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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Tonsillitis adalah peradangan pada tonsil palatina merupakan bagian 

dari cicin waldeyer. Cicin waldeyer terdiri atas susunan kelenjar limfa yang 

terdapat di dalam rongga mulut seperti tonsil faringeal (adenoid), tonsil 

palatina (tonsil faucil), tonsil lingual (tonsil pangkal lidah), tonsil tuba 

Eustachius (lateral band dinding faring/Gerlach’s tonsil) (Seopardi et al, 

2007). Tonsillitis disebabkan oleh kuman Streptococcus β hemolyticus grup 

A, Streptococcus viridans dan streptococcus pyogenes sebagai penyebab 

terbanyak, selain itu juga disebabkan oleh Corybacterium diphteriae, namun 

dapat juga disebabkan oleh virus (Mansjoer, 2000).  

Tonsilitis terjadi dimulai saat kuman masuk ke tonsil melalui 

kriptanya secara aerogen yaitu droplet yang mengandung kuman terhisap 

oleh hidung kemudian nasofaring terus masuk ke tonsil maupun secara 

foodborn yaitu melalui mulut masuk bersama makanan (Farokah, 2007). 

Apabila tidak dilakukan penanganan yang sempurna pada tonsil maka akan 

terjadi infeksi berulang bakteri patogen akan menetap di dalam tonsil yang 

akan mengakibatkan terjadinya tonsillitis kornis (Brodsky, 2006). Penyakit 

Tonsillitis lebih sering terjadi pada negara-negara yang memiliki iklim 

subtropis. Pada negara iklim dingin angka kejadian lebih tinggi 

dibandingkan dengan yang terjadi di negara tropis, infeksi Streptococcus 

terjadi di sepanjang tahun terutama pada waktu musim dingin (Rusmarjono, 

dan Hermani, 2003).       

World Health Organization (2013) memperkirakan 287.000 anak di 

bawah 15 tahun mengalami tonsilektomi (operasi tonsil), dengan atau tanpa 

adenoidectomy 248.000 anak (86,4%) dan 39.000 lainnya (13,6%) 

menjalani  tonsilektomi saja. Di Indonesia menurut Riset Kesehatan Dasar 

(2018) 
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menyatakan bahwa penyakit tonsillitis memiliki jumlah kasus sebanyak 9,3 

% hasil ini jauh berbeda dengan tahun 2013 dengan jumlah kasus 25%.   

Tonsilitis merupakan salah satu penyakit yang paling sering terjadi 

dari seluruh penyakit dibidang telinga, hidung, dan tenggorokan (THT). 

Penelitian yang dilakukan oleh Khan dkk di Rumah Sakit Khyber, Pakistan 

tahun 2011-2012 tentang distribusi penyakit Telinga Hidung Tenggorokan 

(THT) dan didapatkan 8980 orang menderita onsillitis kronis sebanyak 

27,37%. (Khan et al, 2013). 

Berdasarkan data epidemiologi penyakit THT  di Indonesia pada 

bulan September tahun 2012, prevalensi tonsillitis kronik tertinggi setelah 

nasofaringitis akut adalah sebesar 3,8% (Farokah, 2005). Penyakit tonsillitis 

di Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 22% menempati urutan pertama 

dalam 10 penyakit tertinggi di Sulawesi dengan jumlah kasus 28.720. 

(Dinkes Sulawesi Tenggara, 2017). Angka kejadian tonsillitis tidak jauh 

berbeda antara laki-laki dan perempuan. Menurut data yang diperoleh dari 

RSUD Kota Kendari pada tahun 2018 jumlah penyakit tonsillitis rawat inap 

maupun rawat jalan sebanyak 231 orang dan pada tahun 2019 meningkat 

sebanyak 305 orang (Rekam Medis RSUD Kota Kendari). 

Streptococcus β hemolyticus grup A menyekresi enzim yang disebut 

sebagai anti streptolisin O yang mampu melisiskan sel darah merah. Anti 

streptolisin O bertindak sebagai antigen dan menstimulasi sistem imun 

untuk membentuk antibodi anti streptolisin O (ASO). Kadar titer ASO yang 

tinggi menunjukkan bahwa streptococcus memang ada dan dapat 

menyebabkan demam reumatik atau glomerulonephritis akut. Peningkatan 

kadar ASO serum dapat juga menunjukkan terjadinya infeksi streptokokus 

yang baru saja dialami. Antibodi ASO muncul kira kira 1 sampai 2 minggu 

setelah infeksi streptococcus akut, memuncak 3 sampai 4 minggu setelah 

awitan, dan tetap tinggi selama berbulan-bulan. Banyak anak usia sekolah 

memiliki kadar titer ASO yang lebih tinggi dari pada anak usia prasekolah 

atau dewasa. Antigen streptococcus lain adalah antideoksiribonuklease 
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(ADNase-titer > 10) dan hialuronidase anti streptococcus (ASH-titer > 128) 

(Kee, 2007). 

Infeksi bakteri streptococcus β hemolyticus grup A dapat dilakukan 

dengan pemeriksaan imunologi, yaitu pemeriksaan ASTO (Anti streptolisin 

O). Anti streptolisin O merupakan antibodi terhadap antigen streptolisin O 

yang dihasilkan oleh bakteri streptococcus β hemolyticus grup A. 

