
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesehatan kerja yang merupakan bagian yang spesifik dari kesehatan 

umum, lebih memfokuskan lingkup kegiatannya pada peningkatan kualitas 

hidup tenaga kerja melalui penerapan upaya kesehatan. Berkaitan dengan 

faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan, dalam melakukan pekerjaan 

perlu dipertimbangkan berbagai potensi bahaya serta risiko yang bisa terjadi 

akibat sistem kerja atau cara kerja, serta lingkungan kerja di samping faktor 

manusianya. Dewasa ini berbagai faktor risiko lingkungan kerja memberikan 

kontribusi terhadap kemungkinan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja 

(Adriati, dkk., 2013). 

Kebisingan merupakan masalah yang hampir selalu dijumpai di semua 

tempat kerja. Efek kebisingan dengan intensitas tinggi terhadap pendengaran 

berupa ketulian syaraf (Noise  Induced Hearing Loss) tersebut telah banyak 

diteliti. Namun, kebisingan selain memberikan efek terhadap pendengaran 

(auditory effects) juga dapat menimbulkan efek bukan pada pendengaran (non 

auditory effects) dan efek ini bisa terjadi walaupun intensitas kebisingan tidak 

terlalu tinggi. 

Perkembangan perekonomian dan kemajuan suatu perdesaan ditandai 

dengan semakin berkembangnya potensi desa dalam mengelola sumber daya 

manusia maupun sumber daya alamnya. Desa Kembang Kuning yang 

merupakan desa yang terletak di Kabupaten Boyolali sebelum adanya industri 



 

2 

pande alumunium, masyarakatnya lebih banyak mengandalkan hasil pertanian 

dan perkebunan. Namun, sejak berkembangnya industri alumunium dengan 

banyaknya pengusaha pande alumunium lebih banyak melakukan 

pekerjaannya menjadi pande alumunium selain mata pencaharian pokok 

mereka. 

Desa Kembang Kuning di Kabupaten Boyolali menurut catatan dari 

kelurahan setempat memiliki jumlah penduduk sebanyak 1360 kepala keluarga 

(KK), dari 1360 KK tersebut 70 KK mengandalkan penghasilan utamanya dari 

pande alumunium. Industri rumahan sering disebut juga home industry pada 

keluarga pande alumunium ini, belum dikelola dan memiliki wadah organisasi 

secara formal, serta sistem kerja yang masih dikerjakan secara tradisional. 

Selain itu dengan mekanisme sistem kerja yang dilakukan sehari-

harinya oleh para pekerja dalam melaksanakan tugasnya belum menggunakan 

peralatan yang dapat dikatakan memenuhi keselamatan dan kesehatan kerja. 

Sebagai contoh, dalam melakukan penempaan atau perbaikan alumunium 

dapat menimbulkan kebisingan impulsif yang sifatnya berulang-ulang hal ini 

akan menimbulkan gangguan-gangguan kesehatan, antara lain tekanan darah 

dan gangguan pendengaran. Kebisingan adalah bunyi atau suara yang tidak 

dikehendaki yang bersifat mengganggu pendengaran dan bahkan menurunkan 

daya dengar seseorang yang terpapar (Tarwaka, 2008). 

Menurut Tarwaka (2008) tenaga kerja yang terpapar dengan potensi 

bahaya lingkungan kerja sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, akan 

mengalami gangguan-gangguan kesehatan baik itu fisik maupun psikis, sesuai 
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dengan jenis dan besarnya potensi bahaya yang ada, atau dengan kata lain 

akan timbul penyakit akibat kerja. 

Penyakit akibat kerja akan timbul apabila potensi bahaya yang 

memapar pekerja berada dalam waktu dan kadar yang melebihi ambang batas 

yang diperkenankan. Tergantung dari jenis dan bentuk potensi bahaya yang 

ada, maka dikenal pengaruh potensi bahaya terhadap kesehatan tenaga kerja 

yang terpapar, seperti gangguan secara fisik dimana kebisingan dengan nilai 

ambang batas melebihi 85 dBA, bisa menyebabkan kerusakan pada telinga 

sehingga timbul ketulian yang bersifat sementara atau tetap setelah terpapar 

untuk jangka waktu tertentu dan tanpa proteksi atau peralatan pelindung diri 

yang ada sebagaimana terjadi pada para pekerja pande alumunium di desa 

Kembang Kuning Kabupaten Boyolali. 

