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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 

Sesuai undang-undang No.23 tahun 1992, pasal 23 tentang kesehatan kerja, 

bahwa upaya kesehatan kerja harus diselenggarakan di semua tempat kerja, 

khususnya tempat kerja yang mempunyai resiko bahaya kesehatan, mudah 

terjangkit penyakit atau mempunyai paling sedikit 10 orang karyawan (Widyasari, 

2010). Upaya kesehatan kerja adalah upaya penyerasian antara kapasitas kerja, 

beban kerja dan lingkungan kerja agar setiap pekerja dapat berkerja secara sehat 

tanpa membayakan dirinya sendiri maupun masyarakat di sekelilingnya, agar  

diperoleh produktifitas kerja yang optimal (Buchari, 2007). 

 Gangguan kesehatan pada pekerja dapat disebabkan oleh faktor yang 

berhubungan dengan pekerjaan  maupun yang tidak berhubungan dengan 

pekerjaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa status kesehatan masyrakat 

pekerja dipengaruhi tidak hanya oleh bahaya kesehatan ditempat kerja dan 

lingkungan kerja tetapi juga oleh faktor-faktor pelayanan kesehatan kerja, 

perilaku kerja serta faktor lainnya (Buchari, 2007). 

Kebisingan merupakan salah satu  masalah kesehatan lingkungan. Bising 

adalah suara yang tidak dikehendaki yang dapat mengganggu atau 

membahayakan kesehatan (Rahayu, 2010). Kebisingan berpotensi mempengaruhi 

kenyamanan dan kesehatan terutama berasal dari kegiatan operasional peralatan  

pabrik, sedangkan operator (karyawan yang mengoperasikan peralatan pabrik) 

merupakan komponen lingkungan yang terkena pengaruh yang diakibatkan 
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adanya peningkatan kebisingan (Saputra, 2007). Pengaruh kebisingan pada 

kesehatan berupa gangguan pendengaran dan  bukan gangguan pendengaran 

(Rahayu, 2010). Di Amerika Serikat sekitar 10 juta orang dewasa dan 5,2 juta 

anak sudah menderita gangguan pendengaran akibat bising  dan 30 juta lebih 

lainnya dapat terkena bising yang berbahaya setiap harinya. Survei terakhir dari 

Multi Center Study (MCS) juga menyebutkan bahwa Indonesia merupakan salah 

satu dari 4 negara di Asia Tenggara dengan prevalensi gangguan pendengaran 

cukup tinggi, yakni 4,6 % sementara tiga negara lainnya yakni Sri Lanka (8,8 %), 

Myanmar (8,4 %), dan India (6,3%) (Tjan dkk, 2013).  

Salah satu gangguan yang diakibatkan oleh kebisingan yang bukan 

gangguan pendengaran adalah stres (Rahayu, 2010). Efek non auditori terjadi 

karena bising dianggap sebagai suara yang mengganggu sehingga respon yang 

ditimbul adalah akibat stress bising tersebut ((Nawawinetu dkk, 2007). Dampak 

stres kerja bagi kesehatan diantaranya meningkatnya denyut jantung, tekanan 

darah, dan kecenderungan mengalami penyakit kardiovaskuler, meningkatnya 

sekresi dari hormon stres (adrenalin dan noradrenalin). Stres dapat merangsang 

kelenjar anak ginjal melepaskan hormon Adrenalin dan memacu jantung 

berdenyut lebih cepat dan kuat, sehingga tekanan darah akan meningkat) 

(Prasetyorini, 2012). 

Di banyak Negara, 50% dari populasi yang lebih tua dari 60 tahun memiliki 

hipertensi. Secara keseluruhan, sekitar 20 % dewasa di dunia diperkirakan 

mengalami hipertensi. 20 % prevalensi hipretensi didefinisikan sebagai tekanan 

darah lebih dari 140/90 mmHg (Madhur, 2014). Di Indonesia masalah hipertensi 
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cenderung meningkat. Hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 

2001 menunjukan bahwa 8% penduduk menderita hipertensi dan meningkat 

menjadi 27,5 % pada tahun 2004. Pada tahun 2009, meningkat menjadi 32,2% 

dan Buruh/Nelayan/Petani  merupakan  termasuk dalam kelompok faktor resiko 

tertinggi dibanding kelompok profesi lainnya  (Rahajeng, 2009). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Tjan dkk, 2010) mengenai 

pengaruh kebisingan terhadap gangguan pendengaran yang dilakukan di Kota 

Manado, Time Zone memiliki tingkat kebisingan ± 97 dB. Menurut  penelitian 

yang dilakukan oleh (Montolalu dkk, 2013) di Bandar Udara Sam Ratulangi, 

kebisingan memiliki efek terhadap peningkatan darah,  dimana pada intensitas 

bising > 85 dB terjadi peningkatan darah sistolik sebesar 66,6 % sedangkan pada 

bising < 85 dB terjadi peningkatan darah diastolik sebesar 63,3 %.  

Dengan melihat dampak kebisingan pada kesehatan terutama peningkatan 

tekanan darah dan juga pentingnya kesehatan  bagi pekerja yang merupakan 

modal awal bagi pekerja untuk bekerja, maka penulis ingin melakukan penelitian 

untuk mengtahui pengaruh kebisingan lingkungan kerja terhadap perubahan 

tekanan darah pada pekerja Time Zone Malang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah pengaruh paparan kebisingan lingkungan kerja terhadap 

perubahan tekanan darah pada pekerja Zone 2000 Malang ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh paparan kebisingan 

lingkungan kerja terhadap perubahan tekanan darah pada pekerja Zone 2000 Kota 

Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui profil pekerja Zone 2000 dan Gramedia Malang. 

2. Menganalisis sumber kebisingan di Zone 2000 dan Gramedia Kota 

Malang yang dapat mempengaruhi tekanan darah pada pekerja. 

3. Mengukur tekanan darah pada pekerja Zone 2000 dan Gramedia Malang. 

4. Menganalisis pengaruh paparan kebisingan lingkungan kerja terhadap 

perubahan tekanan darah pada pekerja Zone 2000 dan Gramedia Malang. 

1.4.  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

        1. Menambah informasi ilmiah tentang pengaruh paparan kebisingan 

lingkungan kerja terhadap perubahan tekanan darah pada pekerja Zone 

2000 Dan Gramedia Kota Malang. 

  2. Menjadi dasar pada penelitian berikutnya tentang pengaruh paparan 

kebisingan lingkungan kerja terhadap perubahan tekanan darah pada 

pekerja. 
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1.4.2 Manfaat Klinis 

    Diharapkan dapat menjadi solusi dalam usaha penanggulangan dan 

preventif dalam menangani gangguan kesehatan akibat perubahan tekanan 

darah terhadap para pekerja Zone 2000 yang terpapar kebisingan lingkungan 

kerja. 

1.4.3 Manfaat Masyarakat 

    Sebagai edukasi dan menambah informasi pada masyarakat tentang 

pengaruh kebisingan lingkungan kerja terhadap perubahan tekanan darah 

pada pekerja Zone 2000 Malang. 

 

 

 

 

 

 

 

 


