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BAB III 

HASIL DAN ANALISIS 

A. Seleksi Studi dan Penilaian Kualitas 

1. Hasil Pencarian dan Seleksi Studi 

Hasil artikel yang didapatkan menggunakan Google scholar dan 

Google search yang di dapatkan pada penelitian ini dengan range tahun 

2010-2019 dan tidak memiliki batasan jenis penelitian dan tempat 

penelitian dilakukan. Untuk mencari artikel penulis melakukan pencarian 

menggunakan kata kunci yang telah disusun. Setelah itu dilakukan seleksi 

yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi dan di dapatkan 5 artikel.  

Berikut ini intisari yang diambil dalam penelitian: judul penelitian, nama 

peneliti, tahun publikasi, metode, jumlah sampel dari kelompok intervensi 

maupun kelompok kontrol, alat yang digunakan dalam penelitian, hasil 

dan kesimpulan penelitian lengkap dengan nilai signifikansinya. Intisari 

yang diambil lalu dimasukan dalam tabel agar memudahkan dalam 

membaca. Dari hasil yang ditemukan diharapkan akan ditemukan 

kesimpulan yang menjadi dasar dalam melakukan penelitian khususnya 

pada titer ASTO pada penderita tonsillitis. 

 

 

Penelusuran  

fulltext pdf 2010-2020 

 

Hasil berdasarkan 

kriteria inklusi  

Total artikel yang dianalisis 

 

Gambar 1. Artikel berdasarkan 

kriteria inklusi dan eksklusi

Google  Search Google  Scholar PubMed  

61 78 4.050

1 2 1 

4 
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Tabel 1. Sintesis/Ekstarksi Data Hasil Penelitian 

No Judul jurnal  Penulis 

(Tahun) 

Tujuan Metode Sampel Temuan Kesamaan Keunikan 

  1.  Pemeriksaan Anti 

Streptolisin O 

(ASTO) Sebagai 

Penanda Infeksi 

Streptococcus 

ΒHematoliticus di 

RSUD Kota 

Kendari dan RSUD 

Bahteramas  

Aprianti, 

et al 

(2019) 

 

Untuk mengetahui 

antibodi terhadap 

streptolisin O yang 

di hasilkan oleh 

Streptococcus grup 

A. 

Deskriptif 

analitik 

  Darah Menunjukkan hasil 

pemeriksaan 

ASTO yang positif 

berjumlah 45 

orang (75%) dan 

yang negatif 

sebanyak 15 orang 

(25%) dari total 

jumlah pasien 60 

orang (100%) 

 

Memiliki 

kesaamaan 

yaitu 

melakukan 

pemeriksaan 

ASTO pada 

penderita 

infeksi  

Streptococcus 

ß hemolyticus 

grup A 

dimana 

bakteri ini 

merupakan 

bakteri 

penyebab 

tonsillitis 

Jenis penelitian 

yang digunakan 

adalah 

deskriptif 

analitik yaitu 

untuk 

menggambarka

n keadaan atau 

mendapatkan 

keterangan 

tentang 

keberadaan 

Anti 

Streptolisin O 

(ASTO) pada 

penderita 

penyakit 

tonsilitis. 

2. Gambaran hasil 

pemeriksaan anti 

Streptolisin O 

(ASTO) pada 

penderita Tonsilitis 

di rumah sakit 

umum Daerah kota 

Rahma 

(2018) 

Untuk mengetahui 

gambaran ASTO 

Pada penderita 

tonsillitis 

Deskriptif  Darah Hasil positif 

sebanyak 13 orang 

(76%) dan hasil 

negatif sebanyak 4 

orang (24%). Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

Memiliki 

kesamaan 

yaitu untuk 

melihat titer 

ASTO pada 

penderita 

tonsillitis 

Jenis penelitian 

yang digunakan 

deskriptif yaitu 

untuk 

menggambarka

n keadaan atau 

mendapatkan 
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kendari bahwa dari 17 

sampel penderita 

tonsilitis, terdapat 

13 orang pasien 

yang positif anti 

streptolisin O 

(ASTO). 

keterangan 

tentang 

keberadaan 

Anti 

Streptolisin O 

(ASTO) pada 

penderita 

penyakit 

tonsilitis. 

3. Hubungan antara 

kadar anti 

streptolisin-O dan 

gejala klinis pada 

penderita tonsilitis 

kronis 

Mindarti, 

et al 

(2010) 

Bertujuan untuk 

mengetahui ada 

tidaknya hubungan 

antara kadar anti 

streptolisin O 

(ASO) dengan 

gejala seperti 

demam, sulit 

menelan dan batuk. 

