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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Kebisingan adalah semua suara yang tidak dikehendaki yang 

bersumber dari alat-alat proses produksi dan atau alat-alat kerja yang pada 

tingkat tertentudapat menimbulkan gangguan pendengaran (Kepmenaker No 

51. tahun 1999). Pendegaran akibat terpapar suara yang bising atau Noise 

Induced Hearing Loss (NHL) merupakan salah satu penyakit akibat kerja paling 

banyak dijumpai diperusahaan. Noise Induced Hearing Loss dalam bahasa 

Indonesia disebut Tuli Akibat Bising (TAB). TAB adalah suatu kelainan atau 

gangguan pendengaran berupa penurunan fungsi indera pendengaran akibat 

terpapar oleh bising dengan intensitas yang berlebih terus-menerus dalam 

waktu lama (Rotinsulu, 2008 didalam Lianasari, 2010). 

Gangguan pendengaran dapat terjadi pada manusia diakibatkan oleh 

bising yang umumnya mengacu pada tingkat pendengaran dimana individu 

tersebut mengalami kesulitan untuk melaksanakan kehidupan normal, 

biasanya dalam hal memahami pembicaraan (Lubis, 2002 didalam Lianasari, 

2010). Angka gangguan pendengaran dan ketulian sesuai survey kesehatan 

indera pendengaran di delapan provinsi tahun 1993-1996 menyebutkan 

prevalensi morbiditas Telinga Hidung Tenggorokan (THT) mencapai 38,6%, 

kesakitan telinga 18,5 %, gangguan pendengaran 16,8 % dan ketulian 

mencapai 0,4 % (Arifiani, 2004 didalam Lianasari 2010). 

Bising menyebabkan berbagai gangguan terhadap tenaga kerja,seperti 

gangguan fisiologis, gangguan psikologis, gangguan komunikasi dan ketulian, 
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atau ada yang menggolongkan gangguannya berupa gangguan auditory, 

misalnya gangguan terhadap pendengaran dan gangguan non auditory seperti 

komunikasi terganggu, ancaman bahaya keselamatan, menurunnya 

performance kerja, kelelahan dan stress (Buchari, 2007). 

Kebisingan ditempat kerja sering kali merupakan problem tersendiri 

bagi tenaga kerja. Umumnya berasal dari mesin kerja, peralatan yang bergerak, 

kontak dengan logam, kompresor dan sebaginya. Sayangnya banyak tenaga 

kerja yang telah terbiasa dengan kebiasaan tersebut, bahkan banyak pekerja 

yang tidak mau memakai alat pelindung dengan alasan: tidak mengerti, panas, 

sesak, tidak enak dipakai, berat, atasan juga tidak memakai. Meskipun tidak 

mengeluh tetapi gangguan kesehatan tetap terjadi (Santoso, 2004). 

Permasalahan yang ada di Pabrik Gula Kebon Agung adalah bahwa 

Pabrik Gula Kebon Agung berproduksi setiap hari selama 24 jam tanpa henti, 

suara bising dan getaran selalu dirasakan oleh semua pekerja meskipun 

pekerja yang tidak bekerja didekat sumber bising, terlebih lagi suara bising 

dan getaran sangat terasa sekali dibagian mesin ketel. Hasil wawancara 

menurut Kepala Bagian ST Ketel Bapak Priono bahwa intensitas bising di 

Pabrik Gula Kebon Agung adalah 85 dB. Dari data klinik kesehatan pabrik 

gula Kebon Agung di bulan September 2011 kami dapatkan data karyawan 

bagian ketel sebanyak 250 karyawan yang melakukan pemeriksaan kesehatan 

di klinik kesehatan pabrik yang mengalami keluhan gangguan pendengaran.  

