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Bunyi,telinga dan pendengaran.Bunyi,telinga dan pendengaran.

Gelombang bunyi adalah suatu getaran mekanis       Gelombang bunyi adalah suatu getaran mekanis       
dalam suatu gas,cairan dan benda padat    dalam suatu gas,cairan dan benda padat    
yang merambat/berjalan menjauhi sumber. yang merambat/berjalan menjauhi sumber. 

Kita dapat melihat pada gambar tentang Kita dapat melihat pada gambar tentang 
diafragma suatu pengeras suara yang diafragma suatu pengeras suara yang 
bergetar maju mundur di udara dengan bergetar maju mundur di udara dengan 
frekuensi f.frekuensi f.

Getaran tersebut menyebabkan naikGetaran tersebut menyebabkan naik--turunnya turunnya 
tekanan relatif lokal terhadap tekanan tekanan relatif lokal terhadap tekanan 
atmosfer.Peningkatan tekanan ini disebut atmosfer.Peningkatan tekanan ini disebut 
kompresi dan penurunnya disebut kompresi dan penurunnya disebut 
rarefaction. rarefaction. 
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Frekuensi suaraFrekuensi suara

�� Frekuensi suara yang dapat didengar Frekuensi suara yang dapat didengar 
adalah antara 20 dan 20.000 Hz.adalah antara 20 dan 20.000 Hz.

�� Orangtua hanya dapat mendengar sampai Orangtua hanya dapat mendengar sampai 
frekuensi 10 kHz.frekuensi 10 kHz.

�� Diatas 20 kHz disebut ultrasound yang Diatas 20 kHz disebut ultrasound yang 
tidak dapat didengar tapi dapat dipakai tidak dapat didengar tapi dapat dipakai 
secara klinis dibidang radiologi diagnostik.secara klinis dibidang radiologi diagnostik.

�� Dibawah 20 Hz disebut infrasound,tidak Dibawah 20 Hz disebut infrasound,tidak 
terdengar tapi dapat menimbulkan sakit terdengar tapi dapat menimbulkan sakit 
kepala.kepala.

Tingkat intensitas suaraTingkat intensitas suara

�� Satuan intensitas suara diambil/dikembangkan Satuan intensitas suara diambil/dikembangkan 
dengan satuan khusus yaitu dengan satuan khusus yaitu bel,bel, untuk untuk 
membandingkan suatu suara dengan suara membandingkan suatu suara dengan suara 
lainnya dalam hal perbandingan lainnya dalam hal perbandingan 
intensitasnya.(dari nama Alexander Graham intensitasnya.(dari nama Alexander Graham 
Bell.)Bell.)

�� Bel dinyatakan dengan lambang logBel dinyatakan dengan lambang log10 10 ( I( I22 / I/ I11), ), 
dengan Idengan I22 / I/ I1 1 adalah rasio dua intensitas adalah rasio dua intensitas 
suara.Jadi jika satu suara 10x lebih kuat dari suara.Jadi jika satu suara 10x lebih kuat dari 
yang lainnya maka Iyang lainnya maka I22 /I/I11 =10 berarti log=10 berarti log1010
(10)=1 atau suara yang satu lebih besar (10)=1 atau suara yang satu lebih besar 
intensitasnya 1 bel dari suara yang lainnya.intensitasnya 1 bel dari suara yang lainnya.
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�� Karena bel adalah satuan yang agak Karena bel adalah satuan yang agak 
besar,biasanya kita gunakan sepersepuluh besar,biasanya kita gunakan sepersepuluh 
bel atau desibel (dB).bel atau desibel (dB).

�� 1 bel = 10 dB.1 bel = 10 dB.

�� Untuk uji pendengaran baiknya digunakan Untuk uji pendengaran baiknya digunakan 
intensitas suara rujukan sebagai intensitas suara rujukan sebagai 
pembanding bagi suara lain. Biasanyapembanding bagi suara lain. Biasanya

�� II0 0 = 10= 10--12 12 WW//mm2,2,yang sesuai dengan yang sesuai dengan 
tekanan referensi Ptekanan referensi POO = 2 X 10= 2 X 10--55 Pa.Pa.