Cross 

sectional 

Darah Umur 5-14 titer 

<200 (20%) 

200(50%) 

400(26,7%) 

800(3,3%) 

Umur 15-44 titer  

<200(50%) 

200(45,5%) 

400(4,5%) 

Umur >45 titer  

<200(35,3 %) 

200(46,3%) 

400(16,7%) 

800(1,9%) 

 

Memiliki 

kesamaan 

yaitu meneliti 

tentang kadar 

ASTO pada 

penderita 

tonsillitis 

Menggunakan 

kriteria Centor 

modifikasi Mc 

Isaac pada 54 

pasien tonsilitis 

kronis dengan 

kadar anti 

streptolisin O 

(ASO) yang 

memenuhi 

kriteria 

penelitian. 

 

4. 

Korelasi kuman 

Streptococcus β 

hemolyticus grup A 

dengan 

 

Herwanto 

(2002) 

 

Mendeteksi bakteri  

Streptococcus ß 

hemolyticus grup A 

 

Deskriptif 

analitik 

dengan 

 

Darah dan 

usap 

tenggorok 

 

Pada penderita 

tonsilofaringitis  

yang disebabkan 

 

Memiliki 

kesaamaan 

yaitu 

 

Mencari 

hubungan  usap 

tenggorok 
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pemeriksaan ASTO 

pada penderita 

Tonsilofaringitis 

akut 

dengan 

pemeriksaan usap 

tenggorokan dan 

peningkatan titer 

ASTO pada 

penderita 

tonsilofaringitis 

akut   

pendekatan   

 

 

 

 

 

 

 

 

bakteri  

Streptococcus ß 

hemolyticus grup A  

Titer ASTO >200 

UI/ml sebanyak 7 

(17,5%) dan yang 

tidak terinfeksi  

Streptococcus ß 

hemolyticus grup A  

normal sebanyak 

32(80%) dan 

meningkat 

1(2,5%).  

melakukan 

pemeriksaan 

ASTO pada 

penderita 

infeksi  

Streptococcus 

ß hemolyticus 

grup A 

dimana 

bakteri ini 

merupakan 

bakteri 

penyebab  

tonsillitis 

 

dengan 

kenaikan titer 

ASTO  

penderita 

tonsilofaringitis 

akut  sebagai 

penanda infeksi 

Streptococcus ß 

hemolyticus  
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2. Daftar Artikel Hasil Pencarian 

Tabel 2. Daftar Artikel Hasil pencarian 

No Penulis (Tahun) Deskriptif topik/ Isu yang sedang 

direview 

1. Aprianti, et al  

(2019) 

 

Tonsilitis merupakan salah satu penyakit 

Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) 

yang banyak ditemukan di Indonesia. 

Tonsilitis akut disebabkan oleh kuman 

grup A Streptococcus β hemolyticus, 

Pneumococcus, Streptococcus viridans 

dan Streptococcus pyogenes. Anti 

Streptolisin O (ASTO) merupakan 

antibodi terhadap antigen streptolisin O 

yang dihasilkan oleh bakteri 

Streptococcus ß hemolyticus grup A. 

Tujuan penelitian penelitian ini adalah 

untuk mengetahui antibodi terhadap 

streptolisin O yang di hasilkan oleh 

Streptococcus grup A. Penetapan kadar 

anti streptolisin O merupakan 

pemeriksaan utama untuk menentukan 

apakah sebelumnya pernah terinfeksi 

oleh Streptococcus ß hemolyticus grup A 

yang menyebabkan komplikasi penyakit 

post Streptococcus. Sampel penelitian 

berjumlah 60 orang yang menderita 

tonsilitis di RSUD Kota Kendari dan 

RSUD Bahteramas. Metode pengambilan 

sampel menggunakan metode Accidental 

sampling. Pemeriksaan sampel dilakukan 

menggunakan metode lateks test 
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berdasarkan aglutinasi antigen dan 

antibodi. 

2. Rahma 

(2018) 

Tonsilitis adalah inflamasi pada tonsila 

palatina yang disebabkan oleh infeki 

virus atau bakteri. Hal ini akan memicu 

sistem kekebalan tubuh untuk 

membentuk antibodi terhadap infeksi 

yang akan datang. Tetapi bila tonsil 

sudah tidak dapat menahan infeksi dari 

bakteri atau virus tersebut maka akan 

timbul tonsilitis. Anti Streptolisin O 

(ASTO) merupakan antibodi terhadap 

antigen streptolisin O yang dihasilkan 

oleh bakteri Streptococcus β hemolyticus 

grup A. Pemeriksaan Anti 

Streptolisin O (ASTO) yaitu pemeriksaan 

darah yang berfungsi untuk mengetahui 

antibodi terhadap streptolisin O yang di 

hasilkan oleh Streptococcus grup 

A.Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui gambaran hasil pemeriksaan 

Anti Streptolisin O (ASTO) pada 

penderita tonsilitis di RSUD Kota 

Kendari, dengan metode latex test. 

