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ABSTRAK 

 

 

Kemoterapi sisplatin adalah terapi yang sering diberikan untuk penderita 

tumor ganas. Kemoterapi sisplatin mempunyai efek samping ototoksik dengan 

terbentuknya radikal bebas yang menyebabkan kematian sel rambut luar kohlea 

sehingga menimbulkan gangguan dengar. Ginkgo biloba adalah antioksidan yang 

terbukti memiliki efek otoprotektif terhadap sisplatin pada hewan coba dengan 

menghambat pembentukan radikal bebas. Penelitian sebelumnya banyak dilakukan 

pada hewan coba, diperlukan penelitian pada manusia. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui terapi ginkgo biloba terhadap 

pencegahan gangguan dengar sensorineural akibat kemoterapi sisplatin pada 

penderita tumor ganas di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dengan mengukur 

ambang dengar. 

Penelitian ini merupakan penelitian uji klinis acak dengan sampel adalah 

semua penderita tumor ganas yang mendapat kemoterapi sisplatin di Rumah Sakit 

Hasan Sadikin pada bulan Oktober 2013 sampai Januari 2014. Sampel dibagi dua, 

kelompok pertama (perlakuan) menjalani pengobatan kemoterapi sisplatin dengan 

tambahan ekstrak ginkgo biloba (Egb 761) peroral dengan dosis 80 mg perhari sejak 

1 hari sebelum kemoterapi selama 30 hari. Kelompok dua (kontrol) menjalani 

pengobatan kemoterapi sisplatin saja. Pemeriksaan fungsi pendengaran dilakukan 

dengan timpanometri, audiometri dan Distortion Product Otoacoustic Emission 

(DPOAE) sebelum kemoterapi dan setelah kemoterapi sisplatin siklus pertama dan 

kedua. 

 Dari total 30 pasien, 8 masuk kriteria eksklusi dan 2 drop out. Data telinga 

kanan dan kiri dianalisis secara terpisah sehingga didapatkan total 40 data dari 20 

pasien yang dibagi dalam 2 kelompok. Kejadian gangguan dengar sensorineural 

setelah siklus pertama tidak didapatkan pengaruh (p = 0,058) namun dari 

pemeriksaan DPOAE didapatkan perbedaan yang bermakna (p = 0,027). Demikian 

juga kejadian gangguan dengar sensorineural setelah siklus kedua lebih rendah secara 

bermakna pada kelompok 1 (40%) dibandingkan kelompok 2 (85%) (p = 0,003). 

 Penelitian ini berhasil memberikan hasil bahwa terapi eksrak ginkgo biloba 80 

mg peroral dapat mencegah gangguan dengar sensorineural akibat kemoterapi 

sisplatin pada penderita tumor ganas. 

 

Kata kunci : Sisplatin, ginkgo biloba, ototoksik, gangguan pendengaran 

sensorineural. 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 

memberikan hidayah, lindungan, dan kasih sayang kepada hamba-Nya ini, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu persyaratan untuk 

menyelesaikan Program Pendidikan Dokter Spesialis di bidang Ilmu Kesehatan 

Telinga Hidung Tenggorok-Bedah Kepala Leher di Fakultas Kedokteran Universitas 

Padjadjaran/RS Dr. Hasan Sadikin Bandung. 

Judul tesis ini dipilih karena hingga saat ini, di RSHS belum ada terapi standar 

yang diberikan pada pasien-pasien tumor ganas yang menderita efek samping berupa 

gangguan dengar sensorineural, padahal efek samping ini merupakan efek samping 

yang paling sering ditemukan. Kemoterapi sisplatin sendiri merupakan terapi lanjut 

pada penderita tumor ganas pada daerah kepala dan leher yang paling banyak 

ditemukan di Bagian Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher. 

Untuk itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Peran 

Ginkgo Biloba Terhadap Pencegahan Gangguan Dengar Sensorineural Pada 

Penderita Tumor Ganas Dengan Terapi Sisplatin. Semoga hasil penelitian ini dapat 

memberikan informasi tambahan yang berguna bagi dunia kedokteran, khususnya 

sejawat dokter spesialis Ilmu Kesehatan THT-KL.  

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dukungan, bantuan, dorongan 

semangat, serta sumbangan pikiran dari banyak pihak, maka tesis ini tidak mungkin 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Tumor ganas menempati peringkat sepuluh besar dari penyakit penyebab 

kematian sehingga memerlukan perhatian khusus dalam pencegahan, diagnosis, 

terapi, dan perbaikan kualitas hidup penderitanya. Data dari World Health 

Organization (WHO) menyebutkan tumor ganas sebagai penyebab kematian terbesar 

kedua di dunia setelah penyakit jantung. Di Indonesia tumor ganas adalah penyebab 

kematian terbesar keenam bersamaan dengan diabetes melitus dengan urutan teratas 

adalah stroke, tuberkulosis, hipertensi, cedera, dan perinatal. Di Jawa Barat kejadian 

tumor ganas berada di posisi ke-6.1-3 

Tumor ganas dapat ditangani dengan baik apabila berhasil di diagnosis sejak 

dini, namun diagnosis dini seringkali menghadapi kendala seperti terbatasnya alat 

kedokteran, rendahnya latar belakang pendidikan, kurangnya pengertian masyarakat 

tentang gejala awal tumor ganas, kurangnya pengetahuan petugas di lini pertama 

kesehatan, dan biaya pengobatan yang mahal.  Sehingga seringkali tumor ganas di 

negara berkembang datang dengan stadium lanjut. 4  

Pada dasarnya terapi tumor ganas dapat berupa operasi, radioterapi, 

kemoterapi atau kombinasi diantaranya. Untuk stadium awal dilakukan operasi atau 

radioterapi saja, namun bila sudah pada stadium lanjut, maka diperlukan kemoterapi 

atau kombinasi.4 
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Data dari poliklinik Hemato-Onkologi Ilmu Penyakit Dalam Rumah Sakit 

Hasan Sadikin Bandung selama Tahun 2007 didapatkan 369 penderita tumor ganas 

yang mendapat kemoterapi sebagai pengobatannya, dan sisplatin digunakan pada 

36% kasus. Pada bulan November 2012 sampai dengan Agustus 2013 didapatkan 388 

penderita tumor ganas yang mendapat kemoterapi sebagai pengobatannya dan 

sisplatin digunakan pada 24% kasus. 4  

Kemoterapi adalah pengobatan penyakit dengan senyawa kimia yang 

merugikan organisme namun tidak merugikan pasien. Awalnya istilah ini digunakan 

untuk penyakit infeksi namun sekarang lebih sering digunakan untuk pengobatan 

pada penyakit akibat keganasan. Definisi lain dari kemoterapi adalah pengobatan 

tumor ganas secara sistemik dengan obat yang bersifat sitotoksik dimana obat ini 

lebih berefek pada sel ganas daripada sel normal.5,6  

Pengobatan tumor ganas dengan kemoterapi tidak lepas dari masalah. Selain 

besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu program pengobatan, efek 

sampingnya juga menimbulkan masalah tersendiri. Efek samping pengobatan 

kemoterapi bermacam-macam, antara lain berupa gangguan fungsi ginjal 

(nefrotoksik), gangguan fungsi hati (hepatotoksik), gangguan pada sistem saraf 

(neurotoksik), gangguan fungsi pendengaran (ototoksik) dan lain - lain. 4 

Obat ototoksik dapat didefinisikan sebagai obat yang dapat menyebabkan 

kerusakan struktur di telinga dalam seperti kohlea, vestibulum, kanalis semisirkularis, 

dan otolith. Kerusakan pada struktur ini dapat memberikan gejala berupa gangguan 
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pendengaran, tinitus, dan gangguan keseimbangan. Contoh beberapa obat kemoterapi 

yang memiliki efek ototoksik antara lain sisplatin, karboplatin, nitrogen mustard, 

metrotreksat, vinkristin, daktinomisin, dan bleomisin.4,7  

Sisplatin selama limabelas tahun telah diakui efektif untuk tumor testikular, 

tumor ganas ovarium, tumor ganas paru-paru, tumor ganas kepala leher dan tumor 

kandung kemih walaupun telah muncul kemoterapi platinum analogues lainnya yaitu 

seperti carboplatin dan oxaliplatin dengan efek samping yang sedikit dibandingkan 

dengan sisplatin namun sisplatin tetap digunakan karena mempunyai responsif yang 

lebih kuat terhadap tumor ganas. Delapan belas dari duapuluh delapan pasien 

penderita tumor ganas (64%) berespon dengan terapi sisplatin. 6,7 

Sisplatin dipilih pada penelitian ini karena merupakan obat kemoterapi yang 

sering digunakan pada tumor ganas di daerah kepala dan leher, paru-paru, testis, 

ovarium, dan kandung kemih. Selain itu sisplatin juga sudah diketahui memiliki efek 

samping berupa gangguan dengar sensorineural yang bersifat permanen.6,7 

Gangguan dengar yang terjadi akibat obat ototoksik bersifat sensorineural, 

bilateral, progresif, dan permanen. Gangguan dengar dapat muncul setelah pemberian 

dosis yang pertama atau beberapa hari, bahkan beberapa bulan setelah pemberian 

dosis terakhir.7,8 

Angka kejadian dan derajat beratnya ototoksisitas akibat sisplatin tergantung 

pada usia, dosis, jumlah siklus terapi, keadaan ginjal, dan pemberian obat ototoksik 

lainnya secara bersamaan. Kejadian ototoksik akibat sisplatin menurut Rybak terjadi 
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pada 75-100% pasien. Angka kejadian yang hampir sama dilaporkan oleh Kristianti A 

sebesar 70%.4,9,10     

Saat ini untuk mengurangi efek samping dari penggunaan kemoterapi sisplatin 

adalah dengan menggunakan drug delivery (penghantar obat). Salah satunya adalah 

dengan menggunakan nanohorn. Nanohorn yaitu sejenis nanotube yang salah satu 

ujung silindernya meruncing dan tertutup seperti tanduk. Nanohorn ini berukuran 100 

nanometer yang didalamnya terdapat sisplatin yang berukuran 1-2 nanometer. 

Nanohorn ini bersifat aman bagi tubuh karena berasal dari unsur karbon. Nanohorn 

ini merupakan penghantar obat yang efektif karena setelah disuntikkan ke dalam 

tubuh pasien, nanohorn langsung terserap oleh sel kanker, hal ini karena sifat sel 

kanker yang lebih mudah menyerap benda-benda berukuran 100 nanometer 

dibandingkan sel tubuh lainnya. Setelah nanohorn  terkumpul di dalam sel kanker, 

perlahan-lahan sisplatin terlepas dan mematikan sel kanker. 13 

Namun untuk mengurangi efek samping dari penggunaan kemoterapi sisplatin 

dapat juga digunakan obat antioksidan. Obat antioksidan untuk pencegahan gangguan 

dengar sensorineural akibat terapi sisplatin pernah diteliti oleh Santosa dengan 

menggunakan obat alfa tokoferol didapatkan kejadian ototoksik setelah siklus 

pertama lebih rendah secara bermakna pada kelompok kemoterapi sisplatin yang 

mendapat terapi alfa tokoferol (33,3%) dibandingkan dengan kelompok yang 

mendapat kemoterapi sisplatin saja (66,7%). Demikian juga dengan kejadian 

ototoksik setelah siklus kedua lebih rendah secara bermakna pada kelompok 
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kemoterapi sisplatin yang mendapat terapi alfa tokoferol (50%) dibandingkan 

kelompok yang mendapat kemoterapi sisplatin saja (88,9%). Hal ini membuktikan 

bahwa terapi alfa tokoferol peroral dapat mencegah efek ototoksik akibat sisplatin 

pada penderita tumor ganas. 14  

Pada penelitian ini dipilih ginkgo biloba karena ekstrak daun ginkgo biloba 

memiliki kelebihan mengandung flavonoid dan terpenoid, dua senyawa kimiawi 

penting yang banyak berperan sebagai antioksidan. Beberapa percobaan pada hewan 

telah berhasil membuktikan hal tersebut, namun masih diperlukan penelitian pada 

manusia untuk dapat memastikan peran otoprotektif ginkgo biloba terhadap efek 

ototoksik akibat sisplatin pada manusia. 11-12 

Efek neurotoksik dan ototoksik akibat sisplatin disebabkan karena 

terbentuknya radikal bebas yang berlebihan. Dari penelitian Marshall telah diketahui 

bahwa ekstrak ginkgo biloba dengan dosis 80 mg sudah terbukti mempunyai peran 

neuroprotektif terhadap efek neurotoksik akibat sisplatin pada manusia. 10  

Tumbuhan Ginkgo biloba termasuk dalam famili Ginkgoaceae adalah 

tumbuhan tertua dan bahkan disebut sebagai living fossil. Ekstrak daun Ginkgo 

mengandung flavonoid dan terpenoid, dua senyawa kimiawi penting yang banyak 

berperan dalam memodifikasi berbagai kelainan dan penyakit sistem kardiovaskuler. 

Khasiat terapi tumbuhan ini antara lain :  menghambat kepikunan pada orang lanjut 

usia dan penyakit Alzheimer, gangguan kardiovaskuler, penenang, pembangkit 
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syahwat, tinnitus, penyakit kelainan pada retina, kulit, antioksidan bahkan sebagai 

antibiotika. 11-12  

Karena kesamaan dalam proses patofisiologi tersebut, diharapkan ginkgo 

biloba juga mempunyai peran otoprotektif terhadap efek ototoksik akibat sisplatin 

pada manusia. 

Berdasarkan pemikiran di atas maka dirumuskan tema sentral penelitian 

sebagai berikut : 

Pengobatan tumor ganas dengan kemoterapi mempunyai efek samping antara 

lain gangguan fungsi pendengaran. Obat ototoksik dapat didefinisikan sebagai obat 

yang dapat menyebabkan kerusakan struktur di telinga dalam. Kerusakan pada 

struktur ini dapat memberikan gejala berupa gangguan pendengaran, tinitus, dan 

gangguan keseimbangan. Salah satu kemoterapi yang memiliki efek ototoksik adalah 

sisplatin. Sisplatin merupakan obat kemoterapi yang sering digunakan pada tumor 

ganas di daerah kepala dan leher. Gangguan dengar yang terjadi akibat obat ototoksik 

bersifat sensorineural, bilateral, progresif, dan permanen. Efek ototoksik akibat 

sisplatin disebabkan karena terbentuknya radikal bebas yang berlebihan. Ekstrak daun 

ginkgo biloba mengandung flavonoid dan terpenoid, dua senyawa kimiawi penting 

yang banyak berperan sebagai antioksidan terhadap efek ototoksik akibat sisplatin. 

Beberapa percobaan pada hewan telah berhasil membuktikan hal tersebut, namun 

masih diperlukan penelitian pada manusia untuk dapat memastikan peran otoprotektif 

ginkgo biloba akibat sisplatin pada manusia.  

 

Berdasarkan hal diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini 

agar didapatkan suatu cara/terapi tambahan untuk mencegah atau mengurangi efek 

ototoksik berupa gangguan pendengaran tersebut tanpa mengurangi efektifitas 

sisplatin agar penderita yang berhasil menyelesaikan pengobatan kemoterapi dengan 

sisplatin masih dapat menjalani sisa hidup yang berkualitas dengan pendengaran yang 

berfungsi baik.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang penelitian yang disebutkan diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : apakah pemberian ginkgo biloba peroral dapat mencegah 

gangguan dengar sensorineural akibat terapi sisplatin pada penderita tumor ganas? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Untuk mengetahui peran ekstrak ginkgo biloba peroral terhadap pencegahan 

gangguan dengar sensorineural akibat terapi sisplatin pada penderita tumor ganas. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Ilmiah  

Menurunkan angka kejadian ototoksisitas akibat penggunaan sisplatin pada 

penderita tumor ganas.   

 

 

1.4.2 Kegunaan Praktis   

1. Memperbaiki kualitas hidup terutama fungsi pendengaran pada penderita tumor 

ganas yang berhasil menyelesaikan pengobatan kemoterapi dengan sisplatin. 
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2. Menjadi rujukan penelitian lebih lanjut mengenai pencegahan efek ototoksik 

akibat terapi sisplatin pada penderita tumor ganas. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka  

      Penelitian mengenai efek ototoksik sisplatin telah dilakukan pada hewan dan 

manusia, namun penelitian tentang pencegahan efek samping sisplatin sebagian besar 

dilakukan pada hewan dan hanya sedikit yang melaporkan hasil penelitian pada 

manusia. Blakley dkk pada tahun 2008 telah melakukan perbandingan karakteristik 

kejadian ototoksik pada tikus dan pada manusia dari literatur. Parameter yang diukur 

adalah hasil pemeriksaan Auditory Brainstem Response (ABR) dan dibandingkan 

dengan literatur hasil pemeriksaan ABR pada manusia. Hasilnya menunjukkan bahwa 

kejadian ototoksisitas akibat sisplatin pada tikus serupa dengan kejadian pada 

manusia. Namun kejadian ototoksisitas akibat gentamisin pada tikus berbeda dengan 

kejadian pada manusia.15  

      Kristianti melakukan penelitian observasional untuk menilai efek ototoksik 

pada penderita tumor ganas yang menerima kemoterapi sisplatin. Penelitian 

dilakukan di Bagian THT-KL RS Hasan Sadikin Bandung, sejak November 2007 

sampai Juni 2008. Subjek penelitian sebesar 30 orang (25 laki-laki, 5 perempuan). 

