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Skala vestibuli, berisi perilimf

Helikotrema

Skala tympani, berisi perilimf

Menggerakkan membran basilaris

Ductus cochlearis, berisi endolimf

Menggetarkan organ corti

Energi mekanik �elektro kimia

N VIII, Nukleus Cochlearis

Kortek pendengaran (area brodman 41, 42)

Kita dapat dengar

Foramen rotundum bergetar

DEFINISI: DEFINISI: 

�� BERA  merupakan cara pengukuran  BERA  merupakan cara pengukuran  

evoked potentialevoked potential ( aktifitas listrik yang ( aktifitas listrik yang 

dihasilkan  n.VIII, pusat  neural dan dihasilkan  n.VIII, pusat  neural dan 

traktus di dalam batang otak ) sebagai traktus di dalam batang otak ) sebagai 

respons terhadap stimulus audiotorik.respons terhadap stimulus audiotorik.



12/3/2010

3

AUDITORY EVOKED POTENTIAL AUDITORY EVOKED POTENTIAL 

(AEP) (AEP) 

�� Respon listrik dari sistim saraf ( n VIII dan Respon listrik dari sistim saraf ( n VIII dan 

batang otak) sebagai reaksi terhadap batang otak) sebagai reaksi terhadap 

stimulus  (akustik) dari luar.stimulus  (akustik) dari luar.

�� Respons berupa potensial listrik diotak Respons berupa potensial listrik diotak 

dapat direkam melalui elektroda dapat direkam melalui elektroda 

permukaan yang terpasang pada kulit permukaan yang terpasang pada kulit 

kepalakepala

SINKRONI  NEURALSINKRONI  NEURAL

�� Perekaman  respons BERA   bersamaan dengan  Perekaman  respons BERA   bersamaan dengan  
aktifitas listrik dari  beberapa generator/ unit saraf  lain ( aktifitas listrik dari  beberapa generator/ unit saraf  lain ( 
syncronous dischargesyncronous discharge)       gelombang  amplitudo kecil.)       gelombang  amplitudo kecil.

�� Untuk merekam beberapa generator secara simultan  ( Untuk merekam beberapa generator secara simultan  ( 
synchronous neural dischargesynchronous neural discharge ) perlu  stimulus ) perlu  stimulus electrical electrical 
pulsepulse yaitu yaitu click click (stimulus dgn onset tiba tiba dan cepat  (stimulus dgn onset tiba tiba dan cepat  
pada spektrum frekuensi yang cukup luas ). pada spektrum frekuensi yang cukup luas ). 

�� Pulsasi listrik tersebut  akan menstimulasi semua bagian Pulsasi listrik tersebut  akan menstimulasi semua bagian 
koklea secara simultan sehingga diperoleh respon koklea secara simultan sehingga diperoleh respon 
neuron saraf dalam jumlah besar secara bersamaan  neuron saraf dalam jumlah besar secara bersamaan  
yang disebut sebagai  sinkroni neural. yang disebut sebagai  sinkroni neural. 
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NEURAL GENERATORNEURAL GENERATOR

�� Dengan jumlah bangkitan (Dengan jumlah bangkitan (discharge)discharge) neuron neuron 
dari beberapa tempat secara sinkron akan dari beberapa tempat secara sinkron akan 
dihasilkan  gelombang BERA dengan  dihasilkan  gelombang BERA dengan  
amplitudo yang besar.amplitudo yang besar.

�� Jenis stimulus dgn onset cepat dan tiba tiba Jenis stimulus dgn onset cepat dan tiba tiba 
diperlukan pada pemeriksaan BERA. Stimulus diperlukan pada pemeriksaan BERA. Stimulus 
yang lambat  tidak menghasilkan respon yang yang lambat  tidak menghasilkan respon yang 
baik dari sejumlah besar neuron dalam waktu baik dari sejumlah besar neuron dalam waktu 
singkat.singkat.

NEURAL GENERATORNEURAL GENERATORNEURAL GENERATORNEURAL GENERATORNEURAL GENERATORNEURAL GENERATORNEURAL GENERATORNEURAL GENERATOR

Dengan stimulus onset Dengan stimulus onset 

cepat ( click, tone burst), cepat ( click, tone burst), 

pada bagian tertentu pada bagian tertentu 

jaras auditorik sampai  jaras auditorik sampai  

dengan batang otak akan  dengan batang otak akan  

terjadi bangkitan (evoked) terjadi bangkitan (evoked) 

potensial listrik .      potensial listrik .      

