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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada tahun 1876, kawasan industri pertama kali dikembangkan di 

Inggris yaitu Trafford Park Estates, dengan luas sekitar 500 Ha yang 

merupakan kawasan industri terluas sampai pada tahun 1950-an. Sedangkan di 

Indonesia, kawasan industri baru dikembangkan pada awal tahun 1970-an 

sebagai suatu usaha untuk memenuhi kegiatan penanaman modal baik dari 

dalam maupun dari luar negeri (Kwanda, 2000). 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang 

Perindustrian menyebutkan, bahwa industri  adalah  seluruh  bentuk  kegiatan  

ekonomi  yang mengolah  bahan  baku  dan/atau  memanfaatkan  sumber daya  

industri  sehingga  menghasilkan  barang  yang mempunyai  nilai  tambah  

atau  manfaat  lebih  tinggi (BPKP, 2014).   Penggunaan mesin-mesin dalam 

proses industri akan menimbulkan kebisingan yang tidak dapat dihindari. 

Kebisingan menyebabkan terganggunya kesehatan tenaga kerja (Sumarni, 

2011). Resiko yang timbul akibat kebisingan dengan tingkat tekanan bunyi 

diatas nilai ambang batas pendengaran adalah dapat merusak pendengaran 

atau gangguan pendengaran (Kurniawan, 2011). 

Gangguan pendengaran akibat bising (Noise Induced Hearing Loss) 

adalah gangguan pendengaran akibat terpajan oleh bising yang cukup keras 

dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal-hal yang mempermudah seseorang 

menjadi tuli akibat terpajan bising, antara lain intensitas bising yang lebih 
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tinggi, berfrekuensi tinggi, lebih lama terpapar bising, dan lain-lain 

(Bashiruddin danIndro, 2011). 

Menurut OSHA, 5-10 juta orang Amerika beresiko terkena gangguan 

pendengaran karena terpajan suara keras lebih dari 85 dBA  secara 

berkelanjutan di tempat kerja (Neeraj, 2012). International Journal of 

Audiologi Vol 50tahun 2011, menyebutkan bahwa Noise Induced Hearing 

Loss (NIHL) merupakan masalah kesehatan yang serius di Asia, bukan hanya 

karena jumlah tenaga kerja yang terkena, tetapi juga karena sebagian besar 

negara-negara Asia masih mengembangkan ekonomi dimana akses ke 

pelayanan kesehatan dan program pencegahan terbatas (Fuente andHickson, 

2011). Hasil analisis audiometri di cotton ginning industry India menunjukkan 

bahwa kebisingan mempengaruhi lebih dari 90% pekerja di tempat kerja pada 

frekuensi rendah, sedang, ataupun tinggi (Dube et al, 2011).Sedangkan, data 

WHO menunjukkan bahwa prevalensi ketulian di Indonesia mencapai 4,2% 

(WHO, 2007). Penelitian di Indonesia mengenai Hubungan Tingkat 

Kebisingan di Lingkungan Kerja dengan Kejadian Gangguan Pendengaran 

pada Pekerja di PT X pada tahun 2012 menunjukkan bahwa terdapat 33 

pekerja dari 110 pekerja yang mengalami gangguan pendengaran 

(Kusumawati, 2012). 

Semen merupakan salah satu Industri strategis yang diproduksi di 

Indonesia, karena semen merupakan faktor penting dalam pembangunan dan 

perekonomian. Di Indonesia, industri semen hanya dikuasai delapan 

perusahaan besar, salah satunya adalah PT Semen Gresik Persero Tbk (PT 

SG) (Peranicha, 2011). PT Industri Kemasan Semen Gresik (PT IKSG) 

http://informahealthcare.com/action/doSearch?Contrib=Fuente%2C+A
http://informahealthcare.com/action/doSearch?Contrib=Hickson%2C+L
http://www.noiseandhealth.org/searchresult.asp?search=&author=Kamalesh+J+Dube&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
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merupakan anak perusahaan dari PT Semen Gresik yang terletak di Tuban 

Jawa Timur yang bergerak di bidang usaha pembuatan kantong dan kemasan 

industri. Industri ini didirikan pada bulan Juni tahun 1992 dan mulai 

beroperasi secara komersial pada tahun 1994 dengan kapasitas produksi 66 

juta kantong jenis kraft sewing per tahun. Produksi setiap tahunnya semakin 

meningkat seiring dengan penambahan mesin pada tahun 1997, 2000, 2002, 

2004, dan 2013 (anonym, PT IKSG, 2011). 

Dilihat dari penggunaan mesin industri yang semakin meningkat dan 

banyaknya angka kejadian gangguan pendengaran karena kebisingan, maka 

akan dilakukan penelitian tentang “Hubungan Lama Pajanan Suara Mesin 

Dengan Gangguan Pendengaran Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Audiometri 

tenaga Kerja Bagian Produksi PT Industri Kemasan Semen Gresik (IKSG) 

Tuban Jawa Timur”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana hubungan lama pajanan suara mesin terhadap gangguan 

pendengaran tenaga kerja bagian produksi PT IKSG?  

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum: 

Untuk mengetahui hubungan lama pajanan suara mesin terhadap 

gangguan pendengaran tenaga kerja bagian produksi PT IKSG Tuban 

Jawa timur 

1.3.2 Tujuan khusus: 

1. Mengetahui karakteristik tenaga kerja: 

a. Lama pajanan suara mesin 
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b. Penggunaan Alat Pelindung Diri 

c. Training 

2. Mengetahui derajat ketulian yang diderita tenaga kerja. 

3. Mengetahui karakteristik lingkungan kerja. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan : 

1. Bagi peneliti 

Diharapkan jika nantinya menjadi dokter perusahaan, peneliti dapat 

menerapkan pengetahuan yang didapat untuk mengatasi bahaya kebisingan 

di tempat kerja. 

2. Bagi perusahaan 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan 

sosialisasi  program  pengendalian kebisingan. 

3. Bagi tenaga kerja 

Diharapkan tenaga kerja mendapatkan pengetahuan tentang bahaya 

pemaparan kebisingan sehingga dapat melakukan pencegahan. 


