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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sudden deafness dapat menjadi pengalaman yang sangat menakutkan bagi 

seorang pasien. Kelainan ini harus segera mendapat perhatian dokter. 

Penyebabnya dapat diketahui ataupun idiopatik. Ketulian dapat ringan atau berat, 

sementara atau permanen. Gangguan ini hanyalah suatu kompleks gejala dantidak 

terlalu sering ditemukan. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui 

patofisiologi atau keberhasilan relative dari berbagai regimen terapi ( Higler et 

al,1997 ).
 

Pada pasien dengan sudden deafness, harus diusahakan untuk menyingkap 

penyabab ketulian mendadak dan menentukan keparahannya. Dengan perhatian 

penuh harus dapat disingkirkan penyebab kardiovaskuler, diabetic atau sebab 

sistemik lainnya. Suatu pemeriksaan otology dan audiologi, demikian pula suatu 

CT-scan mungkin perlu dilakukan. ( Higler et al,1997 ).
 

Namun lebih sering penyebab tidak dapat ditemukan. Pasien harus 

diberitahu mengenai prognosis serta pilihan pengobatan. Prognosis terbaik bila 

pasien segera mencari pengobatan dalam 24 jam setelah awitan dan bila 

pendengaran masih pada tingkat yang relatif baik. Prognosis mundur secara 

drastis pada pasien tua dengan masa-masa ketulian berat berlangsung cukup lama 

dan disertai pusing ( Higler et al,1997 ).
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Pengobatan diarahkan pada beberapa penyebab idiopatik ketulian 

mendadak yang potensial. Suatu tesis mengemukakan bahwa penyebab 

tromboemboli pada pembuluh darah kecil telinga. Pendukung teori ini mengobati 

pasien mereka dengan vasodilator, plasma ekspander, atau antikoagulan. Tesis 

lain mengusulkan suatu virus yang tidak diketahui atau suatu peristiwa 

imunologik sebagai penyebab ketulian mendadak. Pendukung teori ini 

mengusulkan pemberian steroid dosis tinggi untuk mengurangi produk radang. 

Obat digunakan untuk waktu yang singkat. Namun secara keseluruhan, angka 

kesembuhan tampaknya lebih tinggi pada pasien-pasien yang diharuskan tirah 

baring dan mendapat pengobatan daripada mereka yang tidak diobati. ( Higler et 

al,1997 ). 

Dalam agama Islam Indera pendengaran merupakan salah satu indera 

manusia yang sangat penting dalam kehidupan. Allah SWT menciptakan manusia 

berbeda dengan makhluk lainnya yang penuh kesempurnaan, sebagaimana dalam 

firman Allah SWT dalam surat (QS At-Tin [95]:4) Artinya:“Sesungguhnya kami 

telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya” (QS At-Tin 

[95]:4)  

 

Sampai saat ini, data hipertensi yang lengkap sebagian besar berasal dari 

negara maju. Data dari The National Health and Nutrition Examination Survey 

(NHNES) menunjukkan bahwa dari tahun ke 1999-2000, insiden hipertensi pada 

orang dewasa adalah sekitar 29-31% yang berarti terdapat 58-65 juta orang 

hipertensi di Amerika dan terjadi peningkatan 15 juta dari data NHNES III tahun 
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1988-1991. Hipertensi esensial sendiri merupakan 95% dari seluruh kasus 

hipertensi. (WHO, 2013) 

Sakit bisa dalam bentuk yang paling ringan sampai pada sakit yang berat. 

Bencana dan musibah yang menimpa manusia semuanya adalah kehendak Allah 

dan sudah ditentukan Allah sebelumnya. Selama manusia hidup tidak pernah 

luput dari berbagai masalah, sesuai dengan syariat Islam maka masalah yang ada 

harus dipecahkan, misalnya bila menderita sakit maka solusinya adalah berobat 

(Ikhsan, 2009). Berdasarkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, 

yaitu : Artinya:“Tidaklah Allah turunkan penyakit kecuali Allah turunkan pula 

obatnya” (HR. Abu Hurairah) 

 Sebagai muslim meyakini dalam usaha pengobatan untuk penyembuhan 

adalah Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat-Nya .Artinya: 

“dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku” (QS As-Syuara 

[26]:80) 

 Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa perlu untuk membahas 

tentang hubungan antara sudden deafness dengan hipertensi di tinjau dai 

kedokteran dan islam. 
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1.2.  Permasalahan 

1.2.1 Apakah yang dimaksud sudden deafness ? 

1.2.2 Bagaimana peranan hipertensi pada penyakit sudden deafness ? 

1.2.3 Tinjauan peranan hipertensi pada penyakit sudden deafness di 

tinjau dari agama islam ? 

1.3.  Tujuan Penulisan 

 Adapun tujuan yang ingin di capai dari skripsi ini adalah : 

 1.3.1  Tujuan Umum 

  diketahuinya hubungan antara sudden deafness dengan hipertensi 

ditinjau dari aspek kedokteran dan islam 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui tentang sudden deafness. 

2. Mengetahui peranan hipertensi pada penyakit sudden deafness. 

3. Mengetahui tinjauan Islam mengenai peranan hipertensi pada 

penyakit sudden deafness. 
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1.4 Manfaat 

1.4.1 Bagi Penulis 

Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan penulis mengenai 

hal-hal yang berkaitan dengan penyakit sudden deafness dan 

hipertensi ditinjau dari aspek kedokteran dan islam serta dapat 

mengetahui cara penulisan ilmiah yang benar. 

 1.4.2 Bagi Masyarakat 

Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyakit sudden deafness 

dan hipertensi serta hubungannya dan dapat meningkatkan 

pengetahuan masyarakat akan pentingnya berobat dan menjaga 

kesehatan. 

 1.4.3 Bagi Tenaga Kesehatan 

Diharapkan dapat membantu untuk menurunkan angka kejadian 

sudden deafness dengan memberi penatalaksanaan dini pada pasien 

dengan hipertensi agar mengurangi angka kejadian komplikasi 

yang di timbulkan oleh penyakit hipertensi. 

 1.4.4 Bagi Universitas Yarsi 

Diharapkan dapat menambah masukan dan memperkaya 

perbendaharaan ilmu bagi civitas akademika Universitas YARSI 
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mengenai penyakit tuli sudden deafness dan hipertensi ditinjau dari 

aspek kedokteran dan islam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


