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HUBUNGAN INTENSITAS KEBISINGAN DENGAN PENURUNAN AMBANG 
DENGAR PADA TENAGA KERJA PT. PUTRI INDAH PERTIWI  

DESA PULE, GEDONG, PRACIMANTORO, WONOGIRI 
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ABSTRAK  

Kebisingan merupakan salah satu masalah penting dalam hygiene industri karena dapat 
mengakibatkan kerusakan pada kesehatan dan menurunnya produktifitas pekerja. 
Pengaruh utama kebisingan kepada kesehatan adalah kerusakan kepada indera 
pendengar, Kurang pendengaran akibat bising terjadi secara perlahan, dalam waktu 
hitungan bulan sampai tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada 
hubungan intensitas kebisingan terhadap penurunan ambang dengar pada tenaga kerja di 
PT. Putri Indah Pertiwi Desa Pule, Gedong, Pracimantoro, Wonogiri. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. Responden 
dalam penelitian adalah 20 orang pekerja laki-laki dengan menggunakan Purposive 
Sampling. Subjek mendapatkan paparan bising yang berbeda yaitu dibawah NAB (Nilai 
Ambang Batas) dan diatas NAB sehingga akan didapatkan ambang dengar tenaga kerja 
normal dan penurunan ambang dengar. Dari data yang telah diperoleh kemudian diuji 
statistik dengan chi square menggunakan SPSS versi 17. Hasil pengukuran penurunan 
ambang dengar pada pekerja terdapat 12 (60%) pekerja mengalami penurunan ambang 
dengar dan 8 (40%) pekerja tidak mengalami penurunan ambang dengar telinga kanan. 
Hasil uji statistik diperoleh p untuk telinga kanan p = 0,000 (p < 0,05) serta p untuk 
telinga kiri p = 0,001 (p < 0,05) yang menunjukkan hasil signifikan. Dari penelitian ini 
dapat disimpulkan bahwa ada hubungan intensitas kebisingan dengan ambang dengar 
pada tenaga kerja di PT. Putri Indah Pertiwi Desa Pule, Gedong Pracimantoro, 
Wonogiri. 

Kata kunci  : intensitas kebisingan, penurunan ambang dengar  

 
ABSTRACT 

Noise is an important problem in industrial hygiene because it can break the health and 
hearing sensation demage. The main influence of noise to the health is damaging of 
hearing sensation. The decreasing of hearing sensation caused by noise is runs 
slowdown, in both monthly till yearly time periods. The research purpose is to study is 
there a correlation between the noise intensity and hearing threshold decreasing in of 
PT. Putri Indah Pertiwi labors of Pule village, Gedong, Pracimantoro, Wonogiri. The 
kind of research is observational analytics research with cross sectional approach. 
Respondents of the research are 20 men labors usimg purposive sampling. Subject had 
been different shelf of noisy, they are under and upper of LTV (Limits Threshold Value), 
therefore it will get the normal and decreased of labor’s hearing threshold. From the 
data collected, then statistically tested with chi square using SPSS version 17. 
Measurement results of labors hearing threshold decreasing, there are 12 (60%) labors 
experienced hearing threshold decreasing and 8 (40%) labors don’t experienced 
hearing threshold decreasing of right ears. Statistic test results gained p for right ear 

Meike Wahyu Wijayanti*, Hardjanto**, Suwaji*** 
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p=0,000 (p < 0,05) and p for left ear p=0,001 (p < 0,05), showing the significant 
results. Based on the research results shown that there is a correlation between noise 
intensity and hearing threshold of labors in PT. Putri Indah Pertiwi of Pule village, 
Gedong, Pracimantoro, Wonogiri. 
 
Keywords : Noise Intensity, Hearing Threshold Decreasing
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PENDAHULUAN 

Penggunaan teknologi disamping 
dampak positif, tidak jarang 
mengakibatkan pengaruh buruk terutama 
apabila tidak dikelola dengan baik. 
Berbagai sumber berbahaya di tempat 
kerja baik karena faktor fisik, kimia, 
biologis, fisiologis, psikososial mesin, 
peralatan kerja, perilaku dan kondisi 
manusia merupakan faktor resiko yang 
tidak dapat diabaikan begitu saja 
(Budiono dkk, 2003). 