Sampel pasien penyakit tonsilitis 

sebanyak 17 sampel dengan teknik 

pengambilan sampel yaitu accidental 

sampling. 

3. Mindarti, et al 

(2010) 

 Anti streptolisin O merupakan antibody 

terhadap antigen streptolisin O yang 
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dihasilkan oleh bakteri streptokokus β 

hemolitikus grup A. Kuman ini sering 

didapatkan pada tonsillitis kronis. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

ada tidaknya hubungan antara kadar anti 

streptolisin O (ASO) dengan gejala klinis 

menurut keriteria Centor modifikasi Mc 

Isaac. Penelitian dilakukan di rumah sakit 

pendidikan Bagian Ilmu Kesehatan THT 

Fakultas Kedokteran Universitas 

Hasanuddin yang merupakan penelitian 

analitik cross sectional. Sampel penelitian 

diperoleh dari semua penderita tonsillitis 

kronik yang telah memenuhi kriteria 

inklusi dan eksklusi pada bulan Oktober 

2009 sampai Februari 2010.  

4. Herwanto 

(2002) 

Tonsilofaringitis akut adalah suatu 

peradangan yang akut terjadi pada 

mukosa faring dan kripta tonsil dan 

perenkim tonsil sebagai akibat infeksi 

saluran nafas yang disebabkan oleh 

bakteri gram positif dan negatif. Infeksi 

karena Streptococcus s hemolyticus ini 

paling sering menyerang saluran 

pernafasan seperti faringitis, tonsillitis, 

nasofaringitis pada bayi dan anak kecil. 

Anti streptolisin O serum dapat 

merupakan nilai diagnostik pada pasien 

yang terinfeksi atau baru saja terinfeksi 

Streptococcus β hemolyticus grup A.  
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Artikel pertama penelitian yang dilakukan Aprianti, et al (2019) 

Dengan Judul “Pemeriksaan Anti Streptolisin O (ASTO) Sebagai Penanda 

Infeksi Streptococcus Β Hematoliticus Di Rsud Kota Kendari Dan Rsud 

Bahteramas”. Hasil penelitian dari jurnal tersebut disajikan dalam bentuk 

tabel sebagai berikut. 

Tabel 3. Distribusi frekuensi pada pasien tonsilitis berdasarkan 

kategori Titer ASTO menurut Aprianti, et al (2019) 

 

No. Titer ASTO n % 

1 >200 45 75 

2 <200 15 25 

Jumlah 60 100 

 

Pada tabel di atas menunjukan pemeriksaan anti streptolisin O 

(ASTO) sebagai penanda infeksi streptococcus β hematoliticus grub A 

diperoleh distribusi frekuensi berdasarkan hasil pemeriksaan ASTO 

menunjukkan hasil pemeriksaan ASTO yang positif berjumlah 45 orang 

(75%) dan yang negatif sebanyak 15 orang (25%) dari total jumlah pasien 

60 orang (100%). 

Tabel 4. Distribusi frekuensi pada pasien tonsilitis berdasarkan 

kategori Titer ASTO menurut Rahma (2018) 

 

No. Titer ASTO n % 

1 >200 13 76 

2 <200  4 24 

Jumlah 17 100 

 

Artikel kedua penelitian yang dilakukan Rahma (2018) dengan 

judul “Gambaran hasil pemeriksaan anti Streptolisin O (ASTO) pada 

penderita Tonsilitis di rumah sakit umum Daerah kota kendari” di 

dapatkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 17 sampel yang terdiri 

dari laki-laki dan perempuan penderita tonsilitis di Rumah Sakit Umum 

Daerah Kota Kendari diperoleh hasil positif sebanyak 13 orang (76%) dan 

hasil negatif sebanyak 4 orang (24%). Hasil penelitian menunjukkan 
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bahwa dari 17 sampel penderita tonsilitis, terdapat 13 orang pasien yang 

positif anti streptolisin O (ASTO). 

Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan 

anti streptolisin O pada penderita laki-laki terdapat 3 pasien positif (60%) 

dan 2 pasien negatif (40%). Sedangkan pada penderita perempuan terdapat 

10 pasien positif (83%) dan 2 pasien negatif (17%). 

