b) Basis data sistem pakar (Expert system database), 

(c) Fasilitas akuisisi pengetahuan (Knowledge acquisition mechanism), (d) 

Mekanisme inferensi (Inference mechanism), (d) penjelasan (explanation facility) 

[17].  

 Antarmuka (interface) pengguna adalah perangkat yang menyediakan 

media komunikasi antara pengguna dan sistem.  

 Basis data sistem pakar berisi pengetahuan setingkat pakar pada subjek 

tertentu. Berisi pengetahuan yang dibutuhkan untuk memahami, merumuskan, dan 

menyelesaikan masalah. 

 Basis data terdiri dari 2 elemen dasar [17]:  

a. Fakta, situasi masalah dan teori terkait  
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b. Heuristik khusus (rules), langsung menggunakan pengetahuan untuk 

menyelesaikan studi kasus. Pengetahuan ini dapat berasal dari pakar, jurnal 

majalah, dan sumber pengetahuan yang lain. 

Fasilitas akuisisi pengetahuan merupakan perangkat lunak yang 

menyediakan fasilitas dialog antara pakar dengan sistem. Fasilitas akuisisi 

digunakan untuk memasukkan fakta-fakta dan kaidah-kaidah sesuai dengan 

perkembangan ilmu. Meliputi proses pengumpulan, pemindahan, dan perubahan 

dari kemampuan pemecahan masalah seorang pakar/sumber pengetahuan 

terdokumentasi ke program komputer, yang bertujuan untuk memperbaiki atau 

mengembangkan basis pengetahuan. 

Mekanisme inferensi merupakan perangkat lunak yang melakukan 

penalaran denga menggunakan pengetahuan yang ada untuk menghasilkan 

kesimpulan atau hasil akhir. Dalam komponen ini dilakukan pemodelan proses 

berpikir manusia. 

Fasilitas penjelasan berguna dalam memberikan penjelasan kepada 

pengguna ketika komputer meminta suatu informasi tertentu dari pengguna dan 

dasar yang digunakan komputer sehingga dapat menyimpulkan suatu kondisi. 

Terdapat 4 tipe penjelasan digunakan pada sistem pakar, yaitu [17]: 

1. Penjelasan jejal aturan yang menunjukkan status konsultasi. 

2. Penjelasan bagaimana sebuah keputusan diperoleh. 

3. Penjelasan bagaimana sistem menanyakan suatu pertanyaan. 

4. Penjelasan alasan sistem tidak memberikan keputusan seperti yang 

dikehendaki pengguna. 

Arsitektur dasar sistem pakar (Gambar 2.11) [17]: 

 

Gambar 2.11  Arsitektur Sistem Pakar. [17] 
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Memori kerja adalah bagian dari arsitektur sistem pakar yang berisi fakta-

fakta masalah yang ditemukan dalam suatu sesi, berisi fakta-fakta tentang suatu 

masalah yang ditemukan dalam proses konsultasi dengan pakar. 

2.4.5. Orang yang Terlibat dalam Sistem Pakar 

Pihak yang terlibat dalam sistem pakar [17]: 

a. Pakar (Domain expert) 

Orang yang memiliki pengetahuan khusus, pendapat, pengalaman dan metode, 

serta kemampuan untuk mengaplikasikan keahlian tersebut guna 

menyelesaikan masalah. 

b. Pembangun pengetahuan (Knowledge engineer) 

Orang yang membantu pakar dalam menyusun area permasalahan dengan 

menginterprestasikan dan mengintegrasikan jawaban-jawaban pakar atas 

pertanyaan yang diajukan, menggambarkan analogi, dan menerangkan 

kesulitan-kesulitan konseptual. 

c. Pengguna (User) 

Sistem pakar memiliki beberapa pemakai, yaitu: pemakai bukan pakar, 

pelajar, pembangun sistem pakar yang ingin meningkatkan dan menambah 

basis pengetahuan, dan pakar. 

d. Pembangun sistem (System engineer) 

Seseorang yang membuat antarmuka pengguna, merancang bentuk basis 

pengetahuan secara deklaratif dan mengimplementasikan mesin inferensi. 

2.4.6.  Kategori Masalah dalam Sistem Pakar 

Masalah yang diselesaikan dengan sistem pakar [17]: 

1. Interprestasi, membuat kesimpulan/deskripsi dari sekumpulan data mentah. 

2. Prediksi, memproyeksikan akibat yang dimungkinkan dari situasi tertentu. 

3. Diagnosis, menentukan sebab malfungsi dalam situasi yang didasarkan pada 

gejala yang teramati. 

4. Desain, menentukan konfigurasi komponen sistem yang cocok dengan tujuan 

kinerja tertentu yang memenuhi kendala tertentu. 

5. Perencanaan, merencanakan serangkaian tindakan yang dapat mencapai 

sejumlah tujuan dengan kondisi awal tertentu. 
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6. Debugging dan repair, menentukan dan menginterpresentasikan cara untuk 

mengatasi malfungsi. 

