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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

      Definisi symptoms dan diseases merupakan prasyarat mendasar bagi profesional untuk 

saling berkomunikasi dalam pengaturan klinis, penelitian, dan kesehatan masyarakat. 

Kebutuhan atas kriteria yang terstruktur untuk penelitian epidemiologi, diagnostik dan 

terapeutik sangat bergantung pada diagnosis sindrom, seperti sakit kepala, dimana tidak 

ada histopatologi, radiografi, fisiologis, atau tes diagnostik konfirmasi lainnya yang 

tersedia. Namun, standar dan klasifikasi diagnostik juga penting dalam bidang kedokteran, 

meskipun tes konfirmasi ada, ada tumpang tindih substansial dalam fitur klinis atau 

biomarker di seluruh sindrom, vestibular disorders adalah salah satu contohnya. 

      Permasalahan dari vestibular disorders itu sendiri adalah definisi dan terminologi 

vestibular symptoms itu tidak sama di berbagi negara. Meskipun banyak kemajuan dalam 

penelitian dasar dan klinis tentang vestibular telah dibuat, kemajuan di lapangan mungkin 

telah terhambat oleh kurangnya kriteria eksplisit dan uniform untuk mendeskripsikan 

gejala, sindrom, dan gangguan klinis. Oleh karena itu, suatu sekelompok peneliti bernama 

Ba´ra´ny Society membentuk the International Classification of Vestibular Disorders 

(ICVD) untuk mengembangkan skema klasifikasi yang komprehensif dan definisi individu 

vestibular disorders yang dapat diterima di seluruh dunia (Bisdorff dkk,2015). 

     Ba´ra´ny Society adalah suatu organisasi internasional yang terdiri dari para pakar 

vestibular dengan berbagai latar belakang dari sains dasar, bioteknologi, dan penerbangan 

luar angkasa hingga kedokteran klinis dan fisioterapi. Tugasnya adalah untuk 

mempromosikan pengembangan klasifikasi vestibular disorders yang dapat diterapkan. 
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     International Classification of Vestibular Disorders (ICVD) adalah kriteria standar yang 

ditetapkan oleh kumpulan dari beberapa klinisi dan professional di seluruh dunia yang 

terbentuk dalam suatu kelompok bernama Ba´ra´ny Society. ICVD ini membahas tentang 

klasifikasi vestibular disorder yang terorganisir dalam 4 lapisan yaitu symptoms and signs, 

syndromes, disorders and diseases, dan mechanisms. Agar klasifikasi dapat diterima di seluruh 

dunia maka Ba´ra´ny Society aktif memasukkan anggota dari berbagai organisasi atau 

persatuan klinisi vestibular disorder,seperti  the Socie´te´ Internationale d’Otoneurologie and 

the Comisio´n de Otoneurologı´a de la Sociedad Espan˜ola de Otorrinolaringologı´a dari 

Eropa, the American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery (AAO-HNS) dari 

Amerika Serikat, the Japanese Equilibrium Society, dan the Korean Balance Society, termasuk 

ilmuwan individu dan klinisi dari komunitas vestibular internasional. 

      Hubungan antara telinga bagian dalam dan otak membantu menjaga keseimbangan ketika 

bangun dari tempat tidur atau berjalan di atas tanah yang kasar. Ini disebut sistem vestibular. 

Jika penyakit atau cedera merusak sistem ini, maka seseorang dapat mengalami gangguan 

vestibular. Oleh karena itu definisi dari vestibular disorder secara umum adalah penyakit atau 

cedera yang dapat merusak sistem vestibular. Dizziness,vertigo dan masalah dengan 

keseimbangan adalah gejala yang paling umum, tetapi gejala lain juga dapat berupa masalah 

pendengaran dan penglihatan (Vestibular Disorder Association,2016). 

      Vestibular disorder paling sering disebabkan oleh cedera kepala, penuaan, dan infeksi virus. 

Penyakit lain, serta faktor genetik dan lingkungan, juga dapat menyebabkan atau berkontribusi 

pada gangguan vestibular. Beberapa penyebab terjadinya dizziness pada penderita vestibular 

disorder antara lain benign paroxysmal positional vertigo, cholesteatoma, labyrinthitis, 

vestibular neuritis, Mal de débarquement , Meniere’s disease, perilymph fistula, 
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endolymphatic hydrops dan beberapa penyebab lainnya (Vestibular Disorder 

Association,2016). 

      Suatu penelitian epidemiologi besar di Amerika Serikat memperkirakan bahwa sebanyak 

35% orang dewasa berusia 40 tahun atau lebih di Amerika Serikat telah mengalami beberapa 

bentuk disfungsi vestibular.Menurut National Institute on Deafness and Other Communication 

Disorders (NIDCD), sekitar 4% (8 juta) orang dewasa Amerika melaporkan masalah kronis 

dengan keseimbangan, sementara 1,1% populasi orang dewasa (2,4 juta) melaporkan masalah 

kronis dengan dizziness saja. Delapan puluh persen orang berusia 65 tahun dan lebih tua telah 

mengalami dizziness,dan BPPV, gangguan vestibular yang paling umum, adalah penyebab 

sekitar 50% pusing pada orang tua. Secara keseluruhan, vertigo dari masalah vestibular 

menyumbang sepertiga dari semua gejala dizziness dan vertigo yang dilaporkan. 

