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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Hipertensi adalah keadaan dimana tekanan darah mengalami 

peningkatan. Meningkatnya tekanan darah ini terkadang tidak menimbulkan 

gejala, namunapabila tekanan darah dalam kondisi yang terus-menerus 

tinggi, dapat menimbulkan gejala berlanjut pada suatu organ target, bahkan 

dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan komplikasi dalam tubuh 

(Sigarki,2010). Prevalensi hipertensi menurut WHO pada bulan September 

2011 mencapai 13% atau sekitar 7,1 juta penderita. Kejadian hipertensi di 

Indonesia mencapai31,7%,dimana hanya 7,2% penduduk yang mengetahui 

tubuhnyamemiliki hipertensi. Pada kasus hipertensi primer di Provinsi Jawa 

Tengah tahun 2013 sebesar 8,5% (Riskesdas, 2013). Jumlah penderita 

hipertensi di duniacenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

Ini menunjukkan bahwa hipertensi atau peningkatan tekanan darah masih 

menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat dunia (Adi, 2009). 

Hipertensi atau peningkatan tekanan darah,diakibatkan oleh adanya 

interaksi berbagai faktor risiko yang dimiliki seseorang. Adapun faktor 

risiko itu dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Yakni, faktor 

risiko yang dapat dikontrol dan faktor risiko yang tidak dapat dikontrol. 

Faktor risiko yang dapat dikontrol seperti stres, kegemukan, kurang olah 

raga, merokok, serta konsumsi alkohol dan garam.Sedangkan faktor risiko 
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yang tidak dapat dikontrol meliputi keturunan, jenis kelamin, dan umur 

(Sugiharto, 2007). 

Kebisingan juga menjadi salah satu faktor timbulnya hipertensi dan 

kerusakan pendengaran pada intensitas kebisingan tingkat tinggi (Anies, 

2010). Paparan bising yang terus menerus akan meng-aktivasi sistem saraf 

simpatis yang diperantarai oleh hormon epinefrin dan norepinefrin,sehingga 

pembuluh darah akan mengalami vasokonstriksi yang nantinya akan 

menyebabkan peningkatan tekanan darah sehingga menjadi hipertensi. 

Kebisingan merupakan salah satu gangguan fisik yang sering 

dijumpai di lingkungan kerja.Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi, No. PER. 13/MEN/X/2011 Tahun 2011, batas toleransi untuk 

kebisingan selama 8 jam kerja adalah 85 dB.Seiring dengan kemajuan 

teknologi, penggunaan alat penggiling padi tradisional, dewasa ini telah 

digantikan oleh mesin yang dapat menggiling padi dengan cepat untuk hasil 

berasdengan kuantitas lebih besar dalam waktu yang lebih efisien. Namun, 

penemuan mesin penggiling padi yang lebih modern ini bukan berarti tanpa 

cela. Sebab,mesin ini akan menghasilkan suara bising yang dapat 

mengganggu indra pendengarantatkalasedang dioperasikan.Dari pengakuan 

pemilik usaha penggilingan, sekaligus pengamatan peneliti di beberapa 

tempat penggilingan, hingga saat ini, belum ditemukan alat penggiling 

padiyangefek kerja mekanisnya tanpadiiringi dengan suara kerasyang 

mengganggu pendengaran.Akibatnya, para pekerja yang setiap hari bekerja 

di mesin penggiling padi,akan selalu terpapar oleh suara bisingselamasekitar 
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delapan jam per harinya. Dan kebanyakan pekerja yang menderita hipertensi 

berada pada tempat kerja yang sering terpapar suara bising tersebut.Hal ini 

disebabkan karena Intensitas kebisingan yang ditimbulkan mesin itu 

berkisar antara 86-97 dB, artinya angka ini telah melebihi nilai ambang 

batas,menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  tahun 

2011 yakni sebesar 85 dB.Dari paparan faktor lingkungan fisik 

ini,dikhawatirkan beberapa pekerja mengalami gangguan kesehatan, 

terutama hipertensi akibat suara bising yang ditimbulkan, dari mesin usaha 

penggilingan padi tersebut. 

Dari gambaran di atas, peneliti ingin mengetahui hubungan antara 

tingkat kebisingan mesin penggiling padi dengan kejadian hipertensi di 

Desa Bogosari Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, karena melihat 

banyaknya mesin penggiling padi di daerah tersebut. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut : 

  “Apakah terdapat hubungan antara tingkat kebisingan mesin penggiling padi 

dengan kejadian hipertensi?” 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungantingkat kebisingan mesin 

penggiling padi dengan kejadian hipertensi. 
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1.3.2. Tujuan Khusus 

1.3.2.1. Untuk mengetahui tingkatkebisingan mesin penggiling 

padi. 

1.3.2.2. Untuk mengetahui kejadian hipertensi pada pekerja 

usahapenggilingan padi. 

1.3.2.3. Untuk menganalisis faktor risiko hubungan tingkat 

kebisingan dengan kejadian hipertensi pada pekerja usaha 

penggilingan padi. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan menambah khasanah 

pengetahuan terhadap tingkat kebisingan dan tekanan darah. 

1.4.2. Manfaat praktis 

Memberikan informasi kepada tenaga kerja yg bekerja di 

tempatusaha penggilingan padi,tentang bahaya kebisingan dan 

dampaknya bagi kesehatan. 

  

 

 

 

 

 

 