Robert (1994), melaporkan bahwa 
bising di tempat kerja merupakan 
masalah utama dalam kesehatan kerja di 
berbagai negara. Diperkirakan sedikitnya 
7 juta orang (35% dari total populasi) 
terpajan dengan bising >85 dBA. 
Ketulian yang terjadi dalam industri 
menduduki urutan pertama dalam daftar 
penyakit akibat kerja di Amerika Serikat 
dan Eropa. Phoon W. (1994), 
melaporkan bahwa kelompok tenaga 
kerja yang terpajan bising selama kerja 
memperlihatkan ketulian >20 %. 
Menurut Melamed (1992), pajanan 
terhadap intensitas bising >90 dBA 
mengakibatkan ketulian secara bermakna 
pada 27% kelompok terpajan, sedangkan 
intensitas 95 dBA menimbulkan ketulian 
pada 36% kelompok terpajan.  

Bising merupakan suara atau bunyi 
yang mengganggu. Bising dapat 
menyebabkan berbagai gangguan seperti 
gangguan fisiologis, gangguan 
psikologis, gangguan komunikasi dan 
ketulian. Ada yang menggolongkan 
gangguan berupa gangguan auditory, 
misalnya gangguan terhadap 
pendengaran dan gangguan non auditory, 
seperti gangguan komunikasi ancaman 
bahaya keselamatan, menurunnya 
performa kerja, stres dan kelelahan 
(Prabu, 2009). 

Pengaruh utama kebisingan kepada 
kesehatan adalah kerusakan kepada 
indera pendengar, yang menyebabkan 
tuli progresif, dan akibat demikian telah 
diketahui dan diterima umum untuk 
berabad-abad lamanya. Dengan 
kemampuan upaya hygiene perusahaan 
dan kesehatan kerja (hiperkes), akibat 
buruk kebisingan kepada alat 
pendengaran boleh dikatakan dapat 
dicegah asalkan program konservasi 
pendengaran (hearing conservation 
program) dilaksanakan sebaik-baiknya 
(Suma’mur, 2009). 

Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Siti Rochmah (2006) 
tentang Perbedaan ketajaman 
pendengaran tenaga di PT. APAC INTI 
CORPORA BAWEN tahun 2006 dengan 
hasil sebagai berikut : ada perbedaan 
rata-rata ketajaman pendengaran telingan 
kanan dan kiri di PT. APAC INTI 
CORPORA BAWEN. 70% pekerja 
mangalami gangguan komunikasi, 43% 
pekerja mengalami gangguan 
konsentrasi, 50% pekerja mengalami 
gangguan tidur, dan 66% pekerja 
menglamin keluhan pusing kepala. 

PT. Putri Indah Pertiwi merupakan 
salah satu Industri yang mengelola batu 
gamping/ kapur di desa Pule, Gendong, 
Pracimantoro, Wonogiri. Industri 
pengelolaan batu gamping/kapur ini 
mempunyai 6 bagian kerja yaitu 
operator, produksi, penggilingan, 
pengangkutan, penata batu gamping dan 
mekanik. PT. Putri Indah Pertiwi 
memiliki 2 (dua) shif kerja yaitu pukul 
06.00- 12.00 shif pagi dengan jumlah 
pekerja 41 orang dan pukul 12.00- 18.00 
shif siang dengan jumlah pekerja 
sebanyak 41 orang. 

