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Pendahuluan

� Otitis eksterna adalah infeksi pada kulit liang 

telinga luar

� Infeksi ini dapat ditemukan pada seluruh 

lapisan kulit pada dinding liang telinga luar 



12/3/2010

2

Pendahuluan

� Kulit pada liang telinga sangat tipis dan 
sangat mudah mengalami abrasi dan robek

� Kondisi liang telinga yang gelap dan lembab 
menyebabkan bakteri dan jamur mudah 
berkembang 

� Infeksi ini juga bisa merupakan kondisi 
sekunder dari dermatitis 

Pendahuluan

� Faktor yang mempermudah infeksi liang telinga 
luar adalah perubahan pH di liang telinga luar, 
yang biasanya asam menjadi basa                
menyebabkan                  proteksi terhadap infeksi 
menurun

� Trauma ringan pada liang telinga yang terjadi 
pada saat  berenang (swimmer’s ear) atau 
membersihkan telinga secara berlebihan  juga 
bisa menyebabkan timbulnya otitis eksterna 
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Anatomi Telinga

� Telinga dibagi atas tiga bagian, 
yaitu:

�Telinga bagian luar; terdiri dari  
daun  telinga dan liang telinga 
luar.

�Telinga bagian tengah; terdiri 
dari membrana timpani, kavum  
timpani, tuba eustachius dan 
prosesus mastoideus

�Telinga bagian luar; kokhlea, 
vestibulum dan kanalis 
semisirkularis. 

Persarafan

� Dinding liang telinga luar dipersarafi oleh :

� cabang dari N. Trigeminus (n.V/3),

� cabang aurikular dari n. Vagus (n.X) 

� serabut saraf sensoris dari n. Fasialis (n.VII)

� Dinding bagian depan dan atas liang telinga luar �
cabang aurikulo temporal dari n. Trigeminus (n.V/3)

� Dinding bagian posterior liang telinga �

cabang dari n. Vagus (n.X) dan n. Fasialis (n.VII)

� Dinding dasar dari liang telinga � cabang aurikular
dari n. Vagus (n.X)
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Etiologi

otitis eksterna

udara panas

iklim yang lembab

Trauma

Masuknya air 

ke dalam telinga

penyakit

sistemik
siklus : gatal, korek 

( itch scratch cycle) infeksi 

Gejala dan Tanda

� Dua gejala yang khas yang dijumpai pada otitis 
eksterna, yaitu otalgia dan otorea

� Otalgia bisa diawali dengan rasa gatal dalam
liang telinga.

� Rasa nyeri timbul akibat edema yang
menyertainya.
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� Otorea yang terbentuk → encer → purulen dan 
kental bila bercampur dengan sel-sel nanah dan 

epitel yang terkelupas 

� Jika berbau amis atau busuk disebabkan bakteri 

saprofit dan jamur dalam liang telinga

Otitis eksterna
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� Ballenger membagi otitis eksterna menjadi 3 

bentuk, yaitu:

1. Otitis eksterna peradangan 
� otitis eksterna terlokalisasi  (Furunkulosis)

� otitis eksterna akut difusa (swimmer’s ear)

� Otitis eksterna kronis difusa (otomikosis)

2. Otitis eksterna eksematoid

3. Otitis eksterna seboroik

Diagnosis
� Diagnosis OE dapat ditegakkan dari: anamnesa,

pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang

� Gejala predominan adalah; gatal, pendengaran
berkurang, rasa penuh pada telinga atau keluar cairan
dari telinga

� Dari anamnesa terdapat riwayat telinga dikorek atau
berenang

� Pemeriksaan fisik akan dijumpai rasa sakit bila daun
telinga dan tragus disentuh/ditekan.
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Diagnosis

� Pemeriksaan dengan spekulum telinga atau dengan

otoskop: tampak liang telinga yang hiperemis,

edema dan adanya akumulasi debris pada liang

telinga

� Membrana timpani akan sulit dilihat karena liang

telinga yang edema

� Pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan adalah

kultur terhadap sekret untuk menentukan jenis

bakteri/ jamur penyebab dan tes alergi

Terapi

� Ada beberapa prinsip yang paling mendasar untuk 

terapi otitis eksterna, yaitu: 

1.membersihkan liang telinga dengan teliti dan 

hati-hati ( Ear Toilet )

2.mengatasi rasa sakit dan peradangan

3.pengasaman liang telinga

4.penggunaan antibiotik 

5.mencegah faktor predisposisi 
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Terapi

� Jika liang telinga edema, pembersihan harus menunggu 

sampai peradangan mereda.

� Liang telinga dikompres tampon yang sudah 

dibasahi oleh larutan Burowi atau  ichtyol 10 % 

� Telinga yang sakit harus ditetesi obat tetes telinga

selama  + 3 hari. 

Terapi

� Pengasaman liang telinga dilakukan untuk 
mengurangi kelembaban yang tinggi pada 
liang telinga. 

� Obat tetes telinga yang diberikan 
mengandung asam asetat 2% (Domeboro) 
atau  asam asetat nonakueus (VoSol) atau 
larutan Burowi saring.

� Pemakaian antibiotik topikal biasanya lebih 
efektif digunakan untuk terapi otitis eksterna 
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Terapi

� Antibiotik tetes telinga yang dianjurkan untuk 
mencegah infeksi liang telinga  adalah sediaan 
fluorokuinolon. 

� Sering juga dipakai: gol. Aminoglikosida : 
neomisin, polimiksin B, dan hidrokortison

� Tetes telinga antibiotik tidak boleh diberikan 
lebih dari 2-3 minggu 

� Analgetik seperti asetaminofen dapat diberikan 
untuk mengatasi nyeri

Prognosis

� Ballenger (1996) : pemeriksaan yang berulang, 
pembersihan dan pengeringan liang telinga merupakan 
faktor terpenting untuk memperoleh penyembuhan  
otitis eksterna

� Pengobatan pada keadaan awal akan lebih baik 
dibandingkan jika menunggu infeksi sampai parah

� Kathy A. Cook (2007): hampir semua pasien dengan 
otitis eksterna akan membaik selama 1  minggu sampai 
10 hari 
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T E R I M A K A S I H