Pengukuran yang dilakukan sebelum terapi adalah audiometri nada murni, 

timpanometri dan DPOAE, dan sesudah terapi timpanometri dan DPOAE. 

Timpanometri diperiksa sebelum terapi untuk menilai fungsi telinga tengah sebelum 

pemberian sisplatin, pasien yang diikutsertakan dalam penelitian tidak memiliki 
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kelainan sebelumnya di telinga luar, tengah, dan dalam. Dilakukan analisis statistik 

dengan uji McNemar untuk menguji efek sisplatin terhadap sel rambut luar kohlea 

dan uji Wilcoxon data berpasangan untuk membandingkan penurunan fungsi sel 

rambut luar sebelum dan sesudah kemoterapi. Hasilnya menunjukkan kejadian 

penurunan fungsi kohlea terjadi pada 63% sesudah pemberian sisplatin siklus pertama 

dan 70 % sesudah siklus kedua dengan pemeriksaan DPOAE. Tidak ada perubahan 

dari hasil pemeriksaan timpanometri sesudah terapi yang membuktikan kelainan yang 

terjadi pada telinga dalam saja. Kelebihan pada penelitian ini adalah penggunaan 

DPOAE setelah pemberian sisplatin siklus pertama dan siklus kedua. Kekurangan 

pada penelitian yang dilakukan oleh Kristianti antara lain tidak ada data hasil 

pemeriksaan audiometri nada murni sesudah pemberian sisplatin, audiometri nada 

murni hanya digunakan pada pemeriksaan awal untuk melihat apakah subjek 

penelitian memiliki pendengaran yang normal sebelum terapi sisplatin.  Pemeriksaan 

sesudah terapi yang dilakukan adalah pemeriksaan timpanometri dan DPOAE.4   

Pada penelitian Santosa pada tahun 2012 yaitu pengaruh pemberian alfa 

tokoferol peroral dalam pencegahan efek ototoksik akibat sisplatin didapatkan 

kejadian ototoksik setelah siklus pertama lebih rendah secara bermakna pada 

kelompok kemoterapi sisplatin yang mendapat terapi alfa tokoferol (33,3%) 

dibandingkan dengan kelompok yang mendapat kemoterapi sisplatin saja (66,7%). 

Demikian juga dengan kejadian ototoksik setelah siklus kedua lebih rendah secara 

bermakna pada kelompok kemoterapi sisplatin yang mendapat terapi alfa tokoferol 
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(50%) dibandingkan kelompok yang mendapat kemoterapi sisplatin saja (88,9%). Hal 

ini membuktikan bahwa terapi alfa tokoferol peroral dapat mencegah efek ototoksik 

akibat sisplatin pada penderita tumor ganas. Kelebihan pada penelitian ini adalah 

adanya pemeriksaan audiometri setelah siklus kesatu dan siklus kedua pemberian 

kemoterapi sisplatin, Kekurangan pada penelitian yang dilakukan Santosa adalah 

banyaknya jumlah sampel dengan timpanometri tipe B yang dikarenakan besarnya 

massa pada karsinoma nasofaring sehingga terjadi gangguan fungsi tuba 

mengakibatkan kelainan pada telinga tengah.14 

      Pengukuran kejadian ototoksik setelah pemberian dua siklus pertama 

sisplatin dapat dianggap mewakili kejadian ototoksik setelah pemberian seluruh 

siklus sisplatin, hal ini dibuktikan oleh Zuur dkk pada tahun 2006 melakukan 

penelitian yang menggambarkan pola audiogram pada penderita tumor ganas yang 

menerima kemoterapi sisplatin. Penelitian dilakukan di Amsterdam, Belanda sejak 

tahun 1997-2003 dengan jumlah sampel 146 pasien. Pemeriksaan audiometri nada 

murni dilakukan sebelum terapi, setelah pemberian sisplatin siklus pertama, kedua, 

ketiga dan keempat. Kemudian dari rata-rata hasil pengukuran dilakukan analisa. 

Hasilnya menunjukkan terjadi penurunan ambang dengar paling besar setelah 

pemberian sisplatin siklus kedua terutama pada frekuensi 8 kHz. Hasil dari penelitian 

yang dilakukan selama hampir 6 tahun ini menunjukkan bahwa gejala gangguan 

dengar yang muncul akibat efek ototoksik sisplatin yang paling berat terjadi setelah 

pemberian sisplatin siklus kedua dan mencapai pleatau pada siklus berikutnya, 
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sehingga apabila dilakukan pengukuran fungsi pendengaran hanya sampai dengan 

setelah siklus kedua pemberian sisplatin dianggap masih dapat menggambarkan 

kejadian ototoksik secara keseluruhan namun dapat menghemat waktu dan biaya 

penelitian yang diperlukan. Pemeriksaan audiometri nada murni yang dilakukan oleh 

Zuur dkk memeriksa ambang dengar nada murni pada frekuensi 0,125-8 kHz dan 

nada tinggi pada frekuensi 9-16 kHz.  Setelah pemberian sisplatin siklus pertama 

terjadi penurunan ambang dengar terbesar pada frekuensi 10 kHz, namun secara 

keseluruhan penurunan ambang dengar terbesar terjadi setelah pemberian sisplatin 

siklus kedua pada frekuensi 8 kHz.16  

      Laurel dan Jungnelius seperti yang dikutip oleh  Kristianti A melakukan 

penelitian pada 54 pasien yang menerima sisplatin dosis tinggi (100-120 mg/m2 luas 

permukaan tubuh) didapatkan 64% pasien mengalami perubahan ambang dengar 

setelah siklus pertama dan 83 % setelah siklus kedua. Sesudah siklus ketiga 24% dari 

17 pasien tidak mengalami perubahan ambang dengar. Kekurangan dari penelitian 

tersebut hanya menggunakan audiometri nada murni tanpa disertai pemeriksaan 

OAEs untuk menilai fungsi sel rambut luar kohlea. 4  

      Lakhai dkk pada tahun 2006 juga melaporkan pada 60 penderita yang 

menerima sisplatin dengan dosis yang bervariasi terdapat 9 dari 60 pasien yang 

mengalami penurunan ambang dengar. Penurunan ambang dengar terjadi pada pasien 

yang menerima sisplatin dengan dosis >60 mg/m2, dan penurunan ambang dengar 
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dapat terdeteksi oleh audiometri nada murni konvensional pada frekuensi 4 dan 8 

kHz. 17 

      Beberapa penelitian diatas menunjukkan bahwa pemeriksaan audiometri nada 

murni khususnya nada tinggi memang lebih sensitif mendeteksi awal terjadinya 

ototoksisitas, tetapi audiometri nada murni konvensional  yang biasa digunakan di 

klinis (0,125-8 kHz) juga dapat digunakan untuk melakukan evaluasi kejadian dan 

derajat ototoksisitas akibat sisplatin. 17 

Pemeriksaan DPOAE untuk mendeteksi kejadian ototoksik akibat sisplatin 

juga telah diteliti oleh Dhooge dan kawan-kawan pada tahun 2006 pada populasi 

anak-anak di Belgia. Sampel penelitian adalah 34 anak-anak penderita tumor ganas di 

Rumah Sakit Universitas Ghent, Belgi. Menurut Dhooge DPOAE memiliki kelebihan 

jika dibandingkan dengan audiometri nada murni untuk menilai kejadian ototoksisitas 

akibat sisplatin. Kelebihan tersebut antara lain karena efek ototoksisk sisplatin 

pertama kali mengenai frekuensi tinggi (8 kHz atau lebih)  sehingga audiometri nada 

murni mungkin tidak dapat mendeteksi gejala awal kejadian ototoksik. Kelebihan lain 

dari DPOAE adalah tidak membutuhkan kerjasama dari penderita.18   

Mekanisme ototoksik sisplatin terjadi melalui proses apoptosis yang diinduksi 

oleh peningkatan radikal bebas ditelinga dalam. Kerusakan terjadi pada stria 

vaskularis di skala media dan menyebabkan kematian sel rambut luar kohlea yang 

berawal dari bagian basal kohlea.9  
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Rybak dalam tulisannya membahas tentang mekanisme ototoksisitas akibat 

sisplatin. Disebutkan bahwa sisplatin berinteraksi dengan jaringan kohlea antara lain 

sel rambut luar organ korti, stria vaskularis, ligamen spiral, dan sel ganglion spiral 

menghasilkan respons pembentukan Reactive Oxygen Species (ROS) dalam jumlah 

yang banyak dan pada saat bersamaan juga menekan sistem enzim antioksidan alami 

yang seharusnya dapat membuang dan menetralisir peningkatan superoksida ini.9,10 

      Sisplatin terakumulasi di kohlea karena struktur anatomi yang unik dan 

terisolasi seperti sistem yang tertutup sehingga tidak dapat membuang keluar radikal 

bebas yang terbentuk secara cepat mengakibatkan radikal bebas terkumpul di kohlea, 

sehingga terintegrasi ke Deoxyribonucleic acid (DNA) dan menyebabkan inefisiensi 

dan gangguan fungsi sintesis enzim normal di kohlea.10  

      Hal ini mengakibatkan penumpukan ROS disertai dengan penurunan sistem 

enzim antioksidan dalam kohlea seperti superoxide dismutase (SOD), catalase 

(CAT), glutathione reductase (GSH-R) yang mengakibatkan kerusakan sel dan 

apoptosis.10  
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Gambar 2. 1 Mekanisme ototoksik sisplatin dan pencegahannya 

Dikutip dari Rybak dkk 10 

 

 

 

Gambar diatas memberikan penjelasan secara lengkap tentang mekanisme 

ototoksik sisplatin, pemberian sisplatin menyebabkan aktivasi Transient Receptor 

Potential Vanilloid 1 (TRPV1) dan NOX3 (NADPH oxidase-3) yang keduanya 

mengakibatkan peningkatan pembentukan ROS. Peningkatan ROS mengakibatkan 

apoptosis di semua bagian kohlea adalah melalui produksi radikal bebas superoksida 

yang bereaksi dengan air membentuk hirogen peroksida yang akan bereaksi dengan 

Fe dan membentuk radikal hidroksi yang sangat reaktif. Radikal hidroksi ini 
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berinteraksi dengan poly unsaturated fatty acid (PUFA) di membran sel untuk 

membentuk 4-hydroxynonenal (4-HNE) yang merupakan suatu aldehide yang sangat 

toksik sehingga dapat menyebabkan kematian sel. 10  

Sebagai tambahan dari jalur utama ini, sisplatin juga mengaktifkan Nuclear 

Factor-Kappa B (NFkB) yang memicu pembentukan nitric oxide (NO) dengan 

meningkatkan produksi enzim inducible nitric oxide synthase (iNOS) di dinding 

lateral kohlea (stria vaskularis (SVA) dan ligamen spiral (SL)). Pelepasan NO ini 

bereaksi dengan superoxide membentuk peroxynitrite yang mengaktifkan kaskade 

kaspase diikuti dengan apoptosis. Didalam ganglion spiral sisplatin diketahui 

meningkatkan ekspresi high mobility group (HMG1) protein yang meningkatkan 

produksi iNOS dan menyebabkan kematian sel melalui kaskade caspase atau melalui 

jalur 4-HNE.10  

      Beberapa faktor risiko yang dapat memperberat efek ototoksik sisplatin  

antara lain adalah cara pemberian bolus intravena, dosis kumulatif > 100 mg/m2, 

gangguan dengar yang sudah ada sebelumnya, gangguan fungsi ginjal, anemia, 

hipoalbuminemia, riwayat menerima radioterapi sebelumnya, usia anak-anak, dan 

lanjut usia, serta penggunaan obat ototoksik lainnya secara bersamaan.10   

Obat ototoksik lainnya yang dimaksud antara lain antibiotik seperti 

kapreomisin, kloramfenikol, dibekasin, dihidrostreptomisin, eritromisin, netilmisin, 

tobramisin, tikarsilin, vasosidin, seftazidime. Atau obat kemoterapi lain seperti 



17 

 

 

karboplatin, nitrogen mustard, vinkristin, bleomisin, vinka alkaloids, metroteksat, 

dakinomisin.10  

Minami dkk pada tahun 2004 meneliti tentang peranan antioksidan dalam 

perlindungan dari efek ototoksik akibat sisplatin dengan sampel 344 tikus. Pada 

penelitiannya Minami mengukur hasil pemeriksaan ABR, jumlah sel rambut kohlea 

dan jumlah total antioksidan dari jaringan kohlea.19 

Hasil pengukuran ABR menunjukkan bahwa setelah pemberian sisplatin 

siklus pertama hasil ABR pada frekuensi 8, 16, dan 20 kHz masih dalam batas 

normal, namun tiga hari setelah pemberian sisplatin siklus kedua mulai terjadi 

perubahan hasil ABR. Terjadi peningkatan ambang dengar sekitar 40 dB pada 

frekuensi 16 dan 20 kHz, namun pada frekuensi 8 kHz masih tetap normal. 19  

      Demikian juga dengan hasil pengukuran jumlah sel rambut kohlea, kematian 

sel rambut kohlea mencapai 80 % di daerah basal kohlea, baru terjadi setelah 3 hari 

setelah pemberian sisplatin siklus kedua. 19  

Minami juga melakukan pengukuran jumlah total antioksidan yang diperoleh 

dengan cara homogenisasi dan sentrifugasi jaringan kohlea kemudian dianalisis 

menggunakan Total Antioxidant Power measuring Kit (Oxford Biomedical Research, 

Oxford, USA) dan menunjukkan bahwa segera setelah pemberian sisplatin siklus 

kedua terjadi penurunan jumlah antioksidan didalam kohlea hingga 40 %. Data diatas 

adalah hasil dari kelompok yang menerima perlakuan berupa pemberian sisplatin 

saja. Minami juga menunjukkan bahwa data dari kelompok yang menerima perlakuan 
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pemberian sisplatin dan antioksidan bahwa ternyata pemberian antioksidan dapat 

melindungi efek ototoksik akibat sisplatin setelah pemberian antioksidan pada siklus 

kedua saja dari pemberian sisplatin. Efek perlindungan tersebut berupa kenaikan 

ambang dengar sekitar 20 dB (lebih rendah dari kelompok perlakuan sisplatin saja 

yang mencapai 40 dB) dan penurunan jumlah antioksidan di dalam kohlea hanya 20% 

(lebih rendah dari kelompok perlakuan sisplatin saja yang mencapai 40%). Hasil 

penelitian Minami sesuai dengan teori utama tentang mekanisme ototoksisitas akibat 

sisplatin yang diperantarai terbentuknya radikal bebas dalam jumlah berlebih 

mengakibatkan kematian sel rambut luar kohlea sehingga mengakibatkan gangguan 

dengar sensori neural bilateral terutama pada frekuensi tinggi. Lebih jauh Minami 

juga berhasil membuktikan bahwa intervensi dengan antioksidan terbukti dapat 

mengurangi efek ototoksik tersebut pada model binatang.19  

Pada penelitian Huang dkk pada tahun 2007 yaitu terapi ekstrak ginkgo biloba 

(EGb 761) terhadap tikus Wistar jantan dengan menggunakan ABR sebelum dan 3 

hari sesudah kemoterapi sisplatin didapatkan hasil penelitian bahwa ekstrak ginkgo 

biloba (EGb 761) dapat melindungi efek ototoksik kemoterapi sisplatin. Kelebihan 

pada penelitian ini dilakukan pemeriksaan pemeriksaan EPs (endocochlear 

potentials) dan pemeriksaan scanning electron microscopy pada kohlea, Kekurangan 

pada penelitian ini tidak dilakukan pemeriksaan DPOAE sehingga tidak dapat dinilai 

sel rambut luar kohlea. 20  
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Pada penelitian Cakil dkk pada tahun 2012 yaitu pada 20 tikus albino Wistar 

dengan pendengaran yang normal (dikonfirmasi dengan DPOAE) dengan dibagi 2 

kelompok yaitu 1 kelompok hanya mendapatkan sisplatin intraperitoneal saja dan 1 

kelompok lagi mendapatkan sisplatin dan ginko biloba secara intraperitoneal selama 

10 hari lalu dilakukan pemeriksaan DPOAE pada hari ke-10 dan ke-17 didapatkan 

hasil DPOAE yang lebih baik pada kelompok yang mendapatkan sisplatin dan ginkgo 

biloba. Kelebihan pada penelitian ini adalah penggunaan DPOAE untuk menilai 

telinga dalam sebelum dan sesudah pemberian kemoterapi sisplatin dan kekurangan 

pada penelitian ini tidak dilakukan pemeriksaan ABR. 29 

Rybak juga menyebutkan bahwa dalam usaha mencegah efek ototoksik akibat 

sisplatin dapat digunakan tiga macam golongan obat yaitu golongan neurotropik, anti 

apoptotik, dan antioksidan. Dari ketiga golongan tersebut anti apoptotik masih belum 

banyak digunakan selain karena belum banyak tersedia. 10 

Faktor ekonomi juga menjadi kendala karena harganya yang mahal. Golongan 

neurotropik dan antioksidan sudah digunakan secara luas di klinis dan ketersediaan 

serta harga juga terjangkau, namun melihat mekanisme terjadinya ototoksik akibat 

sisplatin maka golongan antioksidan dianggap sebagai golongan yang akan diteliti 

lebih lanjut karena sesuai dengan patogenesis dari ototoksik akibat sisplatin. 10  