Berdasakan survei pendahuluan 
yang dilakukan pada tanggal 4 
September 2014 di PT. Putri Indah 
Pertiwi Desa Pule, Gedong, 
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Pracimantoro, Wonogiri bahwa jumlah 
keseluruhan pekerja pada bagian 
produksi shif pagi sebanyak 41 orang. 
Pada survei pendahuluan peneliti 
berkomunikasi langsung dengan pekerja, 
dari hasil wawancara pada 10 pekerja, 
terdapat 8 pekerja mengalami gangguan 
saat berkomunikasi (untuk 
mendengarkan ucapan) dan pekerja 
menggunakan suara yang keras saat 
berbicara pada tempat yang terpapar 
kebisingan di tempat kerja yaitu dengan 
rata-rata sebesar 97,66 dBA pada bagian 
produksi dan pada bagian lapangan 
dengan rata-rata sebesar 65,75 dBA. 
Kebisingan pada bagian produksi PT. 
Putri Indah Pertiwi ini telah melebihi 
Nilai Ambang Batas (NAB) yang 
diperkenankan (85 dBA untuk 8 jam 
kerja) seperti yang diatur dalam 
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 
PER. 13/MEN/X/2011 tentang Nilai 
Ambang Batas Faktor Fisika dan Kimia 
di tempat kerja. 

Pekerja tidak menggunakan alat 
pelindung telinga seperti ear plug dan 
ear muff dari 10 pekerja hasil wawancara 
terdapat 1 pekerja yang menggunakan 
kapas sebagai alat pelindung telinga. Hal 
ini disebabkan ketidak tersediaannya alat 
pelindung telinga yaitu ear plug dan ear 
muff, sehingga pekerja dapat mengalami 
penurunan ambang dengar akibat 
terpapar kebisingan terus menerus yang 
ditimbulkan oleh mesin selama bekerja. 

Penelitian ini bertujuan Untuk 
mengetahui “Hubungan intensitas 
kebisingan dengan penurunan ambang 
dengar pada tenaga kerja PT. Putri Indah 
Pertiwi, Desa Pule, Gedong, 
Pracimantoro, Wonogiri. 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

Lokasi pengambilan sampel di PT. 
Putri Indah Pertiwi Desa Pule, Gedong, 
Pracimantoro, Wonogiri. 

Dalam penelitian ini sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
seluruh pekerja shift pagi dibagian 
produksi dan dibagian lapangan yang 
berjumlah 41 pekerja yang terdiri dari 21 
pekerja dibagian produksi dan 20 pekerja 
dibagian lapangan. Dari 42 pekerja 
peneliti memperoleh sampel sebanyak 20 
pekerja yaitu 10 pekerja bagian produksi 
dan 10 pekerja pada bagian lapangn di 
PT. Putri Indah Pertiwi Desa Pule, 
Gedong, Pracimantoro, Wonogiri.Teknik 
pengambilan sampel pada penelitian ini 
menggunakan metode purposive 
sampling. 

Analisis data yang digunakan adalah 
analisis univariat dan analisis bivariat. 
Analisis univariat digunakan untuk 
mendeskripsikan dan menganalisa data 
lama paparan kebisingan impulsif 
dengan penurunan daya dengar pada 
pekerja produksi gamelan. Sedangkan 
analisis bivariat digunakan untuk 
mengetahui hubungan intensitas 
kebisingan dengan penurunan ambang 
dengar yang dilakukan dengan 
menggunakan uji statistik chi square dan 
dengan menggunakan program komputer 
di laboratorium fakultas ilmu kesehatan.  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. Gambaran Umum Perusahaan  
PT. Putri Indah Pertiwi 

merupakan salah satu industri yang 
mengelola batu gamping/kapur di 
Desa Pule, Kelurahan Gedong, 
Pracimantoro, Wonogiri. Luas area 
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industri batu kapur sebesar 1,1 hektar, 
industri pengelolaan batu 
gamping/kapur ini mempunyai 6 
bagian kerja yaitu operator, produksi, 
penggilingan, pengangkutan, penata 
batu gamping dan mekanik PT. Putri 
Indah Pertiwi telah beroperasi selama 
8 tahun semenjak 2006 hingga 
sekarang. Usaha industri batu kapur 
ini terus berkembang dengan 
kapasitas produksi 40-50 ton per hari. 
Produksi batu kapur ini menggunakan 
3 (tiga) mesin di bagian produksi 
dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 
21 pekerja. . PT. Putri Indah Pertiwi 
memiliki 2 (dua) shif kerja yaitu 
pukul 06.00- 12.00 shif pagi dengan 
jumlah pekerja 41 orang dan pukul 
12.00- 18. 00 shif siang dengan 
jumlah pekerja sebanyak 41 orang. 