�� Bila intensitas suara disajikan dalam dB Bila intensitas suara disajikan dalam dB 
tanpa rujukan intensitas lain ,kita anggap tanpa rujukan intensitas lain ,kita anggap 
II00 adalah intensitas rujukan.adalah intensitas rujukan.
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�� Alat bantu untuk mendengar yang paling Alat bantu untuk mendengar yang paling 
sederhana adalah stetoskop yang arti sederhana adalah stetoskop yang arti 
sebenarnya adalah” melihat dada” dan dipakai sebenarnya adalah” melihat dada” dan dipakai 
untuk mendengar dengan berjarak.( untuk mendengar dengan berjarak.( 
Laennec,1816),Laennec,1816),

�� Pada 200 Hz,perubahan dari panjang pipa Pada 200 Hz,perubahan dari panjang pipa 
stetoskop 7,5 cm menjadi 66 cm menyebabkan stetoskop 7,5 cm menjadi 66 cm menyebabkan 
kehilangan 15 dB. Jadi disepakati panjang 25 cm kehilangan 15 dB. Jadi disepakati panjang 25 cm 
dan diameter 0,3 cm.dan diameter 0,3 cm.

�� Juga perkusi adalah alat pemeriksa yang dipakai Juga perkusi adalah alat pemeriksa yang dipakai 
oleh dokter untuk mengenal penyakit pasiennya oleh dokter untuk mengenal penyakit pasiennya 
dengan melatih telinganya mengenal penyakit dengan melatih telinganya mengenal penyakit 
melalui bunyi yang dihasilkan ketukan melalui bunyi yang dihasilkan ketukan 
tangannya pada tubuh pasien dan menganggap tangannya pada tubuh pasien dan menganggap 
tubuh bersifat gentong anggur yang penuh atau tubuh bersifat gentong anggur yang penuh atau 
kosong (L.Auenbrugger,1761).kosong (L.Auenbrugger,1761).

Telinga dan pendengaranTelinga dan pendengaran
�� Telinga mengubah gelombang suara mekanis yang Telinga mengubah gelombang suara mekanis yang 

sangat lemah di udara menjadi pulsa listrik di syaraf sangat lemah di udara menjadi pulsa listrik di syaraf 
auditorius.auditorius.

�� Terbagi 3 yaitu:Terbagi 3 yaitu:
�� Telinga luar,dari luar sampai ke membrana tymphani.Telinga luar,dari luar sampai ke membrana tymphani.
�� Telinga tengah.membrana tymphaniTelinga tengah.membrana tymphani--��tiga tulang kecil tiga tulang kecil 

(osikulus),ada lubang kecil kemulut (tuba eustachius)  (osikulus),ada lubang kecil kemulut (tuba eustachius)  
sampai ke membrana ovale.sampai ke membrana ovale.

�� Telinga dalam terdiri dari cochlea yang berbentuk spiral Telinga dalam terdiri dari cochlea yang berbentuk spiral 
dan berisi cairan yang mengandung organ of Corti.dan berisi cairan yang mengandung organ of Corti.

�� Yang mengubah getaran gelombang suara menjadi Yang mengubah getaran gelombang suara menjadi 
pulsa saraf adalah sel2 rambut di organ of Corti.    pulsa saraf adalah sel2 rambut di organ of Corti.    
Telinga dalam juga berisi labirin yang juga menjadi Telinga dalam juga berisi labirin yang juga menjadi 
sensor sistem vestibular (indra keseimbangan)sensor sistem vestibular (indra keseimbangan)

�� Alat ini menyalurkan sinyal listrik yang mengandung Alat ini menyalurkan sinyal listrik yang mengandung 
informasi posisi kepala dalam kaitannya dengan gravitasi informasi posisi kepala dalam kaitannya dengan gravitasi 
serta informasi gerakan angular dan linear keserta informasi gerakan angular dan linear ke

�� otakotak
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Telinga luar Telinga luar 

�� Ia berguna untuk meningkatkan Ia berguna untuk meningkatkan 
sensitivitas telinga dalam regio 3000 sensitivitas telinga dalam regio 3000 
sampai 4000 Hz.sampai 4000 Hz.

