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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Meningkatnya kemajuan di bidang teknologi di bidang transportasi 

udara menimbulkan banyak dampak positif. Perusahaan Umum Lembaga 

Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI) 

atau AirNav Indonesia mencatat Bandara Internasional Soekarno-Hata 

merupakan bandara terpadat di kawasan ASEAN. Jumlah pergerakan pesawat 

(movement) Bandara Soekarno Hatta pada 2015 sebanyak 1.040 pesawat per 

hari atau sekitar 43 movement per jamnya. Jumlah tersebut lebih tinggi 

dibanding Bandara Kuala Lumpur-Malaysia, Changi-Singapura, dan 

Suvarnabhumi-Thailand. (AirNav, 2017). Dengan tingginya jumlah pergerakan 

pesawat tersebut terdapat dampak negatif bagi indera pendengar yaitu gangguan 

pendengaran akibat bising atau Noise Induced Hearing Loss, terutama pada 

petugas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-

PK) yang bertugas di landasan pacu. 

Telinga merupakan salah satu organ terpenting di tubuh manusia dan 

berfungsi sebagai alat pendengar. Fungsi pendengaran yang lain berupa media 

yang penting untuk komunikasi dan untuk keadaan terjaga. Gangguan 

pendengaran dan ketulian merupakan masalah kesehatan penting di Indonesia 

dan perlu mendapat perhatian pemerintah dan masyarakat, termasuk organisasi 

profesi. Berdasarkan data WHO (World Health Organization) tahun 2012, 

sebanyak 360 juta penduduk dunia mengalami ketulian dan separuhnya (180 

juta) berada di Asia Tenggara. Indonesia peringkat ke-4 di Asia Tenggara untuk 

angka ketulian tertinggi setelah Sri Lanka, Myanmar, dan India. (Kemenkes RI, 

2017). Salah satu faktor penyebab gangguan pendengaran adalah akibat paparan 

kebisingan. 

Paparan bising yang berlebihan dapat menyebabkan banyak efek 

samping pada fungsi pendengaran, termasuk meningkatnya tekanan darah, 

kinerja menurun, kesulitan tidur, stres, tinnitus dan gangguan pendengaran yang 

disebabkan oleh bising atau Noise Induced Hearing Loss (NIHL). Efek yang 
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paling serius dari NIHL yaitu mengakibatkan kerusakan ireversibel pada telinga 

bagian dalam. Paparan yang berlebihan terhadap lingkungan dengan tingkat 

kebisingan tinggi berpotensi menimbulkan gangguan pendengaran yang 

disebabkan oleh kebisingan. 

Merokok merupakan salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh banyak 

orang. (Mohammadi S et al, 2010). Menurut data WHO, Indonesia merupakan 

negara ketiga dengan jumlah perokok terbesar di dunia setelah Cina dan India. 

(Kemenkes RI, 2015). Berdasarkan jurnal penelitian Mohammadi pada tahun 

2007 dengan sampel 622 pekerja pabrik mobil di Iran, terdapat 26,9% dari 252 

pekerja yang merokok mengalami gangguan pendengaran. Merokok sebagai 

faktor risiko gangguan pendengaran karena bising (NIHL) telah dianalisis 

dalam beberapa penelitian. Beberapa studi telah menghubungkan merokok 

dengan ambang pendengaran yang lebih buruk. Efek aditif dari rokok dan 

kebisingan pada pendengaran dapat menyebabkan NIHL ditambah dengan 

paparan karbon monoksida dalam waktu yang sama. Mekanisme patogenik 

yang mendasari adalah adanya perubahan pada pembuluh darah seperti hipoksia 

koklea, vasokontriksi kapiler dan peningkatan viskositas darah yang terkait 

dengan merokok dan paparan bising yang intens dalam jangka panjang. (Tao L, 

2013).  