Minimnya pemakaian APD yang digunakan oleh karyawan pabrik 

pada saat bekerja dan minimnya penyuluhan kesehatan tentang masalah K3 

yang ada di pabrik tersebut. Kebisingan tidak dapat dipisahkan dari 

perkembangan teknologi dan kemajuan industrialisasi. Alat-alat yang 



3 

 

diciptakan manusia dengan maksud mengurangi beban kerja baik di pabrik 

maupun di rumah hampir selalu disertai dengan kebisingan ( YPE-Maxus : 

2000 ). Bising adalah campuran dari berbagai suara yang tidak dikehendaki 

ataupun yang merusak kesehatan. Saat ini, kebisingan merupakan salah satu 

penyebab “ penyakit lingkungan “ yang penting. Di Amerika Serikat pada 

tahun 70-an 20% dari penduduk yang terpapar bising pada 90 dB (A) 

menderita ketulian. Di Swedia pada tahun 1973 didapat 5000 kasus gangguan 

pendengaran, sedangkan pada tahun 1977 kasus naik menjadi 16.000 orang. 

Permasalahan yang dihadapi adalah sumber kebisingan dari jalan raya, udara, 

industri kontruksi dan dari perusahaan sendiri. Sedangkan di Indonesia yang 

masih terus membangun, taraf bising akan terus naik terutama dari jalan raya 

dan dari industri. (Juli Soemirat Slamet ,2002). 

Menurut Indro Soetirto (2001), secara umum bising adalah bunyi 

yang tidak diinginkan. Secara audiologik bising adalah campuran nada bunyi 

murni  dengan berbagai  frekuensi. Bising yang intensitasnya 85 desibel (dB) 

atau lebih dapat mengakibatkan kerusakan pada reseptor pendengaran corti di 

telinga dalam. Yang sering  mengalami kerusakan adalah alat corti utnuk 

reseptor bunyi yang berfrekuensi 6000 Hz dan yang terberat kerusakan alat 

corti untuk reseptor bunyi yang berfrekuensi 4000 Hz. Batas pajanan bising 

yang diperkenankan sesuai Keputusan Mentri Tenaga Kerja 1999 tidak boleh 

lebih dari 140 dB walau sesaat.  

Banyak hal yang mempermudah seseorang menjadi tuli akibat bising 

terpajan bising, antara lain intensitas bising yang lebih tinggi, berfrekuensi 

tinggi, lebih lama terpapar bising, mendapat pengobatan yang bersifat racun 

terhadap telinga (obat ototoksik) seperti setreptomisin, kanamisin,garamisin 
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(golongan aminoglikosida), kina, asetosal. 

Pengaruh utama kebisingan kepada manusia adalah kerusakan pada 

indera-indera pendengaran yang menyebabkan ketulian progresif dan akibat 

ini diketahui dan diterima umum untuk berabad-abad lamanya 

(Suma’mur,1996). Hubungan antara kebisingan dengan kemungkinan 

timbulnya gangguan terhadap kesehatan sangat dipengarui oleh beberapa 

faktor yaitu intensitas kebisingan dan lamanya seseorang berada di tempat 

bising atau di tempat bunyi tersebut baik dari hari kehari ataupun untuk 

seumur hidup (Azrul Azwar, 2000). Kebisingan merupakan salah satu faktor 

bahaya bagi tenaga kerja, sedangkan ketentuan tentang kebisingan yaitu 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor : 51/Men/1999 tentang Nilai 

Ambang Batas (NAB) faktor fisik di tempat kerja. 

Intensitas bising di lingkungan kerja, di ukur dengan Sound Level 

meter. Untuk mengukur nilai ambang pendengaran digunakan Audiometer. 

Untuk menilai tingkat pajanan pekerja lebih tepat digunakan Noise Dose 

Meter karena pekerja umumnya tidak menetap pada suatu tempat kerja 

selama 8 jam bekerja. Nilai ambang batas [NAB ] intensitas bising adalah 85 

dB dan waktu bekerja maksimum adalah 8 jam per hari. Sound Level Meter 

adalah alat pengukur suara. Mekanisme kerja SLM apabila ada benda bergetar, 

maka akan menyebabkan terjadinya perubahan tekanan udara yang dapat 

ditangkap oleh alat ini, selanjutnya akan menggerakan meter penunjuk. 