 
2. Hubungan Umur Dengan 

Penurunan Ambang Dengar Pada 
Pekerja  
 Berdasarkan data penelitian 
distribusi frekuensi karakteristik 
responden berdasarkan umur, 
diketahui umur pekerja berdasakan 
kategori  umur responden penelitian, 
tenaga kerja lebih banyak pada umur 
<=40 tahun yaitu 11 tenaga kerja 
(55%), sedangkan untuk umur >40 
tahun yaitu 9 tenaga kerja (45%), 
dengan rata-rata umur 40,25 4,36 
tahun. 
 Pengukuran umur dengan 
penurunan ambang dengar pekerja di 
PT. Putri Indah Pertiwi dilakukan 
dengan menggunakan uji statistik 
Fhiser’s Exact. Hasil pengolahan data 
menggunakan program komputer 
SPSS 17 dengan menggunakan uji 
Fhiser’s Exact, dengan katagori 
nominal untuk umur dan nominal 
untuk penurunan ambang dengar, dari 
hasil uji Fhiser’s Exact umur dengan 
penurunan ambang dengar dengan 
hasil pada telinga kanan nilai p-value 

= 0,653 nilai tersebut menunjukkan 
bahwa nilai p > 0,05 yang artinya 
tidak ada hubungan yang signifikan 
terhadap umur dengan penurunan 
ambang dengar pada telinga kanan. 
Hasil pada telinga kiri nilai p-value = 
1,000,  nilai tersebut menunjukkan 
bahwa nilai p > 0,05 yang artinya 
tidak ada hubungan yang signifikan 
terhadap umur dengan penurunan 
ambang dengar pada telinga kiri. 
Hasil yang didapat pada penelitian ini 
juga sejalan dengan hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Indah (2012) 
dengan jurnal Hubungan Tingkat 
Kebisingan Di Lingkungan Kerja 
dengan Kejadian Gangguan 
Pendengaran pada Pekerja Di PT. X 
2012 dengan hasil nilai p pada 
variabel umur dan gangguan 
pendengaran menunjukkan angka 0,13 
yang artinya tidak ada hubungan yang 
bermakna antara umur dengan 
kejadian gangguan pendengaran. 
 Menurut Yusuf (2000), Pada 
orang lanjut usia gangguan 
pendengaran biasanya disebabkan 
oleh fungsi organ pendengaran yang 
menurun atau disebut presbiakusis 
(sekitar 1,8-5%). Pada penelitian ini 
peneliti menentukan subjek penelitian 
berusaia 20- 45 tahun karena pada 
perusahaan PT. Putri Indah Pertiwi, 
Desa Pule, Gedong, Pracimantoro, 
Wonogiri rata-rata pekerja berusia 
lebih dari 45 tahun, selain itu usia 
produktif adalah usia 15 - 55 tahun 
dan dapat terhindar dari fungsi organ 
pendengaran menurun yang disebut 
presbiakusis. 
  

 
3. Hubungan Masa Kerja Dengan 

Penurunan Ambang Dengar Pada 
Pekerja  

Berdasarkan data penelitian 
distribusi  masa kerja responden 
penelitian di atas, diketahui rata-rata 
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massa kerja 5,15 1,87 tahun dengan 
pekerja yang tergolong dengan massa 
kerja paling rendah yaitu 4 tahun kerja 
sebanyak 8 tenaga kerja (40%) 
sebagai nilai minimum dan pekerja 
yang tergolong memiliki massa kerja 
paling lama yaitu 12 tahun kerja 
sebanyak 1 tenaga kerja (5%) sebagai 
nilai maksimum.  