Lokasi spesifik tersebut Lokasi spesifik tersebut 

dikenal sebagai neural dikenal sebagai neural 

generator dari  masing generator dari  masing 

masing gelombang BERAmasing gelombang BERA
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Rasio amplitudo gelombang V/I Rasio amplitudo gelombang V/I 

Pengukuran rasio amplitudo gelombang V/I Pengukuran rasio amplitudo gelombang V/I 
adalah untuk menilai integritas batang otakadalah untuk menilai integritas batang otak

APLIKASI KLINISAPLIKASI KLINIS

�� Audiometri objektifAudiometri objektif

�� Skrining pendengaran ( bayi)Skrining pendengaran ( bayi)

�� Menilai patologi retrokohlearMenilai patologi retrokohlear

�� Pasien yang tidak koperatifPasien yang tidak koperatif

�� Monitoring intra operatifMonitoring intra operatif

�� Evaluasi perkembangan batang otakEvaluasi perkembangan batang otak
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PERSIAPAN  PEMERIKSAAN  PERSIAPAN  PEMERIKSAAN  

BERABERA
�� Persiapan dan pengetahuan yang baik tentang hal hal yang Persiapan dan pengetahuan yang baik tentang hal hal yang 

akan mengganggu pemeriksaan. akan mengganggu pemeriksaan. 

�� Persiapan yang kurang baik: tidak optimal sehingga gelombang Persiapan yang kurang baik: tidak optimal sehingga gelombang 
sulit dinilai karena besarnya artefak dan waktu pemeriksaan sulit dinilai karena besarnya artefak dan waktu pemeriksaan 
yang lebih lama. yang lebih lama. 

�� Hal yang paling mengganggu : Hal yang paling mengganggu : noisenoise / bising, baik berupa / bising, baik berupa 
bisingbising internal maupun eksternalinternal maupun eksternal

�� Noise internal terjadi akibat gerakan tubuh pasien, kerja organ Noise internal terjadi akibat gerakan tubuh pasien, kerja organ 
jantung dan pernapasan maupun kontraksi otot otot wajah. jantung dan pernapasan maupun kontraksi otot otot wajah. 

�� Pemberian sedatif ringan onset cepat sangat membantu dalam Pemberian sedatif ringan onset cepat sangat membantu dalam 
mengurangi noise internal. Sedangkan noise eksternal  mengurangi noise internal. Sedangkan noise eksternal  
dipengaruhi oleh kondisi disekitar pasien.dipengaruhi oleh kondisi disekitar pasien.

RUANGANRUANGANRUANGANRUANGANRUANGANRUANGANRUANGANRUANGAN

�� Tenang, tidak dipengaruhi medan magnet( Tenang, tidak dipengaruhi medan magnet( 
tidak berdekatan dengan ruangan pemeriksaan tidak berdekatan dengan ruangan pemeriksaan 
CT Scan atau MRI). CT Scan atau MRI). 

�� Ruangan jangan terlalu terang dan hindari Ruangan jangan terlalu terang dan hindari 
pemakaian lampu TL/ neon (fluorecent). pemakaian lampu TL/ neon (fluorecent). 

�� Sebaiknya menggunakan AC ( agar pasien Sebaiknya menggunakan AC ( agar pasien 
lebih tenang dan nyenyak). lebih tenang dan nyenyak). 

�� Sedia tabung O2 dan pompa penghisap Sedia tabung O2 dan pompa penghisap 
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PasienPasienPasienPasienPasienPasienPasienPasien

�� Keluarga pasien telah diberikan penjelasan tentang segala hal Keluarga pasien telah diberikan penjelasan tentang segala hal 
yang berhubungan dengan pemeriksaan BERA dan telah mengisi yang berhubungan dengan pemeriksaan BERA dan telah mengisi 
form form informed consentinformed consent..

�� Keramas sebelum datang untuk diperiksa.Keramas sebelum datang untuk diperiksa.