Dari perspektif Islam, pendengaran merupakan salah satu alat indera 

yang penting pada tubuh manusia. Telinga berfungsi sebagai penangkap getaran 

suara yang setelahnya akan diubah menjadi impuls saraf menuju otak. Fungsi 

pendengaran dapat terjadi penurunan karena beberapa faktor, salah satunya 

adalah merokok. Merokok dapat merusak organ corti yang menimbulkan 

gangguan pendengaran. Melihat keadaan tersebut, manusia sebagai makhluk 

ciptaan Allah SWT hendaknya menjaga seluruh nikmat yang telah diberikan 

kepadanya. 

Berdasarkan hal diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian 

dengan judul “Gambaran Fungsi Pendengaran Akibat Bising pada Petugas 

Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) 

Landasan Pacu Bandara Soekarno Hatta Berdasarkan Faktor Risiko Merokok 

dan Tinjauannya Menurut Islam” 
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1.2 Perumusan Masalah 

Merokok merupakan salah satu kebiasaan yang paling sering 

ditemukan di Indonesia. Organ tubuh sangat rentan terhadap adanya zat toksik 

yang masuk ke dalam tubuh, salah satu organnya yaitu telinga. Merokok dapat 

menimbulkan beberapa mekanisme pada organ telinga yaitu terjadi otoksisitas 

langsung oleh nikotin, dan meningkatnya kadar karboksihemoglobin, 

vasokontriksi dan meningkatkan viskositas darah karena terjadinya iskemik 

koklea. Merokok dapat mempengaruhi suplai darah yang masuk ke koklea. 

Insufisiensi sistem sirkulasi darah pada organ koklea yang disebabkan oleh 

merokok inilah penyebab gangguan pendengaran pada frekuensi tinggi yang 

progresif dan paling sering timbul pada usia tua (presbycusis). Dengan adanya 

faktor risiko merokok, kemungkinan terjadinya gangguan pendengaran pada 

pekerja yang terpapar bising, terutama bising pesawat bertambah. 

Maka dari itu diperlukan penelitian yang lebih dalam mengenai fungsi 

pendengaran pada petugas landasan pacu Bandara Soekarno Hatta dengan 

faktor risiko merokok dan tinjauannya menurut Islam. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana gambaran fungsi pendengaran pada petugas PKP-PK Bandara 

Soekarno Hatta berdasarkan faktor risiko merokok? 

2. Bagaimana pandangan Islam mengenai gambaran fungsi pendengaran pada 

petugas PKP-PK berdasarkan faktor risiko merokok? 

 

1.4 Tujuan 

1.4.1 Tujuan Umum 

Mengetahui gambaran fungsi pendengaran pada petugas PKP-PK di 

Bandara Internasional Soekarno Hatta dengan faktor risiko merokok. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengatahui perbedaan tingkat fungsi pendengaran akibat bising pada 

petugas PKP-PK di Bandara Soekarno Hatta dengan faktor risiko merokok, 

riwayat merokok dan yang tidak merokok. 
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2. Mengetahui pandangan Islam mengenai gambaran fungsi pendengaran pada 

petugas PKP-PK berdasarkan faktor risiko merokok. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor risiko 

merokok yang dapat menyebabkan gangguan pendengaran akibat bising. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi Petugas PKP-PK Bandara Soekarno Hatta 

1. Petugas PKP-PK Bandara Soekarno Hatta mendapatkan 

informasi mengenai faktor risiko merokok yang dapat 

menyebabkan gangguan pendengaran. 

2. Meningkatkan kewaspadaan petugas PKP-PK Bandara 

Soekarno Hatta mengenai faktor risiko merokok yang dapat 

menyebabkan gangguan pendengaran. 

b. Manfaat bagi Peneliti 

1. Memenuhi tugas akhir sebagai suatu syarat kelulusan untuk 

memperoleh gelar sarjana kedokteran di Universitas YARSI. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan 

mengenai faktor risiko merokok yang dapat menyebabkan 

gangguan pendengaran pada petugas PKP-PK Bandara 

Soekarno Hatta. 

c. Manfaat bagi Universitas YARSI 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu 

pengetahuan dan menjadi bahan masukan untuk civitas 

akademika Fakultas Kedokteran Universitas YARSI, serta 

dapat memperbanyak perbendaharaan penelitian di 

Universitas YARSI. 
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