Pengujian masa kerja dengan 
penurunan fungsi paru pekerja di PT. 
Putri Indah Pertiwi dilakukan dengan 
menggunakan uji statistic Fhiser’s 
Exact. Hasil pengolahan data 
menggunakan program komputer 
SPSS 17 dengan menggunakan uji 
Fhiser’s Exact, dengan katagori 
nominal untuk masa kerja dan 
nominal untuk penurunan ambang 
dengar, dari hasil uji Fhiser’s Exact 
lama kerja dengan penurunan ambang 
dengar dengan hasil pada telinga 
kanan nilai p-value = 0,74 nilai 
tersebut menunjukkan bahwa nilai p > 
0,05 yang artinya tidak ada hubungan 
yang signifikan terhadap lama kerja 
dengan penurunan ambang dengar 
pada telinga kanan. Hasil pada telinga 
kiri nilai p-value = 0,242,  nilai 
tersebut menunjukkan bahwa nilai p > 
0,05 yang artinya tidak ada hubungan 
yang signifikan terhadap lama kerja 
dengan penurunan ambang dengar 
pada telinga kiri. Hasil yang didapat 
pada penelitian ini juga sejalan 
dengan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Amira (2012) dengan 
jurnal Analisis Faktor Resiko yang 
Berhubungan dengan Penurunan 
Pendengaran pada Pekerja  Di PT. 
Pertamina Geothermal Energy Area 
Kamojang Tahun 2012 dengan hasil 
uji statistik menunjukkan bahwa nilai 
p-value = 0,644 (p > �), yang berarti 
bahwa secara statistik tidak terdapat 
hubungan yang bermakna antara masa 
kerja dan kejadian penurunan 
pendengaran. 

Menurut Hardjanto, dkk (1997), 
mekanisme kerusakan pendengaran 
akibat paparan bising terjadi secara 
perlahan - lahan dalam waktu 
beberapa tahun. Sekitar 3 - 5 tahun 
masa kerja, setelah terpapar bising 85 
- 90 dB secara terus menerus selama 
kurang lebih 8 jam perhari baru mulai 
terjadi kerusakan organ pendengaran, 
terutama pada frekuensi sekitar 
4000Hz.  

 
4. Hubungan Intensitas Kebisingan 

Dengan Penurunan Ambang 
Dengar Pada Pekerja  
 Kebisingan adalah bunyi yang 
tidak dikehendaki karena tidak sesuai 
dengan konteks ruang dan waktu 
sehingga dapat menimbulkan 
gangguan terhadap kenyamanan dan 
kesehatan manusia (Sasongko, dkk, 
2000). Bising yang intensitasnya lebih 
dari 85 desibel dB(A) dapat 
mengakibatkan kerusakan pada 
reseptor pendengaran corti di telinga 
dalam. Yang sering mengalami 
kerusakan adalah alat corti untuk 
reseptor bunyi yang berfrekuensi 4000 
Hz (Soepardi,dkk, 2007) 
 Dari hasil uji statistik SPSS 17 
menunjukkan bahwa pada telinga 
kanan nilai p = 0,000,  nilai tersebut 
menunjukkan bahwa nilai p < 0,05 
yang artinya ada pengaruh yang 
signifikan antara intensitas kebisingan 
dengan penurunan ambang dengar 
pada telinga kanan, dan pada telinga 
kiri nilai p = 0,001, nilai tersebut 
menunjukkan bahwa nilai p < 0,05 
yang artinya ada pengaruh yang 
signifikan antara intensitas kebisingan 
dengan penurunan ambang dengar 
pada telinga kiri. Diperoleh 
kesimpulan  dari hasil uji statistik 
bahwa nilai p < 0,05 sehingga 
menunjukan pengaruh yang signifikan 
antara intensitas kebisingan terhadap 
penurunan ambang dengar pada 
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pekerja di PT. Putri Indah Pertiwi, 
Desa Pule, Gedong, Pracimantoro, 
Wonogiri. Menurut Anizar (2009), 
jika terpapar kebisingan yang 
berlebihan dapat merusak telinga 
bagian dalam sehingga kemampuan 
untuk mendengar suara berfrekuensi 
rendah tidak dapat didengar. 
 Penelitian ini sejalan dengan 
penelitian sejenis yang pernah 
dilakukan oleh beberapa peneliti 
dengan hasil yang signifikan sebagai 
berikut: Marselina Deo (2012) denga 
judul Pengaruh Intensitas Kebisingan 
terhadap Gangguan Fungsi 
Pendengaran pada Tenaga Kerja 
Bagian Waeving di PT. ISKANDAR 
INDAH PRINTING TEXTILE 
SURAKARTA dengan hasil nilai x2 = 
0,494 dan p = 0,000 dimana p < 0,05 
dinyatakan signifikan berarti ada 
pengaruh paparan bising terhadap 
gangguan fungsi pendengaran pada 
tenaga kerja di PT. ISKANDAR 
INDAH PRINTING TEXTILE 
SURAKARTA. Muslichah Iriani 
(2009) dengan jurnal Pengaruh 
Paparan Bising terhadap Gangguan 
Pendengaran pada Pekerja di PT. GE 
LIGHTING Indonesia Yogyakarta 
dengan hasil nilai p value = 0,02 
dimana p < 0,05 yang berarti 
signifikan yang membuktikan bahwa 
ada pengaruh paparan kebisingan 
terhadap gangguan pendengaran pada 
pekerja di PT. GE LIGHTING 
Indonesia Yogyakarta. Billy Tumewu, 
dkk (2014) dengan jurnal Pengaruh 
Bising Terhadap Ambang 
Pendengaran Pada Karyawan Yang 
Bekerja Di Tempat Mainan Anak 
Manado Town Square dengan hasil 
data yang diperoleh melalui uji fisher 
exact menunjukan nilai p = 0,014 (p < 
0,05) yang berarti data ini signifikan. 
Hal ini membuktikan bahwa ada 
pengaruh bising terhadap ambang 
dengar pada karyawan yang bekerja di 