�� Pasien agar tidak tidur dalm perjalanan menunju tempat Pasien agar tidak tidur dalm perjalanan menunju tempat 
pemeriksaan. pemeriksaan. 

�� Untuk bayi berusia kurang dari 3 bulan : tanpa obat sedatif,Untuk bayi berusia kurang dari 3 bulan : tanpa obat sedatif,

diatas usia 3 bulan sebaiknya diberikan sedatif. diatas usia 3 bulan sebaiknya diberikan sedatif. 

�� Pada pemberian sedatif ( golongan Chloralhydrat) penting untuk Pada pemberian sedatif ( golongan Chloralhydrat) penting untuk 
diperhatikan agar pasien tidak dalam keadaan sedang batuk pilek diperhatikan agar pasien tidak dalam keadaan sedang batuk pilek 

Persiapan AlatPersiapan Alat

�� Gunakan alat BERA yang secara rutin Gunakan alat BERA yang secara rutin 
dikalibrasi. dikalibrasi. 

�� Pastikan Mesin BERA, komputer dan tempat Pastikan Mesin BERA, komputer dan tempat 
tidur telah dibumikan tidur telah dibumikan ( grounding( grounding) dengan baik. ) dengan baik. 

�� Periksa kabel penghubung elektroda dan Periksa kabel penghubung elektroda dan 
transduser dalam keadaan terhubung baik. transduser dalam keadaan terhubung baik. 
Siapkan Siapkan elektroda padelektroda pad ( disposable)  dengan ( disposable)  dengan 
daya rekat baik. daya rekat baik. 

�� Pilih Pilih probe tipprobe tip untuk transduser yang sesuai untuk transduser yang sesuai 
diameter liang telinga dan pastikan transduser diameter liang telinga dan pastikan transduser 
dapat mengeluarkan stimulus bunyi ( tidak dapat mengeluarkan stimulus bunyi ( tidak 
tersumbat). tersumbat). 
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ELEKTRODAELEKTRODA

�� Respon terhadap stimulus auditorik berupa auditory Respon terhadap stimulus auditorik berupa auditory 
evoked potential yang sinkron direkam melalui  elektroda evoked potential yang sinkron direkam melalui  elektroda 
permukaaan (permukaaan (surface electrodesurface electrode) yang ditempel pada kulit ) yang ditempel pada kulit 
kepala. kepala. 

�� Respon AEP yang berhasil direkam kemudian diproses Respon AEP yang berhasil direkam kemudian diproses 
melalui program komputer dan ditampilkan sebagai 5 melalui program komputer dan ditampilkan sebagai 5 
gelombang  defleksi positif  ( gelombang I sampai V) gelombang  defleksi positif  ( gelombang I sampai V) 

�� Kontak elektroda dengan kulit harus terjamin baik Kontak elektroda dengan kulit harus terjamin baik 
sehingga elektroda dapat merekam gelombang AEP sehingga elektroda dapat merekam gelombang AEP 
dengan optimal. Setiap mesin BERA dilengkapi dengan dengan optimal. Setiap mesin BERA dilengkapi dengan 
fasilitas fasilitas impedance testimpedance test untuk menilai kontak elektroda untuk menilai kontak elektroda 
dengan kulit. Kontak dinyatakan baik bila nilai impedans dengan kulit. Kontak dinyatakan baik bila nilai impedans 
mencapai 3  mencapai 3  -- 5 kOhm. Lakukan pembersihan kulit bila 5 kOhm. Lakukan pembersihan kulit bila 
nilai impedans masih tingginilai impedans masih tinggi

Persiapan pemasangan Persiapan pemasangan 

elektrodaelektroda

�� Lakukan pembersihan kulit yan akan Lakukan pembersihan kulit yan akan 

dipasang elektroda dengan kapas dipasang elektroda dengan kapas 

alkohol,alkohol,

�� Dilanjutkan dengan kapas yang telah Dilanjutkan dengan kapas yang telah 

diberi atau diberi atau conductive pasteconductive paste (Nuprep). (Nuprep). 

