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ABSTRAK 

 
HUBUNGAN ANTARA AIR BONE GAP DENGAN STATUS OSIKULA 

PADA OTITIS MEDIA SUPURATIF KRONIK   
 

Nindya Shinta Rumastika 
 

  
Latar Belakang: Prediksi status osikula pre operatif pada pasien otitis media 
supuratif kronik (OMSK) diperlukan sebagai dasar pemilihan teknik operasi. 
Beberapa penelitian mengenai air bone gap sebagai parameter status osikula 
memberikan hasil yang berbeda. Obyektif: Penelitian ini bertujuan untuk 
membuktikan hubungan antara air bone gap dengan status osikula pada pasien 
OMSK yang dilakukan timpanomastoidektomi di SMF THT-KL RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya. Metode: Penelitian observasional analitik dengan desain 
penelitian cross sectional retrospektif menggunakan data sekunder. Status osikula 
durante operasi dinilai dari laporan operasi berdasarkan kriteria Austin Kartush. 
Air bone gap merupakan selisih antara AC dan BC dari audiogram pada frekuensi 
500, 1000, 2000, dan 4000 Hz. Hasil: Rerata air bone gap tersempit didapatkan 
pada status osikula A (29,0 dB) di frekuensi 2000 Hz dan terlebar pada status 
osikula C (62,5 dB) di frekuensi 500 Hz.  Destruksi osikula ditemukan terbanyak 
pada penelitian ini yaitu 63,1% sedangkan osikula intak (status osikula O) hanya 
36,9%.  Destruksi osikula terbanyak ditemukan pada tiga osikel (status osikula D) 
36,9%, diikuti inkus dan stapes (status osikula B) 9,2%, inkus (status osikula A) 
10,7%, maleus dan inkus (status osikula C) 6,2%, dan didapatkan fiksasi stapes 
(status osikula F)  3,1%. Uji  Anova dua arah pada frekuensi 500, 1000, 2000, dan 
4000 Hz menunjukkan nilai p = 0,214; 0,063; 0,222; dan 0,791 (p > 0,05). 
Kesimpulan: Tidak ada hubungan antara air bone gap dengan status osikula pada 
pasien OMSK. Peningkatan air bone gap pada pasien OMSK yang disertai 
destruksi osikula tetapi tidak dapat memperkirakan destruksi osikula pre operatif. 

 
Kata kunci: Destruksi osikula, status osikula, air bone gap, otitis media supuratif 
kronik.  
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