
BAB IV 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

A. Karakteristik Subyek Penelitian 

Penelitian ini melibatkan 40 pasien abses leher dalam dengan 27 pasien hasil CT Scan 

tanpa perluasan dan 13 pasien dengan hasil CT Scan dengan perluasan. Data karakteristik 

subjek penelitian meliputi jenis kelamin, usia, komorbid, faktor odontogenik, dan kuman 

MDRO disajikan dengan nilai distribusi frekuensi (%). Gambaran data dasar karakteristik 

subyek penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4. 

Tabel 4.1. Distribusi Subjek Penelitian Berdasarkan Karakteristik  

Variabel N Persentase 

Jenis Kelamin   

Laki-laki 30 75% 

Perempuan 10 25% 

Usia   

21-30 tahun 5 12,5% 

31-40 tahun 13 32,5% 

41-50 tahun 4 10% 

>50 tahun 18 45% 

Komorbid   

DM   

Ya 14 35% 

Tidak 26 65% 

Faktor Odontogenik   

Ya 24 60% 

Tidak 16 40% 

MDRO   

Ya 6 15% 

Tidak 34 85% 
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Berdasarkan jenis kelamin, pasien didominasi oleh laki-laki dengan jumlah pasien 

laki-laki sebanyak 30 orang (75%) dan perempuan sebanyak 10 orang (25%). Lalu 

berdasarkan usia, didapatkan rentang usia 21-30 tahun sebanyak 5 orang (12,5%), 31-40 

tahun sebanyak 13 orang (32,5%), 41-50 tahun sebanyak 4 orang (10%), >50 tahun 

sebanyak 18 orang (45%). Berdasarkan faktor komorbid, pasien yang memiliki riwayat 

penyakit DM yaitu 14 orang (35%), pasien tanpa DM 26 pasien (65%) Lalu berdasarkan 

faktor odontogenik, terdapat 24 orang (60%) yang memiliki faktor risiko odontogenik. 

Sedangkan kuman MDRO ditemukan pada 6 pasien (15%) dan 34 pasien (85%) tanpa 

kuman MDRO (Tabel 4.1) 

Tabel 4.2. Distribusi Subjek Penelitian Berdasarkan Ruang yang Terlibat 

Variabel N Persentase 

Ruang yang Terlibat   

Single Space   

Peritonsil 3 7,5% 

Ludwig 2 5% 

Submandibula 20 50% 

Submental 2 5% 

Multi Space   

Retrofaring + parafaring 2 5% 

Submandibula + parafaring 11 27,5% 

 

Berdasarkan sebaran menurut lokasi, lokasi penyebaran terbanyak pada single space 

(hanya melibatkan satu ruang) adalah submandibula sebanyak 20 orang (50%), peritonsil 

sebanyak 3 orang (7,5%), ludwig sebanyak 2 orang (5%), dan submental sebanyak 2 

orang (5%), sedangkan pada multi space (melibatkan lebih dari satu ruang) ditemukan 

adanya penyebaran ke retrofaring + parafaring sebanyak 2 orang (5%) dan pada 

submandibular + parafaring sebanyak 11 orang (27,5%). (Tabel 4.2) 
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Tabel 4.3. Distribusi Subjek Penelitian Berdasarkan Organisme yang Ditemukan 

 dari Hasil Kultur 

Variabel N Persentase 

Organisme Gram (+)   

Streptococcus 

constellatus 
5 12,5% 

Streptococcus mitis / 

oralis 
2 5% 

Staphylococcus aureus 2 5% 

Staphylococcus 

epidermidis 
3 7,5% 

Kocuria kristinae 1 2,5% 

Organisme Gram (-)   

Pseudomonas 

aeruginosa 
7 17,5% 

Pseudomonas 

mendocina 
2 5% 

Klebsiella pneumoniae 13 32,5% 

Escherichia coli 3 7,5% 

Proteus mirabilis 1 2,5% 

Acinetobacter 

haemolyticus 
1 2,5% 

 