�� Panjang kiraPanjang kira--kira 2,5 cm dan diameter kira 2,5 cm dan diameter 
sebesar pinsil. Bisa dianggap sebagai pipasebesar pinsil. Bisa dianggap sebagai pipa

�� organ yang tertutup disatu ujungnyaorgan yang tertutup disatu ujungnya

�� ( ( λλ=4xpanjang pipa) atau panjang telinga =4xpanjang pipa) atau panjang telinga 
luar=1/4 luar=1/4 λλ..

�� Tekanan suara yang > 160 dB dapat Tekanan suara yang > 160 dB dapat 
memecahkan gendang telinga.memecahkan gendang telinga.

Telinga tengahTelinga tengah
�� Pemain utamanya adalah osikulus yaituPemain utamanya adalah osikulus yaitu
�� maleus(palu).inkus(landasan) dan stapesmaleus(palu).inkus(landasan) dan stapes
�� (sanggurdi)(sanggurdi)
�� Tersusun sangat efisien untuk menyampaikan Tersusun sangat efisien untuk menyampaikan 
dan menyalurkan getaran dari gendang telinga dan menyalurkan getaran dari gendang telinga 
ke telinga dalam.ke telinga dalam.

�� Akibat kerja tulangAkibat kerja tulang--tulang ini yang bekerja tulang ini yang bekerja 
sebagai tuas terjadilah penguatan (amplifikasi) sebagai tuas terjadilah penguatan (amplifikasi) 
tekanan suara.Bahkan terjadi penguatan yang tekanan suara.Bahkan terjadi penguatan yang 
lebih besar karena luas gendang telinga yang lebih besar karena luas gendang telinga yang 
relatif besar dibandingkan dengan luas foramen relatif besar dibandingkan dengan luas foramen 
ovale.ovale.
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Tuba EustachiusTuba Eustachius

�� Tuba ini menghubungkan telinga tengah dengan Tuba ini menghubungkan telinga tengah dengan 
bagian belakang dari mulut.Ia berfungsi untuk bagian belakang dari mulut.Ia berfungsi untuk 
drainase cairan yang dihasilkan telinga drainase cairan yang dihasilkan telinga 
tengah.Kadang terbuka sesaat untuk tengah.Kadang terbuka sesaat untuk 
memungkinkan tekanan telinga tengah jadi memungkinkan tekanan telinga tengah jadi 
sama dengan tekanan atmosfir.sama dengan tekanan atmosfir.

�� Kalau tertutup dan tak dapat membuka saat Kalau tertutup dan tak dapat membuka saat 
diperlukan bisa menimbulkan gangguan. diperlukan bisa menimbulkan gangguan. 
Menelan,menguap atau menguyah biasanya Menelan,menguap atau menguyah biasanya 
akan menyebabkan tuba terbuka sesaat dan akan menyebabkan tuba terbuka sesaat dan 
tekanan di telinga tengah menjadi sama dengan tekanan di telinga tengah menjadi sama dengan 
tekanan atmosfir. Kadangtekanan atmosfir. Kadang--kadang kita dengar kadang kita dengar 
suara seperti meletup ketika gendang telinga suara seperti meletup ketika gendang telinga 
kembali keposisi semula.kembali keposisi semula.
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Telinga dalamTelinga dalam
�� Tersembunyi jauh didalam tulang  keras.Tersembunyi jauh didalam tulang  keras.

�� Berisi spiral yang berisi cairan yang disebut Berisi spiral yang berisi cairan yang disebut 
cochlea.Saat gendang telinga bergerak,osikulus cochlea.Saat gendang telinga bergerak,osikulus 
menekan stapes yang menekan membrana yang menekan stapes yang menekan membrana yang 
lentur di foramen ovale yang memberi tekanan lentur di foramen ovale yang memberi tekanan 
yang bervariasi ke cairan di cochlea.yang bervariasi ke cairan di cochlea.