Audiometer adalah alat untuk mengukur nilai ambang pendengaran. 

Audiogram adalah chart hasil pemeriksaan audiometri. Nilai ambang 

pendengaran adalah suara yang paling lemah yang masih dapt didengar telinga 

(Suyono 1995). 



5 

 

 Kerja merupakan aktivitas yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan 

manusia. Hampir separuh kehidupanya manusia melakukan aktivitas tersebut, 

karena untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya manusia terdorong 

untuk melakukan aktivitas kerja. Menurut (Magnis, 1992) mengatakan, kerja 

adalah kegiatan yang direncanakan. Jadi kerja itu memerlukan pemikiran yang 

khusus yang tidak dapat dijalankan oleh binatang. Menurut (May Smith,1992) 

tujuan dari kerja adalah untuk hidup. Maka mereka yang memerlukan 

kegiatan fisik atau kegiatan otak dengan sarana kebutuhan untuk hidup, 

berarti mereka bekerja. 

Keselamatam dan kesehatan kerja (K3) merupakan suatu upaya untuk 

menciptakan suasana kerja yang aman, nyaman, dan tujuan akhirnya adalah 

mencapai produktifitas setinggi-tingginya. Maka dari itu K3 mutlak untuk 

dilaksanakan pada setiap jenis bidang pekerjaan tanpa terkecuali. Upaya K3 

diharapkan dapat mencegah dan mengurangi resiko terjadinya kecelakaan 

maupun penyakit akibat melakukan suatu pekerjaan.  

Pelaksanaan K3 sangat dipengaruhi 3 faktor utama yaitu manusia, 

bahan, metode yang digunakan, yang artinya ketiga unsur tersebut tidak dapat 

dipisahkan dalam mencapai penerapan K3 yang efektif dan efisien. Sebagian 

dari ilmu kesehatan kerja, penerapan K3 dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu 

adanya organisasi kerja, administrasi K3, pendidikan dan pelatihan, penerapan 

prosedur dan peraturan di tempat kerja, dan pengendalian lingkungan kerja. 

Faktor lingkungan dalam  ilmu kesehatan kerja merupakan salah satu faktor 

terbesar dalam mempengaruhi kesehatan pekerja, namun demikian tidak bisa 

meninggalkan faktor lainnya yaitu perilaku. Perilaku seseorang dalam 

melaksanakan dan menerapkan K3 sangat berpengaruh terhadap efisiensi dan 



6 

 

efektifitas keberhasilan K3. Demikian juga terjadi pada pekerja bagian mesin 

di pabrik tebu, dimana tingkat kepatuhan terhadap peraturan dan pengarahan 

K3 akan mempengaruhi perilaku terhadap penerapan prinsip K3 dalam 

melakukan pekerjaanya (Setyawati L, 2000 didalam Abidin,dkk. 2008 ). 

Gangguan pendengaran dapat terjadi pada manusia diakibatkan oleh 

bising yang umumnya mengacu pada tingkat pendengaran dimana individu 

tersebut mengalami kesulitan untuk melaksanakan kehidupan 

normal,biasanya dalam hal memahami pembicaraan (Suyono, 2001). 

Bising dengan intensitas lebih dari 85 dB dalam waktu tertentu dapat 

mengakibatkan ketulian. Kerusakan pendengaran  pada tingkat kebisingan 85 

dB ada kemungkinan bahwa setelah 5 tahun bekerja 1% pekerja akan 

memperlihatkan sedikit (biasanya minor) gangguan pendengaran, setelah 10 

tahun kerja 3 % pekerja mungkin mengalami kehilangan pendengaran dan 

setelah 15 tahun meningkat menjadi 5 %. Pada tingkat bising 90 dB 

presentasenya adalah 4%, 10% dan pada 95 dB 7%, 17% dan 24% (wiyono, 

2000). 