Beberapa jenis antioksidan yang telah diteliti untuk mencegah efek ototoksik 

sisplatin antara lain Sodium thiosulphate, N-acetyl Cysteine (NAC), Lipoic acid, 
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amifostine, D-methionine, asam askorbat (vitamin C),alfa tokoferol dan ginkgo 

biloba.10  

      Hal yang perlu diperhatkan dari penggunaan antioksidan adalah ada dapat 

mengurangi efektifitas sisplatin. Sodium thiosulphate dan N-acetyl Cysteine (NAC), 

dapat beriteraksi dengan sisplatin dengan membentuk ikatan kovalen yang 

mengakibatkan sisplatin menjadi bentuk yang tidak aktif kemudian diekskresikan 

melalui ginjal sehingga efektifitas anti tumornya dapat terganggu. Amifostine 

meskipun dilaporkan dapat mencegah ototoksik pada penelitian binatang, ternyata 

tidak dapat memberikan hasil yang sama pada uji klinis pada manusia. 10  

      Lipoic acid dan D-methionine dilaporkan dapat mencegah efek ototoksik 

akibat sisplatin pada hewan coba namun belum ada laporan tentang uji klinis pada 

manusia dan keduanya belum digunakan secara luas secara klinis.10   

Efek neurotoksik dan ototoksik akibat sisplatin diperantarai oleh proses yang 

sama yaitu terbentuknya radikal bebas yang berlebihan. Dari penelitian terdahulu 

telah diketahui bahwa ginkgo biloba sudah terbukti mempunyai peran neuroprotektif 

terhadap efek neurotoksik akibat sisplatin pada manusia. Karena kesamaan dalam 

proses patofisiologi tersebut, diharapkan ginkgo biloba juga mempunyai peran 

otoprotektif terhadap efek ototoksik akibat siplatin pada manusia. Beberapa 

percobaan pada hewan telah berhasil membuktikan hal tersebut, namun masih 

diperlukan penelitian pada manusia untuk dapat memastikan peran otoprotektif 

ginkgo biloba terhadap efek ototoksik akibat sisplatin pada manusia.  
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2.1.1 Kohlea 

Kohlea adalah organ sensoris pendengaran yang berfungsi menerjemahkan 

rangkaian peristiwa auditori menjadi suatu pola rangsangan saraf yang 

menggambarkan stimulus suara dengan tepat. Kohlea berbentuk seperti rumah siput 

dengan panjang 3-3,5 cm dari dasar ke puncaknya. Didalamnya terdapat tiga ruangan 

yang terpisah yaitu skala media, skala vestibuli, dan skala timpani. 21 

 

 

 

 

Gambar 2. 2 Potongan melintang kohlear 

Dikutip dari Probst dkk 21 
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Gambar 2. 3 Organ korti 

Dikutip dari Probst dkk 21 

 

 

 

Organ korti adalah struktur dimana proses mendengar terjadi. Organ korti 

terletak di membran basilaris, dengan komponen penting sebagai berikut : 21 

1) Terowongan korti adalah suatu rongga yang berada pada celah yang terbentuk 

diantara sel rambut dalam dan sel rambut luar. Berisi kortilimfe, namun fungsinya 

masih belum diketahui dengan pasti. 21 

2) Sel rambut adalah reseptor penting dalam proses pendengaran, melakukan proses 

transduksi yang merubah energi suara menjadi energi listrik berupa impuls saraf. 

Sel rambut ada dua jenis, sel rambut dalam dan sel rambut luar. Sel rambut dalam 
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posisinya dalam deretan tunggal, sedangkan sel rambut luar posisinya dapat 

berada dalam tiga atau empat deret.  

 

Tabel 2. 1 Perbedaan sel rambut luar dan dalam 

Perbedaan  Sel rambut dalam  Sel rambut luar  

Jumlah total  3.500 12.000 

Deret  Satu deret Tiga sampai empat deret  

Lokasi  Sebelah medial dari terowongan 

korti  

Sebelah lateral dari terowongan 

korti 

Bentuk  Seperti botol labu  Silindris 

Persarafan  Sebagian besar serabut saraf 

aferen, sangat sedikit serabut 

saraf eferen 

Sebagian besar serabut saraf eferen, 

sangat sedikit serabut saraf aferen  

Perkembangan  Berkembang dini Berkembang lambat 

Fungsi  Sel pendengaran yang 

sebenarnya. Merubah informasi 

auditori menjadi impuls saraf   

Efektor / motor dari cohlear 

amplifier  

Kerentanan  Lebih tidak mudah  rusak Lebih mudah  rusak akibat obat 

ototoksik dan suara yang bising  

       Dikutip dari Dhingra PL22   
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Gambar 2. 4 Sel rambut luar dan dalam kohlea21 

      Dikutip dari Probst dkk21 

 

Sel rambut luar dan dalam mempunyai peranan utama dalam proses tranduksi 

energi mekanik (akustik) menjadi energi listrik (neural). Sel rambut sebenarnya 

adalah suatu reseptor mekanis yang dibagian atasnya terdapat beberapa stereosilia 

dengan panjangnya bervariasi. Beberapa stereosilia tersebut terletak dalam suatu 

deretan yang teratur, dimana stereosilia berderet dari yang terendah sampai ke yang 

tertinggi. Setiap stereosilia saling berhubungan dengan yang lainnya oleh sebuah 

fibril mendatar. Defleksi stereosilia kearah stereosilia yang paling panjang itulah 

yang akan menghasilkan rangsangan pada sel sensoris dan menghasilkan impuls 

auditori.21 

Sel rambut kohlea berperan penting dalam proses pendengaran sehingga 

kerusakan pada sel rambut akan menimbulkan gangguan dengar. 4 
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3) Sel penyangga terdiri dari sel Deiters, Hensen, dan Claudius. Sel penyangga yang 

penting adalah sel Deiter. Sel Deiter terletak diantara sel rambut luar. Sel Hensen 

terletak di sebelah luar dari sel Deiter.21 

4) Membran tektorial terdiri dari matrik gelatinus dengan serat yang halus. Terletak 

diatas organ korti. Gaya gesek antara sel rambut dan membran tektorial inilah 

yang menghasilkan stimulus pada sel rambut. 21 

Fungsi kohlea dapat dibedakan lebih lanjut menjadi : 22  

1) Fungsi makromekanikal terjadi dalam struktur cairan telinga dalam, terutama 

berhubungan analisis frekuensi. Proses transduksi diawali dengan proses 

penghantaran suara dari telinga tengah oleh gerakan piston kaki stapes dalam 

fenestra foreamen ovale yang kemudian menggerakan perilimfe di sekitar sekat 

kohlea. Energi akustik ini diteruskan melalui cairan perilimfe pada skala vestibuli 

yang berhubungan dengan skala timpani melalui helikoterma, sehingga 

menimbulkan pergeseran membran basilaris.  

Pola pergeseran membran basilaris berbentuk gelombang berjalan (travelling 

wave) dengan amplitudo maksimal yang berbeda sesuai dengan besar frekuensi 

stimulus yang diterima. Gerak gelombang yang dihasilkan oleh bunyi frekuensi tinggi 

(10kHz) mempunyai pergeseran maksimum pada bagian basal kohlea sedangkan 

bunyi frekuensi rendah (125Hz) mempunyai pergeseran maksimal lebih ke arah apeks 

kohlea, sedangan gelombang yang dihasilkan oleh frekuensi sangat rendah dapat 

melewati bagian basal maupun apeks membran basilaris. 4  
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Gambar 2. 6 Cohlear amplifier 

 Dikutip dari Probst dkk21 

 

  

 

2) Fungsi mikromekanikal  terjadi pada level seluler, terutama berhubungan 

dengan amplifikasi. Mekanisme amplitudo maksimal pada gerakan 

gelombang mekanik membran basilaris melibatkan sel rambut luar yang dapat 

meningkatkan atau mempertajam puncak gelombang berjalan dengan 

meningkatkan aktivitas membran basilaris pada frekuensi tertentu. 21  

 

 

 

 

 

 

 

Dikutip dari Probst dkk21 

Gambar 2. 5 Travelling wave 



27 

 

 

 

 

Peningkatan gerakan ini disebut cohlear amplifier yang  memberi kemampuan 

sangat baik pada telinga untuk menyeleksi frekuensi, telinga menjadi sensitif dan 

mampu mendeteksi suara yang lemah. Adanya proses cohlear amplifier tersebut 

didukung oleh fenomena emisi otoakustik yaitu bila telinga diberi rangsangan akustik 

yang dapat memberikan pantulan energi yang lebih besar dari rangsangan yang 

diberikan, faktor yang memberi kontribusi pada cohlear amplifier gerakan sel rambut 

luar, sifat mekanik stereosilia, dan membran tektorial.22 

 

2.1.2 Fisiologi Pendengaran 

Sistem pendengaran dapat dibagi dalam empat bagian yaitu telinga luar, 

telinga tengah, telinga dalam, dan sistem saraf pendengaran disertai pusat 

pendengaran di otak. 28 

Telinga luar berperan pasif tetapi sangat penting dalam proses pendengaran. 

Daun telinga berfungsi mengumpulkan suara dan mengetahui lokasi datangnya suara, 

sedangkan kanalis akustikus eksternus karena bentuk dan dimensinya bersifat 

resonator sehingga dapat menambah intensitas bunyi dalam rentang frekuensi 2-4 

kHz sebesar 10-15 dB. 28 

Telinga tengah dengan tulang pendengarannya membentuk sistem pengungkit 

untuk menghantarkan suara dari membran timpani ke fenestra ovale. Transmisi energi 

suara melalui telinga tengah ke telinga dalam diawali dengan membran timpani yang 
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menggerakkan maleus. Membrana timpani menampung getaran suara dari telinga 

luar, bekerja sebagai fibrator dan menjaga agar getaran suara tidak langsung 

mengenai jendela bundar. Menurut Von Bekesy, pada frekwensi sampai 2400 Hz 

membrana timpani bergerak menyerupai gerakan piston, dimana pinggir atas 

membrana timpani dekat sulkus timpani sebagai engsel sumbu putar dan pinggir 

bawah melakukan gerakan paling besar mengelilingi sumbu putar. Pada frekwensi 

tinggi diatas 2400 Hz membrana timpani kehilangan kelenturannya sehingga 

gerakannya menjadi segmental. 28 

Tulang-tulang pendengaran ( maleus, inkus dan stapes yang satu sama lainnya 

dihubungkan oleh sendi) merupakan tranformer mekanik energi suara yang 

menyalurkan vibrasi suara dari membrana timpani ke kohlea. Sebagaimana diketahui 

bahwa cairan yang terdapat di telinga dalam merupakan tahanan akustik yang lebih 

besar dibandingkan dengan membrana timpani dan telinga tengah. Bila gelombang 

bunyi yang ditransmisikan melalui udara mencapai cairan, 99,9% dari energinya akan 

direfleksikan. Hanya 0,1% yang menglami transmisi, sehingga terjadi kehilangan 

energi sebanyak 30 dB. Salah satu fungsi dari membrana timpani dan telinga tengah 

itu adalah menghilangkan perbedaan tersebut. Konstruksi tulang pendengaran yang 

sedemikian rupa ini menyalurkan fibrasi suara dari membrana timpani yang lebih luas 

(17-20x dibandingkan kaki stapes) ke dataran kaki stapes yang lebih kecil tetapi lebih 

kuat gerakannya untuk menyalurkan gerakannya ke perilimfe disebut sebagai proses 

impedance matching. Dalam proses ini energi akustik suara di udara secara efisien 
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diubah menjadi energi vibrasi alam cairan perilimfe kohlea. Tanpa adanya aksi 

perubahan ini hanya sebagian kecil dari energi suara yang akan sampai di kohlea. 28 

Lengan maleus dan prosesus longus inkus bergerak bersama-sama karena 

sendi maleoinkus terfiksasi, sebaliknya sendi inkus stapes sangat fleksibel. Tulang 

pendengaran ini dapat meningkatkan kekuatan amplifikasi sebesar 1,3x. Jadi secara 

teoritis terjadi total penambahan transformasi sebanyak 25-30dB. 28 

Selanjutnya gerakan membran timpani akan menyebabkan stapes bergerak 

seperti piston di dalam fenestra ovale dan perubahan tekanan yang diakibatkannya 

akan dihantarkan melalui perilimfe ke sekat kohlea kemudian keluar melalui fenestra 

rotundum. Transmisi tekanan akan mengakibatkan sekat kohlea menggelembung ke 

atas dan ke bawah, serta akan mengakibatkan sel rambut di dalam organ korti 

merangsang saraf auditorius. 28 

Sel rambut luar dan dalam mempunyai peranan utama dalam proses 

transduksi energi mekanik (akustik) ke dalam energi listrik (neural). Proses 

transduksi diawali dengan pergeseran (naik turun) membran basilaris sebagai respons 

terhadap gerakan piston kaki stapes dalam fenestra ovale akibat energi akustik yang 

kemudian menggerakkan perilimfe di sekitar sekat kohlea. Bila stapes bergerak ke 

dalam dan keluar dengan cepat, cairan tidak semuanya melalui helikotrema, 

kemudian ke foramen rotundum dan kembali ke foramen ovale diantara dua getaran 

yang berurutan. Sebagai gantinya gelombang cairan mengambil cara pintas melalui 

membran basilaris menonjol bolak balik pada setiap getaran suara. Pola pergeseran 
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membran basilaris membentuk gelombang berjalan (traveling wave). Karena 

membran basilaris lebih kaku di daerah basis daripada di apeks dan kekakuan tersebut 

didistribusikan secara terus menerus, maka traveling wave selalu bergerak dari basis 

ke apeks. Amplitudo maksimum membran basilaris bervariasi tergantung stimulus 

frekuensi. Gerak gelombang membran basilaris yang dihasilkan oleh suara dengan 

frekuensi tinggi amplitude maksimumnya jatuh di dekat basal kohlea, sedangkan 

gelombang akibat suara dengan frekuensi rendah amplitudo maksimumnya jatuh di 

daerah apeks. Gelombang akibat suara frekuensi tinggi tidak dapat mencapai apeks 

kohlea, tetapi gelombang akibat suara frekuensi rendah dapat bergerak di sepanjang 

membran basilaris. Jadi setiap frekuensi suara menyebabkan corak gerakan yang 

tidak sama pada membran basilaris sesuai dengan tonotopically organ korti  dan ini 

merupakan cara untuk membedakan frekuensi. 28 

Mekanisme amplitudo maksimal pada gerakan gelombang mekanik membran 

basilaris melibatkan sel rambut luar yang dapat meningkatkan gerakan membran 

basilaris. Peningkatkan gerakan ini disebut cochlear amplifier yang memberi 

kemampuan sangat baik pada telinga untuk menyeleksi frekuensi, telinga menjadi 

sensitif dan mampu mendeteksi suara yang lemah. Adanya proses cochlear amplifier 

tersebut didukung oleh fenomena emisi otoakustik yaitu bila telinga diberi 

rangsangan akustik yang dapat memberikan pantulan energi yang lebih besar dari 

rangsangan yang diberikan. Faktor yang memberi kontribusi pada cochlear amplifier 

gerakan sel rambut luar, sifat mekanik dari stereosilia, dan membran tektorial. 28 
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Stereosilia sel rambut sangat penting untuk proses mekanotransduksi. 

Stereosilia adalah berkas serabut aktin yang membentuk pipa dan masuk ke dalam 

lapisan kutikular. Membengkoknya stereosilia kearah stereosilia yang lebih tinggi 

mengakibatkan terjadinya peregangan pada serabut  tip link yang berada pada puncak 

stereosilia yang mengakibatkan terjadinya pembukaan pintu ion pada puncak 

stereosilia, menimbulkan aliran arus (K+) ke dalam sel sensoris. Aliran kalium timbul 

karena terdapat perbedaan potensial endokohlea +80 mV dan potensial intraselular 

negatif pada sel rambut, sel rambut dalam -45 mV dan sel rambut luar -70 mV. Hal 

tersebut menghasilkan depolarisasi intraselular yang menyebabkan kalium mengalir 

termasuk kalsium ke dalam sel rambut, kemudian terjadi pelepasan transmiter kimia 

dari ruang presinaps yang berada pada dasar sel rambut ke ruang sinaps dan akan 

ditangkap oleh reseptor serabut afferent n. VIII menghasilkan potensial aksi yang 

akan diteruskan ke serabut n. VIII menuju nukleus kohlearis. 28  

Pada saat kohlea mendapat stimulasi suara, maka akan terjadi perubahan 

gerakan stereosilia yang diakibatkan terjadinya proses traveling wave pada membrane 

basilaris yang mengakibatkan terjadinya pergerakan sel rambut kohlea kearah 

stereosilia yang paling tinggi (depolarisasi) yang diikuti oleh terbukanya ion channels 

serabut aktin pada puncak stereosilia sehingga terjadi Influx kalium yang 

mengakibatkan terjadinya perubahan potensial intrasellular. Hal ini tercatat sebagai 

cochlear microphonic dan summating potential. Kedua hal ini akan tercatat pada 

berbagai bagian kohlea yang mempunyai frekuensi yang berbeda. Potensial 
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maksimum yang terjadi akan dicatat pada tiap frekuensi yang mencapai titik 

maksimal amplitudo. cochlear microphonic dan summating potential  ini proses 

utamanya terjadi pada sel rambut luar. Stimulasi pergerakan stereosilia pada sel 

rambut dalam sebagian besar dipengaruhi oleh pergerakan cairan. 28 

Endolimf yang diakibatkan oleh pergerakan sel rambut luar, sedangkan 

pergerakan membran basilaris mempunyai pengaruh yang lebih kecil terhadap 

pergerakan sel rambut dalam. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa cochlear 

microphonic pada sel rambut luar dapat mencerminkan keadaan pada kohlea. 