�� Bila perlu kulit dapat dibersihkan dengan Bila perlu kulit dapat dibersihkan dengan 

ampelas kulit khusus (ampelas kulit khusus (abrassive padabrassive pad))
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Posisi elektrodaPosisi elektroda

�� Perekaman  Perekaman  satu channelsatu channel (ipsilateral) menggunakan 3 (ipsilateral) menggunakan 3 
elektroda sedangkan 4 elektroda ( kontralateral) elektroda sedangkan 4 elektroda ( kontralateral) 
digunakan pada perekaman digunakan pada perekaman 2 channel2 channel. Berdasarkan . Berdasarkan 
kesepakatan Internasional posisi elektroda adalah kesepakatan Internasional posisi elektroda adalah 
sebagai berikut:sebagai berikut:

�� 1. Elektroda aktif (Cz= 1. Elektroda aktif (Cz= non invertingnon inverting) dipasang pada ) dipasang pada 
vertex ( dahi bagian atas  berdekatan vertex ( dahi bagian atas  berdekatan 

dengan Fz) atau prosesus mastoid ipsilateral       dengan Fz) atau prosesus mastoid ipsilateral       

�� 2. Elektroda ground (2. Elektroda ground (commoncommon) dipasang pada dahi ) dipasang pada dahi 
bagian bawah atau diantara alis mata.bagian bawah atau diantara alis mata.

�� 3. Elektroda negatif (3. Elektroda negatif (invertinginverting) pada prosesus mastoid ) pada prosesus mastoid 
atau lobulus daun telinga kontra lateralatau lobulus daun telinga kontra lateral

TRANSDUSER DAN TRANSDUSER DAN 

STIMULUSSTIMULUS
�� Stimulus :   bunyi Stimulus :   bunyi click click atau atau toneburst toneburst , melalui, melalui

transduser ( insert probe, headphone, bone vibrator). transduser ( insert probe, headphone, bone vibrator). 
Paling efisien : Paling efisien : insert probeinsert probe ..

�� Stimulus Stimulus click click merupakan impuls listrik dengan onset  merupakan impuls listrik dengan onset  
cepat dan  durasi yang sangat  singkat ( 0,1 ms), cepat dan  durasi yang sangat  singkat ( 0,1 ms), 
menghasilkan respon pada menghasilkan respon pada average frequencyaverage frequency antara antara 
2000 2000 –– 3000 Hz.  3000 Hz.  

�� Tone burstTone burst juga merupakan stimulus dengan durasi juga merupakan stimulus dengan durasi 
singkat namun  memiliki  frekuensi yang spesifik singkat namun  memiliki  frekuensi yang spesifik 
misalnya 500 Hz, 1KHz, 2 KHz dan 4 KHz.misalnya 500 Hz, 1KHz, 2 KHz dan 4 KHz.

�� Untuk satu sesi perekaman  diberikan sekitar 2.000 Untuk satu sesi perekaman  diberikan sekitar 2.000 
stimuilus  dengan kecepatan sekitar 20.1  atau 20 stimuilus  dengan kecepatan sekitar 20.1  atau 20 
stimulus/ detik ( pada bayi dapat diberikan kecepatan stimulus/ detik ( pada bayi dapat diberikan kecepatan 
stimulus yang lebih  besar sampai 39 kali /detik)stimulus yang lebih  besar sampai 39 kali /detik)
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�� Jumlah stimulus yang diberikan untuk Jumlah stimulus yang diberikan untuk 
memperoleh respon yang  resolusinya jelas memperoleh respon yang  resolusinya jelas 
juga  sangat berperan. juga  sangat berperan. Untuk menganalisa Untuk menganalisa 
gelombang  BERA diperlukan sekitar 1.000 gelombang  BERA diperlukan sekitar 1.000 ––
2.000 sampling stimulus.2.000 sampling stimulus.

�� Intensitas ABR dinyatakan dengan dB HL. Intensitas ABR dinyatakan dengan dB HL. 
Pada intensitas yang besar semua gelombang Pada intensitas yang besar semua gelombang 
ABR akan dapat terlihat. Pada intensitas < 40 ABR akan dapat terlihat. Pada intensitas < 40 
dB  gel. dB  gel. II dan IV sulit dilihat; pada kondisi II dan IV sulit dilihat; pada kondisi 
tersebut gel V masih terlihat dengan mudah. tersebut gel V masih terlihat dengan mudah. 
Secara umum penurunan intensitas akan Secara umum penurunan intensitas akan 
menyebabkan memanjangnya masa laten. menyebabkan memanjangnya masa laten. 

