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TEST PENALA & TEST PENALA & 
AUDIOMETRI NADA AUDIOMETRI NADA 

MURNIMURNI

TEST PENALA & TEST PENALA & 
AUDIOMETRI NADA AUDIOMETRI NADA 

MURNIMURNI
Yusa HerwantoYusa Herwanto

Departemen THTDepartemen THT--KL FK USU/ KL FK USU/ 
Rs.Adam Malik MedanRs.Adam Malik Medan

Tes pendengaran rutin untuk diagnosis 
gangguan pendengaran

• Rinne, Weber, Schwabah test.

• Test penala nada tinggi dan nada rendah 

GARPU PENALA (Turning Fork)
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Test Rinne
• Ruang harus tenang 

• Garpu penala yang dipakai; 256,512 & 1024 Hz

• Sering dipakai 512 Hz karena tidak terlalu 
dipengaruhi dengan bising. 

• Test ini untuk membedakan HU dgn HT                           
Hantaran Udara dengan Hantaran tulang

• Normal bila HU> HT

Prosedur pemeriksaan
• Garpu penala 512 Hz digetarkan, dan 
kemudikan diletakan di prosesus mastoid 
telinga yang diperiksa.

• Setelah tidak terdengar bunyi lagi, maka 
dipindahkan ± 2,5 cm ke depan liang telinga 
yang diperiksa.

• Bila masih terdengar disebut Rinne (+), bila 
tidak terdengar Rinne (-) 
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Interpretasi;

• Rinne (+) Normal    

(+) Tuli Sensorineural 

• Rinne  (-) Tuli konduktif

Test Rinne

Test Weber

• Ruangan harus tenang.

• Garpu penala dipakai 256,512,1024 Hz

• Sering digunakan dengan 512 Hz karena   
tidak terpengaruh dengan bising.  
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Prosedur pemeriksaan
• Kaki garpu penala 512 Hz setelah 
digetarkan, kemudian diletakkan pada garis 
tengah kepala atau wajah yang diperiksa 
(vertex,dahi, & pangkal hidung)

• Kemudian tanyakan yang diperiksa mana 
terdengar pada kedua telinga atau sama.     

Test Weber

Weber sakit ----tuli konduktif

Weber sehat ------- tuli sensorinerural

Tidak ada lateralisasi (Weber Normal)
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Interpretasi
• Weber Normal tidak lateralisasi pada   

kedua telinga.
• Bila terjadi lateralisasi pada telinga yang      

sehat ; Tuli sensorineural.
• Bila terjadi lateralisasi pada telinga yang   

sakit ; Tuli konduktif. 

Test  Schwabach 
• Ruangan harus tenang
• Garpu penala 264,512, 1024 Hz
• Sering dipakai garpu penala 512 Hz, 
karena tidak terlalu dipengaruhi 
bising.

• Syarat pemeriksa;  kedua telinga 
pemeriksa haeus normal
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Test Schwabach
Prosedur Pemeriksaan :
Garpu tala diletakkan pada mastoid 
pemeriksa (normal),kemudian hampir hilang 
bunyinya diletakkan pada mastoid 
penderita
Interpretasi :
Schwabach normal/sama
Schwabach memanjang
Schwabach memendek

TEST BERBISIK
• Ruangan harus tenang
• Ruangan harus panjang ± 6 meter 
• Cara pemeriksaan; yg diperiksa berdiri 
menghadap berlawanan dengan pemeriksa, 
telinga yg tidak diperiksa harus tertutup 
dengan menekan tragus dengan jari sehingga 
benar-benar tertutup.

• Pemeriksa berbisik  ke arah telinga yang 
diperiksa, berbisik dgn sisa udara sesudah 
ekspirasi.Kemudian pasien disuruh mengulang 
kata-kata yang dibisikan oleh pemeriksa  
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TEST PENDENGARAN 
SUBJEKTIF

• BOA (Behaviour Observasi 
Audiometri)

• VRA (Visual Respon Audiometri)

• Play Audiometri

• Test lonceng (bel)

• Auro palpebra refleks  

• Pure tone Audiometri
• Play Audiometri
• ABLB 
• Recruitment Test
• Bekesy Audiometry
• SISI test
•
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TEKNIK PURE TONE 
AUDIOMETRY

Tes dapat dipercaya :
1. Ruang pemeriksaan harus memenuhi persyaratan

tidak ada jendela keluar/jendela kaca tebal
Kamar chamber/lapis karpet
Lantai karpet
Acoustic Tile on Walls and Ceiling
Double or “Acoustic” Door”

2 . Kalibrasi  hantaran udara & hantaran tulang  2 . Kalibrasi  hantaran udara & hantaran tulang  
ratarata--rata 0 dB pada dewasa normal.rata 0 dB pada dewasa normal.

3. Nilai ambang yang ditentukan harus

intensitas yang pertama yang didengar,

konsisten/tetap dari bunyi yang tidak

terdengar ke bunyi yang didengar.
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4. Selalu menggunakan nada yang  

terputus-putus.

Tes hati-hati-cepat untuk    

mengurangi kesalahan sehubungan    

dengan kelelahan(fatique), adaptasi 
atau tone decay.

5. Masking telinga yang baik pada hantaran
udara apabila pendengaran telinga yang
kurang/jelek 30 dB atau lebih, lebih
rendah dari telinga yang baik.
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Audiometri nada murni
Pemeriksaan Hantaran Udara

1. Sebelum pemeriksaan audiometri,

penderita harus diberitahu dahulu   

apa yang harus dilakukannya. 