Kerusakan pada sel rambut luar kohlea secara total akan membuat penurunan 

pendengaran sekitar 60 dB, sehingga pada pemeriksaan OAE tidak akan memberikan 

respons. 28 

 

2.1.3 Sisplatin  

Sisplatin adalah obat kemoterapi yang digunakan secara luas sebagai terapi 

untuk keganasan kepala dan leher, paru-paru, testikular, ovarium, kandung kemih. 

Sisplatin (cis-diamminedichloroplatinum) sering digunakan karena efektifitasnya 

untuk terapi keganasan terutama tumor ganas stadium lanjut dan sudah mengalami 

metastasis. Penggunaan sisplatin dibatasi oleh efek sampingnya berupa nefrotoksik, 

neurotoksik, mual, muntah, mielosupresi, dan ototoksik.4,9 

Sisplatin pertama kali disintesis oleh Peyrone pada tahun 1845, dikenal 

sebagai peyrone’s chloride. Sisplatin mulai digunakan sebagai obat kemoterapi pada 
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tahun 1960 pada percobaan binatang. Struktur molekul sisplatin terdiri atas atom 

platinum yang dikelilingi oleh dua atom klorin dan dua grup amonia dalam 

konfigurasi cis.4,23 

 

 

Gambar 2. 7 Struktur kimia sisplatin 

                        Dikutip dari Barabas dkk23 

 

 

Sisplatin adalah zat yang cepat bereaksi dengan sifat elektrofilik/oksidasi. 

Sisplatin mengalami hidrolisis didalam air dan melepaskan ion klorida, juga mengikat 

molekul air membentuk kompleks monohidrat. Mono aqua sisplatin (bentuk proton 

dari kompleks monohidrat) terisi ion positif dan sangat reaktif.23 

Sisplatin merupakan molekul kecil yang tidak mengandung ion sehingga 

dapat berdifusi. Sisplatin diduga masuk ke dalam sel dengan cara difusi pasif. 

Konsentrasi obat yang tinggi akan meningkatkan proses difusi sehingga konsentrasi 

obat di target organ akan meningkat.23  

Adanya suatu membran (membran kapiler) akan menghambat difusi. Kapiler 

yang ada di sistem saraf pusat memiliki ikatan yang sangat kuat sehingga tidak semua 

zat dapat melewatinya. Kapiler di telinga dalam disebut sawar darah perilimfe. Laurel 



34 

 

 

dan Jungnelius menemukan bahwa peningkatan konsentrasi obat lebih lambat di 

perilimfe dibandingkan di plasma atau  cairan serebrospinal. Hal tersebut yang 

menyebabkan perbedaan efek samping ototoksik antara beberapa kompleks platinum. 

Efek sisplatin terhadap telinga dalam juga dipengaruhi oleh ukuran molekul sisplatin 

yang kecil sehingga dapat menembus sawar darah perilimfe.23  

Mekanisme anti tumor sisplatin tidak spesifik pada siklus sel namun 

melibatkan reaksi hidrolisis didalam sel tumor, pembentukan ikatan kovalen dengan 

DNA pada basa purin di posisi N7 (nucleoside 7) untuk membentuk crosslinks 

intrastrend dan interstrand dan juga melalui pembentukan radikal bebas. Kemudian 

sejumlah jalur sinyal akan diaktifkan untuk menimbulkan kerusakan DNA, antara 

lain jalur Mitogen-activated Protein Kinase (MAPK) atau Jun N-terminal Kinase 

(JNK). Kematian sel yang terjadi terutama akibat apoptosis, meskipun sebagian ada 

juga yang mengalami nekrosis.23 

 

Tabel 2. 2 Perbedaan Nekrosis dan Apoptosis 

Perbedaan Nekrosis Apoptosis 

Stimulus Hipoksia, toksin Kondisi fisiologis dan patologis 

Ukuran sel Membesar (edema) Mengkerut (shrinkage) 

Gambaran histologi Pembengkakan sel, nekrosis 

koagulasi 

Sel tunggal, kondensasi chromatin, 

apoptotic bodies 

Nukleus Pykonosiskaryorrhexiskaryolysis Fragmentasi ke nukleus 

Membran plasma Rusak Intak, berubahnya struktur terutama 
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lemak 

Isi sel Digestif enzim Intak 

Kerusakan DNA Random dan difus Internukleosom 

Mekanisme Deplesi ATP, kerusakan membran Aktivasi gen, endonuklease dan 

protease 

Reaksi jaringan Inflamasi Tidak inflamasi, fagosit dari apoptotic 

bodies 

Dikutip dari Barabas dkk23 

 

Sisplatin tersedia dalam bentuk injeksi intravena. Dosis sisplatin adalah 20 

mg/m2 perhari selama 5 hari atau 100 mg/m2, diberikan sekali setiap 3 minggu. 

Sisplatin dosis tinggi (100-120 mg/m2 luas permukaan tubuh) berhubungan dengan 

kejadian ototoksik 23  

Eliminasi sisplatin bersifat bifasik, setelah pemberian intravena secara cepat 

akan terjadi eliminasi awal sisplatin dengan waktu paruh 25-50 menit dan eliminasi 

lambat dengan waktu paruh sampai dengan 5 hari, terutama dieksresikan melalui 

ginjal dan hanya sedikit sekali yang melalui fekal.19 Lebih dari 90% sisplatin di 

dalam darah akan berikatan dengan protein plasma. Konsentrasi sisplatin yang tinggi 

ditemukan di ginjal, hati, usus, dan testis tapi penetrasinya buruk ke sistem saraf 

pusat.23  

Sisplatin dominan dalam plasma dengan kadar rendah kompleks monohidrat 

menjadi meningkat dan hal inilah yang menyebabkan sitotoksik. Target utama 

sisplatin adalah DNA sel. Konfigurasi platinum akan menjadi elektrofilik yang kuat 
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dan membentuk ikatan kovalen dengan alkylating-DNA. Atom nitrogen 7 pada 

guanin terutama membentuk ikatan kovalen sehingga sisplatin dapat membentuk 

interstrand dan intrastrand crosslink dengan DNA.23  

Sisplatin yang menempel pada DNA akan menghambat replikasi dan 

transkripsi, menghentikan siklus sel, mencegah perbaikan DNA dan menginduksi 

kematian sel melalui apoptosis. Pemecahan rantai DNA yang disebabkan ikatan 

platinum dapat menyebabkan ikatan dengan beberapa kelas protein yang merubah 

DNA.23 

Target selular sisplatin lainnya adalah DNA mitokondria, membran 

fosfolipida, merubah formasi mikrotubuler, dan merusak sitoskeleton. Hipotesis 

utama mengenai sitotoksik sisplatin adalah pembentukan reactive oxygen species 

(ROS) yang berlebihan yang merupakan suatu radikal bebas, menyebabkan terjadinya 

ketidakseimbangan dalam sel sehingga terjadi kerusakan dalam sel, termasuk di 

telinga dalam yang dapat diperberat dengan stres yang lain seperti suara bising.23  

Secara normal sel memproduksi radikal bebas pada proses respirasi 

mitokondria dan proses oksidasi enzimatik. Produksi radikal bebas yang berlebihan 

akan meningkatkan superoksida sehingga terbentuk hidrogen peroksida. Jika 

hidrogen peroksida bereaksi dengan katalisator akan membentuk radikal hidroksil 

yang menimbulkan peroksidasi sehingga terbentuk 4-hydroxynonenal yang berefek 

negatif langsung pada protein, lemak, DNA serta meningkatkan oksidasi protein dan 
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peroksidasi lemak yang akan menimbulkan kerusakan DNA dan menyebabkan 

apoptosis.23   

Sisplatin juga dapat meningkatkan jumlah radikal bebas melalui proses 

induksi reactive nitrogen species (RNS) seperti enzim nitric oxide. Akibat dari 

meningkatnya jumlah ROS dan RNS menyebabkan deplesi dari sistem antioksidan 

alami tubuh yang dilakukan oleh glutation dan enzim antioksidan lainnya (superoxide 

dismutase, catalase, glutathione peroxidase dan glutathione reductase) diseluruh 

tubuh dan juga pada kohlea sehingga menginduksi terjadinya apoptosis.23 

Kombinasi kemoterapi dengan sisplatin, bleomisin, etoposid, dan vinblastin 

memberikan efek kuratif sebesar 85% pada karsinoma testis stadium lanjut. Sisplatin 

memberikan respons yang tetap pada tumor kandung kemih, kepala, dan leher, 

endometrium, small cell carcinoma paru-paru, dan beberapa keganasan pada anak. 

Sisplatin juga memiliki sifat sensitisasi efek sitotoksik dan radioterapi.23 

Sisplatin terdistribusi secara luas ke seluruh tubuh dan konsentrasi tertinggi 

didapatkan di ginjal, hati, dan prostat. Sisplatin membentuk ikatan yang reversibel 

dengan protein plasma dan masih dapat dideteksi sampai dengan enam bulan setelah 

penghentian terapi. Dosis dan efektifitas sisplatin dan karboplatin dibatasi oleh efek 

samping yang ditimbulkan. Efek samping yang paling utama adalah nefrotoksik dan 

ototoksik yang tergantung pada dosis.23 
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Beberapa faktor risiko terjadinya ototoksisitas pada pemberian obat 

kemoterapi telah berhasil dikenali, antara lain dosis dan jumlah siklus terapi yang 

semakin tinggi, riwayat terapi radiasi pada daerah kepala sebelumnya, pasien dengan 

usia yang ekstrim, dehidrasi, pemberian obat ototoksik lainnya pada waktu bersamaan 

dan gagal ginjal.23 

Ototoksik akibat sisplatin berupa gangguan dengar sensorineural bilateral 

berat–sangat berat terutama pada frekuensi tinggi (diatas 8 kHz) yang dapat menjalar 

ke frekuensi rendah bila terapi diberikan dalam waktu lama. McKeage pada tahun 

1995 melaporkan gangguan dengar terjadi pada 75-100% pasien.9 

Gejala gangguan pendengaran dapat disertai atau tanpa tinitus. Gangguan 

dengar yang terjadi pada frekuensi tinggi bisa jadi tidak dikeluhkan oleh penderita 

karena belum menyebabkan gangguan komunikasi, namun jika terapi dilanjutkan 

maka frekuensi percakapan ikut terganggu dan pasien mulai mengeluhkan adanya 

gangguan komunikasi.9  

Sisplatin merusak sel rambut luar kohlea secara progresif dari basis ke apeks 

sehingga gangguan dengar sensorineural yang terjadi diawali pada frekuensi tinggi. 

Pada keadaan lanjut dimana hampir seluruh sel rambut luar kohlea rusak, frekuensi 

rendah juga dapat terpengaruh.9  
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Ototoksisitas sisplatin tidak terbatas pada sel rambut luar saja namun dapat 

juga mengenai sel rambut dalam dan sel penunjang berupa atrofi stria vaskularis, 

kolaps membran Reissner, dan degenerasi ganglion spiralis.9  

 

2.1.4 Ginkgo Biloba 

 Tumbuhan Ginkgo biloba termasuk dalam famili Ginkgoaceae adalah 

tumbuhan tertua dan bahkan disebut sebagai living fossil. Ekstrak daun Ginkgo 

mengandung flavonoid dan terpenoid, dua senyawa kimiawi penting yang banyak 

berperan dalam memodifikasi berbagai kelainan dan penyakit sistem kardiovaskuler. 

Khasiat terapi tumbuhan ini banyak sekali, antara lain :  menghambat kepikunan pada 

orang lanjut usia dan penyakit Alzheimer, gangguan kardiovaskuler, penenang, 

pembangkit syahwat, tinnitus, penyakit kelainan pada retina, kulit, antioksidan dan 

bahkan sebagai antibiotika. 11-12 

EGB 761 adalah ekstrak, standar terkonsentrasi daun ginkgo diproduksi 

oleh perusahaan Dr farmakologis Willmar Schwabe di Jerman. 

Sintesis dari produk ini EGB 761 standar memerlukan ekstraksi 27 langkah 

proses, yang dimulai dengan lima puluh kilogram daun dan menghasilkan 1 pound 

ekstrak (50:1 konsentrasi). Produk akhir mengandung flavonoid glikosida 24% 

(mengandung quercetin, kaempferol, isorhamnetin dll), 6% terpenoid 

(di mana 3,1% yang ginkgolides A, B, C, dan J, dan 2,9% adalah bilobalide), 5 - 

10% asam organik, dan unsur lainnya. Itu menyatakan bahwa EGB 761 tidak 
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mengandung aglikon ginkoflavone, biflavonoids, catechin (tanin), 

polyprenols, steroid, dan protein, namun, analisis independen oleh 

peneliti menunjukkan variasi dalam komposisi standar 

ekstrak. 26 

 

 

 

Gambar 2. 8 Struktur quercetin,kaempferol,isorhamnetin 

         Dikutip dari Chan P dkk(2007) 26 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 9 Struktur ginkgolides dan bilobalide 

                                           Dikutip dari Chan P dkk26 
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Ginkgo biloba juga sebagai antioksidan bermanfaat untuk umur panjang dan 

anti-penuaan. Winter melaporkan bahwa 344 tikus jantan Fischer di EGB 761 (50 mg 

/ kg / hari dalam air minum) untuk kehidupan memiliki tingkat kelangsungan hidup 

secara signifikan lebih tinggi dibandingkan kontrol. Efeknya mungkin terkait dengan 

stres oksidatif berkurang dan produksi radikal bebas. Telah diusulkan bahwa penuaan 

sel postmitotic adalah karena kerusakan sel dan jaringan yang disebabkan oleh radikal 

bebas dan bahwa mitokondria DNA (mtDNA), khususnya, adalah target utama dari 

radikal bebas. Lesi oksidatif diperkirakan menjadi kontributor penting untuk penuaan. 

Memang, lesi oksidatif mtDNA telah terbukti menumpuk dengan usia pada jaringan 

manusia dan hewan pengerat. Pengobatan dengan EGB 761 (100 mg / kg dalam air 

minum setiap hari selama 3 bulan) sebagian mencegah perubahan morfologi serta 

indeks oksidatif. 26 

Ginkgo biloba juga sebagai antitumor. Ekstrak daun ginkgo biloba (100 mg / 

kg) diberikan sebelum iradiasi transplantasi fibrosarcoma pada tikus C3H 

radiosensitivitas meningkat pada sel tumor. Pertumbuhan tumor dihambat dan tidak 

ada peningkatan radiasi kerusakan pada jaringan normal. Radiosensitivitas dari sel-sel 

tumor meningkat mungkin dikarenakan meningkatkan aliran darah tumor dan 

penurunan fraksi hipoksia di tumor. Aktivitas antikarsinogenik flavonoid juga telah 

dilaporkan Agha dan kawan-kawan melaporkan bahwa ekstrak ginkgo biloba 
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berperan efek chemopreventive yang menguntungkan terhadap karsinogenesis 

lambung pada tikus. 26 

Ginkgo biloba juga sebagai antioksidan yaitu secara tidak langsung 

menghambat pembentukan radikal bebas. Ekstrak daun ginkgo biloba  dapat 

menghasilkan  spesies oksigen reaktif (ROS) seperti hidroksil radikal (OH ˙), peroxyl 

radikal (ROO ˙), anion superoksida radikal (O2- ˙) oksida, nitrat radikal (NO ˙), 

hidrogen peroksida (H2O2), dan ferryl ion spesies. Ekstrak daun ginkgo juga dapat 

meningkatkan aktivitas enzim antioksidan seperti distmutase superoksida (SOD), 

glutathione peroxidase, katalase, dan / atau heme oxygenase-1-, sehingga secara tidak 

langsung berkontribusi sebagai antioksidan. Ekstrak daun ginkgo biloba 

meningkatkan ekspresi enzim mitokondria seperti dehydrogenases NADH, yang 

dapat mempengaruhi generasi ROS dalam mitokondria. Ini adalah perlindungan 

terhadap uncoupling fosforilasi oksidatif, sehingga meningkatkan tingkat ATP 

mengatur metabolisme energi. Itu konstituen utama terlibat dalam semua tindakan ini 

adalah flavonoid (Quercitin dan kaempferol) dan terpenoid (ginkgolides dan 

bilobalide),di mana masing-masing memberikan kontribusi antioksidan properti 

berbeda. Flavonoid diketahui mempunyai efek penghambatan enzim siklooksigenase-

2, yang merupakan bagian dari sintesis prostaglandin, dan penghambatan untuk 

mengurangi karsinogenesis kolon. Bilobalide tersebut meningkatkan kegiatan dari 

enzim antioksidan (SOD dan katalase) dan meningkatkan viabilitas sel. Namun, 

proanthocyanidins (hadir di sekitar 7% dalam daun Ginkgo ekstrak) hadir dalam 
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mengikat ekstrak daun seluruh protein dan menonaktifkan antioksidan  enzim seperti 

katalase, peroksidase glutation, dan laktat dehidrogenase. Oleh karena itu, kehadiran 

proanthocyanidins dapat menghambat antioksidan efek dari ekstrak daun Ginkgo. 27 

Ginkgo biloba juga mempunyai efek antikanker efek. 