Berdasarkan hasil kultur pada pasien, ditemukan organisme terbanyak adalah 

Klebsiella pneumoniae sebanyak 13 orang (32,5%), lalu Streptococcus constellatus 

sebanyak 5 orang (12,5%), Streptococcus mitis / oralis sebanyak 2 orang (5%), 

Staphylococcus aureus sebanyak 2 orang (5%), Staphylococcus epidermidis sebanyak 3 
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orang (7,5%), Pseudomonas aeruginosa sebanyak 7 orang (17,5%), Pseudomonas 

mendocina sebanyak 2 orang (5%), Escherichia coli sebanyak 3 orang (7,5%), serta 

Kocuria kristinae, Proteus mirabilis, dan Acinetobacter haemolyticus masing-masing 

sebanyak 1 orang (2,5%). Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan kuman yang ditemukan 

sebagian besar yakni 67,5% (27 sampel) adalah bakteri gram (-) negatif, sementara 

32,5 % (13 sampel) merupakan bakteri gram (+) positif (Tabel 4.3) 

Tabel 4.4. Distribusi Subjek Penelitian Berdasarkan Komplikasi 

Variabel N Persentase 

Komplikasi   

Mediastinitis 8 20% 

Nekrotik 1 2,5% 

Syok sepsis 2 5% 

SJNA 1 2,5% 

 

Berdasarkan komplikasi, paling banyak ditemukan terjadi mediastinitis sebanyak 8 

orang (20%), lalu terjadi nekrotik sebanyak 1 orang (2,5%), syok sepsis sebanyak 2 

orang (5%), SJNA sebanyak 1 orang (2,5%) (Tabel 4.4) 

 

B. Analisis Bivariat Faktor Resiko Terhadap Perluasan Abses Leher Dalam 

Analisis bivariat dalam penelitian ini untuk mengetahui hubungan multidrugs-

resistant organisms (MDRO) dan variabel yang beresiko terhadap hasil CT Scan 

perluasan abses leher dalam ditampilkan dengan tabel silang kemudian dilanjutkan 

dengan uji chi square/fhiser exact test dan nilai OR untuk mengetahui tingkat resiko. 

Hasil analisis hubungan multidrugs-resistant organisms (MDRO) dan variabel yang 

beresiko terhadap hasil CT Scan abses leher dalam dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai 

berikut. 
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Tabel 4.5  Hubungan Multidrugs-resistant Organisms (MDRO) dan Variabel Yang 

Beresiko Terhadap Hasil CT Scan Perluasan Abses Leher Dalam 

Variabel 

CT Scan Abses Leher 

Dalam 

OR (95%CI) 
p-

value 
Tanpa 

Perluasan 

(n=27) 

Perluasan 

(n=13) 

DM     

Ya 5 (18.5%) 9 (30.8%) 9.900 (2.151-45.559) 0.004* 

Tidak 22 (81.5%) 4 (69.2%)   

Komplikasi     

Mediastinitis     

Ya 0 (0.0%) 8 (61.5%) n/s 0.000* 

Tidak 27 (100.0%) 5 (38.5%)   

Nekrotik     

Ya 0 (0.0%) 1 (7.7%) n/s 0.325 

Tidak 27 (100.0%) 
12 

(92.3%) 
  

Syok Sepsis     

Ya 0 (0.0%) 2 (15.4%) n/s 0.100 

Tidak 27 (100.0%) 
11 

(84.6%) 
  

SJNA     

Ya 0 (0.0%) 1 (7.7%) n/s 0.325 

Tidak 27 (100.0%) 
12 

(92.3%) 
  

MDRO     

Ya 1 (3.7%)  5 (38.5%) 16.250 (1.648- 160.243) 0.010* 

Tidak 26 (96.3%) 8 (61.5%)   

Keterangan:   bUji chi square/fhiser exact test; Ref. = reference; n/s = not specified (karena terdapat 

angka 0 pada kolom tabel 2x2) ;*signifikan pada p<0,05. 
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Variabel yang tidak menunjukan adanya hubungan yang signifikan dengan hasil CT 

Scan adalah nekrotik (OR=n/s; p=0,325), syok sepsis (OR=n/s; p=0,100), SJNA 

(OR=n/s; p=0,325), karena mendapatkan nilai p>0,05.  