�� Getaran ini merangsang sel2 rambut di organ Getaran ini merangsang sel2 rambut di organ 
Corti,dan menghasilkan pulsa listrikCorti,dan menghasilkan pulsa listrik----�� yang yang 

disalurkan keotak melalui saraf auditori berupa disalurkan keotak melalui saraf auditori berupa 
berkas yang terdiri dari 28.000 konduktor yang berkas yang terdiri dari 28.000 konduktor yang 
menginformasikan bagian mana menginformasikan bagian mana dari cochlea dari cochlea 
yang dirangsang oleh suara.yang dirangsang oleh suara.

Saraf cochlea memberi informasi mengenaiSaraf cochlea memberi informasi mengenai

frekuensi dan intensitas suara yang kita frekuensi dan intensitas suara yang kita 
dengar.Frekuensi suara yang datang dengar.Frekuensi suara yang datang 
diindentifikasi oleh seldiindentifikasi oleh sel--sel rambut di memsel rambut di mem

brane basilaris yang dengan gerakan brane basilaris yang dengan gerakan 
terkuat akan mengirim sinyal ke otak dan terkuat akan mengirim sinyal ke otak dan 
dianggap sebagai  nada penstimulasi.dianggap sebagai  nada penstimulasi.

Membana basilaris paling kaku didekat Membana basilaris paling kaku didekat 
foramen ovale dan disini memiliki gerakan foramen ovale dan disini memiliki gerakan 
terbesar untuk frekuensi tinggi.Frekuensi terbesar untuk frekuensi tinggi.Frekuensi 
rendah menghasilkan gerakan terbesar di rendah menghasilkan gerakan terbesar di 
bagian ujung.bagian ujung.
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�� Sinyal yang masuk keotak didistribusikan Sinyal yang masuk keotak didistribusikan 
secara logaritmik dan pada membrane secara logaritmik dan pada membrane 
basilaris bisa diilustrasikan seperti basilaris bisa diilustrasikan seperti 
miniatur keyboard piano 10 oktaf,miniatur keyboard piano 10 oktaf,

�� dimainkan pada nada 20 s/di 20.000 dimainkan pada nada 20 s/di 20.000 
Hz.Delapan oktaf pertama dari 20 s/dHz.Delapan oktaf pertama dari 20 s/d

�� 5000 Hz mmenempati 2/3 panjang basilar 5000 Hz mmenempati 2/3 panjang basilar 
membrane.Sisanya dari 5000 s/d 20.000membrane.Sisanya dari 5000 s/d 20.000

�� termampatkan disisa 1/3 basilar termampatkan disisa 1/3 basilar 
membrane.membrane.
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KetulianKetulian
�� Rentang frekuensi yang paling penting untukRentang frekuensi yang paling penting untuk memahamimemahami

percakapanpercakapan adalah antara 250 dan 3000 Hz.adalah antara 250 dan 3000 Hz.

�� Kalau orang mempunyai ambang pendengaran 30 dB diatas normal Kalau orang mempunyai ambang pendengaran 30 dB diatas normal 
dia tidak akan mengalami gangguan pendengaran walaupun dia tidak akan mengalami gangguan pendengaran walaupun 
mungkin frekuensi suara yang datang diluar frekuensi diatas.mungkin frekuensi suara yang datang diluar frekuensi diatas.

�� Orang yang mempunyai ambang pendengaran 90 Db, dianggap tuli. Orang yang mempunyai ambang pendengaran 90 Db, dianggap tuli. 
Sekitar 1,7% orang mengalami cacat pendengaran ringan, ia Sekitar 1,7% orang mengalami cacat pendengaran ringan, ia 
mengalami masalah dengan percakapan normal tapi tidak kesulitan mengalami masalah dengan percakapan normal tapi tidak kesulitan 
dengan percakapan keras.dengan percakapan keras.

