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ABSTRAK 

Gangguan pendengaran merupakan ketidakmampuan secara parsial atau total 

untuk mendengarkan suara pada salah satu atau kedua telinga. Deteksi dini berupa 

pemeriksaan audiometri banyak digunakan untuk mengetahui ambang batas 

pendengaran seseorang dan berbagai jenis gangguan dari telinga. Meskipun 

masyarakat Indonesia atau Bali khusunya bekerja di tempat kebisingan yang 

tinggi, sampai sekarang belum terdapat data yang jelas dan spesifik  mengenai 

keterlibatan atau kesadaran pasien untuk memeriksakan diri menggunakan tes 

audiometri. Penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui profil kasus 

gangguan pendengaran pada masyarakat yang melakukan tes audiometri di 

Poliklinik THT Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah tahun 2013 dengan mencatat 

data kunjungan pasien pada periode tersebut. Data tersebut digolongkan 

berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, berdasarkan usia yaitu 

<12 tahun, 12-25 tahun, 26-45 tahun, >45 tahun serta berdasarkan jenis dan 

derajat gangguan pendengaran yaitu tuli konduktif, tuli sensorineural dan tuli 

campuran. Penderita gangguan pendengaran yang melakukan tes audiometri pada 

tahun 2013 sebanyak 159 orang. Prevalensi berdasarkan jenis kelamin adalah 

62,3% pada laki-laki dan 37,7% pada perempuan. Prevalensi pada usia <12 tahun 

adalah 3,8%, usia 12 sampai dengan 25 tahun sebanyak 7,5%, usia 26 sampai 

dengan 45 sebanyak 42,8% dan usia >45 tahun sebanyak 45,9%. Prevalensi 

gangguan pendengaran tipe tuli konduksi sebanyak 30,8%, tuli sensorineural 

sebanyak 45,5% dan tuli campuran sebanyak 23,7%. Pasien laki-laki lebih banyak 

menderita gangguan pendengaran daripada perempuan dengan usia terbanyak 

yaitu lebih dari 45 tahun. Tuli sensorineural merupakan jenis gangguan 

pendengaran tersering. Berdasarkan derajatnya, pada pasien tuli konduksi yang 

terbanyak adalah derajat ringan pada telinga kanan, pasien tuli sensorineural yang 

terbanyak adalah derajat sedang pada telinga kanan, sedangkan pada pasien tuli 

campuran yang terbanyak adalah derajat berat pada telinga kiri. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Telinga merupakan suatu organ pendengaran dan juga keseimbangan yang 

terdiri dari telinga luar, tengah dan dalam. Melalui proses yang kompleks telinga 

merupakan pintu masuknya informasi dan komunikasi, sehingga amat pentingnya 

telinga untuk hidup kita. (Dorland) 

Gangguan pendengaran merupakan ketidakmampuan secara parsial atau 

total untuk mendengarkan suara pada salah satu atau kedua telinga. Pembagian 

dari gangguan pendengaran ini dapat dibagi menjadi tiga yaitu ringan (20-39 dB), 

sedang (40-69 dB), dan berat (70-89 dB). Gangguan pendengaran dapat terjadi 

pada semua usia sejak lahir maupun usia lanjut. Hal ini merupakan masalah yang 

sering kita temukan pada masyarakat Indonesia pada umumnya seperti orang-

orang yang bekerja di kawasan industri atau bising seperti pertambangan, 

penggalian, pekerja bangunan maupun industri tekstil. Gangguan pendengaran 

tidak hanya dapat menyebabkan hambatan dari bicara dan berbahasa, namun 

selanjutnya dapat menyebabkan ketidakmampuan bersosialisasi, hambatan 

bekerja, hambatan perkembangan akademik, dan berubahnya perilaku seseorang. 