Dalam Undang-Undang No 1 tahun 1970 tentang keselamatan dan 

pencegahan kecelakaan dijelaskan bahwa perusahaan wajib melindungi 

keselamatan pekerja yaitu dengan memberi penjelasan kepada tenaga kerja 

tentang kondisi dan bahaya tempat kerja, alat pelindung diri, yang diharuskan 

dalam tempat kerja, alat pelindung diri bagi tenaga kerja serta cara dan sikap 

yang aman dalam melaksanakan pekerjaan ( Suma’mur,2003 ). 

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No. 

SE-01 /MEN/ 1978, Nilai Ambang Batas untuk kebisingan di tempa kerja 

adalah intensitas tertinggi dan merupakan nilai rata-rata yang masih dapat 
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diterima tenaga kerja tanpa mengakibatkan hilangnya daya dengar yang tetap 

untuk waktu terus menerus tidak lebih dari 8 jam sehari atau 40 jam 

seminggunya Tindakan pengendalian yang terpenting adalah mengurangi 

tingkat bunyi dengan cara- cara teknis, baik korelatif (peredam bunyi, panel 

anti pantulan, lapisan pelindung, pelindung kepala), atau lebih baik dengan 

merancang mesin yang kurang bising. Pemeriksaan kebisingan secara berkala 

baik dilapangan maupun dilaboratorium, dan memberikan motivasi dan 

pendidikan kesehatan, melakukan evaluasi dan audit program ( Mukono, 

2006). 

Identifikasi status kesehatan pekerja dengan kebisingan dalam 

penelitian ini dengan mengetahui status kesehatan pada pekerja di pabrik 

terkait dari efek suara bising dapat diambil kesimpulan bahwa prosentase 

terbesar adalah responden yang mengalami tuli berat (54%) dan tuli sedang 

(23%) serta kerusakan mengikuti pembicaraan sehari-hari (15%) sisanya (8%) 

tuli ringan dan pendengaran normal (0%) ( Suyono 1995 ). 

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti ingin melakukan penelitian 

yang berjudul “Analisa Korelasi Masa Kerja Dengan Gangguan Fungsi 

Pendengaran Pada Tenaga Kerja Bagian St.Ketel  PG.Kebon Agung Malang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

“ Bagaimanakah Korelasi Masa Kerja Dengan Gangguan Fungsi Pendengaran 

Pada Tenaga Kerja Bagian St.Ketel  PG.Kebon Agung Malang 

 “.  

1.3 Tujuan Penelitian 
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1.3.1  Tujuan Umum 

Mengetahui Korelasi Masa Kerja Dengan Gangguan Fungsi 

Pendengaran Pada Tenaga Kerja Bagian St.Ketel  PG.Kebon Agung 

Malang. 

1.3.2  Tujuan Khusus 

1. Mengetahui gambaran masa kerja karyawan di bagian mesin 

St.Ketel di PG.Kebon Agung Malang. 

2. Mengetahui gambaran status kesehatan fungsi pendengaran 

karyawan di bagian St.Ketel di PG.Kebon Agung Malang. 

3. Mengidentifikasi Korelasi Masa Kerja Dengan Gangguan Fungsi 

Pendengaran Pada Tenaga Kerja Bagian St.Ketel  PG.Kebon 

Agung Malang. 

1.4   Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1.4.1.  Manfaat bagi institusi pendidikan 

Dapat memberikan sumbangan untuk mengembangkan ilmu 

dan teori keperawatan, khususnya bagi bidang keperawatan 

komunitas. Sebagai informasi bagi dunia keperawatan untuk 

mengetahui lebih banyak tentang kesehatan kerja, terutama pada 

kaum buruh. 

1.4.2.  Manfaat  bagi peneliti 

Manfaat yang ingin didapatkan yaitu Untuk menambah dan 

memperdalam ilmu, juga pemahaman untuk penulis tentang cara serta 

proses penelitian khususnya tentang gangguan sistem sensori fungsi 

pendengaran pada pekerja di bagian mesin ketel di PG.Kebon Agung 
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Malang. 

