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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Telinga adalah organ penginderaan yang berfungsi ganda untuk pendengaran

dan keseimbangan dengan anatomi yang kompleks. Indera pendengaran berperan

penting dalam aktivitas sehari-hari, perkembangan normal, pemeliharaan bicara,

kemampuan  mendengar  dan  berkomunikasi  dengan  orang  lain.  Gangguan

pendengaran  adalah  masalah  kesehatan  signifikan  yang  berasosiasi  dengan

berbagai kesulitan jangka panjang. Pada anak-anak, gangguan pendengeran akan

menyebabkan  keterlambatan  dalam  perkembangan  bicara,  menyebabkan  anak

defisit dalam berbahasa, bermasalah dalam proses pembelajaran sehingga prestasi

akademik menurun, sulit berkomunikasi dan memiliki pilihan terbatas dalam karir

masa  depan.  Begitu  pula  dengan  gangguan  pendengaran  pada  orang  dewasa

dimana  gangguan  pendengaran  ini  menyebabkan  gangguan  dalam  pekerjaan,

masalah sosial dan psikologis.

Secara global WHO memperkirakan bahwa pada tahun 2000 terdapat 250 juta

(4.3%) penduduk dunia menderita  gangguan pendengaran,  75 sampai  140 juta

diantaranya terdapat di Asia Tenggara. Dari hasil “WHO Multi Center Study” pada

tahun 1998, Indonesia termasuk empat negara di Asia dengan prevalensi ketulian

yang cukup tinggi. Gangguan pendengaran dan ketulian dapat disebabkan oleh

faktor kongenital maupun didapat. Gangguan pendengaran kongenital terjadi saat
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kelahiran  atau  sesaat  setelah  kelahiran  dan  bisa  terjadi  karena  faktor  genetik.

Sedangkan pada gangguan pendengaran didapat bisa terjadi di segala usia dimana

gangguan  ini  berkaitan  dengan  penyakit  infeksi,  infeksi  telinga  kronis,

penggunaan obat ototoksik, trauma, benda asing pada telinga, keganasan maupun

gangguan pendengaran karena usia (presbikusis). (WHO, 2013)

Gangguan pendengaran berbeda dengan disabilitas lainnya dimana gangguan

pendengaran  sering  disebut  sebagai  “invisible  handicap”  karena  terjadi  secara

gradual  dan  banyak  yang  tidak  menyadari  efek  dari  perubahan  pada

pendengarannya. Saat ini,  hanya 1 dari 5 orang dengan gangguan pendengaran

yang mencari pengobatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia  Nomor  879/Menkes/SK/XI/2006  tentang  Rencana  Strategi  Nasional

Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian  Untuk Mencapai  Sound

Hearing  2030,  angka  gangguan  pendengaran  dan  ketulian  di  Indonesia  masih

menjadi  masalah  sosial  yang  perlu  ditanggulangi  secara  terkoordinasi  dengan

melibatkan berbagai sektor terkait. Gangguan pendengaran ini sebenarnya dapat

dicegah  dengan  penatalaksanaan  yang  benar  dan  deteksi  dini  dari  penyakit

tersebut.  Hasil  pertemuan  WHO  SEARO  Intercountry  Consultastion  Meeting

(Colombo, 2002) di Sri Lanka merekomendasikan prioritas masalah yang harus

ditanggulangi terkait gangguan pendengaran dan Tuli dan infeksi telinga tengah

OMSK termasuk dalam prioritas utama. (Kemenkes RI, 2006) 

Otitis  media  atau  radang  telinga  adalah  peradangan  sebagian  atau  seluruh

mukosa  telinga  tengah,  tuba  eustachius,  antrum  mastoid  dan  sel-sel  mastoid.
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Hampir 70% anak-anak pernah mengalami radang telinga dan tidak sedikit yang

mengalami gangguan pendengaran akibat penanganan yang terlambat atau kronis.

Salah satu jenis otitis media yaitu otitis media supuratif kronik (OMSK) adalah

penyakit  infeksi  telinga  tengah  dimana  terjadi  peradangan  kronis  dari  telinga

tengah,  mastoid  dan  membran  timpani  dengan  perforasi  dan  keluarnya  sekret

purulen  dari  telinga  tengah  secara  terus  menerus  atau  hilang  timbul.  OMSK

memiliki prevalensi tinggi dan menjadi masalah kesehatan yang umum dijumpai

di masyarakat. Prevalensi OMSK di negara berkembang dan negara maju berkisar

antara 1-46% dengan prevalensi tertinggi terjadi pada populasi di Eskimo yaitu

12-46% dan prevalensi terendah di populasi Amerika dan Inggris yang mencapai

kurang dari 1%. 