(Haddad) 

Penggunaan deteksi dini berupa pemeriksaan audiometri sekarang banyak 

digunakan untuk mengetahui tingkat/ambang batas pendengaran seseorang dan 

berbagai jenis gangguan dari telinga. Namun banyak masyarakat yang masih tidak 

mengetahui dari kegunaan tes ini sehingga banyak dari mereka yang sebelumnya 
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hanya menderita tuli sementara (temporary threshold shift) menjadi tuli yang 

menetap (permanent threshold shift) (Buchari,2007) 

Menurut perkiraan WHO (World Health Organization) pada tahun 2000 

terdapat 120.000.000 penderita gangguan pendengaran di seluruh dunia. Pada tahun 

2001 jumlah tersebut meningkat menjadi 250.000.000 jiwa; 222.000.000 jiwa 

diantaranya adalah orang dewasa dan sisanya anak berusia di bawah 15 tahun. 

Penderita gangguan pendengaran tersebut kira-kira 2/3 diantaranya berada di negara 

berkembang 

Dari hasil “WHO Multi Centre Study” tahun 1998, Indonesia termasuk empat 

negara di Asia Tenggara dengan prevalensi gangguan pendengaran yang cukup tinggi 

(4,6%), tiga negara lainnya adalah Sri Lanka (8,8%), Myanmar (8,4%), dan India 

(6,3%) (Komite Nasional Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan 

Ketulian,2006). Prevalensi gangguan pendengaran pada populasi penduduk Indonesia 

diperkirakan sebesar 4,2%. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2002 adalah 

221.900.000 jiwa, sehingga jumlah penduduk yang menderita gangguan pendengaran 

diperkirakan 9.319.800 jiwa (World Health Organization, 2007). 

Prevalensi gangguan pendengaran terus meningkat akibat kemajuan di bidang 

teknologi industri dan polusi bising lingkungan. Indonesia termasuk negara industri 

yang sedang berkembang, sehingga dalam upaya peningkatan pembangunan 

digunakan peralatan industri yang dapat menimbulkan kebisingan di lingkungan 

kerja. Hal tersebut menimbulkan dampak buruk bagi para pekerja jika tidak dicegah 

dengan program pengendalian kebisingan diantaranya penggunaan alat pelindung 

pendengaran bagi pekerja yang terpapar bising (Bashiruddin, J., 2009). Sehingga 

diperlukannya tes audiometri untuk mencegah kecacatan lanjutan dari masyarakat 

tersebut. 
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Meskipun masyarakat Indonesia atau Bali khusunya bekerja di tempat 

kebisingan yang tinggi, sampai sekarang belum terdapat data yang jelas dan spesifik  

mengenai keterlibatan atau kesadaran pasien untuk memeriksakan dirinya 

menggunakan tes audiometri. Untuk itu peneliti melakukan penelitian untuk 

mengetahui profil kasus masyarakat yang dilakukan tes audiometri di Poliklinik THT 

Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah tahun 2013. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

1)  Berapakah  penderita gangguan pendengaran yang melakukan tes audiometri 

pada tahun 2013 di Poliklinik THT RSUP Sanglah? 

2) Bagaimana profil penderita gangguan pendengaran yang melakukan tes 

audiometri pada tahun 2013 di Poliklinik THT RSUP Sanglah menurut 

klasifikasi usia, jenis kelamin serta jenis dan derajat gangguan pendengaran? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui profil penderita gangguan pendengaran yang 

melakukan tes audiometri di Poliklinik THT RSUP Sanglah pada tahun 2013 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Untuk mengetahui jumlah penderita gangguan pendengaran yang 

melakukan tes audiometri di Poliklinik THT RSUP Sanglah pada tahun 

2013 

2) Untuk mengetahui gambaran penderita gangguan pendengaran 

berdasarkan umur 

3) Untuk mengetahui gambaran penderita gangguan pendengaran 

berdasarkan jenis kelamin 
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4) Untuk mengetahui gambaran penderita gangguan pendengaran 

berdasarkan jenis dan derajat gangguan pendengaran 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

     Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1   Manfaat Klinis 

      Dapat mengetahui profil penderita gangguan pendengaran yang 

melakukan tes audiometri di Poliklinik THT RSUP Sanglah Denpasar 

pada tahun 2013 

1.4.2 Manfaat Ilmiah 

     Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi, 

pembanding, maupun bahan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. 

1.4.3 Manfaat Sosial 

     Diharapkan melalui penelitian ini dapat membuka wawasan 

mengenai tes audiometri dan meningkatkan kesadaran masyarakat 

terhadap gangguan pendengaran. 

 