1.4.3.  Manfaat bagi subjek yang diteliti ( pekerja di pabrik ) 

Pekerja dapat lebih memperhatikan prosedur perlindungan 

dan keselamatan kerja, sehingga efek samping dari pekerjaan dapat 

diminimalisir. 

1.4.4.  Manfaat  bagi Pabrik 

Pabrik dapat lebih meningkatkan pelayanan kesehatan 

keselamatan kerja (K3) sehingga faktor yang mempengaruhi terhadap 

ketulian akibat bising dapat diminimalisir. 

1.5 Definisi istilah  

  1. Lama kerja. 

Lama bekerja adalah lama waktu untuk melakukan suatu kegiatan atau 

lama waktu seseorang sudah bekerja ( Tim penyusun KBBI, 2001). Lama 

bekerja adalah suatu kurun waktu atau lamanya tenaga kerja itu bekerja di 

suatu tempat. Menurut (Handoko 2002), Faktor-faktor yang mempengaruhi 

lama bekerja diantaranya: Tingkat kepuasan bekerja, Stress lingkungan kerja 

Pengembangan karir, Kompensasi hasil kerja 

Lama bekerja menurut (Handoko, 2002) di kategorikan menjadi 3 (tiga), yaitu 

a) Lama bekerja katagori baru : 0-1 th 

b) Lama bekerja katagori sedang : 1-3 th. 

c) Lama bekerja katagori lama : >3 th. 

Kerusakan pendengaran  pada tingkat kebisingan 85dB ada 

kemungkinan bahwa setelah 5 tahun bekerja 1% pekerja akan 

memperlihatkan sedikit (biasanya minor) gangguan pendengaran, setelah 10 

tahun kerja 3 % pekerja mungkin mengalami kehilangan pendengaran dan 
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setelah 15 tahun meningkat menjadi 5 %. Pada tingkat bising 90 dB 

presentasenya adalah 4%, 10% dan pada 95 dB 7%, 17% dan 24% (Wiyono, 

2000 di dalam Oktaningsih, 2007). 

  2.Fungsi Pendengaran 

Pendengaran merupakan  salah satu indera yang berhubungan dengan 

komunikasi audio/suara. Alat pendengaran yang berbentuk telinga  berfungsi 

sebagai fonoreseptor  yang mampu  merespons  suara  pada  kisaran  antara 0 

- 140 dB  tanpa menimbulkan  rasa  sakit.   Frekuensi  yang dapat  direspons  

oleh telinga manusia  antara  20-20000  Hz  dan  sangat  sensitif  pada 

frekuensi antara 1000-4000Hz. Kerusakan pendengaran (dalam bentuk 

ketulian)  merupakan  penurunan  sensitifitas  yang  berlangsung  secara  terus 

 menerus (Sasongko, 2000). 

Tingkat kemampuan mendengar dibagi dalam. 

a. Pendengaran normal, bila tidak terdapat kesukaran mendengar 

pembicaraan dengan suara biasa maupun suara perlahan. Pada pemeriksaan 

audiometri tidak lebih dari 25 dB. 

b. Tuli ringan, bila tidak terdapat kesukaran mendengar suara biasa, tetapi 

sudah ada kesukaran mendengar pembicaraan dengan suara perlahan. Pada 

pemeriksaan audiometri 26-40 dB. 

c. Tuli sedang, bila seringkali terdapat kesukaran mendengar suara biasa. Pada 

pemeriksaan audiometri 41-60 dB. 

d. Tuli berat, bila sudah terdapat kesukaran mendengar suara biasa, sehingga 

harus dengan suara keras. Pada pemeriksaan audiometri 61-90 dB. 

e. Tuli sangat berat, meskipun dengan suara keras, komunikasi tidak lancar. 

