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ABSTRAK 

ASFIKSIA NEONATORUM SEBAGAI FAKTOR RISIKO TERJADINYA  

GANGGUAN PENDENGARAN SENSORINEURAL 

 
Asfiksia neonatorum adalah kegagalan napas secara spontan dan teratur 

pada saat lahir atau beberapa saat setelah saat lahir yang ditandai dengan 

hipoksemia, hiperkarbia dan asidosis. Kondisi ini dapat menimbulkan kerusakan 

jaringan secara permanen maupun bersifat sementara. Salah satu gejala sisa yang 

sering terjadi pada asfiksia neonatorum adalah gangguan pendengaran 

sensorineural. Berdasarkan hal tersebut tujuan penelitian ini adalah membuktikan 

asfiksia neonatorum sebagai faktor risiko terjadinya gangguan pendengaran 

sensorineural. 

Penelitian observasional dengan rancangan kohort prospektif dengan subyek 

penelitian 62 neonatus terdiri dari 31 neonatus kelompok asfiksia dan 31 neonatus 

tanpa asfiksia yang lahir dan atau dirawat di RSUP Sanglah Denpasar mulai bulan 

Maret 2013 sampai dengan Maret 2014 atau hingga jumlah sampel terpenuhi. 

Subyek yang memenuhi kriteria inklusi dilakukan pemeriksaan timpanometri, 

otoacoustic emissions (OAE) pertama usia <1 bulan dan OAE kedua dan 

pemeriksaan OAE kedua usia usia 3 bulan. Analisis statistik dengan uji chi-square 

dan cox regression. 

Didapatkan hasil kejadian gangguan pendengaran 83,9% pada asfiksia 

berdasarkan OAE pertama (p <0,001; RR 6,5; IK 95% 2,6-16,4), menjadi 80,6% 

pada OAE kedua (p <0,001; RR 6,3; IK 95% 2,5-15,9). Analisis multivariat 

asfiksia neonatorum merupakan faktor risiko terjadinya gangguan pendengaran 

sensorineural (adjusted RR 5,6; IK 95% 1,9-17,1; p 0,002). Prematuritas, terapi 

aminoglikosida dan berat lahir rendah bukan merupakan faktor risiko terjadinya 

gangguan pendengaran sensorineural. 

 
Kata kunci: OAE, gangguan pendengaran, asfiksia neonatorum. 
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ABSTRACT 

NEONATORUM ASPHYXIA AS RISK FACTORS FOR 

SENSORINEURAL HEARING LOSS 

 
Neonatorum asphyxia is a spontaneous and regular respiratory failure at 

birth or sometime after birth, characterized by hypoxemia, hypercarbia and 

acidosis. This condition can cause tissue damage permanently or temporarily. One 

of the most frequent sequelae symptoms of neonatal asphyxia is sensorineural 

hearing loss. Based on the above objectives of this study is to prove the asphyxia 

neonatorum as a risk factor of sensorineural hearing loss. 

Observational studies with prospective cohort designs with neonatal study 

subjects 62 neonates consisted of 31 neonates of asphyxia group and 31 neonates 

without asphyxia born and or treated at Sanglah Hospital Denpasar from March 

2013 to March 2014 or until the number of samples were met. Subjects that 

fulfills inclusion criteria were tested for a thympanometric examination, first oto 

acustic emission (OAE) examination at <1 months and second OAE examination 

at 3 months. Statistical analysis with chi-square test and cox regression. 

Hearing loss was obtained from 83.9% in asphyxia based on first OAE (p 

<0.001, RR 6.5; 95% CI 2.6-16.4), to 80.6% in second OAE (p <0.001; 6.3; 95% 

CI 2.5-15.9). Risk factors of prematurity in the first OAE (p 0.301; RR 1.3; 95% 

CI 0.8-2.2) and second OAE (p 0.425; RR 1.2; 95% CI 0.7-2.1). Multivariate 

analysis of asphyxia neonatorum was a risk factor for sensorineural hearing loss 

(adjusted RR 5.6, 95% CI 1.9-17.1, p 0.002). Prematurity, aminoglycoside therapy 

and low birth weight are not risk factors for sensorineural hearing loss. 

 

Keywords: otoacoustic emissions, hearing loss, neonatorum asphyxia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap tahun diperkirakan 4 juta bayi meninggal pada tahun pertama 

kehidupannya dan dua pertiganya meninggal pada bulan pertama. Penyebab 

utama kematian pada minggu pertama kehidupan adalah komplikasi kehamilan 

dan persalinan seperti asfiksia, sepsis dan komplikasi berat lahir rendah. 