Akan diberikan/didengarkan nada-

nada rendah, sedang dan tinggi  

2. Kita mulai memeriksa pada telinga  

yang lebih baik pendengarannya.

Prosedur Audiometri 
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3. Mulai dengan 1000 Hz kemudian 
3.1. Intensitas dinaikkan selama 1-2  

detik supaya jelas didengar oleh  

pasien 
3.2. Sesudah itu kembali ke 0 dB atau 

paling sedikit sampai pasien tidak

dapat mendengar lagi.

Audiometri nada murni

3.3. Intensitas dinaikkan lagi sampai

penderita dapat mendengar lagi.

3.4. Dgn perlahan-lahan intensitas 

diturunkan 5 dB kembali  

spi penderita tidak dapat 

mendengar lagi.

3.5. Kemudian dinaikkan 10 dB  

kembali hingga penderita   

mendengar.

Audiometri nada murni
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4. Setelah penderita mengetahui cara

tersebut pemeriksaan dapat 

diperpendek setelah menemukan  

threshold 1000 Hz.

5. Pemeriksaan diteruskan dengan nada

rendah dan tinggi.

Audiometri nada murni

6. Pemeriksaan jaringan dimulai dengan

frekuensi naik atau turunnya 
teratur, misal pd frekuensi 1000, 
500, 250, 125  

Hz atau 1000, 1500, 3000, 4000, 
6000,8000 Hz.

7. Sebaiknya naik turun tidak teratur, 
misal 1000, 250, 2000, 125, 4000 Hz.

Audiometri nada murni
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8. Penderita hanya mendengarkan nada 

yang dibunyikan saja, tidak melihat

gerakan-gerakan tangan pemeriksa   

pada  waktu tombol ditekan .

Audiometri nada murni

Tanda Hantaran Udara

Telinga Kanan O Merah

Telinga Kiri X Biru

Air Condition (Hantaran Udara)
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Pemeriksaan Hantaran Tulang

1. Sama seperti pemeriksaan hantaran   

udara juga dimulai pada telinga yang 

lebih baik.

BONE CONDITION  (BC)

• Bone vibrator diletakkan pada prosesus    
mastoid yg telinga diperiksa.

• Digunakan pada pasien atresia liang telinga,  
stenosis liang telinga  

• Cara pemeriksaan sama seperti pada
pemeriksaan melalui  hantaran udara.

BONE VIBRATOR 
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2. Bone vibrator diletakkan pada 
kening,nada dibunyikan dengan 
intensitas yang dapat didengar jelas. 

Penderita cukup mengatakan pada 

telinga mana penderita dapat 
mendengar nada tersebut.        

Bone Vibrator

Tanda Hantaran Tulang

Kanan [

Kiri ]

Hantaran tulang
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Interpretasi Kurve Udara

1. Kurve udara saja tidak dapat 
digunakan untuk mendiagnosa tipe 
gangguan pendengaran apakah tuli 
konduktif atau sensori neural.

2. Apabila kehilangan nada rendah lebih

banyak dari nada tinggi → spesifik    

utk gangguan endolymphatic hydrops.

Sebaliknya pdkekurangan nada tinggi   

karakteristik pada gangguan konduktif 

pada otitis media stadium sekresi.

Interpretasi Kurve Udara
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3. Untuk gangguan bicara, digunakan 

rata-rata kurve udara 500, 1000 dan 

2000 dgn kurve datar & diskriminasi baik 

Interpretasi Kurve Udara

Interpretasi Kurve Tulang

1. Audiogram hantaran tulang adalah 
satu ukuran untuk mekanisme 
penerima pd  tlg pendengaran & 
mastoid(perceptive) , termasuk 
central audiotory pathways, 
audiotory nerve dan koklea.



12/3/2010

18

2. Batas bunyi yang dihasilkan oleh bone 
receiver ± 60 dB di atas nilai ambang 
batas  dengar.

Kadang-kadang penderita salah dengan 
rasa getaran (tactile sensation) untuk 
128 & 256 Hz melalui tulang tapi tidak 
untuk frekuensi 512, 1024, 2048 dan    
4096 Hz.   

Interpretasi Kurve 
Tulang

•Otosklerosis didapati carhat notch     

pada hantaran tulang 2000 Hz.

•Noise Induce Hearing Loss didapati 

cahart notch pd hantaran tulang 4000 Hz

•Prebiacusis didapati penurunan pada 

hantaran tulang mulai 2000 – 8000 Hz

Interpretasi Kurve Tulang
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Interpretasi Air-Bone 
Gap (ABG)

1. Air-bone gap adalah satu ukuran dari

integritas mekanisme konduktif telinga.

Pada pendengaran normal dan pure

sensori neural hearing loss, kurve udara

dan kurve tulang berhimpit atau saling

menjalin (interwave).

Untuk beda 10 dB hantaran udara dan 
tulang atau air-bone gap kurang 20 dB 
mungkin tidak menunjukkan tuli 
conductive hearing loss jika tidak 
dikonfirmasi dengan Rinne (-) dengan 
penala 256 Hz.

Interpretasi Air-Bone 
Gap (ABG)
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AIR B0NE GAP

20-30 dB Mild atau very early conductive 
hearing loss

30-45 dB Moderate conductive hearing 
loss

45-60 dB Maximum conductive hearing loss 
oleh interupsi osikel atau
ankylosis of stapes

Pemeriksaan pendengaran 
Objektif

• Speech audiometry, speech discrimination 
score

• Timpanometry
• Tes Fungsi Tuba
• OAE(Oto Acoustic Emision)
• Brainstem Evoked Response Audiometry
• Tone Burst
• ASSR
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•Terima kasih…..