FILTERFILTERFILTERFILTERFILTERFILTERFILTERFILTER

�� Proses perekaman pada pemeriksaan BERA Proses perekaman pada pemeriksaan BERA 
dipengaruhi oleh bising (noise) , baik yang berasal dari dipengaruhi oleh bising (noise) , baik yang berasal dari 
bising internal maupun eksternal. bising internal maupun eksternal. Upaya mengurangi Upaya mengurangi 
bising menyebabkan proses perekaman menjadi lebih bising menyebabkan proses perekaman menjadi lebih 
cepat dan respons yang diperoleh lebih bagus cepat dan respons yang diperoleh lebih bagus 
sehingga mudah dianalisis. Teknik untuk membatasi sehingga mudah dianalisis. Teknik untuk membatasi 
bising dilakukan dengan filter. Terdapat beberap jenis bising dilakukan dengan filter. Terdapat beberap jenis 
filter dalam perekamn gelombang BERA yaitu;filter dalam perekamn gelombang BERA yaitu;

�� High pass filter   : filter yang mengurangi sinyal di High pass filter   : filter yang mengurangi sinyal di 
bawah frekuensi yang diberikan tetapi dapat bawah frekuensi yang diberikan tetapi dapat 
meloloskan sinyal frekuensi di atasnyameloloskan sinyal frekuensi di atasnya

�� Low pass filter : filter yang akan mengurangi sinyal di Low pass filter : filter yang akan mengurangi sinyal di 
atas frekuensi yang diberikan, namun sinyal frekuensi atas frekuensi yang diberikan, namun sinyal frekuensi 
di bawahnya diloloskandi bawahnya diloloskan
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FilterFilterFilterFilterFilterFilterFilterFilter

�� Band pass filter  : filter yang dapat Band pass filter  : filter yang dapat 
meloloskan sinyal diantara 2 frekuensi meloloskan sinyal diantara 2 frekuensi 
tertentu, tetapi akan mengurangi sinyal di tertentu, tetapi akan mengurangi sinyal di 
atas dan di bawah frekuensi frekuensi atas dan di bawah frekuensi frekuensi 
tersebuttersebut

�� Band reject on  a notch filter : filter yang Band reject on  a notch filter : filter yang 
mengurangi sinyal diantara 2 frekuensi mengurangi sinyal diantara 2 frekuensi 
tertentu tetapi meloloskan  sinyal diatas tertentu tetapi meloloskan  sinyal diatas 
dan di bawah frekuensi frekuensi dan di bawah frekuensi frekuensi 
tersebuttersebut

BERABERABERABERABERABERABERABERA

�� Seperti potensial listrik  gelombang Seperti potensial listrik  gelombang 

BERA BERA terbenamterbenam dalam gelombang   dalam gelombang   

bising . Frekuensi  tinggi  lebih dianjurkan  bising . Frekuensi  tinggi  lebih dianjurkan  

karena resolusi gelombang karena resolusi gelombang yang yang 

dihasilkan akan lebih jelas.  Dianjurkan dihasilkan akan lebih jelas.  Dianjurkan 

untuk menggunakan filter  30 untuk menggunakan filter  30 –– 3.000 Hz3.000 Hz
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REPETITION RATEREPETITION RATEREPETITION RATEREPETITION RATEREPETITION RATEREPETITION RATEREPETITION RATEREPETITION RATE

�� Repetition rate adalah jumlah bunyi click per Repetition rate adalah jumlah bunyi click per 
detik . Perubahan repetition rate ( RR ) akan  detik . Perubahan repetition rate ( RR ) akan  
menyebabkan perubahan masa laten dan menyebabkan perubahan masa laten dan 
amplitude  ABR. amplitude  ABR. 

