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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan pembangunan industri di Indonesia telah mengalami 

kemajuan yang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyak industri 

yang berdiri di Indonesia. Dalam penggunaan teknologi maju tidak dapat 

dihindarkan terutama pada era industrialisasi yang ditandai adanya proses 

mekanisme, elektifikasi, dan modernisasi serta transformasi globalisasi. Sehingga 

dalam keadaan tersebut penggunaan mesin-mesin, pesawat, instalasi dan bahan-

bahan berbahaya akan terus meningkat sesuai kebutuhan industrilisasi (Tarwaka, 

2008). 

Kebisingan merupakan salah satu aspek terpenting dalam hygiene industri 

karena kebisingan dapat mengakibatkan menurunnya produktivitas tenaga kerja. 

Kerusakan yang terjadi diantaranya adalah kerusakan pendengaran secara 

sementara maupun permanen. Selain itu kebisingan yang terus menerus dapat 

menurunkan konsentrasi pekerja dan mengakibatkan stres sehingga kecelakaan 

kerja dapat terjadi (Anizar, 2012).  

Kebisingan tinggi dapat memberikan efek yang merugikan pada tenaga 

kerja terutama pada indera pendengaran. Tenaga kerja memiliki risiko mengalami 

penurunan pendengaran yang terjadi secara berlahan-lahan dalam jangka waktu 
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yang lama tanpa disadari. Penurunan daya dengar tergantung dari lamanya 

pajanan serta tingkat kebisingan, sehingga faktor-faktor yang menimbulkan 

pendengaran harus dikurangi  (Permaningtyas, 2011).  

Kebisingan lingkungan kerja merupakan masalah utama pada kesehatan 

kerja  di berbagai negara. Setidaknya terdapat 7 juta orang sekitar 35% dari total 

populasi industri di Amerika dan Eropa yang terpajan bising 85 dB atau lebih. 

Ketulian yang terjadi dalam industri merupakan masalah utama yang menempati 

urutan pertama dalam daftar penyakit akibat kerja di negara tersebut. Di negara 

Amerika lebih dari 5,1 juta pekerja terpajan bising dengan intensitas tinggi yaitu 

lebih dari 85 dB. Sedangkan di negara Polandia diperkirakan 600.000 dari 5 juta 

pekerja industri mempunyai risiko terpajan bising sekitar 25% dari jumlah yang 

terpajan terjadinya gangguan pendengaran akibat kebisingan. Dari seluruh 

penyakit akibat kerja dapat diidentifikasi pada penderita tuli akibat bising lebih 

dari 36 kasus baru dari 100.000 pekerja setiap tahun (Soetjipto, 2007). 

 Paparan kebisingan tingkat tinggi dapat menyebabkan gangguan 

pendengaran permanen. Gangguan pendengaran akibat kebisingan akan 

membatasi kemampuan seseorang untuk mendengar suara frekuensi tinggi, dan 

mengganggu kemampuan dalam berkomunikasi dengan orang lain. 

Gangguan pendengaran akibat pajanan kebisingan dapat dijumpai pada 

tenaga kerja di industri negara maju maupun negara berkembang. Batas aman 

pajanan kebisingan tergantung pada lamanya pajanan, frekuensi dan intensitas 
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bising serta kepekaan setiap individu dan beberapa faktor lain (Bashiruddin, 

2009).   

Daya dengar seseorang dalam menangkap suara sangat dipengaruhi oleh 

faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi umur, kondisi 

kesehatan maupun riwayat penyakit yang pernah diderita, obat-obatan, dan 

sebagainya. Sedangkan faktor eksternal dapat meliputi  masa kerja, tingkat  

intensitas suara di sekitarnya, lama terpajan dengan kebisingan, karakteristik 

kebisingan serta frekuensi suara yang ditimbulkan (Patrick, 1990) dalam 

(Tarwaka dkk, 2004). Dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi ambang 

dengar tersebut yang paling tinggi adalah faktor umur dan lamanya pemajanan 

terhadap kebisingan (Tarwaka dkk, 2004).  

