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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Tuli mendadak atau sudden sensorineural hearing loss (SSNHL) 

didefinisikan sebagai penurunan fungsi pendengaran lebih dari 30 dB, sebanyak 

minimal 3 kali berturut-turut selama 3 hari (Chen et al, 2015). Tuli mendadak 

terjadi pada 5 sampai 20 kasus dari 100.000 orang tiap tahun. Terdapat suatu 

perdebatan besar mengenai pendekatan terapi yang paling memungkinkan untuk 

SSNHL dan berbagai modalitas terapi berbeda telah diuji coba tanpa mencapai 

protokol standar yang disetujui secara luas. Di masa sekarang ini, steroid sistemik 

merupakan satu-satunya pengobatan yang terbukti efektivitasnya terhadap tuli 

mendadak. Meskipun demikian, pemberian steroid secara sistemik berkaitan erat 

dengan efek samping obat dan dikontraindikasikan pada beberapa kondisi 

penyakit tertentu (Lee et al, 2015). 

Untuk mengatasi masalah ini, peneliti mencoba memberikan injeksi 

steroid intratimpani (IT) pada pasien yang tidak merespon steroid sistemik, atau 

pasien yang dikontraindikasikan steroid sistemik atau timbul efek samping obat 

steroid sistemik. Pemberian steroid secara intratimpani mampu mengurangi 

toksisitas steroid sistemik dan mampu mempertahankan kadar obat tetap tinggi di 

telinga bagian dalam. Suatu penelitian farmakokinetik pada hewan menunjukkan 

bahwa pemberian steroid intratimpani mampu mencapai kadar steroid yang tinggi 

di cairan perilimfe dibandingkan steroid oral atau intravena. Banyak klinisi 
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meganjurkan penggunaannya sebagai pengobatan lini pertama kasus tuli 

mendadak yang dikontraindikasikan steroid sistemik. Namun, efektivitas 

pengobatan steroid melalui berbagai cara pemberian masih menjadi spekulasi dan 

belum ada protokol pasti yang disetujui terhadap pengobatan steroid intratimpani 

(Lee et al, 2015). 

Menurut pandangan Islam, penyakit tuli mendadak merupakan salah satu 

penyakit pada sistem pendengaran yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak diketahui 

kapan akan terjadi, kondisi demikian merupakan kehendak Allah yang masih 

dapat berubah oleh usaha pasien untuk mengobatinya (Amanah, 2004). Tuli 

mendadak dapat menghambat pencapaian tujuan syariat Islam (Maqshid as-

Syariah), yang meliputi pemeliharaan akal (hifzh al-’aql), harta (hifzh al-mal), 

agama (hifzh al-din) dan keturunan (hifzh al-nasl) (Zuhroni, 2010). Oleh karena 

itu, tuli mendadak memerlukan pengobatan sebagaimana anjuran Rasulullah 

dalam berbagai literatur Islam yang menjelaskan bahwa Rasul pernah berobat 

untuk dirinya sendiri serta pernah menyuruh keluarga dan sahabatnya untuk 

berobat ketika sakit (Abduh, 2010). 

Steroid merupakan salah satu pengobatan untuk tuli mendadak. Dalam 

Islam, tidak semua jenis pengobatan diperbolehkan. Islam mengutamakan prinsip 

menarik maslahah (manfaat) dan menolak mafsadah (kerusakan), maka segala 

jenis pengobatan yang banyak manfaat boleh diterapkan, sebaliknya pengobatan 

yang menimbulkan kerusakan atau kerugian pada pasien hukumnya haram, 

sehingga sebelum memberikan suatu obat pada pasien, terlebih dulu dipelajari 

bagaimana khasiat obat tersebut dalam menyembuhkan penyakit, bagaimana cara 

kerjanya, apa isi kandungan obatnya, adakah efek samping yang membahayakan 
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pasien ketika menggunakannya, serta terjangkau atau tidaknya pengobatan 

tersebut dari segi biaya dan jarak lokasinya (Hawari, 2008). 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk menulis 

skripsi dengan judul “Efektivitas Injeksi Steroid Intratimpani Pada Tuli 

Mendadak Ditinjau Dari Sudut Pandang Kedokteran Dan Islam”. 

 

1.2. Permasalahan 

1. Bagaimana patofisiologi dan penyebab terjadinya tuli mendadak ?  

2. Bagaimana efektivitas injeksi kortikosteroid intratimpani pada tuli 

mendadak ? 

3. Bagaimana pandangan Islam mengenai efektivitas injeksi steroid 

intratimpani pada tuli mendadak ?  

 

1.3. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Memahami dan mampu menjelaskan mengenai efektivitas injeksi steroid 

intratimpani pada tuli mendadak ditinjau dari sudut pandang kedokteran 

dan Islam. 

 

2. Tujuan Khusus 

1. Memahami dan mampu menjelaskan mengenai patofisiologi dan penyebab 

terjadinya tuli mendadak.  

2. Memahami dan mampu menjelaskan mengenai efektivitas injeksi 

kortikosteroid intratimpani pada tuli mendadak. 
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3. Memahami dan mampu menjelaskan pandangan Islam mengenai 

efektivitas injeksi steroid intratimpani pada tuli mendadak. 

 

1.4. Manfaat 

1. Bagi Penulis  

Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai efektivitas injeksi steroid 

intratimpani pada tuli mendadak ditinjau dari sudut pandang kedokteran 

dan Islam, serta menambah pengalaman dalam membuat karya ilmiah 

yang baik dan benar.  

2. Bagi Universitas YARSI  

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan di perpustakaan YARSI serta menjadi bahan masukan bagi 

civitas akademika mengenai efektivitas injeksi steroid intratimpani pada 

tuli mendadak ditinjau dari sudut pandang kedokteran dan Islam. 

3. Bagi Masyarakat  

Diharapkan skripsi ini dapat membantu menambah khasanah 

pengetahuan masyarakat mengenai efektivitas injeksi steroid intratimpani 

pada tuli mendadak ditinjau dari sudut pandang kedokteran dan Islam. 