�� SENSITIVITAS SENSITIVITAS 
�� Pemeriksaan BERA memiliki sensitivitas  Pemeriksaan BERA memiliki sensitivitas  

diatas 90% sedangkan spesifitasnya dapat diatas 90% sedangkan spesifitasnya dapat 
mencapai 70 mencapai 70 –– 90%. Peneliti lain melaporkan 90%. Peneliti lain melaporkan 
sensitivitas  BERA 97 sensitivitas  BERA 97 --100% dan spesifitasnya 100% dan spesifitasnya 
86 86 –– 96 %96 %

��

Masa LatenMasa LatenMasa LatenMasa LatenMasa LatenMasa LatenMasa LatenMasa Laten
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MASA LATENMASA LATENMASA LATENMASA LATENMASA LATENMASA LATENMASA LATENMASA LATEN

Waktu yang diperlukan sejak stimulus diberikan Waktu yang diperlukan sejak stimulus diberikan 
sampai terjadi respon.sampai terjadi respon.

Masa laten absolutMasa laten absolut

�� Interval waktu antara stimulus sampai Interval waktu antara stimulus sampai 
terbentuknya gelombang tertentu yang  spesifik terbentuknya gelombang tertentu yang  spesifik 
( misalnya ml gel III, ml gel V )( misalnya ml gel III, ml gel V )

�� Intensitas bunyi Intensitas bunyi clickclick terkecil yang menimbulkan terkecil yang menimbulkan 
gelombang V memberikan  informasi tentang gelombang V memberikan  informasi tentang 
derajat gangguan pendengaran .derajat gangguan pendengaran .

�� Ambang ABR  dengan stimulus click Ambang ABR  dengan stimulus click 
berhubungan dengan sensitivitas berhubungan dengan sensitivitas pendengaran pendengaran 
pada 1 pada 1 –– 4 KHz.4 KHz.

Masa laten antar puncak ( inter peak latency) Masa laten antar puncak ( inter peak latency) 

�� Interval waktu antara 2 gel  ( ipl I Interval waktu antara 2 gel  ( ipl I –– III, ipl I III, ipl I –– V ). V ). 

IPL menggambarkan waktu kondusi sentral. IPL menggambarkan waktu kondusi sentral. 

�� Melambatnya  waktu konduksi adalah petunjuk Melambatnya  waktu konduksi adalah petunjuk 

penting adanya kelainan retrokohlear.penting adanya kelainan retrokohlear.

�� Nilai normal IPL   I Nilai normal IPL   I –– V  adalah 4.00 msV  adalah 4.00 ms
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BERA SKRININGBERA SKRININGBERA SKRININGBERA SKRININGBERA SKRININGBERA SKRININGBERA SKRININGBERA SKRINING

BERA DIAGNOSTIKBERA DIAGNOSTIKBERA DIAGNOSTIKBERA DIAGNOSTIKBERA DIAGNOSTIKBERA DIAGNOSTIKBERA DIAGNOSTIKBERA DIAGNOSTIK
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Tabel  dB/ GelTabel  dB/ GelTabel  dB/ GelTabel  dB/ GelTabel  dB/ GelTabel  dB/ GelTabel  dB/ GelTabel  dB/ Gel

dB     Gel IdB     Gel I Gel IIIGel III Gel VGel V

9090 1.401.40 3.703.70 5.705.70

8080 1.801.80 3.803.80 5.7675.767

7070 2.002.00 3.9673.967 5.805.80

6060 2.302.30 4.204.20 6.006.00

5050 6.306.30

4040 6.806.80

3030 7.107.10

2020 7.707.70

1010 8.308.30

MORFOLOGIMORFOLOGI

�� Penampilan subyektif dan bentuk gelombang  Penampilan subyektif dan bentuk gelombang  
ABR. Dari sejumlah orang normal terdapat ABR. Dari sejumlah orang normal terdapat 
perbedaan morfologi antara telinga kiri dan perbedaan morfologi antara telinga kiri dan 
kanan. kanan. 

AMPLITUDOAMPLITUDO

�� Besarnya amplitudo masing masing gelombang  Besarnya amplitudo masing masing gelombang  
bervariasi, umumnya rasio perbandingan bervariasi, umumnya rasio perbandingan 
gelombang V / I adalah  2,5 ms.   gelombang V / I adalah  2,5 ms.   

�� Bila intensitas stimulus diturunkan maka Bila intensitas stimulus diturunkan maka 
amplitudo gelombang BERA juga akan mengecilamplitudo gelombang BERA juga akan mengecil
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��TERIMA KASIH…………..TERIMA KASIH…………..