Berasarkan penelitian Umeda (2010) menunjukkan bahwa intensitas bising, 

frekuensi, masa kerja, alat pelindung diri, dan umur mempengaruhi penurunan 

daya dengar telinga kanan dan kiri secara signifikan.   

PT. Indo Acidatama Tbk. Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar merupakan 

perusahaan industri kimia yang didirikan pada tahun 1983 dengan status 

Penanaman Modal Dalam Negeri yang badan hukumnya berbentuk Perseroan 

Terbatas (PT) dan pengembangan perusahaan dimulai bulan Juni 1987. 

Perusahaan merupakan penghasil produksi Ethanol terbesar di Indonesia, selain 

memproduksi Ethanol juga memproduksi Acetic acid, dan Ethyl Acetate. 

Berdasarkan data audit internal PT. Indo Acidatama Tbk, Kemiri, Kebakkramat, 

Karangannyar tahun 2010 kebisingan yang berada di unit compressor yaitu mesin 
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turbo I (off) 94 dBA, mesin turbo II (off) 92 dBA, mesin piston I (on) 96 dBA, 

mesin piston II (off) 93 dBA, mesin piston III (off) 89 dBA, ruang panel 75 dBA, 

dan ruang mekanik 89 dBA. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per. 13/Men/2011 kebisingan di unit 

tersebut melebihi ambang batas (NAB) yang telah ditentukan yaitu 85 dBA.  

Berdasarkan survai pendahuluan pada unit Utility yang merupakan 

prasarana pendukung kelancaran proses produksi, dalam keadaan diruang 

compressor sangat bising, bising tersebut ditimbulkan dari mesin-mesin produksi 

sehingga mengakibatkan tenaga kerja dapat terpapar langsung. Jika berada di 

dalam ruangan tersebut ketika berkomunikasi dengan tenaga kerja yang lain harus 

dengan suara yang keras hal ini disebabkan oleh suara mesin pada ruangan 

tersebut sangat bising. Sebagian besar tenaga kerja sudah bekerja selama >5 tahun 

di unit tersebut sehingga dapat memungkinkan terjadinya gangguan pendengaran 

akibat suara bising pada mesin tersebut dan usia tenaga kerja sebagian besar >40 

tahun.  

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai lama pajanan intensitas kebisingan dengan penurunan daya 

dengar pada tenaga kerja di Unit Utility PT. Indo Acidatama Tbk Kemiri, 

Kebakkramat, Karanganyar. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

“Apakah ada hubungan antara lama pajanan intensitas kebisingan dengan 

penurunan daya dengar pada tenaga kerja di Unit Utility PT. Indo Acidatama Tbk, 

Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan antara lama pajanan intensitas kebisingan 

dengan penurunan daya dengar pada tenaga kerja di Unit Utility PT. Indo 

Acidatama Tbk. Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengukur intensitas kebisingan di Unit Utility. 

b. Untuk mengetahui penurunan daya dengar pada tenaga kerja di Unit 

Utility. 

c. Untuk mengetahui hubungan antara lama pajanan intensitas kebisingan 

dengan penurunan daya dengar pada tenaga kerja di Unit Utility. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat 

Menambah kepustakaan yang diharapkan dapat bermanfaat dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan pembentukan sumber daya manusia 

yang lebih baik.  

2. Bagi Perusahaan  

a. Sumber informasi bagi pihak manejemen mengenai kondisi umum pekerja  

dan masalah kesehatan yang dialami oleh pekerja.  

b. Memberikan masukan bagi perusahaan mengenai hubungan antara lama 

pajanan intensitas kebiaingan dengan penurunan daya dengar pada tenaga 

kerja. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian mengenai kebisingan 

terhadap berbagai masalah kesehatan.  