Ekstrak daun Ginkgo dikenal untuk menunjukkan tindakan chemopreventive di 

berbagai tingkat dengan antioksidan, sifat antiangiogenic, dan pengaruh 

ekspresi. Ekstrak daun ginkgo biloba mempunyai kemampuan antioksidan untuk 

meningkatkan toleransi seluler terhadap stres oksidatif serta untuk mengurangi 

angiogenesis, yaitu pembentukan pembuluh darah yang diperlukan untuk 

metastasis tumor. Oksida nitrat (NO) yang terlibat dalam perkembangan kanker juga 

tampaknya diselesaikan melalui para terpenoid dari ekstrak daun Ginkgo dengan 

mengubah ekspresi NO enzim sintase. Selain itu, ekstrak daun ginkgo diketahui 

mempengaruhi ekspresi gen terlibat dalam proliferasi sel, diferensiasi sel, dan 

apoptosis pada tingkat mRNA di payudara dan model kanker kandung kemih 

sehingga memberikan efek antikanker. 27 

 Ginkgo biloba ini mempunyai kemampuan untuk meningkatkan aliran darah 

ke otak, memperbaiki sirkulasi perifer, dan inhibitor Platelet activating factor. Sistem 

pembekuan darah memainkan peran sebagai pengobatan gangguan pendengaran 

akibat trauma akustik. Ginkgo biloba juga berfungsi menghambat mediator inflamasi 

TNFα dan IL6. Fungsi lain dari ginkgo biloba adalah dapat mencegah kerusakan 

membran sel akibat radikal bebas. Menurut Paul Smith ginkgo biloba berfungsi 



44 

 

 

meningkatkan aktivitas enzim Na,K-ATPase yang berfungsi mengembalikan 

keseimbangan ion Na dan ion K, dan dapat juga berfungsi memperbaiki Ca-channel 

sehingga konsentrasi ion Ca di dalam kohlea menjadi normal. Senyawa flavonoid 

pada ginkgo biloba berfungsi untuk vasodilatasi pembuluh darah dan antioksidan. 

Senyawa terpenoid pada ginkgo biloba berfungsi untuk vasodilatasi pembuluh darah 

dan inhibitor Platelet activating factor. Menurut Alessandra F dkk, mengatakan 

bahwa ginkgo biloba dapat menghambat pembentukan neurotransmiter glutamat yang 

berlebihan. 11-12 

 Ekstrak ginkgo biloba tidak menimbulkan teratogenik dan tidak karsinogenik. 

Efek samping dari penggunaan biloba sangat jarang, dilaporkan mempunyai efek 

samping bila penggunaan berturut-turut selama lebih dari enam bulan. Ekstrak ini bila 

dikonsumsi akan mempunyai kadar puncak di plasma 2 sampai 3 jam. Metabolit dari 

ekstrak ini akan dikeluarkan melalui urin. Pemberian ekstrak ini tidak menimbulkan 

peningkatan enzim di hati.12 

Studi menunjukkan bahwa risiko relatif rendah dikaitkan dengan konsumsi 

produk daun ginkgo biloba. Sesekali efek samping dengan konsumsi berlebihan dari 

ekstrak daun ginkgo biloba telah dilaporkan yang meliputi gangguan pencernaan, 

sakit kepala, pusing, perdarahan, reaksi alergi kulit, dan sesekali reaksi anafilaksis 

(hanya dengan pemberian intravena). 27 

Perdarahan atau perdarahan yang berlebihan yang disebabkan oleh ekstrak 

daun ginkgo biloba adalah karena efek penghambatan pada PAF. Pada tingkat dari 
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120 sampai 240 mg /hari EGB 761 tidak memiliki efek yang signifikan pada tindakan 

PAF antagonis. Namun, dosis yang lebih besar dari 100 kali dilaporkan menyebabkan 

perdarahan pada kelinci dan manusia. Karena efeknya pada PAF, ginkgo telah 

dikenal untuk berinteraksi dengan obat antikoagulan, meskipun Jiang dan 

lain tidak melihat efek signifikan pembekuan dari Ginkgo pada subyek yang sehat. 27 

Komponen lain dari ekstrak daun Ginkgo adalah ginkgolic yang bersifat asam 

(fenol alkil), dianggap beracun. Ginkgolic terdiri bilobol, cardanols, cardols, dan 

ginkgol dan diketahui menyebabkan gastrointestinal dan reaksi alergi.27 

 

2.1.5 Ototoksisitas  

Ototoksisitas didefinisikan sebagai kerusakan pada struktur kohlea dan atau 

vestibuler di telinga akibat paparan zat kimia. Ototoksisitas didefinisikan oleh 

American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) dan the National Cancer 

Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) sebagai :7 

 Penurunan sebesar 20 dB atau lebih pada audiometri nada murni pada satu 

frekuensi 

 Penurunan sebesar 10 dB atau lebih pada pada dua frekuensi yang berdekatan 

 Tidak ada respons pada pemeriksaan dengan OAE atau BERA pada 3 kali 

pemeriksaan berulang dimana sebelumnya ada respons 

     Adapun derajat ototoksisitas didefinisikan oleh CTCAE dan Brock sebagai 

berikut:7 
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CTCAE :  

 Derajat 1: ambang dengar turun 15-25 dB dari pemeriksaan sebelumnya (satu  

tahun), dirata-rata pada 2 atau lebih frekuensi yang berurutan.   

 Derajat 2: ambang dengar turun 25-90 dB dari pemeriksaan sebelumnya (satu  

tahun), dirata-rata pada 2 atau lebih frekuensi yang berurutan.   

 Derajat 3: penurunan pendengaran yang membutuhkan intervensi alat bantu 

dengar ( >20 dB bilateral pada frekuensi percakapan, >30 dB unilateral pada 

frekuensi percakapan)   

 Derajat 4: penurunan pendengaran yang membutuhkan intervensi alat bantu 

dengar dan implan kohlea.   

 

 

Brock’s : 7 

 Derajat 0 : ambang dengar kurang dari 40 dB pada semua frekuensi 

 Derajat 1 : ambang dengar > 40 dB pada frekuensi 8.000 Hz  

 Derajat 2 : ambang dengar > 40 dB pada frekuensi 4.000-8.000 Hz  

 Derajat 3 : ambang dengar > 40 dB pada frekuensi 2.000-8.000 Hz  

 Derajat 4 : ambang dengar > 40 dB pada frekuensi 1.000-8.000 Hz  

     Pada penelitian ini definisi kejadian ototoksisitas dari CTCAE digunakan, namun 

derajat ototoksisitas dievaluasi berdasarkan kriteria dari Brock karena sesuai untuk 

digunakan pada desain penelitian ini.  
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2.1.6 Radikal Bebas  

Radikal bebas adalah elektron yang tidak berpasangan dan dapat bereaksi 

merusak preotein sel, DNA, dan lemak. Radikal bebas terdiri dari 2 kelompok besar 

yang berasal dari oksigen dan nitrogen yaitu : Reactive Oxygen Species (ROS) dan 

Reactive Nitrogen Species (RNS). Superoxide (O2
-) dan hydroxyl (OH-) adalah contoh 

dari ROS. Namun istlah ROS juga digunakan untuk menyebut non-radical yang 

berasal dari oksigen seperti hydrogen peroxide (H2O2), ozone (O3), hypochlorus acid 

(HOCl) dan oksigen tunggal. Nitric oxide (NO-) dan nitrogen dioxide (NO2
-)  adalah 

RNS.25  

Radikal bebas ini pembentukannya dapat dihambat oleh antioksidan yang 

merupakan zat yang mencegah terjadinya proses oksidasi dengan cara membuang 

radikal bebas dengan proses katalisasi 25 

Tubuh memiliki antioksidan alami yaitu : 25 

1) Superoxide dismutase (SOD) yang menghilangkan superoksida (O2
-) 

2) Catalase yang merubah H2O2 menjadi air (H2O)dan oksigen (O2) 

3) Glutathione peroxidase yang membantu proses pembuangan H2O2 dan 

mencegah terbentuknya hydroxyl radical (OH-) 
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Gambar 2. 10 Sistem antioksidan alami tubuh 

Dikutip dari S.A McGee dkk25 

 

Macam-macam antioksidan : 

1) antioksidan gizi yang diturunkan seperti asam askorbat (vitamin C), 

tokoferol dan tokotrienol (vitamin E),karotenoid,dan lainnya 

senyawa dengan berat molekul rendah seperti glutathione dan 

asam lipid. 

2) enzim antioksidan misalnya superoksida dismutase, glutathione 

peroksidase,dan glutation reduktase, yang mengkatalisis bebas 

reaksi pendinginan radikal 
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3) protein mengikat logam seperti feritin, laktoferin, albumin, dan 

ceruloplasmin yang mengikat bebas besi dan tembaga ion yang 

mampu mengkatalis reaksi oksidatif. 

4) Banyak fitonutrien antioksidan lain yang hadir dalam berbagai 

berbagai makanan nabati 

Radikal bebas seperti hydroxyl radical (OH-) dan nitric oxide (NO-)  bersifat 

sitotoksik secara langsung. Hal ini bermanfaat ketika tubuh melawan mikroorganisme 

namun dapat merusak bila jumlahnya tidak terkontrol. Stres oksidatif dapat 

menyebabkan kerusakan pada tiga struktur utama yaitu DNA, protein sel, dan 

lemak.25 

Radikal bebas terbentuk dan hilang dalam waktu singkat sehingga sulit 

dipelajari pada penelitian in-vivo (pada manusia). Proses deteksi radikal bebas secara 

langsung dapat dilakukan dengan proses electron spin resonance, namun prosesnya 

rumit dan biayanya sangat mahal. Beberapa cara untuk mengukur perubahan 

kandungan antioksidan adalah dengan mengukur kadar SOD, gluthathione atau 

vitamin E dalam tubuh, namun hasilnya tidak konsisten.25  

 

2.1.7 Audiometri  

Audiometri adalah suatu cara untuk mengetahui fungsi pendengaran. 

Pemeriksaan audiometri dapat mendeteksi, mengetahui  lokasi, jenis, dan derajat dari 

suatu gangguan dengar. Pemeriksaan audiometri dapat berfungsi sebagai suatu alat 
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skrining  atau diagnostik. Skrining dilakukan pada sekelompok populasi untuk 

mendeteksi adanya suatu gangguan dengar yang belum terdeteksi. Sedangkan fungsi 

diagnostik adalah apabila audiometri dilakukan pada pasien yang dicurigai atau sudah 

diketahui sebelumnya memiliki gangguan dengar. 24 

Audiometri dapat diklasifikasikan menjadi behavioral audiometry dan 

objective audiometry. Behavioral audiometry adalah pemeriksaan pendengaran yang 

hasilnya didapatkan dari respons aktif subjek yang diperiksa, sehingga membutuhkan 

kerjasama yang baik antara pemeriksa dan yang diperiksa. Audiometri objektif adalah 

pemeriksaan pendengaran yang tidak membutuhkan respons aktif karena 

menggunakan parameter terukur yang diperoleh sebagai respons fisiologis dari 

terperiksa. 24 

Yang termasuk pemeriksaan behavioral audiometry antara lain audiometri 

nada murni, audiometri tutur, noise audiometry. Yang termasuk audiometri objektif 

antara lain audiometri impedan, timpanometri, reflek akustik, emisi otoakustik, 

auditory evoked brain-stem potentials. 24 

Apabila seseorang menderita suatu penyakit atau keadaan yang 

mengakibatkan gangguan fungsi suatu organ maka dia disebut mengalami penurunan 

fungsi, namun gangguan ini dapat muncul atau tidak muncul secara klinis. Ketika 

penurunan fungsi tersebut menurunkan kemampuan seseorang dalam melakukan 

aktivitas yang dianggap normal oleh orang banyak maka dia disebut telah mengalami 

keterbatasan. Apabila keterbatasan kemampuan tesebut membatasi peran sosial yang 
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diharapkan dari seseorang oleh masyarakat maka dia disebut telah mengalami 

kecacatan. 24 

 

Tabel 2. 3 Klasifikasi derajat gangguan dengar menurut WHO22 

Ambang dengar pada telinga yang lebih baik 

(perhitungan rata-rata dari frekuensi 500, 

1000,2000 dan 4000 Hz) 

Derajat gangguan dengar  

0-25 dB Normal 

26-40 dB Ringan 

41-60 dB Sedang 

61-80  Berat 

>80 Sangat berat 

     Dikutip dari Dhingra PL22 

 

 

 

2.1.8 Emisi Otoakustik  

Otoacoustic emission (OAEs) atau emisi otoakustik adalah salah satu metode 

audiometri objektif yang dapat digunakan untuk mengetahui fungsi sel rambut kohlea 

secara cepat dan objektif. OAEs sesungguhnya adalah suara dalam intensitas yang 

sangat lemah dihasilkan oleh sel rambut luar kohlea normal secara spontan ataupun 

dirangsang dan dapat diukur oleh mikrofon sensitif yang diletakkan di liang telinga 

luar dan dapat dianalisis oleh komputer. Suara yang dihasilkan oleh sel rambut luar 

kohlea ini berjalan dengan arah yang berlawanan dengan arah suara yang diterima 

oleh telinga pada proses mendengar. 22  
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Pada OAEs suara berasal dari sel rambut luar – membran basilaris – perilimfe 

– oval window – tulang pendengaran – membran timpani – liang telinga luar. OAEs 

dihasilkan oleh sel rambut luar kohlea normal, dan akan menghilang apabila sel 

rambut luar kohlea rusak sehingga OAEs dapat digunakan sebagi alat untuk 

mengevaluasi fungsi kohlea terutama fungsi cochlear amplifier. Jika didapatkan 

kelainan pada telinga tengah maka emisi otoakustik tidak dapat diukur dengan baik, 

OAEs tidak menghilang pada proses patologi yang terjadi pada saraf 

vestibulokohlearis selama fungsi kohlea masih normal.21 Hal ini membuktikan bahwa 

kohlea bukanlah suatu organ pendengaran yang bersifat pasif dalam proses 

pendengaran. Kerusakan total sel rambut kohlea dapat menyebabkan penurunan 

pendengaran sekitar 60 dB, sedangkan pada gangguan dengar sensorineural sebesar 

40-50 dB HL tidak akan memberikan respons pada pemeriksaan OAE. 22   

Secara umum OAEs dapat dibedakan menjadi dua yaitu OAEs yang diperoleh 

tanpa stimulus atau Spontaneous OAEs (SOAEs) dan OAEs yang diperoleh dengan 

stimulus atau Evoked OAEs. Spontaneous OAEs ditemui pada individu normal 

dimana gangguan dengar tidak lebih dari 30 dB, fungsi klinisnya kurang penting. 

Namun Spontaneous OAEs dapat tidak ditemui pada 50% populasi normal. Evoked 

OAEs dibagi lagi menjadi dua macam berdasarkan stimulus suara yang digunakan 

yaitu : 22 

1) Transient Evoked OAEs (TEAOEs). Pada pemeriksaan TEOAEs digunakan dua 

jenis stimulus, jenis click dan tone burst yang tergolong wideband stimulus, 
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sehingga seluruh daerah kohlea akan terangsang secara bersamaan. TEOAEs 

dapat digunakan untuk memisahkan antara telinga normal dengan telinga yang 

mengalami gangguan sampai dengan 30-35 dB HL dan paling baik digunakan 

pada frekuensi 1-4kHz, naumn tidak dapat digunakan pada frekuensi tinggi. 22   

2) Distortion Product OAEs (DPOAEs). Pada pemeriksaan DPOAEs digunakan dua 

stimulus suara dalam waktu bersamaan dari satu loudspeaker. Jenis stimulus yang 

digunakan adalah jenis tone yang merupakan narrowband stimulus. Stimulus 

jenis ini hanya merangsang beberapa bagian dari kohlea. DPOAEs dapat 

digunakan untuk keperluan skrining atau klinis. Pada DPOAEs skrining 

digunakan stimuus 50-55 dB HL pada frekuensi 3-6 kHz, sedangkan pada 

DPOAEs klinis dapat mengukur hingga stimulus 60-70 dB HL dan pada frekuensi 

6-20 kHz sehingga dapat mengetahui kejadian gangguan dengar nada tinggi. 22  

DPOAE yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan program 

dari Biologic Scout AuDx System, dengan protokol pemeriksaan ototoksik dimana F2 

memiliki jarak 4 oktaf setiap intervalnya dimulai dari 1453 – 10031 Hz, dengan 

F2/F1 = 1,22 dan intensitas L1=65 dB dan L2=55 dB.  

Penggunaan klinis OAEs adalah untuk pemeriksaan pendengaran terutama 

pemeriksaan fungsi kohlea pada bayi baru lahir, bayi, dan anak kecil yang kurang 

kooperatif, kasus gangguan dengar non organik, untuk mendapatkan konfirmasi 

secara objektif dari hasil audiometri pada dewasa, dan mengevaluasi fungsi kohlea 
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pada pasien dengan faktor risiko tinggi seperti pada pasien yang menerima obat-

obatan yang bersifat ototoksik. 22 

Pada penelitian ini digunakan DPOAEs sebagai alat ukur objektif pada pasien 

karena dapat menilai fungsi sel rambut luar kohlea terutama pada frekuensi tinggi.  