Pada pemeriksaan audiometri lebih dari 90 dB (Tambayong, 2000). 
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1.6 Keaslian Penelitian  

Cahyasiwi (2002), dengan judul “ Hubungan antara kebisingan 

dengan depresi pada karyawan perusahaan penggilingan padi P.T Badri Septi 

Masaran Sragen Universitas sebelas maret Surakarta”. Menggunakan metode 

analitik, dengan rancangan cross sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah 

para karyawan penggilingan padi di PT. Badri Septi Masaran Sragen. Data 

dianalisis menggunakan uji korelasi Pearson. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kebisingan dengan 

depresi pada karyawan perusahaan penggilingan padi PT. Badri Septi Masaran 

Sragen dimana dengan sampel 45 responden tingkat hubungan sebesar r = 

0,46 dengan p= 0,000. Perbedaan dengan penelitian di atas adalah alat analisis 

yang digunakan adalah korelasi Product moment Pearson, sedangkan dalam 

penelitian ini menggunakan Regresi linier sederhana. Jumlah sampel adalah 45 

responden, sementara penelitian ini menggunakan 42 responden. Persamaan 

dalam penelitian ini adalah variabel yang digunakan adalah variabel 

kebisingan. 

Widyastuti (2002), dengan judul “ Hubungan antara kebisingan 

dengan kecemasan karyawan pada tempat penggilingan padi PT. Badri Sepat 

Masaran Sragen Universitas Sebelas Maret Surakarta”. Menggunakan metode 

analitik, dengan rancangan cross sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah 

para karyawan penggilingan padi PT. Badri Sepat Masaran Sragen. Data 

dianalisis menggunakan uji korelasi person. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kebisingan dengan 

kecemasan karyawan pada tempat penggilingan padi PT. Badri Sepat Masran 

Sragen.Perbedaan penelitian ini adalah sampel dan alat uji statistic. Jumlah 
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sampel sebanyak 15 orang responden dan pengujian menggunakan uji 

korelasi Pearson. Sedangkan penelitian ini sampel sebanyak 42 responden 

danpengujian menggunakan uji Regresi linier sederhana. Persamaan adalah 

mengenai variabel penelitian, yaitu mengenai kebisingan. 

Zaini  (1995),  dengan  judul  “Hubungan  kenaikan  nilai  ambang  

pendengaran sementara  terhadap  gangguan  kenyamanan  pendengaran  

karena  pemaparan bising  pada  tenaga  kerja  di  perusahaan  penggilingan  

padi”.  Menggunakan metode analitik, dengan rancangan cross sectional. 

Sampel dalam penelitian ini adalah para tenaga kerja di industri penggilingan 

padi di Kelurahan Kaliwuluh Kecamatan  Kebakkramat  kabupaten  

Karanganyar.  Data  dianalisis  dengan menggunakan  uji  statistik  korelasi  

product moment.  Hasil  penelitian  tersebut menunjukkan  bahwa  ada  

hubungan  yang  signifikan  antara  kenaikan  nilai ambang  pendengaran  

sementara  dengan  kenyamanan  pendengaran  karena pemaparan bising  

pada tenaga kerja di perusahaan  penggilingan  padi  dengan nilai p-value  =  

0,01.  Perbedaan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Zaini  dengan penelitian 

ini adalah alat uji statistik. Peletian tersebut menggunakan uji korelasi 

Pearson, sementara penelitian ini menggunakan Regresi linier sederhana. 

Jumlah responden penelitian Zaini sebanyak 40 responden, sedangkan 

penelitian ini berjumlah 42 responden. 

1.7   Batasan Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada status kesehatan Fungsi Pendengaran 

pekerja dengan masa kerja lebih dari 5 tahun.Status kesehatan yang diukur 

dalam penelitian ini dibatasi pada indera pendengaran. Pekerja yang bekerja di 

bagian mesin Ketel. Pekerja yang sudah diangkat menjadi pegawai tetap. 