Menurut Soeripto (dalam Amnon et.al., 2011), terpajan oleh 

kebisingan yang berlebihan dapat merusak kemampuan untuk mendengar dan 

juga dapat memengaruhi anggota tubuh yang lain termasuk jantung. Pada 

umumnya kebisingan bernada tinggi sangat mengganggu lebih-lebih yang 

terputus-putus atau yang datangnya mendadak dan tidak terduga dapat 

menimbulkan reaksi fisiologis seperti perubahan tekanan darah (±10 mmHg), 

peningkatan denyut nadi, basal metabolisme, gangguan tidur, dll. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hastuti (dalam Suzana, et.al. 2013) 

meneliti efek kebisingan pada 60 pekerja di Bandara Ahmad Yani Semarang. 

Dia menemukan bahwa kebisingan kurang atau sama dengan 85 dBA 

sebanyak 26,7% pekerja mengalami kenaikan tekanan darah sistolik dan 33% 

pekerja mengalami kenaikan darah diastolik. 
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Salah satu upaya mengurangi tingkat kebisingan pada para pekerja 

pande alumunium adalah dengan menggunakan alat pelindung telinga 

(earplug) yang digunakan untuk menyumbat telinga yang digunakan atau 

dipakai dengan tujuan melindungi, mengurangi paparan kebisingan masuk 

kedalam telinga serta menurunkan intensitas kebisingan yang mencapai alat 

pendengaran. 

Berdasarkan survei awal penelitian di Desa Kembang Kuning pada 

pekerja pande alumunium diketahui bahwa penempaan alumunium dapat 

menimbulkan kebisingan yang sifatnya impulsif, hanya saja di sini 

kejadiannya tidak menentu dan berulang-ulang, seperti bunyi ledakkan.  

Pada penelitian awal melalui wawancara dengan pekerja pande 

alumunium, diketahui adanya keluhan-keluhan akibat kebisingan antara lain: 

penurunan pendengaran pekerja secara langsung, gangguan komunikasi 

dengan keluarga dan tetangga, gangguan seperti susah tidur di malam hari, 

sehingga saat bekerja mudah mengantuk. Telinga berdenging, kurang 

konsentrasi, cepat marah, stress dan lain-lain. Selain itu, saat pekerjaan 

membutuhkan waktu lebih karena pekerjaan banyak dan menumpuk 

kadangkala dikerjakan hingga larut malam, sehingga suara kebisingan dapat 

mengganggu lingkungan sekitar seperti keluarga dan tetangga. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut penulis tertarik 

untuk meneliti perbedaan tekanan darah dengan penggunaan sumbat telinga 

(Ear Plug) pada pekerja pande Alumunium di Desa Kembang Kuning 

Kabupaten Boyolali. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: “Adakah perbedaan tekanan darah dengan penggunaan 

sumbat telinga (Ear Plug) pada pekerja pande Alumunium di Desa Kembang 

Kuning Kabupaten Boyolali?” 

 
C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui dan menganalisis perbedaan tekanan darah dengan 

penggunaan sumbat telinga (Ear Plug) pada pekerja pande Alumunium di 

Desa Kembang Kuning Kabupaten Boyolali. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengukur dan menganalisis tingkat kebisingan impulsif pada 

pekerja pande alumunium di Desa Kembang Kuning Kabupaten 

Boyolali. 

b. Untuk mengukur dan menganalisis tekanan darah pekerja pande 

alumunium akibat terpapar kebisingan impulsif di Desa Kembang 

Kuning Kabupaten Boyolali. 

c. Menganalisis perbedaan tekanan darah dengan penggunaan sumbat 

telinga (ear plug) pada pekerja pande alumunium terpapar kebisingan 

impulsif di Desa Kembang Kuning Kabupaten Boyolali. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Industri Rumah Tangga Pande Alumunium 

Mendapatkan informasi mengenai gambaran pentingnya penggunaan alat 

pelindung diri seperti ear plug dalam mengurangi paparan tingkat 

kebisingan yang dapat mengakibatkan penurunan kesehatan pada pekerja 

pande alumunium. 

2. Bagi Penulis 

Menambah bacaan, informasi, pengetahuan dan referensi pengaruh 

penggunaan sumbat telinga (ear plug) dalam mengurangi paparan tingkat 

kebisingan pada kegiatan pekerjaan yang beresiko kebisingan dan 

meningkatkan kesehatan. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini merupakan tahap aplikasi dari setiap ilmu yang telah didapat 

oleh peneliti pada masa perkuliahan. Sehingga peneliti mendapatkan 

pelajaran berharga dan menjadikannya sebagai bekal di masa depan untuk 

menghadapi dunia kerja. 

4. Bagi Prodi 

Manfaat penelitian bagi Prodi, adalah sebagai bentuk sumbangan 

pemikiran kecil bagi kepustakaan akademis dalam membantu civitas 

akademik.  

5. Bagi Instansi Terkait 

Manfaat bagi Pusat Kesehatan Masyarakat, adalah sebagai kontribusi 

informasi dan bahan pertimbangan dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. 