 

2.2 Kerangka Pemikiran  

Tumor ganas adalah penyakit yang menempati peringkat sepuluh besar dan 

ditakuti oleh masyarakat karena menimbulkan beban fisik, psikis, dan ekonomi yang 

harus dipikul oleh penderita dan keluarganya. Penderita tumor ganas di Indonesia 

seringkali dijumpai dalam stadium lanjut, karena keterbatasan fasilitas kesehatan atau 

kurangnya pengertian masyarakat tentang gejala awal tumor ganas.  

Pengobatan tumor ganas stadium lanjut seringkali membutuhkan kombinasi 

dengan modalitas kemoterapi. Kemoterapi bersifat sitotoksik dan ditujukan 

menghancurkan sel tumor ganas, namun dapat juga mengakibatkan kematian pada sel 

normal sehingga mengakibatkan efek samping yang tidak diinginkan, salah satunya 

adalah ototoksik.  

Sisplatin merupakan obat kemoterapi yang sering digunakan pada tumor 

ganas di bidang THT-KL (tumor daerah kepala dan leher), paru-paru, testis, ovarium, 

dan kandung kemih. Salah satu efek samping yang penting dari sisplatin adalah 

ototoksik dan mengakibatkan gangguan dengar.  

Efek ototoksik sisplatin terjadi akibat terbentuknya radikal bebas dalam 

jumlah besar dan terakumulasi di kohlea karena struktur anatomi yang unik dan 
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terisolasi seperti sistem yang tertutup, menyebabkan inefisiensi dan gangguan fungsi 

sintesis enzim antioksidan normal di kohlea dan memicu apoptosis yang diperantarai 

kerusakan pada mitokondria, mengakibatkan rusaknya sel rambut luar kohlea yang 

muncul sebagai keluhan gangguan dengar khususnya pada frekuensi tinggi. 

Pencegahan efek ototoksik akibat sisplatin dapat menggunakan obat golongan 

neurotropik, anti apoptotik, dan antioksidan. Namun fokus utama adalah golongan 

antioksidan karena sesuai dengan patogenesis terjadinya ototoksik akibat sisplatin 

yang diperantarai terbentuknya radikal bebas yang berlebihan. 

Antioksidan yang dipilih untuk digunakan pada penelitian ini adalah ginkgo 

biloba karena pada binatang terbukti efektif mencegah efek ototoksik tanpa 

mengurangi efektifitas antitumor sisplatin namun belum banyak diteliti pada manusia. 

Mekanisme pencegahan efek ototoksik akibat sisplatin oleh ginkgo biloba diduga 

dengan menghambat pembentukan radikal bebas, dan membersihkan anion 

superoksida (O2
-) secara langsung sehingga mampu mencegah terjadinya kerusakan 

sel rambut luar kohlea sehingga dapat menjaga fungsi pendengaran. 

Pada percobaan manusia ginkgo biloba dapat mencegah efek neurotoksik. 

Efek neurotoksik dan ototoksik akibat sisplatin diperantarai oleh proses yang sama 

yaitu terbentuknya radikal bebas yang berlebihan. Karena kesamaan dalam proses 

patofisiologi tersebut, diharapkan ginkgo biloba juga mempunyai peran otoprotektif 

terhadap efek ototoksik akibat siplatin pada manusia. 
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Ginkgo biloba sebagai antioksidan diharapkan dapat mengurangi reaksi 

berantai yang menyebabkan kematian sel rambut luar kohlea dengan menetralisir 

radikal bebas dan mencegah terjadinya apoptosis sel rambut luar kohlea sehingga 

efek ototoksik sisplatin berupa gangguan dengar sensorineural bilateral pada 

frekuensi tinggi dapat dicegah tanpa mengurangi efektifitas anti tumor sisplatin.  

Pencegahan efek ototoksik sisplatin ini bermanfaat bagi penderita tumor 

ganas karena menyelamatkannya dari efek samping yang dapat menyebabkan 

kecacatan menetap berupa gangguan dengar dan dapat memperbaiki kualitas hidup 

terutama fungsi pendengaran pada penderita tumor ganas. 
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2.3 Skema Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 11 Skema Kerangka Pemikiran 
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Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dirumuskan premis sebagai berikut :  

Premis 1 :  

Sisplatin meningkatkan pembentukan Reactive Oxygen Species (ROS) disertai 

penurunan enzim antioksidan dalam kohlea.9,10  

Premis 2 :  

Reactive Oxygen Species (ROS) merusak sel rambut luar, ganglion spiral dan stria 

vaskularis sehingga mengakibatkan apoptosis sel rambut luar di lapisan sel marginal 

kohlea secara progresif dari basis sampai apeks yang mengakibatkan gangguan 

dengar sensorineural yang dimulai dari nada tinggi. 9,10 

Premis 3 : 

Ginkgo biloba meningkatkan aktivitas enzim antioksidan endogen, menghambat 

pembentukan Reactive Oxygen Species (ROS), dan meningkatkan ekspresi enzim 

mitokondria yang dapat mempengaruhi ROS dalam mitokondria. 20,27 

Premis 4 : 

Pembentukan Reactive Oxygen Species (ROS) yang terhambat dan peningkatkan 

ekspresi enzim mitokondria dapat membantu sistem antioksidan alami dalam 

mencegah apoptosis sel rambut luar dapat mencegah gangguan dengar sensorineural 

khususnya pada nada tinggi. 9,10,27 

 

2.4 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran dan premis diatas, dapat dibuat hipotesis sebagai 

berikut :  
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Ekstrak ginkgo biloba peroral dapat mencegah gangguan dengar 

sensorineural  pada penderita tumor ganas yang mendapat terapi sisplatin.
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BAB III 

METODOLOGI 

 

3.1    Subjek dan Alat Penelitian  

3.1.1  Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah semua penderita tumor ganas di poliklinik Hemato-

Onkologi Ilmu Penyakit Dalam dan Obstetri Ginekologi Rumah Sakit Hasan Sadikin 

yang mendapat kemoterapi sisplatin dengan kriteria inklusi dan eksklusi serta 

bersedia untuk mengikuti penelitian dengan menandatangani lembar persetujuan 

(informed consent).  

 

3.1.1.1 Besar Sampel  

     Besar sampel ditentukan berdasarkan rumus untuk menguji dua proporsi yaitu : 33 

n =   

didapatkan : 

n = besar sampel per kelompok  

p1 = proporsi terjadinya ototoksik pada kelompok terapi (ginkgo biloba) = 0,4  

p2 = proporsi terjadinya ototoksik pada kelompok kontrol = 0,8  
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p =  = 0,6  

Dengan memilih taraf kepercayaan 95% dan power tes 80%  

(harga Zα untuk taraf kepercayaan 95 % setara dengan 1,65 dan  

harga Zβ untuk power tes 80% setara dengan 0,84 

Zα dan Zβ diperoleh dari tabel distribusi normal)  

Maka didapatkan :  

n =   

=   

=18 telinga perkelompok  

Dengan memperkirakan drop out sebesar 10% maka besar sampel per kelompok 

menjadi :  

n =  18 = 20 telinga per kelompok  
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3.1.1.2 Kriteria Inklusi  

1. Penderita tumor ganas yang mendapat kemoterapi sisplatin tunggal atau kombinasi 

dengan obat kemoterapi lainnya yang tidak bersifat ototoksik (contoh : 5-Fluoro 

Uracil)  

2. Usia penderita 18 – 59 tahun. 

3. Belum mendapat terapi ginkgo biloba dan terapi herbal lainnya. 

4. Bersedia berpartisipasi dalam penelitian. 

 

3.1.1.3 Kriteria Eksklusi  

1. Penderita sedang menjalani pengobatan dengan obat ototoksik lainnya (bleomisin, 

daktinomisin, dibekasin, dihidrostreptomisin, eritromisin, kapreomisin, 

karboplatin, kloramfenikol, netilmisin, nitrogen mustard, seftazidime, tikarsilin, 

tobramisin, vasodin dan vinkristin) 

2. Penderita dengan timpanometri tipe B dan C.   

3. Penderita dengan riwayat kemoterapi dan radioterapi sebelumnya. 

4. Penderita dengan gangguan pendengaran sensorineural sebelumnya. 

5. Penderita tidak melanjutkan pengobatan. 
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3.1.2  Alat Penelitian  

1. Timpanometri.  

     Pemeriksaan timpanometri dilakukan dengan menggunakan alat 

Impedance Audiometer merek interaoustic tipe AZ26 yang telah terkalibrasi.   

2. Audiometri nada murni.  

     Pemeriksaan audiometri nada murni dilakukan dengan menggunakan 

alat Diagnostic Audometer merek Interaoustic tipe AD226 yang telah terkalibrasi.   

3. DPOAE.  

     Pemeriksaan DPOAE dilakukan dengan menggunakan mesin OAE 

AuDx System  Bio-Logic System Corp.  

 

 

3.1.3 Bahan Penelitian 

Ekstrak ginkgo biloba 80 mg diberikan 1x/hari pada kelompok perlakuan. 

 

3.2   Metode Penelitian  

3.2.1 Rancangan Penelitian 

     Penelitian ini merupakan uji klinis quasiexperimental  dengan subjek penelitian 

adalah penderita yang menggunakan ekstrak ginkgo biloba 80 mg/hari selama 1 bulan 

dan sisplatin sebagai kelompok perlakuan dan penderita yang menerima pengobatan 

sisplatin namun tidak menerima ekstrak ginkgo biloba sebagai kontrol. 
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3.2.1.1 Identifikasi Variabel  

Variabel yang diukur pada penelitian ini :  

a. Variabel bebas adalah pemberian ekstrak ginkgo biloba.  

b. Variabel tergantung adalah gangguan pendengaran sensorineural yang diukur 

dengan audiometri nada murni dan DPOAE. 

c. Variabel perancu adalah faktor yang dapat mempengaruhi variabel tergantung 

seperti dosis dan jumlah siklus terapi sisplatin, umur, dan jenis kelamin. 

 

3.2.1.2 Definisi Operasional  

1. Ekstrak ginkgo biloba adalah antioksidan yang digunakan dengan sediaan 

kapsul lunak 80 mg.  Ginkgo biloba menghambat pembentukan radikal 

bebas, menekan proses peroksidase lipid, dan membersihkan anion 

superoxide secara langsung sehingga menghambat apoptosis. Efek 

samping ekstrak ginkgo biloba yaitu mimisan, sakit kepala, gangguan 

saluran cerna, alergi kulit dan kemerahan pada kulit 12 

2. Ototoksisitas 

Ototoksisitas adalah kerusakan pada struktur kohlea dan atau vestibuler di 

telinga akibat paparan zat kimia. 7  

Cara ukur : Membandingkan hasil audiometri sebelum dan sesudah 

pemberian kemoterapi sisplatin dengan atau tanpa pemberian ekstrak 

ginkgo biloba.  
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Hasil ukur : Definisi menurut American Speech-Language-Hearing 

Association (ASHA) dan the National Cancer Institute Common 

Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) sebagai :7 

o Penurunan sebesar 20 dB atau lebih pada audiometri nada murni pada 

satu frekuensi 

o Penurunan sebesar 10 dB atau lebih pada pada dua frekuensi yang 

berdekatan 

o Tidak ada respons pada pemeriksaan dengan OAE atau BERA pada 3 

kali pemeriksaan berulang dimana sebelumnya ada respons 

Derajat ototoksik didefinisikan oleh Brock sebagai berikut:7 

o Derajat 0 : ambang dengar kurang dari 40 dB pada semua frekuensi 

o Derajat 1 : ambang dengar > 40 dB pada frekuensi 8.000 Hz  

o Derajat 2 : ambang dengar > 40 dB pada frekuensi 4.000-8.000 Hz  

o Derajat 3 : ambang dengar > 40 dB pada frekuensi 2.000-8.000 Hz  

o Derajat 4 : ambang dengar > 40 dB pada frekuensi 1.000-8.000 Hz  

Skala ukur : Ordinal 

3. Sisplatin adalah obat kemoterapi golongan alkylating agent yang 

digunakan untuk pengobatan tumor ganas di daerah kepala dan leher, 

paru-paru, testis, ovarium, dan kandung kemih yang diberikan dengan 

dosis 100mg/m2 selama 6 siklus dengan interval istirahat 3 minggu setiap 

siklusnya.  Sisplatin dapat diberikan sebagai terapi tunggal atau kombinasi 
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dengan 5-FluoroUracil. Sisplatin adalah obat kemoterapi yang sering 

digunakan dan memilki efek ototoksik. 10 

4. Tumor ganas adalah kanker yang dapat menyerang dan merusak jaringan 

dan organ dekat tumor (invasif). Sel-sel kanker dapat melepaskan diri dari 

tumor ganas dan memasuki sistem limfatik atau aliran darah. Tumor ganas 

dapat terjadi di seluruh bagian tubuh dan diberikan pengobatan 

kemoterapi sisplatin yaitu karsinoma sel skuamosa kepala dan leher, 

tumor solid testis, ovarium, kandung kemih, prostat, serviks, dan non-

small cell carcinoma paru-paru. 4 

5. Audiometri nada murni  

6. Audiometri nada murni adalah pemeriksaan pendengaran secara subjektif 

yang dilakukan menggunakan alat Diagnostic Audometer merek 

Interaoustic tipe AD226 yang telah terkalibrasi.  

7. Cara ukur : Prosedur pemeriksaan dilakukan dengan  menempatkan head 

phone pada kedua telinga pasien dan head phone bone conduction pada 

tip mastoid pasien pada sisi yang akan diperiksa kemudian dilakukan 

pengetesan pendengaran pada frekuensi 125–8.000 Hz. Hasil 

pemeriksaan ditulis secara manual pada formulir audiogram yang sudah 

disediakan.  Perhitungan rata-rata dari frekuensi 500,1000,2000 dan 4000 

Hz. 
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8. Hasil ukur : normal (0-25 dB),ringan (26-40 dB),sedang (41-60 dB),berat 

(61-80 dB),sangat berat (>80 dB) 

9. Skala ukur : ordinal 

10. Timpanometri  

11. Timpanometri adalah pemeriksaan fungsi telinga tengah yang dilakukan 

menggunakan alat Impedance Audiometer merek interaoustic tipe AZ26 

yang telah terkalibrasi.  

12. Cara ukur : Prosedur pemeriksaan dilakukan dengan menempatkan probe 

pada liang telinga pasien yang akan diperiksa kemudian alat di set untuk 

melakukan  pemeriksaan secara otomatis lalu dilakukan bergantian pada 

telinga yang lainnya kemudian hasil pemeriksaan dicetak.  

13. Hasil ukur : tipe A merupakan gambaran dari fungsi telinga tengah yang 

normal.Tipe A dapat dibagi menjadi tipe As dan tipe Ad. Timpanometri 

tipe B, merupakan gambaran dari gangguan pada fungsi telinga tengah 

yang disebabkan penumpukan cairan pada cavum timpani, seperti pada 

kasus efusi otitis media. Timpanogram tipe C dihubungkan dengan 

gangguan fungsi tuba eustachius. 
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14. DPOAE  

Definisi : DPOAE adalah pemeriksaan pendengaran secara objektif yang 

dilakukan dengan menggunakan mesin OAE AuDx System  Bio-Logic 

System Corp. Protokol yang digunakan adalah protokol pemeriksaan 

ototoksik.  

15. Cara ukur : Prosedur pemeriksaan dilakukan dengan menempatkan probe 

OAE pada liang telinga pasien yang akan diperiksa kemudian alat di set 

untuk melakukan pemeriksaan secara otomatis lalu dilakukan bergantian  

pada telinga yang lainnya kemudian hasil pemeriksaan dicetak. 

16. Hasil ukur : pass adalah ≥ 4 pass dari 6 pemeriksaan refer adalah <4 pass 

dari 6 pemeriksaan 

17. Skala ukur : kategorik 

18. Jenis kelamin  

Jenis kelamin pasien yang didapatkan sejak lahir yaitu laki-laki dan 

perempuan. 

Alat ukur : kuesioner 

Hasil ukur : 1.Laki-laki, 2. Perempuan 

Skala ukur : Kategorik-Nominal 
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19. Umur 

Umur pasien yang didapatkan dengan pertanyaan tanggal lahir dan 

dinyatakan dalam tahun.  

Alat ukur : kuesioner 

Skala ukur :  kontinyu 

 

3.2.2  Alur Kerja dan Tehnik Pengumpulan Data  

3.2.2.1 Alur Kerja  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penderita tumor ganas yang direncanakan mendapat terapi sisplatin  

Anamnesis, Pemeriksaan otoskopi,  Audiometri nada murni,Timpanometri &  DPOAE (hari ke-1) 

Inklusi  Eksklusi  

Audiometri nada murni & DPOAE 3 hari setelah pemberian sisplatin siklus pertama (hari ke-5) 

Kelompok kontrol : sisplatin (hari ke-2) Kelompok perlakuan : sisplatin  + ginkgo biloba 80 

mg/hari(hari ke-2) 

Audiometri nada murni & DPOAE 1 hari setelah pemberian sisplatin siklus kedua (hari ke-26) 

Analisis data (hari ke-27) 

Informed consent 
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3.2.3  Rancangan Analisis  

     Analisis data dari hasil penelitian ini diproses dengan SPSS. Kejadian ototoksik 

dianalisis dengan menggunakan Uji  atau uji eksak fisher jika ada nilai a/b/c/d < 5  

 Ototoksisitas 

 + -  

Kelompok A (perlakuan / ginkgo biloba)  A b 

Kelompok B (kontrol) C d 

 

     Selanjutnya analisis derajat ototoksik yang terjadi diuji dengan menggunakan uji 

chi-square dengan kemaknaan uji ditentukan berdasarkan nilai p<0,05. 