Variabel yang menunjukan adanya hubungan dengan hasil CT  Scan adalah DM 

(OR=9.900; 95%CI=2.151-45.559; p=0,004), Mediastinitis (OR =n/s; p=<0,001), dan 

MDRO (OR= 16.250; 95%CI=1.648- 160.243; p=0,010) dengan nilai p<0,05. DM 

beresiko 9,900 kali terhadap kejadian perluasan abses leher dalam, kemudian mediastinis 

tidak diketahui tingkat resiko nya karena terdapat nilai 0 dalam tabel 2x2, sedangkan 

MDRO beresiko 16,250 kali terhadap kejadian perlauasan abses leher dalam. 

 

C. Analisis Multivariat MDRO dan DM Terhadap Perluasan Abses Leher Dalam 

Analisis multivariat resiko faktor yang berhubungan dengan hasil ct scan abses leher 

dalam pada penelitian ini mengambil variabel variabel yang menunjukan adanya 

hubungan dengan Hasil CT Scan abses leher dalam serta tidak memiliki nilai 0 dalam 

tabel 2x2 (karena tidak diketahui nilai resiko nya) yaitu DM dan MDRO analisis yang 

digunakan adalah regresi logisitk dengan hasil sebagai berikut. 

Tabel 4.6  Analisis Resiko Faktor Yang Berhubungan Dengan Hasil CT Scan Abses 

Leher Dalam 

Variabel 
Multivariat 

p-value 
OR (95%CI) 

MDRO 25.469 (1.818- 356.813) 0.016* 

DM 13.721 (2.193- 85.840) 0.005* 

Keterangan : Uji Regresi Logistik; * signifikan pada p<0,05. 

 

Tabel 4.6 menjelaskan bahwa MDRO (OR =25,469; 95%CI=2,818 – 356,813; 

p=0,016) beresiko terhadap hasil CT Scan perluasan abses leher dalam dengan nilai 

p<0,05. Dimana diketahui bahwa pasien dengan penyakit MDRO beresiko 25,469 kali 

beresiko hasil CT Scan abses leher dalam dalam terjadi perluasan dibandingkan dengan 

pasien tanpa MDRO. 
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Diabetes melitus (OR =13,721; 95%CI=2,193 – 85,840; p=0,005) beresiko terhadap 

hasil CT Scan perluasan Abses Leher Dalam dengan nilai p<0,05. Dimana diketahui 

bahwa pasien dengan riwayat penyakit diabetes mellitus 13,721 kali beresiko hasil CT 

Scan perluasan abses leher dalam dengan pasien tanpa riwayat DM. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa MDRO dan DM merupakan 

faktor dominan yang berhubungan signifikan terhadap perluasan abses leher dalam. 

Dengan demikian MDRO dapat digunakan sebagai salah satu prediktor perluasan abses 

leher dalam. 

 

D. Pembahasan 

Pada penelitian ini, terdapat total 40 pasien dengan abses leher dalam. Pada jenis 

kelamin, didapatkan jenis kelamin sebagian besar laki-laki yaitu ada 30 pasien (75.0%) 

Sedangkan perempuan 10 pasien (10%). Hasil ini sesuai dengan penelitian Yanti et al., 

(2021) yang melaporkan bahwa dari 36 subjek yang ada, terdapat 23 laki-laki (63.8%).  

Pada faktor komorbid, terdapat 14 pasien (35%) yang memiliki DM. Hasil ini 

sedikit berbeda dengan penelitian Yanti et al., (2021) didapatkan 6 subjek (50%) 

memiliki DM. Pada komplikasi, didapatkan hasil komplikasi yang terjadi paling banyak 

yaitu mediastinitis ada 8 pasien (20%). Hal ini sesuai dengan penelitian Yanti et al., 

(2021) dimana didapatkan subjek dengan komplikasi mediastinitis ada 9 subjek (75%).  

