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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jumlah pengguna earphone pada smart phone, laptop, dan tablet meningkat 

setiap tahunnya. Walaupun demikian, kesadaran akan penggunaan earphone yang 

baik tidak dimiliki oleh kebanyakan dari pengguna. Dari survey yang diadakan SOL 

REPUBLIC di tahun 2014, 53% dari penduduk di Amerika yang berusia 18-34 

tahun menjawab bahwa mereka menggunakan earphone dengan volume maksimal 

dalam kegiatan sehari-hari. Sepasang earphone dapat menghasilkan volume suara 

setinggi 110 dB ketika maksimal yang adalah setara dengan suara gergaji listrik 

ketika sedang dinyalakan dan berada didekatkan dengan telinga (Ossola, 2015). 

Volume setinggi ini dapat menyebabkan kerusakan permanen pada 

pendengaran telinga bila didengarkan lebih dari 15 menit sehari. Beberapa ahli 

telinga menganjurkan suara setinggi 60 dB saja ketika menggunakan earphone, 

beberapa lainnya menganjurkan dapat ditingkatkan sampai 80 dB. Kebanyakan 

orang memasang volume earphone-nya melebihi suara yang ada di sekitarnya 

untuk meredam suara kebisingan dari luar. Suara percakapan antara 2 orang pada 

umumnya tidak melebihi 60 dB dan suara kendaraan di jalanan adalah sekitar 80 

dB, sehingga banyak orang yang menaikkan volume suara ketika menggunakan 

earphone melebihi 80 dB. 

Penggunaan suara melebihi 80dB dalam sebuah periode waktu dapat 

menyebabkan kerusakan permanen pada pendengaran. Menurut Royal National 
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Institute For Deaf People di Inggris, mendengarkan suara setinggi 100 dB untuk 

10-15 menit adalah batas amannya. Penggunaan melebihi waktu tersebut akan 

meningkatkan kemungkinan terjadi kerusakan permanen pada pendengaran (Look 

After Your Hearing, 2014). 

Kerusakan tersebut dapat dipastikan melalui beberapa tes berbeda, salah 

satunya adalah tes audiometry. Tes ini memiliki tujuan utama memeriksa batas 

ambang dengar seseorang. Prosedur tes mencakup pemeriksaan intensitas dan 

tingkat nada/frekuensi pendengaran seseorang. Tes audiometry akan menghasilkan 

audiogram yang menunjukkan ambang batas pendengaran pada telinga kiri dan 

kanan. 

 

Gambar 1.1 audiogram hasil tes audiometry 

Pada contoh audiogram yang ditunjukkan Gambar 1.1, telinga kiri 

direpresentasikan dengan garis biru dan telinga kanan dengan garis merah. Telinga 

kanan pada audiogram memiliki pendengaran yang normal, sedangkan telinga kiri 

tidak normal, yang dapat dilihat dari tingkat intensitas suara yang harus dimainkan 

agar suara pada frekuensi tertentu bisa terdengar.  
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Penting untuk melakukan tes audiometry karena telinga yang terus menerus 

mendengar suara yang terlalu tinggi volumenya akan menyebabkan kehilangan 

pendengaran secara signifikan dan permanen. Oleh karena itu, tersedianya sebuah 

tes audiometry parsial yang mudah diakses dan digunakan semua orang seperti 

sebuah aplikasi pada smartphone, diharapkan dapat membantu orang-orang agar 

dapat dengan mudah memeriksa  kesehatan pendengaran mereka hanya dengan 

menggunakan sebuah smartphone dan sepasang earphone. Dengan melakukan tes 

tersebut, akan memberikan indikasi apakah ada permasalahan dengan pendengaran 

seseorang atau tidak, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan segera.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana mengimplementasi prosedur tes audiometry pada aplikasi. 

b. Bagaimana mengkalibrasi earphone agar menghasilkan volume suara yang 

sama. 

c. Bagaimana jenis smartphone dan earphone yang berbeda mempengaruhi 

suara yang dihasilkan melalui aplikasi. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, diperlukan beberapa batasan yang digunakan sebagai 

acuan untuk memberikan arah yang  jelas dalam pengembangannya.   Batasan-

batasan   yang   terdapat   dalam   penelitian   adalah sebagai berikut: 
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1. Tes audiometry yang digunakan mengikuti standar yang digunakan 

Mayfield. 

2. Perancangan aplikasi menggunakan Android Studio versi 2.1.2 dan 

menggunakan bahasa pemrograman Java.  

3. Aplikasi ini menggunakan sepasang earphone dihubungkan dengan 

smartphone berbasis Android. 

4. Aplikasi berfungsi untuk menjalankan prosedur tes audiometry dan 

memberikan umpan balik berupa hasil audiogram. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang aplikasi Android yang 

menyediakan fungsi tes audiometry dengan menggunakan sebuah smartphone dan 

sepasang earphone. Aplikasi akan mensimulasikan tes audiometry untuk 

membantu pengguna melihat batas ambang dengar telinganya. Selain itu juga 

meneliti apakah perbedaan jenis earphone dan smartphone memiliki pengaruh 

terhadap hasil tes. 

 

1.5 Metodologi 

Untuk menyelesaikan masalah pada penelitian ini, metode-metode yang 

digunakan adalah: 

1. Melakukan studi pustaka untuk mempelajari pendengaran pada telinga, dan 

pemrograman layanan fungsi audio pada sistem operasi Android. 

2. Melakukan perancangan aplikasi tes audiometry. 
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3. Mengimplementasikan kalibrasi earphone pada aplikasi. 

4. Melakukan pengujian aplikasi dan menganalisis hasil yang diperoleh dari 

proses pengujian aplikasi untuk menarik kesimpulan akhir. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir ini disusun menggunakan sistematika penulisan yang 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab satu berisi penjelasan mengenai latar belakang pemilihan topik 

yang dibahas pada tugas akhir. Dilanjutkan dengan rumusan dan 

batasan masalah topik, diikuti juga dengan tujuan dan metodologi 

yang digunakan. Pada akhir bab dijelaskan pula mengenai 

sistematika penulisan yang digunakan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab dua berisi tentang teori-teori yang digunakan sebagai acuan 

dalam membuat aplikasi untuk tes audiometry. 

BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Bab tiga berisi tentang penjelasan mengenai rancangan sistem dari 

aplikasi yang dibuat untuk tes audiometry. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisikan penjelasan mengenai implementasi aplikasi yang 

dirancang. Hasil dari pengujian aplikasi juga dijelaskan pada bab ini. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab lima ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan 

yang  diperoleh dari penelitian  yang  telah dilakukan serta saran 

untuk pengembangan lebih lanjut. 