Pemeriksaan ini terdiri atas pemeriksaan kadar anti streptolisin O (ASO), 

kadar antideoksiribonuklease-B (anti Dnase-B) dan streptozyme test. 

Penetapan kadar anti streptolisin O merupakan pemeriksaan utama untuk 

menentukan apakah sebelum-nya pernah terinfeksi oleh streptococcus β 

hemolyticus grup A yang menyebabkan komplikasi penyakit post 

streptokokus (Herwanto, 2008).  

Anti streptolisin titer O ( ASTO ) merupakan tes darah yang dilakukan 

untuk mengukur antibodi terhadap streptolisin O yang dihasilkan oleh 

bakteri streptokokus. Kadar ASTO lebih dari 160 – 200 todd/ unit dianggap 

sangat tinggi dan menunjukan adanya infeksi streptokokus yang baru terjadi 

atau sedang terjadi atau adanya kadar antibodi yang tinggi akibat respon 

imun yang berlebihan terhadap pajanan sebelumnya (Matthew, 2007). 

Prinsip dari pemeriksaan ini adalah partikel lateks yang dilapisi 

Streptolisin O akan teraglutinasi ketika dicampurkan dengan sampel yang 

mengandung ASO. Hasil dinyatakan positif jika terbentuk aglutinasi selama 

dua menit. Aglutinasi mengindikasi tingkat ASO dalam sampel lebih dari 

atau sama dengan 200 IU/ml sedangkan tidak adanya aglutinasi 

mengindikasi tingkat ASO dalam sampel kurang dari 200 IU/ml (Davidson 

and Henry, 1969) 

Penelitian pada pasien dengan faringitis akut di Iraq dengan spesimen 

usap tenggorokan dari 177 pasien yang menderita faringitis akut. 

Menunjukkan hasil kultur dari beberapa bakteri antara lain bakteri 

streptococcus β hemolyticus, streptococcus anginosus, dan streptococcus 

group C dan F  yang diketahui sebagai penyebab faringitis akut (Alan dan 

Bisno, 2011). Penelitian yang dilakukan di Poli THT RS Pendidikan 
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Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar mengenai hubungan kadar 

ASTO dan gejala klinis pada penderita tonsillitis  kronis ditemukan kadar 

ASTO sebanyak 200 UI/ml didapatkan 46,3% kasus 400 UI/ml sebanyak 

26,7% dan 800 UI/ml sebanyak 3,3% kasus pada penderita tonsillitis kronis 

(Mindarti et al, 2010). 

Penelitian Fusvita dan Susanti (2017) tentang pemeriksaan ASTO 

pada penderita jantung di RSUD Kota Kendari yang mendapatkan hasil 

positif ASTO yang ditandai dengan riwayat penyakit jantung, sesak napas, 

dan radang tenggorokan tiga bulan terakhir. 

Penentuan ASTO dapat dilakukan dengan menggunakan metode Slide 

Agglutination lateks ASTO yang dapat dilakukan dengan kualitatif dan semi 

kuantitatif. Pada penelitian ini dilakukan dengan cara semi kuantitatif 

dimana metode ini dapat mengetahui kadar anti streptolisin O (Chairlan dan 

Lestari, 2011). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti akan meneliti 

tentang Studi literature titer ASTO (anti streptolisin O) pada penderita 

tonsilitis. Jenis penelitian  ini adalah penelitian studi literature karena 

berdasarkan surat edaran kepala pusat pendidikan SDM kesehatan Nomor 

DM.01.01/1/02132/2020 tentang perpanjangan pembelajaran daring dalam 

upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Poltekkes Kesehatan 

Kementerian Kesehatan. Maka sehubungan dengan surat edaran tersebut 

disampaikan tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat 

mengumpulkan orang banyak. Untuk mahasiswa yang melakukan penelitian 

kontak langsung dengan manusia maka di alihkan ke penelitian studi 

literatur. Pada studi literatur yang dilakukan didapatkan 5 jurnal yang 

direview untuk dijadikan sebagai hasil penelitian ini. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka penulis merumuskan 

masalah Bagaimana titer ASTO (Anti Streptolisin O) pada penderita 

tonsillitis ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui titer ASTO (Anti Streptolisin O) pada penderita 

tonsillitis 

D. Manfaat Penelitian  

     Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

a. Manfaat Bagi Institusi  

Sebagai tambahan sumber pengetahuan bagi akademik mengenai 

pemeriksaan ASTO (Anti Streptolisin O) pada penderita tonsillitis.  

b. Manfaat Bagi Peneliti 

Sebagai tambahan ilmu bagi peneliti tentang pemeriksaan ASTO pada 

penderita tonsillitis. 

c. Manfaat Bagi Tempat Peneliti 

Sebagai bahan informasi kepada masyarakat tentang tonsillitis sehingga 

masyarakat mengerti tentang bahaya tonsillitis. 

d. Manfaat Bagi Peneliti Lain 

Sebagai sumber acuan teori untuk peneliti selanjutnya dengan 

menggunakan variabel penelitian lainnya 