Faktor resiko infeksi odontogenik, pada penelitian ini didapatkan 24 pasien 

(60%). Hal ini sesuai dengan penelitian Yanti et al., (2021) dimana hampir semua kasus 

infeksi ditemukan dari faktor risiko odontogenik ada 27 pasien (58,7%). 

Pada keterlibatan ruang, penyebaran paling banyak ditemukan di ruang tunggal 

ada 27 kasus (67,5%), dengan lokasi terbanyak menjadi submandibular dalam 20 pasien 

(50%), sedangkan di multispace yang melibatkan lebih dari satu ruang di leher bagian 

dalam, 13 pasien (32,5%). Hal ini sesuai dengan penelitian Yanti et al.. (2021) dimana 

terdapat keterlibatan pada single space  sebanyak 19 kasus (52,7%) dengan lokasi 

terbanyak pada submandibular sebanyak 7 kasus (19,4%) sedangkan multispace 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



8 

 

sebanyak 17 kasus (47,2%). Keterlibatan 1 ruang yang paling banyak pada ruang 

submandibular sesuai dengan penelitian Lin et al., (2014) yang menyebutkan bahwa 

perluasan pada ruang submandibular paling sering terjadi pada infeksi odontogenik. 

Infeksi odontogenik biasanya bertanggung jawab untuk infeksi ruang 

submandibular/sublingual, sedangkan infeksi yang berasal dari tonsil dan faring 

biasanya berhubungan dengan infeksi ruang parafaring. Ruang ini terletak di antara 

mukosa dasar mulut dan lapisan superfisial fasia servikal profunda di bawahnya. Infeksi 

gigi (peri-apikal) umumnya menembus korteks lingual mandibula dan muncul di ruang 

ini. Terkait dengan ruang multispace pada penelitian ini didapatkan ruang yang terlibat 

paling banyak yaitu submandibular dan parafaring. Handoko (2020) menyebutkan pada 

penelitiannya bahwa ada keterlibatan submandibular dengan parafaring dikarenakan 

posisi antara submandibula dan parafaring terdapat komunikasi secara langsung, dimana 

posisi parafaring berada pada posterior dari submandibula. Pada kasus abses 

submandibula lebih lanjut, maka perluasan dapat mengarah ke kaudal dibawah os hyoid 

sehingga ruang pretrakea akan terlibat 

Pada bakteri yang menginfeksi, Klebsiella pneumoniae menjadi bakteri yang 

paling banyak menginfeksi pada 13 pasien (32,5%). Hal ini sesuai dengan penelitian 

Yanti et al.. (2021) dengan bakteri yang paling banyak ditemukan yaitu Klebsiella 

pneumoniae pada 8 pasien (17,4%). Meskipun banyak penelitian sebelumnya yang 

melaporkan spesies Streptococcus sebagai bakteri yang sering diisolasi pada infeksi 

leher dalam, faktor geografis dan penggunaan antibiotik dapat mempengaruhi 

keragaman jenis bakteri yang diisolasi pada hasil kultur dari berbagai penelitian. 

Klebsiella pneumoniae, ditemukan lebih tinggi terutama pada penderita diabetes melitus, 

baik dewasa maupun anak-anak. 

Handoko (2020) menyebutkan hampir semua bakteri gram positif memproduksi 

enzim Hyaluronidase. Genus dari bakteri gram positif seperti Streptococcus, 

Staphylococcus, Peptostreptococcus, Propionibacterium, Streptomyces dan Clostridium 

merupakan genus bakteri yang terbukti dapat menghasilkan enzim Hyaluronidase.  

Berdasarkan sifat bakteri gram positif tersebut maka dapat disimpulkan bahwa bakteri 
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ini cenderung dapat merusak jaringan ikat longgar melewati mekanisme produksi Enzim 

Hyaluronidase yang dapat mendegradasi asam hyaluronat yang berfungsi sebagai 

komponen matriks ekstraseluler pembentuk fascia (jaringan ikat longgar) sehingga 

perluasan abses dari ruang potensial satu dengan yang lain jadi lebih mudah terjadi. 