Penyebab utama kematian yang menarik untuk diteliti adalah asfiksia. Karena 

berdasarkan Laporan dari World Health Organization (WHO) menyebutkan 

bahwa sejak tahun 2000-2003 asfiksia menempati urutan ke-6, yaitu sebanyak 

8%, sebagai penyebab kematian anak diseluruh dunia setelah pneumonia, malaria, 

sepsis neonatorum dan kelahiran prematur. Diperkirakan satu juta anak yang 

bertahan setelah mengalami asfiksia saat lahir kini hidup dengan morbiditas 

jangka panjang seperti cerebral palsy, retardasi mental dan gangguan belajar.  

Laporan dari WHO menunjukkan bahwa selain menyebabkan kematian maka 

asfiksia juga berdampak jangka panjang bagi bayi yang dapat bertahan. Asfiksia 

neonatorum adalah kegagalan napas secara spontan dan teratur pada saat lahir atau 

beberapa saat setelah saat lahir yang ditandai dengan hipoksemia, hiperkarbia dan 

asidosis (Ikatan Dokter Indonesia, 2004). Akibatnya terjadi perubahan aliran 

darah pada otak yang menyebabkan kerusakan sel otak. Pada tingkat seluler dan 

biokimia, terjadi  kerusakan struktur sel dan dapat berlanjut menjadi kematian sel, 

melalui kombinasi dari dua mekanisme yaitu selective neuronal necrosis dan 
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apoptosis pada sel otak dan batang otak dalam waktu 10 menit setelah terjadinya 

hipoksia. 

Dampak yang  paling sering terdeteksi pada kejadian hipoksia sebagai 

dampak asfiksia adalah gangguan pendengaran. Hipoksia menyebabkan kerusakan 

pada koklea yaitu hilangnya Outer Hair Cell (OHC) dan edema stria vaskularis 

sehingga terjadi kerusakan pada serabut saraf pendengaran yang melekat pada 

outer hair cell tersebut. Asfiksia dapat juga menyebabkan terjadinya perdarahan 

pada telinga dalam. Keadaan-keadaan tersebut yang menyebabkan terjadinya 

gangguan pendengaran sensorineural (Menkes dan Sarnat, 2000 ; Koyama dkk, 

2005).  

Kondisi gangguan pendengaran di Indonesia masih belum dapat 

teridentifikasi secara jelas. Artinya jumlah nominal penderita ganguan 

pendengaran masih belum diketahui. Berdasarkan beberapa survei yang telah 

dilakukan maka dapat diperkirakan jumlah penderita gangguan pendengaran di 

Indonesia. Survei Kesehatan Indera Pendengaran di tujuh propinsi tahun 1994-

1996 menyebutkan prevalensi gangguan pendengaran dan ketulian di Indonesia 

16,8% dan 0,4% (Runjan dkk, 2005; Suwento, 2007), menurut data WHO (2007)  

prevalensi gangguan pendengaran penduduk Indonesia  diperkirakan 4,2%. 

Mengacu pada rasio prevalensi dari WHO dan hasil Survei Sosial Ekonomi 

nasional (SUSENAS) 2010 yang menunjukkan jumlah penduduk sebesar 

237.641.326 maka diperkirakan jumlah penderita gangguan pendengaran di 

Indonesia adalah sebesar 9.980.936. Berdasarkan hasil SUSENAS selama enam 

kali  mengenai  laju pertumbuhan penduduk yaitu sebesar 15%, maka dapat 
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diperkirakan penderita gangguan pendengaran di Indonesia di Tahun 2012 adalah 

sebanyak 12.976.784. 

Menemukan gangguan pendengaran pada bayi tidak mudah, gangguan 

pendengaran sering diabaikan karena orangtua tidak langsung sadar anaknya 

menderita gangguan, kadang-kadang anak dianggap sebagai anak autis atau 

hiperaktif karena sikapnya yang sulit diatur. Tanpa program skrining pendengaran 

gangguan pendengaran baru diketahui pada usia 18-24 bulan (Taghdiri dkk, 2008; 

Rajendran dkk, 2011).  

Gangguan pendengaran sensorineural merupakan jenis yang paling banyak 

terjadi yaitu sebesar 90% dari seluruh kejadian gangguan pendengaran. 

Disebabkan oleh kerusakan atau malfungsi koklea, saraf pendengaran dan batang 

otak sehingga terjadi kegagalan untuk memperkuat gelombang suara sebagai 

impuls saraf secara efektif pada koklea atau untuk mengirimkan impuls tersebut 

melalui nervus vestibulocochlearis. 