�� Gangguan pendengaran meningkat seiring usia.Gangguan pendengaran meningkat seiring usia.

�� Tingkat suara rata2 percakapan = 60 dBTingkat suara rata2 percakapan = 60 dB

�� TingkatTingkat suarasuara percakapanpercakapan didi ruanganruangan tenangtenang kirakira--kirakira 4545 dB,dB,

�� dipestadipesta yangyang ramairamai naiknaik jadijadi 9090 Db,Db, karenakarena kitakita menyesuaikanmenyesuaikan suarasuara
percakapanpercakapan kitakita secarasecara tidaktidak sadarsadar sesuaisesuai dengandengan tingkattingkat kebisingankebisingan
sekitarsekitar kitakita..

�� Seseorang dengan penurunan pendengaran 45 dB di antara 500 Seseorang dengan penurunan pendengaran 45 dB di antara 500 
sampai 2000 Hz mungkin baiksampai 2000 Hz mungkin baik--baik saja di pesta tetapi susah baik saja di pesta tetapi susah 
mendengar percakapan di ruangan yang tenang..mendengar percakapan di ruangan yang tenang..
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Alat bantu dengarAlat bantu dengar

�� Dasarnya memperkuat suara yang datang.Dasarnya memperkuat suara yang datang.

�� Terdiri dari;Terdiri dari;

�� -- mikrofon ( mendeteksi suara),mikrofon ( mendeteksi suara),

�� -- amplifier(meningkatkan energi suara)amplifier(meningkatkan energi suara)

�� -- pengeras suara untuk menyalurkan  energi pengeras suara untuk menyalurkan  energi 
yang sudah dikuatkan tadi ke telingayang sudah dikuatkan tadi ke telinga

�� Paling sederhana menangkupkan tangan ke Paling sederhana menangkupkan tangan ke 
telinga telinga ----�� dapat 6dapat 6--8 dB8 dB..

�� Kalau dulu pakai bateri sekarang ada implan Kalau dulu pakai bateri sekarang ada implan 
cochlea.cochlea.

Sistem indra vestibularSistem indra vestibular

�� Sistem ini mempunyai 5 sensor terpisah.Sistem ini mempunyai 5 sensor terpisah.

�� Prinsip fisika di sel rambut sensor gerakan ini identik Prinsip fisika di sel rambut sensor gerakan ini identik 
dengan prinsip sel rambuy di organ Corti untuk dengan prinsip sel rambuy di organ Corti untuk 
mendengar.mendengar.

�� SelSel--sel rambut untuk sensor gerakan ada 134000.jadi sel rambut untuk sensor gerakan ada 134000.jadi 
lebih banyak dari sel rambut di organ Corti.Detektor lebih banyak dari sel rambut di organ Corti.Detektor 
gerakan yang paling jelas adalah sensor untuk gerakan yang paling jelas adalah sensor untuk 
percepatan angular yang terletak didalam ketiga canalis percepatan angular yang terletak didalam ketiga canalis 
semisirkularis.semisirkularis.

�� Masing masing canal semisirkularis berisi endolimps Masing masing canal semisirkularis berisi endolimps 
yang terpisah dari kupula,suatu gelembung kecil diujung yang terpisah dari kupula,suatu gelembung kecil diujung 
saluran,oleh sebuah septum.Gerakan cairan oleh adanya saluran,oleh sebuah septum.Gerakan cairan oleh adanya 
percepatan mendorong septum yang menyebabkan percepatan mendorong septum yang menyebabkan 
gerakan dalam kupula tempat selgerakan dalam kupula tempat sel--sel rambut berada.sel rambut berada.

�� Ada 2 sensor gerakan yaitu:utrikulus(U) untuk Ada 2 sensor gerakan yaitu:utrikulus(U) untuk 
merasakan percepatan dibidang horlzontal dan sakulus merasakan percepatan dibidang horlzontal dan sakulus 
(S) untuk merasakan percepatan di bidang vertikal.(S) untuk merasakan percepatan di bidang vertikal.
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��TERIMA  KASIH.TERIMA  KASIH.