      Vertigo adalah sensasi gerakan diri dari kepala / tubuh ketika tidak ada gerakan diri yang 

terjadi (diam) atau sensasi gerakan diri yang palsu selama gerakan kepala yang normal.Vertigo 

harus selalu dikategorikan lebih lanjut sebagai spinning, non-spinning, atau keduanya (Bisdorff 

dkk,2015). 

      Dizziness adalah sensasi gangguan orientasi spasial tanpa adanya suatu sensasi gerakan 

palsu. Seringkali istilah ini digunakan dalam arti luas yang mencakup sensasi gerakan palsu 

tetapi di sini istilah vertigo dan dizziness jelas dibedakan berdasarkan ICVD (Bisdorff 

dkk,2015). 

      Gejala lain yang umum berupa gangguan pada pendengaran dan penglihatan atau yang bisa 

disebut sebagai vestibulo-visual symptoms. Gejala vestibulo-visual adalah gejala visual yang 

biasanya merupakan akibat dari gangguan system vestibular atau bersamaan dengan gangguan 

system visual. Ini termasuk sensasi palsu gerak suatu objek atau lingkungan sekitar (padahal 

objek diam) dan distorsi visual (blur) terkait kegagalan vestibular (Bisdorff dkk,2015). 
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      Ketidakseimbangan tubuh berkaitan dengan postural symptoms. Postural symptoms adalah 

gejala keseimbangan terkait dengan pemeliharaan stabilitas postural, terjadi hanya saat kondisi 

tegak (baik saat duduk, berdiri, atau berjalan). Istilah "postural" mengacu pada keseimbangan 

gejala saat tegak daripada kumpulan gejala yang terkait dengan perubahan postur tubuh 

sehubungan dengan gravitasi (Bisdorff dkk,2015). 

      Dari keempat gejala umum vestibular yang terjadi akibat vestibular disorder yang paling 

sering ditemukan adalah vertigo yang bisa mencapai 54% laporan dizziness di pelayanan 

primer (Labuguen,2009). Hal itu diperkuat oleh penelitian pada tahun 2009-2010 di Indonesia 

angka kejadian vertigo sangat tinggi sekitar 50% dari usia 40-50 tahun sampai orang tua yang 

berumur 75 tahun dan menurut prevalensi angka kejadian di Amerika Serikat vertigo perifer 

cenderung terjadi pada wanita (Sumarliyah et al., 2011). Sembilan puluh tiga persen kausa 

vertigo adalah benign paroxysmal positional vertigo (BPPV),acute vestibular neuronitis 

(AVN), dan Meniere’s disease (Labuguen,2006). 

      Berdasarkan data tersebut, ditemukan pentingnya kajian mengenai karakteristik vestibular 

symptoms pada penderita vestibular disorder dan belum didapatkan data mengenai prevalensi 

berdasarkan klasifikasi ICVD-I di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Dr. Soetomo. Salah 

satu faktor belum diterapkannya adalah karena klasifikasi ini tergolong baru dan masih belum 

banyak diketahui para dokter padahal pengetahuan dasar mengenai klasifikasi ini sangat 

penting dan dibutuhkan bagi penegakan diagnosis lanjutan, yang berikutnya akan digunakan 

sebagai acuan untuk memberikan terapi yang sesuai agar seorang dokter dapat memberikan 

pelayanan kesehatan yang maksimal kepada pasien dalam bidang etiologi, prognosis, terapi 

dan edukasi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

Karakteristik Vestibular Symptoms pada Penderita Vestibular Disorder Sesuai ICVD-I 2009 di 

RSUD Dr. Soetomo yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, penulis menentukan bahwa 

rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana karakteristik vestibular symptoms pada penderita vestibular disorder sesuai 

ICVD-I 2009 di RSUD Dr. Soetomo? 

2. Bagaimana demografi vestibular symptoms pada penderita vestibular disorder sesuai 

ICVD-I 2009 di RSUD Dr. Soetomo? 

1.3 Tujuan Penelitian 

      1.3.1 Tujuan Umum 

   Tujuan umum dari penelitian ini untuk mengetahui karakteristik vestibular 

       symptoms pada penderita vestibular disorder sesuai ICVD-I 2009 di RSUD Dr.  

      Soetomo. 

      1.3.2 Tujuan Khusus 

               Tujuan khusus dari penelitian ini untuk mengetahui karakteristik vestibular  

      symptoms pada penderita vestibular disorder sesuai ICVD-I 2009 di RSUD Dr.  

      Soetomo yaitu : 

1. Karakteristik vertigo pada penderita vestibular disorder 

2. Karakteristik dizziness pada penderita vestibular disorder 

3. Karakteristik vestibulo-visual symptoms pada penderita vestibular disorder 

4. Karakteristik postural symptoms pada penderita vestibular disorder 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

      1.4.1 Manfaat Akademis 

               Penelitian yang dilakukan dapat memberikan tambahan informasi,  
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      pengetahuan dan data dasar bagi penelitian lebih lanjut mengenai karakteristik  

      vestibular symptoms pada penderita vestibular disorder sesuai ICVD-I 2009 di  

      RSUD Dr. Soetomo. 

      1.4.2 Manfaat Praktis 

               Dengan adanya definisi dan klasifikasi vestibular symptoms sesuai ICVD-I  

      2009 yang benar maka diharapkan diagnosis sindroma akan tepat,penegakan  

      diagnosis vestibular disorders tepat, etiologi penyakit tepat, serta pemilihan terapi  

      akan tepat. Apabila pemilihan terapi pasien tepat maka kualitas hidup akan  

      meningkat. 
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