tempat mainan anak Manado Town 
Square. 
 

 
SARAN 

 
1. Bagi pekerja  

Bagi tenaga kerja diharapkan dapat 
menyadari akan pentingnya 
penggunaan alat pelindung telinga 
untuk mengurangi terpaparnya 
kebisingan dan meminimalisir 
gangguan atau penyakit akibat kerja 
terutama yang berhubungan dengan 
kesehatan telinga agar perusahaan 
bersedia memberikan alat pelindung 
telinga bagi pekerja yang terpapar 
kebisingan di atas NAB. 
 

2. Bagi perusahaan  
a. Untuk pengusaha untuk 

mensosialisasikan pemakaian 
alat pelindung telinga yang 
efektif dan efisien saat bekerja 
untuk pekerja yang terpapar 
intensitas kebisingan  melebihi 
NAB.  

b. Untuk pengelola PT. Putri Indah 
Pertiwi Desa Pule, Gedong, 
Pracimantoro, Wonogiri 
meyediakan alat pelindung 
telinga ear plug atau ear muff 
untuk seluruh tenaga kerja. 

c. Sebaiknya diadakan 
pemeriksaan awal masuk 
bekerja dan khusus terhadap 
tenaga kerja untuk mengetahui 
kesehatan dari tenaga kerja, dan 
bahaya penyakit akibat kerja 
dapat dihindari. 

d. Untuk pengusaha diharapkan 
menyediakan jaminan sosial 
pada tenaga kerja sehingga 
tenaga kerja terjamin atas 
kesehatan dan keselamatannya 
selama bekerja.  

3. Bagi peneliti lain  



[Hubungan Intensitas Kebisingan Dengan Penurunan Ambang Dengar Pada  Tenaga 
Kerja Di PT. Putri Indah Pertiwi Desa Pule, Gedong, Pracimantoro, Wonogiri  ] Publikasi Ilmiah 

 

Program Studi Kesehatan Masyarakat - Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta ® 2014 

8

  

Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya 
mencari faktor-faktor lain yang 
berhubungan dengan penurunan 
daya dengar berdasarkan hasil 
pengukuran audiometri.  
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