Pada penelitian ini, didapatkan hubungan bermakna antara MDRO dengan 

perluasan abses leher dalam. Dari keseluruhan sampel, terdapat hasil 6 sampel kuman  

(15%) merupakan kuman MDRO sedangkan dari 34 sampel (85%) bukan merupakan 

kuman MDRO. MDRO merupakan mikroorganisme yang pada umumnya adalah bakteri 

yang mengalami multidrug resistant (MDR) dimana bakteri resisten terhadap minimal 

satu jenis antibiotik dari tiga golongan antibiotik. Resistensi antibiotik pada MDRO 

sendiri terjadi melalui empat mekanisme yaitu inaktivasi atau modifikasi antibiotik; 

modifikasi target obat; perubahan jalur metabolism; serta mengurangi dari akumulasi 

obat. Ada beberapa faktor resiko menyebabkan MDRO antara lain penyalahgunaan obat 

antibiotik, usia pasien yang rentan (bayi atau lanjut usia), pasien dengan penyakit kronis, 

paparan saat di rumah sakit, faktor nutrisi dan banyak faktor lainnya.  

Pada penelitian ini, didapatkan hubungan bermakna antara DM dengan 

perluasan abses leher dalam. Salah satu komplikasi dari DM adalah komplikasi 

makrovaskular dan mikrovaskular, contoh dari komplikasi vascular tersebut adalah 

peripheral vascular disease (PVD). PVD ini dapat menyebabkan nekrosis fascia dan 

jaringan subkutis. Terdapat multifactorial mekanisme kejadian adanya PVD pada 

pasien DM. Mekanisme pertama adalah akibat adanya disfungsi endotel yang dapat 

menyebabkan gangguan substansi bioaktif seperti NO, ROS, prostaglandin, endotelin 

dan angiotensin. Pada gangguan NO dapat menyebabkan gangguan vasodilatasi maka 

akan rentan terjadinya aterosklerosis. Mekanisme kedua yaitu disfungsi otot polos 

pembuluh darah, mekanisme ini diakibatkan terbentuknya sel foam akibat dari 

penetrasi makrofag dan LDL kedalam lapisan media arteri yang berisi otot polos 

pembuluh darah. Sel otot polos tersebut selanjutnya akan melapisi makrofag berisi 

lemak menyimpan matriks ekstraselular, formasi ini akan membentuk atheroma yang 
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selanjutnya mudah rupture dan dapat menyebabkan thrombosis.  Mekanisme ketiga  

adalah  adanya peningkatan  C-Reactive Protein (CRP) akibat adanya gangguan 

toleransi glukosa dan diabetes, peningkatan CRP dapat menyebabkan peningkatan 

apoptosis sel endotel, peningkatan plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1), 

menurunkan produksi NO dengan menginhibisi eNOS. Mekanisme keempat adalah 

gangguan fungsi platelet, pada DM terdapat hiperaktivitas platelet akibat dari 

peningkatan aktivitas platelet intrinsik dan penurunan inhibitor platelet endogen, 

hiperaktivasi platelet tersebut dapat menyebabkan progresivitas aterosklerosis dan 

menyebabkan rupture plag. Mekanisme terakhir adalah abnormalitas koagulasi, pada 

diabetes beberapa faktor koagulasi dapat meningkat seperti PAI-1, Von Willebrand 

factor (vWF), fibrinogen, faktor VII, dan faktor tissue. Sebaliknya level antikoagulan 

akan menurun seperti antithrombin III dan protein C. Selanjutnya bersamaan 

dengan peningkatan agregasi platelet, plag aterosklerosis yang rupture akan 

menyebabkan formasi thrombus pada pembuluh darah. Formasi thrombus pembuluh 

darah dapat menjadi port the entry bakteri untuk menginvasi dan menyebabkan 

terjadinya nekrosis jaringan (Handoko, 2020). 

Kelemahan dari penelitian ini adalah tidak menjelaskan mekanisme perluasan 

abses leher dalam dari faktor resiko lainnya. Selain itu juga penelitian ini tidak 

menjelaskan faktor komplikasi mikrovaskuler DM terhadap perluasan abses leher 

dalam.
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