 

3.2.4  Waktu dan Tempat Penelitian  

     Penelitian dilakukan mulai dari Oktober 2013 sampai Januari 2014. Sampel 

berasal dari pasien yang menjalani kemoterapi di sub bagian Hemato-Onkologi 

bagian Penyakit Dalam Rumah Sakit Hasan Sadikin. Pemeriksaan fungsi 

pendengaran dilakukan di Klinik Gangguan Dengar dan Bicara Bagian Ilmu 

Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher Rumah Sakit Hasan 

Sadikin.  
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3.2.5  Aspek Etik Penelitian  

     Pada penelitian ini akan digunakan sampel penderita tumor ganas yang menerima 

pengobatan kemoterapi dengan sisplatin. Selama ini belum ada prosedur pengobatan 

tambahan yang bertujuan mencegah efek samping ototoksik pada pasien.      

Penelitian ini akan dikerjakan apabila sudah mendapatkan surat clearance dari 

Komite Etika Penelitian FK UNPAD / RSHS. Penelitian yang dilakukan akan 

memberi manfaat pada penderita tumor ganas yang mendapat terapi sisplatin yaitu 

perbaikan kualitas hidup terutama fungsi pendengaran pasien. Penelitian ini 

diharapkan mampu memberi keuntungan bagi subjek dan dapat meminimalkan risiko 

seperti ketidaknyamanan fisik, sosial maupun ekonomi. 

Penelitian yang dilakukan membagi pada dua kelompok penelitian yakni 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol, yang keduanya mendapatkan terapi yang 

bermanfaat berdasarkan kedokteran berbasis bukti. Perlakuan yang diberikan pada 

masing-masing kelompok dinilai seimbang dan adil. 

Pada penelitian ini efek samping yang terjadi adalah : 

- Mimisan yang terjadi bila hanya sedikit diatasi dengan observasi beberapa 

menit dengan menekan daerah hidung dan bila mimisan yang terjadi berat 

dapat dilakukan pemasangan tampon hidung. 

- Sakit kepala, gangguan saluran cerna, alergi kulit dan kemerahan pada kulit. 

Hal ini dapat diatasi dengan memberhentikan obat tersebut. 
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Pada setiap penderita yang mengikuti penelitan, sebelumnya akan dimintakan 

informed consent setelah diberikan penjelasan tentang tujuan penelitian, apa yang 

akan dikerjakan serta risiko yang mungkin terjadi akibat penelitian ini. Pasien 

disertakan dalam penelitian  secara suka rela tanpa adanya paksaan dan 

diperbolehkan untuk mundur / menarik diri setiap saat apabila merasa tidak nyaman. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Selama periode Oktober 2013-Januari 2014 telah dilakukan penelitian 

mengenai pengaruh ginkgo biloba untuk mencegah gangguan dengar sensorineural 

terhadap 20 penderita tumor ganas dengan terapi sisplatin yang berobat ke poliklinik 

Hemato-Onkologi Ilmu Penyakit Dalam dan Obstetri Ginekologi Rumah Sakit Hasan 

Sadikin Bandung. 

Pemeriksaan audiometri nada murni, timpanometri, dan distortion product 

otoacoustic emission (DPOAE) dilakukan pada seluruh subjek penelitian sebelum 

kemoterapi. Audiometri dan DPOAE diulang 3 hari setelah pemberian siklus pertama 

dan kedua. 

 

4.1 Hasil Penelitian 

 Pasien yang memenuhi kriteria inklusi ada 22 orang, namun selama penelitian 

berlangsung 2 orang pasien drop out karena mengalami perburukan kondisi umum 

sehingga tidak dapat melanjutkan kemoterapi. Sehingga pasien yang berhasil 

diperiksa dalam penelitian ini sejumlah 20 orang yang dibagi menjadi 2 kelompok 

yaitu kelompok perlakuan dan kontrol. Adapun kejadian ototoksik dianalisis masing-

masing telinga secara terpisah, sehingga didapatkan 40 data telinga dari 20 pasien. 
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 Karakteristik umum penderita tumor ganas yang menjadi subjek penelitian 

meliputi usia, jenis kelamin, dan diagnosis. 

 

Tabel 4. 1 Karakteristik subjek penelitian berdasarkan jenis kelamin dan usia 

Karakteristik Kelompok 

Perlakuan 

Kelompok Kontrol Kemaknaan 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

 

6 

4 

 

5 

5 

 

p = 1,000*) 

 

Usia (tahun)   p = 0,265**) 

< 30 0 3   

30 – 39 1  2   

40 – 49 4  4   

50 – 59 5  1   

N 10 10  

Mean 45,6 (2,428) 40,8 (3,392)  

Rentang 30 - 54 27 - 59  

Keterangan : *) dihitung berdasarkan eksak fisher 

        **) dihitung berdasarkan Independent sample t-test 

 

Tabel 4.1 memperlihatkan bahwa jenis kelamin laki-laki lebih banyak 

dibandingkan dengan perempuan pada kedua kelompok. Kemudian dilakukan uji 

ekstrak fisher dengan hasil p = 1,000 (p > 0,05) yang artinya tidak terdapat hubungan 

yang bermakna antara kedua variabel tersebut yang berarti subjek adalah homogen. 
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Juga pada tabel 4.1 tampak usia terbanyak adalah pada kelompok 40–49 tahun. 

Dilakukan perhitungan statistik dengan uji Shapiro-Wilk untuk mengetahui 

normalitas distribusi data dan hasilnya p > 0,05 yang berarti distribusi data normal. 

Sehingga digunakan mean dan simpang baku sebagai ukuran penyebaran data, 

kemudian dilakukan uji statistik dengan independent samples t-test untuk mengetahui 

apakah ada perbedaan rerata usia pada kedua kelompok tersebut yang hasilnya p = 

0,265 (p>0,05) yang artinya tidak terdapat perbedaan yang bermakna yang berarti 

subjek adalah homogen.  

 

Tabel 4. 2 Karakteristik subjek penelitian berdasarkan diagnosis 

Diagnosis Kelompok 

Perlakuan 

Kelompok 

Kontrol 

Jumlah total 

Karsinoma nasofaring 6  3  9 (45%) 

Karsinoma serviks 2 3 5 (25%) 

Karsinoma kelenjar 

getah bening 

1  2  3 (15%) 

Karsinoma laring 0 1  1 (5%) 

Karsinoma basis lidah 1  0 1 (5%) 

Karsinoma paru 0 1  1 (5%) 

n 10 10 20 (100%) 

uji chi kuadrat p = 0,600 
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 Pada tabel 4.2 tampak bahwa diagnosis tumor ganas terbanyak yang 

menjalani kemoterapi sisplatin adalah karsinoma nasofaring. Kemudian dilakukan uji 

chi kuadrat dengan hasil p = 0,600 (p > 0,05) yang artinya tidak terdapat perbedaan 

yang bermakna yang berarti subjek adalah homogen. 

 

Tabel 4. 3 Karakteristik subjek penelitian berdasarkan dosis kemoterapi 

sisplatin 

Kelompok N Rerata (SD) Median Rentang 

Perlakuan 10 145 (6,368) 135 130 - 180 

Kontrol 10 145 (4,534) 140 130 - 180 

Z Mann Witney = 0,550 ; p =0,631 

 

 

 

 Pada tabel 4.3 tampak dosis kemoterapi sisplatin rata-rata kelompok 

perlakuan sebesar 145 mg dengan simpang baku 6,368 dan kelompok kontrol sebesar 

145 mg dengan simpang baku 4,534. Dari hasil pada tabel 4.4 dilakukan analisis 

statistik dengan uji Mann Witney test untuk mengetahui apakah apakah ada perbedaan 

rerata dosis terapi sisplatin pada kedua kelompok tersebut yang hasilnya p =  0,631 (p 

> 0,05) yang artinya tidak terdapat perbedaan yang bermakna yang berarti subjek 

adalah homogen. 
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Tabel 4. 4 Karakteristik data penelitian berdasarkan pemeriksaan 

timpanometri 

Pemeriksaan  Tipe Kelompok 

Perlakuan 

(n = 20) 

Kelompok 

Kontrol 

(n = 20) 

Jumlah Total 

Timpanometri A 15  16  31 (77,5%) 

 As 5  4  9   (22,5%) 

  20 20 40 (100%) 

uji ekstrak Fisher p = 1,000 

 

 Pada tabel 4.4 menunjukkan hasil pemeriksaan timpanometri menunjukkan 

bahwa subjek penelitian merupakan subjek yang homogen. Sebagian besar data 

(77,5%) menunjukkan hasil timpanometri selain tipe A yang menggambarkan kondisi 

telinga tengah yang normal namun sebagian data (22,5%) yang menunjukkan hasil 

timpanometri As. Kemudian dilakukan uji chi kuadrat pada dua kelompok tersebut 

didapatkan hasil p = 1,000 (p > 0,05) yang artinya tidak terdapat perbedaan yang 

bermakna yang berarti subjek adalah homogen. 
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Tabel 4. 5 Hasil audiometri pre kemoterapi sisplatin 

 Pre kemoterapi Jumlah 

Dalam batas normal Gangguan sensorineural 

derajat ringan 

Kelompok 

Perlakuan 

20 0 20 

Kelompok 

Kontrol 

20 0 20 

 40 0 40 

 

 

 Pada tabel 4.5 didapatkan semua pasien pada kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol didapatkan pendengaran dalam batas normal. 

 

Tabel 4. 6 Hasil DPOAE pre kemoterapi sisplatin 

 Pre kemoterapi Jumlah 

PASS REFER  

Kelompok 

Perlakuan 

20 0 20 

Kelompok 

Kontrol 

20 0 20 

 40 0 40 
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 Pada tabel 4.6 tampak bahwa data dari pemeriksaan DPOAE pre kemoterapi 

adalah PASS baik pada kelompok perlakuan dan kontrol.  

 

Tabel 4. 7 Hasil audiometri setelah kemoterapi sisplatin siklus pertama 

 Paska kemoterapi siklus pertama Jumlah 

Dalam batas normal Gangguan sensorineural 

derajat ringan 

Kelompok 

Perlakuan 

13 (65%) 7 (35%) 20 (100%) 

Kelompok 

Kontrol 

7 (35%) 13 (65%) 20 (100%) 

 20  20 40 

Uji chi kuadrat p = 0,058 

 

 Tabel 4.7 menunjukkan bahwa audiometri pada kedua kelompok setelah 

kemoterapi sisplatin pertama ketika dilakukan analisa statistik dengan uji chi-square 

menunjukkan hasil p = 0,058 (p > 0,05) yang berarti tidak terdapat perbedaan yang 

bermakna. 
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Tabel 4. 8 Hasil DPOAE setelah kemoterapi sisplatin siklus pertama 

 Paska kemoterapi I Jumlah 

PASS REFER 

4-10 kHz 

REFER 

6-10 kHz 

REFER 

8-10 kHz 

 

Kelompok 

Perlakuan 

13 (65%) 0 1 (5%) 6 (30%) 20 

Kelompok 

Kontrol 

6 (30%) 0 4 (20%) 10 (50%) 20 

 19 0 5 16 40 

Uji chi square p = 0,027 

 

Pada tabel 4.8 tampak bahwa data dari pemeriksaan DPOAE setelah 

kemoterapi siklus pertama sebagian besar PASS baik pada kelompok perlakuan dan  

sebagian besar REFER pada kelompok kontrol terutama pada frekuensi 8-10 kHz. 

Dari hasil pada tabel 4.8 ketika dilakukan analisa statistik dengan uji chi-square 

menunjukkan hasil p = 0,027 (p < 0,05) yang berarti terdapat perbedaan yang 

bermakna. 
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Tabel 4. 9 Hasil audiometri setelah kemoterapi sisplatin siklus kedua 

 Paska kemoterapi siklus kedua Jumlah 

Dalam 

batas 

normal 

Gangguan 

sensorineural 

derajat ringan 

Gangguan 

sensorineural 

derajat 

sedang 

Gangguan 

sensorineural 

derajat berat 

Kelompok 

Perlakuan 

12 (60%) 6 (30%) 2 (10%) 0 20 

Kelompok 

Kontrol 

3 (15%) 7 (35%) 4 (20%) 6 (30%) 20 

 15 13 6 6 40 

uji chi kuadrat p = 0,007 

 

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa audiometri pada kedua kelompok setelah 

kemoterapi sisplatin kedua ketika dilakukan analisa statistik dengan uji chi-square 

menunjukkan hasil p = 0,007 (p < 0,05) yang berarti terdapat perbedaan yang 

bermakna. 
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Tabel 4. 10 Hasil DPOAE setelah kemoterapi sisplatin siklus kedua 

 Paska kemoterapi II Jumlah 

PASS REFER 

4-10 kHz 

REFER 

6-10 kHz 

REFER 

8-10 kHz 

 

Kelompok 

Perlakuan 

11 (55%) 0 2 (10%) 7 (35%) 20 

Kelompok 

Kontrol 

3 (15%) 4 (20%) 7 (35%) 6 (30%) 20 

N 14 4 9 13 40 

Uji chi square p = 0,008 

 

Pada tabel 4.10 tampak bahwa data dari pemeriksaan DPOAE setelah 

kemoterapi siklus kedua sebagian besar PASS pada kelompok perlakuan dan  

sebagian besar REFER pada kelompok kontrol. Dari hasil pada tabel 4.10 ketika 

dilakukan analisa statistik dengan uji chi-square menunjukkan hasil p = 0,008 (p < 

0,05) yang berarti terdapat perbedaan yang bermakna. 
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Tabel 4. 11 Kejadian gangguan dengar sensorineural setelah kemoterapi 

sisplatin siklus pertama berdasarkan hasil audiometri 

 Kejadian gangguan dengar sensorineural Jumlah 

YA TIDAK 

Kelompok Perlakuan 7 (35%) 13 (65%) 20 

Kelompok Kontrol 13 (65%) 7 (35%) 20 

n 20 20 40 

Uji chi-square p = 0,058 

 

 Tabel 4.11 menunjukkan bahwa kejadian ototoksik pada kedua kelompok 

setelah kemoterapi pertama ketika dilakukan analisa statistik dengan uji chi-square 

menunjukkan hasil p = 0,058 (p > 0,05) yang berarti tidak terdapat perbedaan yang 

bermakna. 

 

Tabel 4. 12 Kejadian gangguan dengar sensorineural setelah kemoterapi 

sisplatin siklus kedua berdasarkan hasil audiometri 

 Kejadian gangguan dengar sensorineural Jumlah 

YA TIDAK 

Kelompok Perlakuan 8 (40%) 12 (60%) 20 

Kelompok Kontrol 17 (85%) 3 (15%) 20 

n 25 15 40 

Uji chi-square p = 0,003 
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 Tabel 4.12 menunjukkan bahwa kejadian ototoksik pada kedua kelompok 

setelah kemoterapi kedua ketika dilakukan analisa statistik dengan uji chi-square 

menunjukkan hasil p = 0,003 (p < 0,05) yang berarti terdapat perbedaan yang 

bermakna. 

 

Tabel 4. 13 Derajat ototoksik setelah kemoterapi sisplatin siklus pertama 

berdasarkan hasil audiometri 

 Derajat Ototoksik Jumlah 

Derajat 0 Derajat 1 

Kelompok Perlakuan 13 (65%) 7 (35%) 20 

Kelompok Kontrol 8 (40%) 12 (60%) 20 

n 21 19 40 

uji chi-square p = 0,113 

 

 Tabel 4.13 menunjukkan derajat ototoksik yang terjadi pada kedua kelompok 

setelah kemoterapi pertama, dengan catatan derajat 0 berarti tidak terjadi ototoksik. 

Dari hasil pada tabel 4.14 ketika dilakukan analisa statistik dengan uji chi-square 

menunjukkan hasil p = 0,113 (p > 0,05) yang berarti tidak terdapat perbedaan yang 

bermakna. 

 

 



85 

 

 

Tabel 4. 14 Derajat ototoksik setelah kemoterapi sisplatin siklus kedua 

berdasarkan hasil audiometri 

 Derajat Ototoksik Jumlah 

Derajat 0 Derajat 1 Derajat 2 

Kelompok Perlakuan 12 (60%) 6 (30%) 2 (10%) 20 

Kelompok Kontrol 4 (20%) 6 (30%) 10 (50%) 20 

n 16 12 12 40 

uji chi-square p = 0,009  

 

 Tabel 4.15 menunjukkan derajat ototoksik yang terjadi pada kedua kelompok 

setelah kemoterapi pertama, dengan catatan derajat 0 berarti tidak terjadi ototoksik. 

