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Presbiakusis secara umum dijelaskan sebagai 

kehilangan pendengaran yang berhubungan 

dengan penambahan usia. 

National Center for Health Statistic (USA):National Center for Health Statistic (USA):

20 juta orang Amreika mengalami kekurangan 

pendengaran

+ 75% > 55 tahun 



Tahun 1976 – 2000 Jlh penduduk dibawah 75 tahun bertambah 23 %

75 – 84 tahun bertambah 57 %

> 84 tahun bertambah 91 %

Tahun 2030 Orang tua merupakan 32 % dan ini bertambah 

sebanyak 250%

60 – 75 % dari orang tua ini mengalami gangguan pendengaran 
signifikan



Karena bertambahnya orang tua, problem pada 

orang tua  seperti gangguan pendengaran, 

gangguan keseimbangan, gangguan 

penglihatan, radang sendi, menempati penglihatan, radang sendi, menempati 

prevalensi yang tinggi dan menjadi suatu 

masalah tersendiri dalam health care system



Toynbee 1849  menulis hubungan umur dengan 
kekurangan pendengaran

Zwaardemaker 1981 dipercaya yang pertama Zwaardemaker 1981 dipercaya yang pertama 
menggambarkan dengan tepat 
tentang presbiakusis 



Zwaardemaker menggunakan peluit 

(Dalton Whistles)

Orang tua sulit menentukan bunyi dengan 

nada/suara tinggi dibandingkan orang 

muda



Sejak tahun 1930 telah diobservasi 

secara umum tentang anatomi dan 

fisiologi mulai dari telinga luar, 

telinga tengah, telinga dalam, batang 

otak (Brainstem) dan lobus otak (Brainstem) dan lobus 

temporalis.



Dahulu, Presbiakusis secara histopatologi  dibagi 

4 ( Scott-Brown 1997) :

1. Sensory Presbyacusis

2. Metabolic or Strial Presbyacusis2. Metabolic or Strial Presbyacusis

3. Cochlear Conductive Presbyacusis

4. Mixed Presbyacusis



Suatu study histopatologi tlg temporal oleh Schuknecht and 
colleaques membagi Presbiakusis 4 type

1. Sensory, karakteristik dengan atrofi dan degenerasi 
dari sel sensori dan sel supporting.dari sel sensori dan sel supporting.

2. Neural, Tipikal dengan hilangnya neuron dikokhlea 
dan sistem saraf pusat.

3. Metabolic, karakteristik dengan atrofi dari dinding 
lateral kokhlea, terutama stria vaskularis

4. Mekanikal, disini terjadi perubahan sifat telinga dalam 
sehingga terjadi conductive hearing loss
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