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PENGARUH BISINGAN LALU LINTAS TERHADAP PENURUNAN 

FUNGSI PENDENGARAN PADA SUPELTAS DI KOTA SURAKARTA 

 

Abstrak 

Pekerjaan sebagai Supeltas yang setiap harinya berada di jalan raya dan terpapar 

langsung dengan kebisingan lalu lintas dan berrisiko dapat menyebabkan 

gangguan kesehatan seperti penururunan fungsi pendengaran. Tujuan penelitian 

ini untuk mengetahui pengaruh kebisingan lalu lintas terhadap gangguan 

pendengaran Supeltas di Kota Surakarta. Jenis penelitian ini menggunakan 

kuantitatif analitik dengan pendekatan cross sectional. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan  exhaustive sampling dengan jumlah populasi penelitian 50 

responden dengan jenis kelamin laki-laki. Analisis data menggunakan uji statistik 

fisher’s exact. Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang 

singnifikan antara kebisingan lalu lintas terhadap penurunan fungsi pendengaran 

pada sukarelawan pengatur lalu lintas di kota Surakarta (p = 0,005<0,05). 

Kata kunci  : Penurunan fungsi pendengaran, kebisingan, supeltas 

 

Abstract  

Supeltas that everday are on the highway and exposure to noise and traffic can to 

be at risk causing health problems like loss of hearing. This research aims to 

study the influence of traffic noise with the hearing loss of Supeltas in Surakarta 

city. The type of this research is kuantitatif analytic with a fisher’s exact 

approach. The population used in this research is a man worker where so people 

are chosen by exhaustive sampling. Data analysis by using fisher’s exact test. The 

result show that there is a influence between traffic noise with hearing loss of 

Supeltas in Surakarta city (p = 0,005<0,05). 

Keywords : hearing loss, traffic noise, supeltas    

 

1. PENDAHULUAN 

  Pelaksanaan penerapan kesehatan keselamatan kerja di era globalisasi 

di setiap tempat kerja adalah termasuk sektor informal. Dimana dalam 

pelaksanaannya pekerja di berbagai sektor akan terpajan risiko akibat kerja 

dengan risiko yang bervariasi mulai dari paling ringan sampai paling berat dan 

tergantung pada jenis pekerjaan yang dilakukan (Anies, 2014). Kesehatan 

keselamatan kerja sangat penting dalam aktivitas pekerjaan ataupun dalam 

dunia kerja. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja 
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dan penyakit akibat kerja yang dapat menimbulkan kerugian dan dampak buruk 

bagi kesehatan pekerja. 

 Berdasarkan data ILO (International Labour Organization) terdapat 

lebih dari 160 juta pekerja menjadi sakit akibat bahaya di tempat kerja. 

Menurut  data yang diperoleh dari  The Bureu of Labour Statistic Amerika 

(2007) dalam Tarwaka, 2012 terdapat 5 kasus kecelakaan dan penyakit akibat 

kerja per tahun untuk setiap 100 pekerja. Bahaya di tempat kerja salah satunya 

adalah bahaya fisik seperti kebisingan. kebisingan di jalan raya, peningkatan 

jumlah kendaraan bermotor dan mobilitas sarana dan prasarana transportasi 

menambah tingkat kebisingan dijalan raya. Hal ini menimbulkan masalah, 

salah satu daerah dengan polusi udara (kebisingan) yang cukup tinggi adalah 

kota solo. 

 Jumlah kendaraan di Kota Solo  terus membengkak yaitu tiap 

tahunnya 7,5%. di Kota Solo dalam enam tahun belakangan ini mengalami 

pertumbuhan hingga mencapai 86.736 unit kendaraan (Solopos, 21 September 

2011). Dari data unit pelayanan pendapatan daerah (UPPD) atau Samsat Solo 

telah mendata bahwa di tahun 2016 jumlah kendaraan di Solo selama setahun 

meningkat 22.535 unit dengan rata-rata jumlah penambahan setiap bulannya 

2.000 unit (Solopos, 5 Januari 2017). 

 Semakin padatnya kendaraan bermotor yang ada di jalan raya dalam 

mengurai kemacetan di beberapa titik polisi lalu lintas (SATLANTAS) tidak 

bisa sepenuhnya  mengatur seluruh daerah rawan macet. Dengan 

memperhatikan tuntutan pengaturan lalu lintas maka dari pihak kepolisian 

membentuk Supeltas pada tahun 2006.  