7. Instruksi, mendeteksi dan mengoreksi defisiensi dalam pemahaman domain 

subjek. 

8. Pengendalian, mengatur tingkah laku suatu lingkungan yang kompleks. 

9. Selection, mengidentifikasi pilihan terbaik dari sekumpulan kemungkinan. 

10. Simulation, pemodelan interaksi antara komponen sistem. 

11. Monitoring, membandingkan hasil pengamatan dengan kondisi yang 

diharapkan. 

2.5. Faktor Kepastian (Certainty Factor) 

Sampai saat ini ada 2 (dua) model yang sering digunakan untuk 

menghitung tingkat keyakinan (CF) dari sebuah rule. 

Pertama, menggunakan metode ‘Net Belief’ yang diusulkan oleh E. H. 

Shortliffe dan B. G. Buchanan pada tahun 1975 untuk mengakomadasi 

ketidakpastian pemikiran (inexact reasoning) seorang pakar [27, 28]. Teori ini 

berkembang bersamaan dengan pembuatan sistem pakar MYCIN. 

Tim pengembang MYCIN mencatat bahwa dokter sering kali menganalisa 

informasi yang ada dengan ungkapan seperti: mungkin, kemungkinan besar, 

hampir pasti. Untuk mengakomodasi hal tersebut tim MYCIN menggunakan 

Certainty Factor (CF) guna menggambarkan tingkat keyakinan pakar terhadap 

masalah [27]. Seperti ketika seseorang mengalami sakit kepala, demam dan 

bersin-bersin ada kemungkinan orang tersebut terserang penyakit flu, tetapi bukan 

berarti apabila seseorang mengalami gejala tersebut pasti terserang penyakit flu. 

Certainty Factor (CF) menujukkan ukuran kepastian terhadap suatu fakta atau 

aturan [2]. 

CF(H,E) = MB(H,E) - MD(H,E)       ..............................................(2.1) 

Dengan : 

CF(H,E) : Certainty Factor dari hipotesis H yang dipengaruhi oleh gejala 

(evidence) E. Besarnya CF berkisar antara -1 sampai dengan 1. 

Nilai -1 menunjukan ketidakpercayaan mutlak sedangkan nilai 1 
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menunjukan kepercayaan mutlak. 

MB(H,E) : Ukuran kenaikan kepercayaan (measure of increased belief) 

terhadap hipotesis H yang dipengaruhi oleh gejala E. 

MD(H,E) : Ukuran kenaikan ketidakpercayaan (measure of increased 

disbelief) terhadap hipotesis H yang dipengaruhi oleh gejala E. 

 CF gabungan merupakan CF akhir dari sebuah calon konklusi. CF akhir 

dari satu aturan dengan aturan yang lain digabungkan untuk mendapatkan nilai CF 

akhir bagi calon konklusi tersebut. Rumus untuk melakukan perhitungan CF 

gabungan adalah sebagai berikut [17]:  

  

        (2.2) 

 

 Kedua, dengan menggali dari hasil wawancara dengan pakar. Nilai CF 

(Rule) didapat dari interpretasi „term‟ dari pakar menjadi nilai CF tertentu (Tabel 

2.1). 

Tabel 2.1 CF Value Interpretation. [29]  

Certain Term CF 

Tidak Pasti  -1 

Hampir Tidak Pasti  -0,8 

Kemungkinan Besar Tidak  -0,6  

Tidak Mungkin  -0,4 

Tidak Tahu -0,2 to 0.2 

Mungkin  0,4 

Kemungkinan Besar  0,6 

Hampir Pasti  0,8 

Pasti  1  

Contoh : 

Pakar : “Bila sakit kepala dan pilek dan demam, maka „kemungkinan besar‟ 

penyakitnya adalah influenza” 
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Rule : IF  gejala1 = sakit kepala AND gejala2 = pilek AND gejala3 = demam 

THEN penyakit = influenza  (CF = 0.8) 

Kedua model tersebut membutuhkan peran serta aktif dari pakar yang 

digunakan sebagai domain knowledge. Hal ini membutuhkan waktu dan tenaga 

yang cukup besar untuk mendapatkan hasil, dan hasilnya bersifat subyektif.  

2.5.1. Flowchart Perhitungan Faktor Kepastian (Certainty Factor) 

Berikut merupakan gambaran alur proses aliran sistem perhitungan CF 

(Gambar 2.12). 

 

Gambar 2.12a Flowchart Perhitungan CF 

 



37 

Gambar 2.12b Flowchart Perhitungan CF 

Pada gambaran flowchart perhitungan CF di atas, nilai MB diabaikan 

karena yang diperhitungkan adalah nilai kenaikan kepercayaan pakar terhadap 

suatu penyakit. Sistem pakar terdiri dari beberapa kaidah yang berupa fakta dan 

aturan untuk menghasilkan keputusan, dimana formula rumus untuk melakukan 

perhitungan CF yang digunakan, yaitu mengacu pada persamaan 2.2 di atas. 