Dari hasil pada tabel 4.15 ketika dilakukan analisa statistik dengan uji chi-square 

menunjukkan hasil p = 0,009 (p < 0,05) yang berarti terdapat perbedaan yang 

bermakna. 

 

4.2. Pengujian Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah ginkgo biloba peroral mencegah gangguan 

dengar sensorineural pada penderita tumor ganas dengan terapi sisplatin. 

Dari hipotesis diatas dapat dirumuskan hipotesis statistik sebagai berikut : 

H0 : Terapi ekstrak ginkgo biloba peroral tidak dapat mencegah gangguan dengar 

sensorineural pada penderita tumor ganas dengan terapi sisplatin. 
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H1 : Terapi ekstrak ginkgo biloba peroral dapat mencegah gangguan dengar 

sensorineural pada penderita tumor ganas dengan terapi sisplatin. 

 Berdasarkan uji chi-square (tabel 4.12) kejadian gangguan dengar 

sensorineural pada kedua kelompok setelah kemoterapi pertama menunjukkan hasil p 

= 0,058   (p > 0,05) yang berarti tidak terdapat perbedaan yang bermakna secara 

statistik. 

Berdasarkan uji chi-square (tabel 4.13) kejadian gangguan dengar pada kedua 

kelompok setelah kemoterapi kedua menunjukkan hasil p = 0,003   (p < 0,05) yang 

berarti terdapat perbedaan yang bermakna secara statistik. 

 Berdasarkan dua uji statistik di atas hipotesis penelitian ini maka H0 ditolak 

dan H1 diterima. 

 

4.3. Pembahasan 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penderita tumor ganas yang 

mendapatkan kemoterapi sisplatin dosis tinggi terbanyak pada usia 40 – 49 tahun. 

Angka kejadian tumor ganas meningkat tajam (mencapai 7 orang per 1000 penduduk) 

setelah seseorang berusia 35 tahun keatas. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa 

kejadian tumor ganas berkorelasi dengan semakin tinggi usia seseorang. Dapat 

diasumsikan terjadinya tumor ganas memerlukan waktu yang cukup lama sejak 

adanya faktor-faktor penyebab  termasuk kontak pertama dengan karsinogen. Hal ini 
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sesuai dengan yang dilaporkan oleh Kristianti dimana usia terbanyak terjadi pada > 

40 tahun. 2,4 

 Usia adalah salah satu variabel perancu dalam penelitian ini bersama dengan 

jenis kelamin dan dosis sisplatin. Hal ini disadari oleh peneliti, yang kemudian 

dilakukan uji statistik dengan independent samples test untuk mengetahui apakah ada 

perbedaan rerata usia pada kedua kelompok tersebut yang hasilnya tidak terdapat 

perbedaan yang bermakna pada variabel usia pada kedua kelompok perlakuan dan 

kontrol yang berarti subjek adalah homogen. 

 Karakteristik penderita menurut jenis kelamin (tabel 4.1), menunjukkan 

bahwa penderita tumor ganas lebih banyak dialami  oleh laki-laki dibandingkan 

perempuan. Hal ini dikarenakan laki-laki lebih sering terpapar oleh zat-zat karsinogen 

yaitu diantaranya alkohol dan asap rokok. Hal ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh 

Santosa dan Kristianti. 4,14 

 Jenis kelamin juga merupakan variabel perancu dalam penelitian ini dan 

setelah dilakukan uji eksak fisher dengan hasil tidak terdapat hubungan yang 

bermakna antara kedua variabel tersebut yang berarti subjek adalah homogen. 

 Diagnosis terbanyak pada penelitian ini adalah karsinoma nasofaring (tabel 

4.2). Karsinoma nasofaring adalah jenis karsinoma yang terbanyak di daerah kepala 

dan leher dan merupakan urutan kelima dari seluruh tumor ganas. Hal ini sesuai 

dengan yang dilaporkan oleh Santosa dan Kristianti di Indonesia. 4,14 
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 Namun pada perempuan didapatkan diagnosis terbanyak adalah karsinoma 

serviks. Dapat disimpulkan bahwa Wanita Usia Subur (WUS) merupakan kelompok 

yang rentan terhadap kematian  akibat karsinoma serviks. Hal ini sesuai dengan 

karsinoma serviks dan karsinoma payudara menempati posisi ketiga dari 10 besar 

penyebab kematian pada perempuan Indonesia kelompok usia 15-44 tahun. 2  

Dosis sisplatin yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 mg/m2. Dosis 

yang diterima masing-masing penderita bervariasi bergantung pada berat badan dan 

tinggi badan yang menentukan luas permukaan tubuh penderita. Semua penderita 

tumor ganas mendapatkan terapi sisplatin dosis tinggi sehingga berpotensi untuk 

terjadi gangguan dengar sensorineural. 23 

Adapun rerata dosis yang diterima kedua kelompok seperti tertera pada tabel 

4.3 telah dilakukan analisis statistik dengan uji independent samples test untuk 

mengetahui apakah ada perbedaan rerata dosis terapi pada kedua kelompok tersebut 

yang hasilnya tidak terdapat perbedaan yang bermakna yang berarti subjek adalah 

homogen. 

 Data hasil pemeriksaan timpanometri pada penelitian ini (tabel 4.4) 

menunjukkan sebagian besar timpanometri tipe A (77,5%) sisanya tipe As (22,5%). 

Hasil yang sama dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilaporkan 

oleh Kristianti, dimana menurut Kristianti 56 dari 60 data penelitiannya menunjukkan 
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hasil timpanometri tipe A, dan 4 sisanya adalah tipe As. Sehingga pada penelitian 

tersebut penentuan kejadian ototoksik dapat menggunakan hasil pemeriksaan OAE. 4 

Kejadian dan derajat ototoksisitas yang terjadi masih bisa diamati dengan 

menggunakan hasil pemeriksaan audiometri nada murni hantaran tulang (Bone 

Conduction = BC) karena pemeriksaan audiometri dengan BC berfungsi untuk 

mengukur kepekaan mekanisme sensorineural (kohlea dan saraf auditori). Audiogram 

hantaran tulang diperoleh dengan cara memberikan bunyi langsung ke tengkorak 

pasien dengan memasang vibrator hantaran tulang langsung ke tulang mastoid. 

Stimulasi langsung diberikan ke kohlea dengan mengabaikan telinga tengah. 

Pada tabel 4.5 didapatkan ambang pendengaran pada kelompok kontrol dan 

kelompok perlakuan dalam batas normal. Ini sesuai dengan yang diharapkan peneliti 

bahwa penderita tumor ganas tidak mengalami gangguan dengar sensorineural 

sebelumnya. 

Pada tabel 4.6 didapatkan pemeriksaan DPOAE pada kelompok kontrol dan 

kelompok perlakuan didapatkan hasil PASS. Ini  sesuai dengan yang diharapkan 

peneliti bahwa data DPOAE pre kemoterapi semuanya PASS baik pada kelompok 

kontrol dan perlakuan. 

Pada tabel 4.7 tampak bahwa data dari audiometri setelah kemoterapi siklus 

pertama didapatkan sebagian besar pada kelompok perlakuan (65%) ambang 

pendengaran dalam batas normal dan kelompok kontrol sebagian besar (65%) 
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mengalami gangguan dengar sensorineural derajat ringan. Namun setelah dilakukan 

analisis statistik dengan uji chi kuadrat  didapatkan hasil tidak terdapat perbedaan 

yang bermakna. 

Pada tabel 4.8 tampak bahwa data dari pemeriksaan DPOAE setelah 

kemoterapi siklus pertama sesuai dengan yang diharapkan. Data DPOAE pre 

kemoterapi didapatkan PASS pada kelompok perlakuan (65%) dan pada pemeriksaan 

DPOAE paska kemoterapi pertama diperoleh data yang REFER pada kelompok 

kontrol (50%) terutama pada frekuensi 8-10 kHz. Pemeriksaan DPOAE memang 

lebih baik dari audiometri nada murni karena lebih cepat dan mudah untuk deteksi 

awal efek ototoksik sisplatin terutama pada frekuensi 8 kHz atau lebih. Hal ini sesuai 

dengan penelitian Kristianti dan Dhooge. 4,18 

Dari hasil pada tabel 4.8 ketika dilakukan analisa statistik dengan uji chi-

square menunjukkan hasil terdapat perbedaan yang bermakna yang menunjukkan 

bahwa pemeriksaan DPOAE lebih baik pada kelompok perlakuan yang mendapat 

ginkgo biloba. 

Pada tabel 4.9 tampak bahwa data dari audiometri setelah kemoterapi siklus 

kedua didapatkan sebagian besar pada kelompok perlakuan (60%) ambang 

pendengaran dalam batas normal dan sisanya 6 orang (30%) mengalami gangguan 

dengar sensorineural derajat ringan dan 2 orang (10%) mengalami gangguan dengar 

sensorineural derajat sedang. Pada kelompok kontrol sebagian besar mengalami 
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gangguan dengar sensorineural derajat ringan (35%) dan sisanya 4 orang (20%) 

mengalami gangguan dengar sensorineural derajat sedang dan 6 orang (30%) 

mengalami gangguan dengar sensorineural derajat berat. Maka pemeriksaan 

audiometri nada murni dapat digunakan untuk pengukuran kejadian gangguan dengar 

sensorineural dan derajat ototoksik. Hal ini sesuai dengan penelitian Santosa dan 

Zuur. 14,16 

Dilakukan analisis statistik dengan uji chi kuadrat  dengan terdapat perbedaan 

yang bermakna antara kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol yang berarti 

kelompok perlakuan yang mendapat ginkgo biloba dapat mencegah penurunan 

derajat gangguan dengar sensorineural 

Pada tabel 4.10 tampak bahwa data dari pemeriksaan DPOAE paska 

kemoterapi siklus kedua sebagian besar PASS pada kelompok perlakuan (55%) dan  

sebagian besar REFER pada kelompok kontrol (20%) pada frekuensi 4-10 kHz, 35% 

pada frekuensi 6-10 kHz dan 30% pada frekuensi 8-10 kHz. Dari hasil pada tabel 

4.10 ketika dilakukan analisa statistik dengan uji chi-square menunjukkan hasil 

terdapat perbedaan yang bermakna yang berarti pemeriksaan DPOAE lebih baik pada 

kelompok perlakuan yang mendapat ginkgo biloba. 

Data OAE yang bersifat objektif dapat digunakan dengan syarat tidak ada 

kelainan di telinga tengah pasien yang ditandai dengan hasil timpanometri tipe A, 

namun dalam kasus keganasan kepala dan leher terutama karsinoma nasofaring hal 

tersebut dapat menjadi kendala. 
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Hasil pada tabel 4.11 diperoleh dengan cara menghitung selisih antara 

pemeriksaan audiometri pre kemoterapi dan paska kemoterapi pertama setiap data 

secara manual, kemudian dengan mengacu pada kriteria definisi kejadian ototoksik 

menurut ASHA dan CTCAE sebagai berikut : 

 Penurunan sebesar 20 dB atau lebih pada audiometri nada murni pada satu 

frekuensi. 

 Penurunan sebesar 10 dB atau lebih pada dua frekuensi yang berdekatan. 

Kemudian dilakukan analisis statistik dengan uji chi-square menunjukkan 

hasil tidak terdapat perbedaan yang bermakna diantara kedua kelompok tersebut 

dalam hal kejadian ototoksik. 

Hasil pada tabel 4.12 diperoleh dengan cara menghitung selisih antara 

pemeriksaan audiometri pre kemoterapi dan paska kemoterapi kedua setiap data 

secara manual, lalu cara yang sama seperti pada tabel 4.11 dilakukan. 

Kemudian dilakukan analisa statistik dengan uji eksak fisher menunjukkan 

hasil terdapat perbedaan yang bermakna diantara kedua kelompok tersebut dalam hal 

kejadian ototoksik. 

Hasil pada tabel 4.13 dan tabel 4.14 diperoleh dengan cara mengacu pada 

kriteria Brock’s. 

Definisi derajat ototoksik menurut Brock’s sebagai berikut : 7 

Derajat 0 : ambang dengar kurang dari 40 dB pada semua frekuensi 
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Derajat 1 : ambang dengar > 40 dB pada frekuensi 8.000 Hz  

Derajat 2 : ambang dengar > 40 dB pada frekuensi 4.000-8.000 Hz  

Derajat 3 : ambang dengar > 40 dB pada frekuensi 2.000-8.000 Hz  

Derajat 4 : ambang dengar > 40 dB pada frekuensi 1.000-8.000 Hz  

Hasil pada tabel 4.13 menunjukkan derajat ototoksik yang terjadi pada kedua 

kelompok setelah kemoterapi pertama, dengan catatan derajat 0 berarti tidak terjadi 

ototoksik. Dari hasil pada tabel 4.10 ketika dilakukan analisa statistik dengan uji chi-

square menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang bermakna, namun secara klinis 

sudah terjadi gangguan dengar sensorineural derajat ringan pada kelompok kontrol. 

Hasil pada tabel 4.14 menunjukkan derajat ototoksik yang terjadi pada kedua 

kelompok setelah kemoterapi kedua, dengan catatan derajat 0 berarti tidak terjadi 

ototoksik. Dari hasil pada tabel 4.11 ketika dilakukan analisa statistik dengan uji chi-

square menunjukkan hasil terdapat perbedaan yang bermakna. Ini menunjukkan 

bahwa derajat ototoksik lebih berat pada kelompok kontrol dibandingkan dengan 

kelompok perlakuan yang mendapatkan ginkgo biloba peroral. 

Dari hasil penelitian ini tampak bahwa pemberian ginkgo biloba dengan dosis 

80 mg sekali sehari sejak sebelum kemoterapi hingga setelah kemoterapi siklus 

pertama dengan pemeriksaan audiometri nada murni didapatkan secara statistik tidak 

bermakna namun dengan pemeriksaan DPOAE didapatkan bermakna secara statistik 
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setelah kemoterapi siklus pertama. Hal ini dikarenakan audiometri nada murni hanya 

dapat mendeteksi gangguan dengar sensorineural hanya sampai frekuensi 8000 Hz 

beda dengan pemeriksaan DPOAE yang dapat mendeteksi gangguan dengar 

sensorineural hingga diatas 8000 Hz.  

Dari hasil penelitian setelah siklus kemoterapi sisplatin siklus kedua 

didapatkan bermakna secara statistik pada pemeriksaan audiometri nada murni dan 

pemeriksaan DPOAE. Hal ini dikarenakan setelah kemoterapi siklus kedua sudah 

terjadi gangguan dengar sensorineural mulai dari derajat ringan sampai derajat berat 

pada kelompok kontrol dan dari DPOAE didapatkan hasil REFER mulai dari 

frekuensi 4-10 kHz pada kelompok kontrol. 

Dan derajat ototoksik pada kelompok perlakuan yang menerima ginkgo biloba 

juga lebih rendah dan tidak bermakna secara statistik setelah kemoterapi siklus 

pertama namun bermakna secara statistik setelah kemoterapi siklus kedua. Hal ini 

dikarenakan pemeriksaan dengan menggunakan audiometri nada murni yang hanya 

dapat mendeteksi gangguan dengar sensorineural hanya sampai frekuensi 8000 Hz 

yang dinyatakan derajat 1 yaitu penurunan amabang dengar > 40 dB pada frekuensi 

8000 Hz. Setelah kemoterapi sisplatin siklus kedua didapatkan derajat ototoksik 

mulai memberat hingga derajat 2 yaitu penurunan ambang dengar > 40 dB pada 

frekuensi 4000-8000 Hz pada kelompok kontrol yaitu sebesar 50%. 
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Keterbatasan penelitian ini adalah jumlah sampel yang sedikit dan hanya 

dilakukan pada dua siklus kemoterapi sisplatin karena apabila dilakukan sampai 

siklus keenam memerlukan waktu penelitian yang lebih lama. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

5.1.1 Simpulan Umum 

Terapi ginkgo biloba 80 mg peroral dapat mencegah gangguan dengar 

sensorineural akibat sisplatin pada penderita tumor ganas. 

 

5.1.2 Simpulan Khusus 

1. Pada siklus pertama kemoterapi sisplatin didapatkan kejadian gangguan dengar 

sensorineural dan derajat ototoksik pada kelompok yang menerima ginkgo 

biloba 80 mg/hari peroral tidak berpengaruh namun dengan pemeriksaan 

DPOAE didapatkan pengaruh pada kelompok yang menerima ginkgo biloba 

dapat mencegah gangguan dengar sensorineural. 

2. Pada siklus kedua kemoterapi sisplatin  pada kelompok yang menerima ginkgo 

biloba 80 mg / hari peroral terbukti gangguan dengar sensorineural dan derajat 

ototoksik lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok yang hanya kemoterapi 

sisplatin saja Hal ini sama dibuktikan dengan pemeriksaan DPOAE. 

 

 

 



97 

 

 

5.2 Saran 

1. Perlu diberikan terapi tambahan berupa ginkgo biloba dengan dosis 80 mg / hari 

peroral pada penderita tumor ganas yang akan menjalani kemoterapi dengan 

sisplatin. 

2. Pada penderita tumor ganas yang akan menjalani kemoterapi dengan sisplatin 

perlu dilakukan pemeriksaan pendengaran (dengan audiometri nada murni dan 

DPOAE) secara berkala sejak sebelum hingga setelah mendapatkan kemoterapi. 
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