 Berdasarkan hasil studi pendahuluan kepada 20 responden terdapat  

beberapa keluhan yang ditemukan yaitu, 1 (2,1%) orang mengalami gangguan 

pendengaran, 3 (6,3%) orang mengalami sakit kepala atau pusing, 3 (6,3%) 

orang mengalami telinga berdengung dan 8 (16,8%) orang ketika berbicara 

harus dengan suara yang keras. Hal ini merupakan gejala-gejala gangguan 

pendengaran yang sudah dirasakan Supeltas. Selain itu dalam sehari-harinya 
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mereka terpajan kebisingan lalu lalang kendaraan dan tidak menggunakan 

pelindung telinga.   

 Berdasarkan hasil dari penelitian Ni Ketut dkk (2010), bahwa terdapat 

pengaruh bermakna antara bising lalu lintas dengan penurunan fungsi 

pendengaran juru parkir ( p value=0,024 p<0,05) selain itu Frankilin dkk, 2002 

melakukan sebuah penelitian pada petani di Australia yang terpapar bising alat 

traktor dengan hasil Noise Induced Hearing Loss atau NIHIL sebesar 23% 

pada telinga kanan dan 28% pada telinga kiri dengan intensitas 90 dB.  

 Supeltas yang bertugas di jalan untuk mengatur lalu lintas jalan raya 

yang macet penuh dengan polusi suara dan berrisiko mengalami gangguan 

kesehatan maka peneliti tertarik melakukan  penelitian tentang  pengaruh 

kebisingan lalu lintas terhadap penurunan fungsi pendengaran pada Supeltas di 

Kota Surakarta. 

 

2. METODE  

 Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif analitik dengan 

pendekatan cross sectional (potong lintang) yang mempelajari pengaruh 

variabel independen yaitu kebisingan lalu lintas dengan variabel dependent 

yaitu penurunan fungsi pendengaran yang diamati pada periode waktu yang 

sama. 

 Penelitian ini dilaksankan pada tanggal 12-13 Mei 2017 di sekretariat 

Supeltas yaitu Jl. Bayangkara No. 14 Solo. Sementara untuk penelitian 

kebisingan lalu lintas dilaksanakan di masing-masing titik  tempat Supeltas 

bekerja. Jumlah Supeltas di Surakata sebanyak 50 orang dengan sampel 

minimal 42 orang Supeltas dan yang bersedia untuk diteliti ada 47 orang 

Supeltas. variabel bebas kebisingan lalu lintas menggunakan kategori berisiko 

> 85 dBdan tidak berisiko ≤ 85 dB untuk variabel terikat penurunan fungsi 

pendengarn menggunakan kategori terganggu dan tidak terganggu. Analisis 

yang digunakan adalah analisis univariat dan bivariat dengan ketentuan uji 

fisher’s exact. Jika p value < 0,05 maka Ho di tolak dan jika p value ≥ 0,05 

maka Ho diterima.  
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Analisis Univariat  

  3.1.1. Karakteristik Responden  

   Karakteristik responden meliputi usia dan masa kerja 

Supeltas   di Kota Surakarta ditampilkan pada tabel berikut ini:  

 

    Tabel 1. Karakteristik Responden  

Karakteristik N  % 
Mean 

Masa kerja  

Baru            ≤ 7 tahun  32 68,1 

6,1383 
Cukup lama 8-14 tahun  14 29,8 

Sangat lama ≥ 22 tahun  1 2,1 

Total  47 100 

Usia   

Remaja akhir    17-25 tahun  4 8,5 

43,47 

Dewasa awal    26-35 tahun  5 10,6 

Dewasa akhir   36-45 tahun  21 44,7 

Lansia awal      46-55 tahun  11 23,4 

Lansia akhir     56-65 tahun  5 10,6 

Manula             66 tahun keatas 1 2,1 

Total  47 100  

   

  Pada Tabel 1. Masa kerja Supeltas di Kota Surakarta paling 

banyak pada kategori masa kerja baru ≤ 7 tahun sebesar 68,1% 

dengan rata-rata masa kerja Supeltas 6,1383 tahun. Anggota 

Supeltas di Kota Surakarta kebanyakan masuk dalam kategori usia 

dewasa akhir yaitu antara 36 - 45 tahun sebanyak 21 (44,7%) dan 

kategori usia paling sedikit adalah manula (> 66 tahun) sebanyak 1 

(2,1%) dari jumlah keseluruhan Supeltas yang diteliti 47 orang. 

Tidak sedikit juga supeltas yang masuk dalam kategori usia lansia 

awal (46 - 55 tahun) sebanyak 11 (23,4%). 

