
RINGKASAN

KARAKTERISTIK USIA DAN JENIS KELAMIN DENGAN GEJALA 
PENDERITA RINOSINUSITIS KRONIK PRE-OPERASI BERDASARKAN  

KRITERIA SNOT-22

Rinosinusitis Kronik (RSK) adalah terminologi untuk penyakit inflamasi yang 
terjadi pada kavum nasi (rinitis) dan sinus paranasal (sinusitis) yang terjadi lebih dari 12 
minggu tanpa ada resolusi simptomatik klinis. RSK menempati posisi ke 6 dari kunjungan 
Unit Rawat Jalan Telinga Hidung Tenggorokan-Kepala Leher (THT-KL) terbanyak di 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya pada tahun 2016 dan setidaknya 1 dari 7 orang dewasa 
adalah penderita RSK. Latar belakang penderita yang bervariasi dengan berat keluhan yang 
bervariasi dapat menyebabkan perbedaan keluhan pada penderita RSK.  Salah satu metode 
untuk mengukur gejala dan derajat gejala adalah menggunakan kuesioner SNOT-22.
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui karakteristik usia dan jenis kelamin dengan 
gejala penderita RSK pre-operasi berdasarkan kriteria SNOT-22. Dengan mengetahui 
perbedaan dari usia dan jenis kelamin dari hasil pengobatan penderita RSK pre-operasi 
diharapkan dapat membantu dalam manajemen terapi RSK yang holistik pada penderita.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan rancangan studi potong 
lintang. Data diambil secara retrospektif dan bersumber dari rekam medik penderita. Data 
yang telah diambil dikelompokkan dan diolah untuk dilakukan analisis. Data 
dikelompokkan berdasarkan 3 yaitu data demografi, klinis gejala dan karakteristik gejala 
berdasarkan latar belakang usia dan jenis kelamin. Populasi penelitian ini adalah penderita
yang telah didiagnosis RSK dan belum menjalani operasi yang telah menerima regimen 
terapi MMT selama 3 bulan dan melakukan pemeriksaan SNOT-22 selama periode Januari 

Desember 2018. Teknik pengumpulan data adalah total sampling. Analisis pada data 
dilakukan secara deskriptif. Terdapat 98 sampel yang memenuhi kriteria pada penelitian

Hasil dari perbandingan gejala berdasarkan usia dan jenis kelamin pada penderita 
RSK pre-operasi berdasarkan kriteria SNOT-22 adalah ditemukan bahwa gejala RSK lebih 
banyak pada pasien pria (54,1%) dan pada usia produktif (83%) dengan distribusi gejala 
pada kelima domain RSK setelah pengobatan MMT sebanyak 41-54,1% berada di derajat 
sangat ringan. Penderita RSK berjenis kelamin laki-laki pre-operasi lebih banyak 
mengalami gejala dengan derajat berat pada domain gejala luar hidung, gejala psikologi 
dan gejala gangguan tidur sedangkan perempuan pada domain gejala dalam hidung dan 
gejala area telinga dan wajah. Pada penderita RSK dari usia produktif keluhan derajat berat 
pada kelima domain datang dari penderita usia produktif.

Penelitian selanjutnya yang disarankan untuk melengkapi penelitian ini adalah 
penelitian analitik menggunakan data primer pada penderita RSK baru untuk menilai 
signifikansi hubungan antara latar belakang karakteristik demografis gejala dengan
keluhan penderita RSK. Selain itu, juga disarankan untuk dilakukan standardisasi derajat 
sangat ringan sampai sangat berat kepada penderita untuk mengurangi subjektivitas 
keluhan gejala.

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KARAKTERISTIK USIA DAN... ELSHA STEPHANIE ANASTASIA



ABSTRACT

AGE AND GENDER CHARACTERISTICS ON CHRONIC RHINOSINUSITIS 
SYMPTOMS BASED ON SNOT-22 CRITERIA
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Background: Chronic Rhinosinusitis (CRS) is a terminology used to describe 
inflammation occur in nose and paranasal sinuses for at least 12 weeks with no clinical 
resolution. CRS diagnoses is often based on clinical symptoms patient complaint, in which 
the affect the degree of severity of symptom. With variety 
of symptoms, the age and gender characteristics of CRS remain unclear.
Objective: This research aim to compare the characteristics on symptoms of patient with 
different age and gender after MMT treatment using SNOT-22 criteria.
Methods: The study is a retrospective study with cross-sectional study design. The data is
collected from patient record and analyzed descriptively.
Results: This research shows that there are more male (54.1%) pre-operative CRS patient 
than female (45.9%), with more patient comes from productive age (83%) and the severity 
scale outcome after MMT treatment on 5 domains of SNOT-22 shows that 41-54.1% of
symptoms are a very mild.
Conclusion: Most CRS patient in this study are male, on productive age, with severity 
scale outcome after MMT treatment on very mild degree
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