Artikel ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mindarti, et al 

(2010) dengan judul “Hubungan antara kadar anti streptolisin-O dan gejala 

klinis pada penderita tonsilitis kronis” menunjukkan terdapat hubungan 

antara gejala tonsillitis dengan kadar ASTO dengan signifikasi sebesar (P= 

0,009) dan dari uji kesesuaian didapatkan bila skor gejala < 2 maka kadar 

ASO juga akan rendah Uji statistik dengan chi square test menunjukkan 

tidak adanya hubungan bermakna antara kadar ASO dengan kelompok 

umur (p = 0.071). Berdasarkan kriteria Centor modifikasi Mc Isaac dan 

70,8% subjek dengan skor gejala > 2, mempunyai kadar ASO > 200 

IU/ml. Setelah dianalisis dengan X2 test terdapat hubungan bermakna 

dengan nilai p = 0,009, dan dari uji kesesuaian didapatkan bila skor gejala 

< 2 maka kadar ASO juga akan rendah.  

Tabel 5. Distribusi frekuensi kelompok umur dengan kadar ASTO 

pada penderita tonsillitis yang dilakukan Mindarti, et al 

(2010). 

No Titer ASTO Kelompok Umur (Tahun)  

∑ 

 

%   

 

5-14 15-44 ≥45 

n n n 

1 <200 6 11 2 19 35,1 

2 200 15 10 0 25 46,2 

3 400 8 1 0 9 16,7 

4 800 1 0 0 1 2 

Total 30 22 2 54 100 

Pada tabel 2 memperlihatkan kadar ASO terbanyak adalah 200 

IU/ml didapatkan pada 46,3% kasus dan 50% diantaranya berada pada 

kelompok umur 5-15 tahun. Demikian pula untuk kadar ASO 400 IU/ml 

dan 800 IU/ml didapatkan terbanyak pada kelompok usia 5-15 tahun yaitu 

26,7% dan 3,3%. Nilai rata-rata kadar ASO adalah 268,57 IU/ml. 
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Tabel 6. Distribusi frekuensi kadar ASTO pada penderita tonsillitis 

yang dilakukan Mindarti, et al (2010). 

No. Titer ASTO n % 

1 >200  35 64,8 

2 <200 19 35,2 

Jumlah 54 100 

 

Artikel keempat penelitian yang dilakukan oleh Herwanto (2002) 

dengan judul “Korelasi kuman Streptococcus β hemolyticus grup A dengan 

pemeriksaan ASTO pada penderita Tonsilofaringitis akut” di dapatkan 

pada penderita tonsilofaringitis akut yang paling banyak adalah pada 

kelompok usia 25-34 tahun dari 35-44 tahun masing masing sebanyak 11 

orang (27,5%), 15-24 tahun sebanyak 9 orang (22,5%) dan kelompok usia 

45-55 tahun sebanyak 5 orang (12,5%) kemudian 55-64 dan >65 tahun 

masing-masing 2 orang (5%). 

Tabel 7. Hubungan bakteri streptococcus β hemolyticus grup A dengan 

titer ASTO menurut herwanto (2002) 

 

No. Titer ASTO n % 

1 > 200  7 18 

2 < 200 32 82 

Jumlah 39 100 

Pada tabel ini menunjukkan hasil dengan menggunakan uji statistik chi-

square diperoleh hasil p= 0,00000, karena p<0,05 maka ada hubungan yang 

bermakna antara bakteri Streptococcus β hemolyticus grup A dengan 

peningkatan titer ASTO, setiap ada infeksi Streptococcus β hemolyticus 

grup A maka terjadi peningkatan ASTO. Didapatkan titer ASTO meningkat 

pada penderita tonsilitis.  

Artikel kelima yang dilakukan Sahin, et al (2016) pada tonsilitis dan 

titer anti-streptolisin yang meningkat menunjukkan ASTO dengan titer 400 

UI/ml. Dengan karakteristik tonsilitis berulang yaitu dengan lama menderita 

2 tahun dan 3 tahun terakhir.  

Tabel 8. Hasil Analisis 4 Literatur Mengenai Titer ASTO Pada 

Penderita Tonsilitilis  

No. Titer ASTO Jurnal  ∑ % 
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I II III IV 

1 >200 45 13 35 7 100 58,9 

2 <200 15 4 19 32 70 41,1 

Jumlah 60 17 54 39 170 100 

Keterangan:  Titer ASTO >200 : dikatakan positif 

Titer ASTO <200 : dikatakan negatif  

Berdasarkan hasil analisis dari 4 jurnal penelitian mengenai analisis 

titer ASTO pada penderita tonsilitis diperoleh total 170 sampel. Dari 170 

sampel tersebut, diperoleh jumlah sampel dengan titer ASTO > 200 UL/ml 

sebanyak 100 (58,9%) dan jumlah sampel dengan titer ASTO < 200 UL/ml 

70 (41,1%) Dari hasil ini dapat dilihat bahwa mayoritas memiliki titer 

ASTO > 200 UL/ml. 

 