 Menurut Tarwaka (2014), umur berbanding langsung 

dengan kapasitas fisik seseorang dan mencapai puncaknya pada 

umur 25 tahun. Semakin bertambahnya umur seseorang maka akan 

diikuti dengan penurunan kapasitas fisik seperti ketajaman 

penglihatan, pendengaran, kemampuan mengingat dll. 
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3.1.2. Titik Kerja Supeltas  

Tabel 2. Titik kerja   

Lokasi  N % 

Ngondang  1 2,1 

Sriwedari  5 10,6 

Wora wari  2 8,5 

Pasar legi  2 4,3 

Per 4 garuda  3 4,3 

3 serangkai  3 6,4 

SMA 5 SKA 1 6,4 

Kampung Baru  1 2,1 

POM Bensin Al-Azar 1 2,1 

Kerten  3 2,1 

SMA 7 2 6,4 

Ursulin  1 4,3 

Paragon  2 6,4 

Warung pelem  1 2,1 

Mangkunegaran  1 2,1 

Tanjung anaom  3 6,4 

Kota barat  2 4,3 

Dawung  4 8,5 

Utara terminal gilingan  1 2,1 

Hotel sunan  1 2,1 

Joyotakan  1 2,1 

Pasar nongko  1 2,1 

Lebak  1 2,1 

Total  47 100 

  

 Berdasarkan Tabel 2. titik kerja Supeltas terdapat 23 titik 

kerja. Terdapat 12 titik yang hanya dijaga 1 Supeltas dan di 

terdapat 1 titik yang dijaga 5 Supeltas yaitu di Sriwedari sebesar 

10,6%. 
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3.1.3. Pengukuran Usia dengan Penurunan Fungsi Pendengaran  

   Tabel 3. Hasil Pengukuran Usia dengan Penurunan Fungsi     

Pendengaran  

Usia  

Gangguan Pendengaran  

Total   
Terganggu    

Tidak 

Terganggu  

N % N % N % 

Remaja akhir    17-25 tahun  3 75,0 1 25,0 4 100 

Dewasa awal    26-35 tahun  4 80,0 1 20,0 5 100 

Dewasa akhir   36-45 tahun  17 81,0 4 19,0 21 100 

Lansia awal      46-55 tahun  11 100 0 0,0 11 100 

Lansia akhir     56-65 tahun  5 100 0 0,0 5 100 

Manula             66 tahun keatas 1 100 0 0,0 1 100 

Total  41 87,2 6 12,8 47 100 

   

  Berdasarkan Tabel 3. kebanyakan dari hasil yang sudah 

didapatkan rata-rata Supeltas pendengarannya sudah terganggu 

sejak usia pada kategori remaja akhir yaitu 17-25 tahun. Kategori 

usia yang pendegarannya terganggu paling banyak adalah  usia 46-

55 tahun yaitu masuk pada usia dewasa akhir sebanyak 17 atau 

81,0% sedangkan Supeltas yang paling sedikit terganggu 

pendengarannya yaitu pada ketegori usia manula > 66 tahun 

sebanyak 1 (100%). Adapun jumlah Supeltas yang pendengarannya 

tidak terganggu paling banyak dialami pada kategori usia dewasa 

akhir sebanyak 4 (19,0%) dan Supeltas yang tidak mengalami 

gangguan pendengaran paling sedikit pada kategori usia lansia 

awal, lansia akhir dan manula. Jadi semakin tua usia seseorang 

maka fungsi pendengarnnya akan terganggu dengan adanya 

penurunan fungsi pendengaran.   

  Berdasarkan penelitian Suryani dkk (2002), pada 

penelitiannya hubungan antara umur dengan gangguan 

pendengaran tipe sensorineural terdapat hubungan yang singnifikan 
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dengan nilai RP (Rasio Prevalensi) = 3,2 yang menujukkan bahwa 

tenaga kerja dengan usia 40-59 tahun memiliki risiko 3,2 kali lebih 

besar untuk mengalami gangguan pendengaran tipe sensorineural. 

3.1.3. Pengukuran Masa Kerja dengan Penurunan Fungsi Pendengaran 

Tabel 4. Hasil Pengukuran Masa Kerja dengan Penurunan 

Fungsi Pendengaran 

Masa Kerja  

Penurunan Fungsi 

Pendengaran   

Total   

 Terganggu  

Tidak 

Tergang

gu   

N % N % N  % 

Baru            ≤ 7 tahun  27 84,4 5 15,6 32 100 

Cukup lama 8-14 tahun  13 92,9 1 7,1 14 100 

Sangat lama ≥ 22 tahun  1 100 0 0 1 100 

Total  41 87,2 6 12,8 47 100 

 

 Bersarkan Tabel 4. penurunan fungsi pendengaran pada 

Supeltas yang terganggu, banyak dialamai pada kategori masa kerja 

baru yaitu sebanyak 27 (84,4%) sedangkan pendengaran Supeltas 

yang terganggu paling sedikit dialami pada kategori masa kerja 

sangat lama ≥ 22 tahun  sebanyak 1 (100%). Supeltas yang 

pendengarannya tidak terganggu paling banyak dialami pada 

kategori masa kerja baru sebanyak 5 (15,4%) dan di masa kerja 

sangat lama ≥ 22 tahun tidak ada Supeltas yang pendengarannya 

tidak terganggu.  

