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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Gangguan pendengaran merupakan suatu permasalahan yang dapat 

terjadi pada setiap umur dan menyebabkan seseorang sulit berkomunikasi 

verbal. Gangguan ini dapat dikategorikan sebagai gangguan pendengaran 

konduktif, sensorineural maupun keduanya. Salah satu penyebab utama 

gangguan pendengaran konduktif adalah serumen obsturan (Alriyanto, 2010). 

Serumen obsturan atau kotoran telinga adalah produk kelenjar 

sebasea dan apokrin yang ada pada kulit liang telinga dalam kondisi 

menumpuk dan keras. Pengerasan serumen atau kotoran telinga ini lebih 

sering terjadi pada anak-anak dan orang dewasa atau remaja. Sebenarnya 

fungsi utama serumen ini adalah untuk menghalangi serangga yang masuk 

kedalam tubuh kita, namun serumen tidak bersifat anti jamur dan anti bakteri. 

Kondisi kulit liang telinga biasanya dalam kondisi kering sehingga 

menyebabkan risiko terjadinya serumen obsturan  lebih cepat (Soepardi et 

al., 2011).  

Di Indonesia, adanya sumbatan kotoran telinga atau serumen obsturan  

merupakan penyebab utama dari gangguan pendengaran pada sekitar 9,6 juta 

orang. Berdasarkan survei cepat yang dilakukan Profesi Perhati Fakultas 

Kedokteran Indonesia (FK UI) di beberapa sekolah di enam kota di 

Indonesia, prevalensi serumen obsturan pada anak sekolah cukup tinggi, yaitu 

antara 30-50% (Kemenkes, 2013). 

Serumen obsturan mempunyai prevalensi yang cukup tinggi dan bisa 

mengenai semua umur (Sutji et al., 2012). Kejadian ini merupakan salah satu 

kejadian terbanyak di poliklinik THT RSUD dr. Soeroto Ngawi. Dan juga 

masih banyaknya masyarakat yang kurang peduli terhadap kebersihan 

telinga. Maka akan dilakukan penelitian terhadap beberapa faktor yang bisa 

mempengaruhi terjadinya serumen obsturan pada kalangan masyarakat, 
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khususnya pada pasien rawat jalan di poliklinik THT RSUD dr. Soeroto 

Ngawi.  

Ada beberapa akibat yang ditimbulkan oleh serumen obsturan yaitu 

pendengaran berkurang dan jika daun telinga ditarik maka suara yang kita 

dengarkan akan lebih jelas dan ada kalanya telinga berdengung, ini bisa 

menjadi tanda adanya serumen obsturan kemudian adanya rasa nyeri bila 

serumen obsturan menekan telinga begitu juga jika dilihat secara visual atau 

kasat mata terlihat adanya gundukan dalam liang telinga, namun harus dicek 

juga apakah keras atau lunak. 

Berikut komplikasi yang terjadi disebabkan oleh serumen obsturan 

yaitu infeksi pada luar liang telinga (otititis eksterna), infeksi telinga tengah, 

jejas pada meatus akustikus eksterna, tinnitus atau telinga berdengung dan 

nyeri kepala berputar atau tinnitus. 

Tidak semua pasien yang datang untuk konsultasi ke dokter spesialis 

THT disebabkan serumen obsturan. Sekitar 39,3 per 1000 pasien yang datang 

ke pelayanan kesehatan karena masalah yang terkait dengan serumen 

obsturan. Insidens yang cukup tinggi tersebut menunjukkan masalah yang 

cukup serius terkait serumen pada penduduk yang menerima perawatan 

kesehatan primer. Namun, tidak ada literatur yang dapat merincikan setiap 

faktor antropologi, psikologis, faktor sosial ekonomi atau medis yang 

mempengaruhi serumen obsturan pada pasien. Bahkan sebuah survei di 

Lothian, Skotlandia melaporkan bahwa dari 289 pelayanan kesehatan primer 

rata-rata melayani 5 hingga >50 pasien dengan dengan serumen obsturan 

setiap bulan (Guest et al., 2004). 

Maka dari penjelasan diatas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang faktor apa sajakah yang mempengaruhi terjadinya 

pembentukan serumen. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Faktor apa sajakah yang mempengaruhi terjadinya pembentukan 

serumen obsturan pada pasien rawat jalan di poliklinik THT RSUD dr. 

Soeroto Ngawi tahun 2016? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi faktor risiko terjadinya 

serumen obsturan pada pasien rawat jalan di poliklinik THT RSUD dr. 

Soeroto Ngawi. 

 

2. Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui hubungan antara umur dengan terjadinya serumen  

obsturan. 

2. Untuk mengetahui hubungan antara Indeks Massa Tubuh (IMT) 

dengan terjadinya serumen obsturan. 

3. Untuk mengetahui hubungan antara pekerjaan atau aktivitas dengan 

terjadinya serumen obsturan. 

4. Untuk mengetahui hubungan antara perilaku membersihkan telinga 

dengan terjadinya serumen obsturan.  

5. Untuk mengetahui hubungan antara riwayat sakit telinga dengan 

terjadinya serumen obsturan. 

6. Untuk mengetahui hubungan antara jenis kelamin dengan terjadinya 

serumen obsturan. 

D. MANFAAT PENELITIAN  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membuktikan faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya serumen obsturan pada pasien 

rawat jalan di poliklinik THT RSUD dr. Soeroto Ngawi. Hasil dari penelitian 

ini diharapkan dapat menambah informasi epidemiologi di bidang THT serta 

dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya 

kesehatan telinga serta pencegahan terhadap timbulnya serumen obsturan dan 

menjadi bahan penyuluhan untuk masyarakat. 