Di Indonesia sendiri, prevalensi OMSK mencapai 3,1% dengan usia terbanyak

pasien infeksi telinga tengah adalah usia 7-18 tahun, dan penyakit telinga tengah

terbanyak yaitu OMSK. Pada kasus-kasus OMSK yang sangat kronis, gangguan

pendengaran dan tuli konduktif dapat terjadi diikuti dengan terjadinya gangguan

pendengaran koklear akibat dari labirintitis serosa toksik. (Probst, 2000)

Penelitian mengenai gangguan pendengaran pada pasien OMSK sudah diteliti

sejak bertahun-tahun lalu. Penelitian Sari pada tahun 1999 di RSUP Dr. Kariadi,

Semarang menunjukkan hasil yaitu dari 72 penderita OMSK diambil 93 telinga

dan didapatkan gangguan pendengaran  terbanyak yaitu  gangguan pendengaran
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konduktif  sebanyak  67,7%  disusul  dengan  gangguan  pendengaran  campuran

sebanyak 32,3% pada pasien OMSK. (Sari, 1999)

Penelitian  kasus-kontrol  Elemraid  et  al  pada  tahun  2009  mengenai

karakteristik gangguan pendengaran pada anak-anak Yemeni dengan OMSK yang

menjalani pemeriksaan audiometric  menunjukan bahwa gangguan pendengaran

>30 dB ditemukan pada 51,5% telinga kanan dan 66,7% telinga kiri. (Elemraid,

2009)  Penelitian lain mengenai gangguan pendengaran pada pasien OMSK oleh

Asroel  et  al  pada  tahun  2013  di  Jakarta  menyatakan  bahwa  penyakit  telinga

umum  di  negara-negara  berkembang  termasuk  di  Indonesia  salah  satunya

merupakan  OMSK.  Komplikasi  dari  OMSK  umumnya  mempunyai  tanda  dan

gejala  klinis  yang  khas.  Dari  119  penderita  OMSK  pada  tahun  2006-2010

gangguan  pendengaran  terbanyak  adalah  tuli  konduktif  sebanyak  58,82%.

(Asroel, 2013)

Kecendrungan di masa depan akan terjadi peningkatan gangguan pendengaran

yang  disebabkan  antara  lain  makin  tinggi  umur  harapan  hidup,  gaya  hidup

masyarakat  yang  menguntungkan  seperti  kurangnya  bersih  lingkungan  tempat

tinggal,  kebisingan  yang  tinggi  di  lingkuangan  kerja,  kurang  sadarnya  akan

bahaya gangguan pendengaran dan ketulian di masyarakat, sarana dan prasarana

medis  yang  masih  belum memadai  dan  kontrol  faktor  penyebab  yang  belum

dilakukan  sesuai  standar  sehingga  deteksi  dini  penyakit  dan  penatalaksanaan

untuk  mencegah  gangguan  pendengaran  dan  ketulian  belum  dapat  terlaksana

sepenuhnya.
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Guna  meningkatkan  kewaspadaan  mengenai  kemungkinan  gangguan

pendengaran  pada  pasien  OMSK  di  Poliklinik  Telinga  Hidung  Tenggorokan

Rumah Sakit  Umum Pusat Sanglah Denpasar sehingga gangguan pendengaran

dan ketulian akibat OMSK dapat dideteksi dan dicegah, serta gambaran gangguan

pendengaran  pada  pasien  OMSK  di  Poliklinik  Telinga  Hidung  Tenggorokan

RSUP Sanglah  belum tersaji  spesifik,  sehingga  data  tersebut  belum memadai

untuk  digunakan  sebagai  dasar  analisis,  peneliti  memilih  untuk  melakukan

penelitian  deskriptif  berjudul  “Gambaran  Gangguan  Pendengaran  pada  Pasien

Otitis Media Supuratif Kronik di Poliklinik THT RSUP Sanglah tahun 2013.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka diperlukan suatu penelitian tentang

gambaran gangguan  pendengaran  pada  pasien  otitis  media  supuratif  kronik  di

poliklinik THT RSUP Sanglah tahun 2013.

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui  gambaran  gangguan  pendengaran  pada  pasien  otitis  media

supuratif kronik di poliklinik THT RSUP Sanglah tahun 2013

1.3.2 Tujuan Khusus
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a. Mengetahui jumlah pasien otitis media supuratif kronik yang mengalami

gangguan pendengaran di RSUP Sanglah tahun 2013

b. Mengetahui  derajat  gangguan  pendengaran  pada  pasien  otitis  media

supuratif kronik di RSUP Sanglah tahun 2013

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Pendidikan

Menambah pengetahuan tentang aspek klinis gangguan pendengaran dan

otitis media supuratif kronik di RSUP Sanglah tahun 2013

1.4.2 Penelitian

Menjadi masukan untuk penelitian selanjutnya khususnya terkait dengan

gangguan pendengaran dan otitis media supuratif kronik

1.4.3 Pelayanan

a. Menjadi masukan bagi para klinisi khususnya dokter spesialis

THT dalam deteksi dini dan pencegahan gangguan pendengaran pada

pasien otitis media supuratif kronik
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b. Menjadi

masukan  bagi  para  klinisi  khususnya  dokter  spesialis  THT  dalam

intervensi  dini  meliputi  manajemen  dan  rehabilitasi  gangguan

pendengaran pada pasien otitis media supuratif kronik.