   Berdasarkan penelitian yang dilakukan Permaningtyas 

(2011), bahwa terdapat hubungan antara lama masa kerja dengan 

kejadian Noise Induced Hearing Loss (NIHIL) dengan nilai p value 

= 0,000 < 0,5. Titik kerja Supeltas tersebar di Kota Surakarta. 

Terdapat 23 titik kerja Supeltas pada hasil penelitan ini. Dimana 

terdapat 12 titik kerja dengan jumlah Supeltas paling sedikit di 

masing-masing titik sebanyak 1 (2,1%) Supeltas yaitu Ngondang, 

SMA 5 Surakarta, Kampung Baru, POM Bensin Al-azar, Ursulin, 
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Warung Pelem, Mangkunegaran, Utara Terminal, Hotel Sunan, 

Joyotakan, Pasar Nongko, Lebak. Sedangkan Supeltas yang paling 

banyak yaitu 5 (10,6%) Supeltas bertugas di daerah Sriwedari. 

 

3.2 Analisi Bivariat  

    Berdasarkan hasil pengukuran kebisingan lau lintas dengan 

penurunan    fungsi pendengaran pada Supeltas di Kota Surakarta 

diperoleh hasil sebagai  berikut: 

  Tabel 5. Hasil uji pengaruh kebisingan lau lintas dengan penurunan 

fungsi pendengaran 

Tingkat kebisingan 

Lalu Lintas 

Gangguan pendengaran  

Total 
P 

value   Terganggu  

Tidak 

Tergang

gu  

N % N % N % 

0,005 

Berisiko > 85 dB 37 94,9 2 5,1 39 100 

Tidak berisiko ≤ 85 dB 4 50,0 4 50,0 8 100 

Total 41 87,2 6 12,8 47 100 

 

 Berdasarkan Tabel 5. hasil uji statistik fisher’s exact diketahui 

pengujian fisher’s exact terpenuhi karena menunjukkan nilai p value 

sebesar 0,005 < 0,05 yang berarti Ho ditolak  sehingga  ada pengaruh 

antara kebisingan lalu lintas dengan penurunan fungsi pendengaran 

Supeltas di Kota Surakarta.  

  Hal ini sejalan dengan  penelitian Ni Ketut, dkk (2010) yaitu 

pengaruh bising lalu lintas terhadap penurunan fungsi pendengaran pada 

juru parkir di Kota Denpasar bahwa bising lalu lintas berpengaruh 

terhadap penurunan fungsi pendengaran juru parkir dengan nilai (p=0,024, 

p<0,05). Namun terdapat penelitian lain dari Wuladani (2015), bahwa 
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kebisingan tidak berdampak terhadap penurunan fungsi pendengaran 

dengan nilai sig.α = 0,401 > 0,05.  

   Supeltas yang pendengaranya terganggu paling banyak pada 

kategori kebisingan yang berisiko > 85 dB sebanyak 37 (94,9%) 

sedangkan yang paling sedikit pada kategori tidak berisiko sebanyak 4 

(50,0%). Supeltas yang pendegarannya tidak terganggu paling banyak 

pada kategori tidak berisiko ≤ 85 dB sebanyak 4 (50,0%) dan paling 

sedikit pendegarannya tidak terganggu pada kategori berisiko > 85 dB 

sebanyak 2 (5,1%).  

 

4. PENUTUP  

4.1. Simpulan  

4.1.1.  Masa kerja Supeltas di Kota Surakarta paling banyak pada 

 kategori masa kerja baru ≤ 7 tahun sebesar 68,1% dengan rata-

 rata masa kerja Supeltas 6,1383 tahun.  

4.1.2.  Supeltas dengan usia paling banyak yang pendegarannya 

terganggu yaitu kategori dewasa akhir 36-45 tahun sebesar 81,7% 

dan rata-rata Supeltas berusia 43,47 tahun.   

4.1.3. Titik kerja Supeltas yang telah diteliti ada 23 titik yang terseber di  

Kota Surakarta. Titik kerja yang paling banyak dijaga Supeltas 

ada di Sriwedari sebesar 10,6%. 

4.1.4. Penurunan fungsi pendengaran anggota Supeltas di Kota Surakarta 

rata-rata dari 47 responden mengalami penurunan fungsi 

pendengaran. Sebanyak 41 (87,2%) Supeltas pendengarannya 

terganggu dan hanya 6 (12,8%) Supeltas yang pendengarannya 

tidak terganggu. 
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4.1.5. Terdapat pengaruh kebisingan lalu lintas yang singnifikan terhadap 

penurunan fungsi pendengaran pada Supeltas di Kota Surakarta 

dengan nilai p < 0,005.  
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