 Gangguan pendengaran sensorineural pada masa bayi akan menyebabkan 

gangguan bicara, berbahasa, kognitif, masalah sosial, dan emosional. Identifikasi 

gangguan pendengaran secara dini dan intervensi yang sesuai sebelum usia 6 

bulan terbukti dapat mencegah segala konsekuensi tersebut. The Joint Committee 

on Infant Hearing (2007) merekomendasikan skrining pendengaran dilakukan 

sebelum usia 3 bulan dan intervensi telah diberikan sebelum usia 6 bulan. Bayi 

dengan gangguan pendengaran sensorineural yang dilakukan intervensi sebelum 

usia 6 bulan, pada usia 3 tahun akan mempunyai kemampuan berbahasa yang 

normal bila dibandingkan dengan bayi yang baru diintervensi setelah usia 6 bulan. 
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Beberapa penelitian yang pernah dilakukan tentang pengaruh asfiksia 

neonatorum terhadap gangguan pendengaran pada neonatus menunjukkan adanya 

kerusakan pada fungsi pendengaran yang menyebabkan terjadinya gangguan 

pendengaran. Meyer dkk (1999) yang meneliti tentang skrining gangguan 

pendengaran dengan menggunakan Otoacoustic Emissions (OAE) dan Brainstem 

Evoked Response Audiometry (BERA) pada neonatus dengan risiko tinggi 

mendapatkan hasil 7,3% neonatus dengan asfiksia terjadinya gangguan 

pendengaran. Penelitian Jiang dkk (2004) pada neonatus aterm dengan 

menggunakan BERA mendapatkan 18,5-25,6% mengalami gangguan 

pendengaran. 

       Di Pusat Kesehatan Telinga dan Gangguan Komunikasi, SubBagian THT 

Komunitas, Bagian THT RSCM, sejak tahun 2002 telah mulai dilakukan skrining 

gangguan pendengaran terhadap neonatus risiko tinggi. Skrining pendengaran 

menggunakan 2 tahapan pemeriksaan OAE dilanjutkan dengan BERA dengan 

tujuan mengidentifikasi bayi dengan tuli koklea dan retrokoklea. Penelitian Sarosa 

dkk (2010) pada neonatus yang mengalami asfiksia,  berdasarkan pemeriksaan 

OAE pertama, asfiksia berat 57,1% terjadi gangguan pendengaran sedangkan 

asfiksia sedang 29,6%, sedangkan OAE kedua, asfiksia berat 28,6% terjadi 

gangguan pendengaran sedangkan asfiksia sedang 18,5%. 

Deteksi dini gangguan pendengaran yang dapat digunakan pada bayi baru 

lahir adalah tes OAE, waktu pengerjaannya cepat, dan efektif mengukur aktifitas 

proses biomekanik koklea, terutama OHC, yang merupakan organ yang pertama 
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kali terkena akibat asfiksia. Sensitivitas OAE 98%-100%, spesifitas 94% 

(Cunningham dan Cox, 2003; Stearn dan Swanepoel, 2007). 

Pemilihan penggunaan OAE karena keunggulan karakteristik operasionalnya 

yang sederhana, cepat, tidak menyakitkan, efektif serta dapat diterapkan dengan 

mudah karena tidak tergantung pada kondisi tidur atau bangun. 

Mengacu pada dampak dari asfiksia neonatorum yang berbahaya bagi balita 

dan besarnya perkiraan jumlah penderita gangguan pendengaran di Indonesia 

maka perlu kiranya dilakukan suatu riset yang terkait dengan asfiksia neonatorum. 

Keluaran dari riset ini diharapkan dapat mengidentifikasi kebenaran dari asfiksia 

neonatorum sebagai faktor risiko terhadap terjadinya gangguan  pendengaran 

sensorineural. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah asfiksia neonatorum merupakan faktor risiko terhadap terjadinya 

gangguan  pendengaran sensorineural pada usia ≤1 bulan? 

2. Apakah asfiksia neonatorum merupakan faktor risiko terhadap terjadinya 

gangguan  pendengaran sensorineural pada usia 3 bulan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

       Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah asfiksia neonatorum 

merupakan faktor risiko terhadap terjadinya gangguan pendengaran sensorineural.  

 



6 
 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Membuktikan asfiksia neonatorum sebagai faktor risiko terjadinya 

gangguan pendengaran sensorineural pada usia ≤1 bulan.  

2. Membuktikan asfiksia neonatorum sebagai faktor risiko terjadinya 

gangguan pendengaran sensorineural pada usia 3 bulan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Apabila dari penelitian ini diketahui asfiksia merupakan faktor risiko 

terjadinya gangguan pendengaran sensorineural pada neonatus maka dari hasil 

penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi: 

1.4.1 Manfaat Akademik 

a.  Menambah pengetahuan tentang aspek klinis asfiksia pada neonatus. 

b. Meningkatkan pengetahuan tentang asfiksia pada neonatus dan gangguan 

yang ditimbulkan khususnya terhadap fungsi pendengaran. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Masukan bagi para klinisi khususnya dokter spesialis anak dalam pengelolaan 

neonatus dengan asfiksia, khususnya tentang pentingnya resusitasi yang 

merupakan penanganan pertama asfiksia neonatorum dan terapi yang diberikan 

selama perawatan serta perlunya dilakukan deteksi sedini mungkin adanya 

gangguan pendengaran sensorineural baik pada neonatus aterm maupun preterm, 

sehingga penanganan gangguan pendengaran dapat dilakukan lebih dini pula. 

 

 


