
 
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kebisingan merupakan suara yang tidak dinginkan yang dianggap 

sebagai gangguan lingkungan. Kebisingan bisa disebabkan oleh suara 

kendaraan, mesin industri (Stansfeld dan Matheson, 2003). Bising dengan 

intensitas yang tinggi dapat mengakibatkan menurunnya konsentrasi, 

disorientasi dan kehilangan keseimbangan, kelelahan, gangguan tidur, 

gangguan efek visceral seperti perubahan frekuensi denyut nadi, gangguan 

tekanan darah dan pengeluaran keringat yang berlebihan dan yang paling 

sering adalah gangguan pendengaran (Harrington dan Gill, 2003). Gangguan 

pendengaran akibat bising biasa disebut Noise Induce Hearing Loss (NIHL). 

Noise Induce Hearing Loss (NIHL) adalah gangguan pendengaran akibat 

terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang lama dan 

biasanya terjadi di lingkungan kerja (Bashiruddin J, dkk, 2007). Bising yang 

dapat mengakibatkan gangguan NIHL adalah bising dengan intensitas diatas 

85 db (Quinn Jr. dan Francis B, 2001). 

Badan kesehatan dunia (WHO) (1997) memperkirakan bahwa 

terdapat 441-580 juta orang yang tersebar di seluruh dunia mengalami 

gangguan pendengaran sensori neural ringan, 127 juta orang mengalami 

gangguan pendengaran sedang dan 39 juta orang mengalami gangguan 

pendengaran berat yang disebabkan oleh kebisingan (Alberti, 2000). Tahun 



2 
 

 
 

2001 jumlah orang di seluruh dunia yang mengalami gangguan pendengaran 

di perkirakan meningkat menjadi 120 juta orang (Kandou dan Mulyono, 

2013). Lusianawaty pada tahun 2008 mendapat 7 dari 22 pekerja (31,8%) di 

perusahaan kayu lapis Jawa Barat mengalami tuli akibat bising, dengan 

intensitas bising lingkungan antara 84,9-108,2 dB (Lusianawaty, 2008). Dari 

penelitian Rusiyati dkk pada tahun 2012 terdapat hubungan antara 

peningkatam umur, tugas sebagai petugas perawatan pabrik dan masa kerja 

dengan peningkatan NIHL yang dimana dari 264 orang terdapat 115 orang 

(43,6%) menderita NIHL di kerajinan pandai besi di Desa Hadipolo 

Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus (Rusiyati dkk, 2012) 

Penggunaan teknologi yang semakin canggih, di samping membantu 

tenaga kerja dapat juga menimbulkan pengaruh buruk terutama bila tidak 

dikelola dengan baik. Mesin-mesin yang digunakan dapat menjadi sumber 

bising di tempat kerja. Kebisingan 85 dB dalam waktu 8 jam perhari jika 

hanya terpapar satu hari saja tidak begitu signifikan terhadap kesehatan. 

Tetapi jika berlangsung setiap hari terus-menerus dimana terpapar 

kebisingan tersebut akan mengakibatkan gangguan pendengaran (Sasongko 

P, dkk, 2000). Hasil pengukuran kebisingan di moulding industry 

pengolahan kayu jati (IPKJ) Perum Perhutani Cepu, menunjukkan bahwa 

pada bagian moulding mempunyai intensitas kebisingan antara 87-105 dB 

(Novida ika J, 2000). Intensitas bising 85 dB dapat mengakibatkan 

kerusakan pada reseptor pendengaran corti di telinga dalam. Yang paling 

sering mengalami kerusakan yaitu alat corti untuk reseptor bunyi dengan 
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frekuensi 3000 Hz sampai 6000 Hz (Bashiruddin J.& Soetirto, 2007). Bising 

dilingkungan kerja terutama di daerah industri sudah lama menjadi masalah 

yang sampai sekarang belum dapat tertangani dengan baik sehingga menjadi 

ancaman bagi pekerja di lingkungan industri (Yunita, 2003). Untuk 

mengurangi gangguan pendengaran biasanya digunakan alat pelindung 

kebisingan, dari penelitian yang dilakukan I Made Indra pada tahun 2015 di 

Bandara Internasional Adisucipto Yogyakarta menyebutkan 63,4% pekerja 

yang tidak menggunakan alat pelindung diri mengalami gangguan 

pendengaran, sementara hanya 2,4% pekerja yang menggunakan alat 

pelindung diri mengalami ganguan pendengaran ( I Made, 2015) 

Pada penelitian yang dilakukan Lusianawaty pada tahun 2008, 

disebutkan bahwa terdapat gangguan pendengaran pada pekerja perusahaan 

kayu lapis di Jawa Barat. Dari informasi diatas, bahwa kebisingan dapat 

menyebabkan gangguan pendengaran. Maka penulis perlu melakukan 

penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh penggunaan alat 

pelindung kebisingan terhadap gangguan pendengaran pada pekerja pabrik 

penggergajian kayu di Desa Hongosoco Kabupaten Kudus. Mengenai 

tempat penelitian akan di laksanakan di Rumah Sakit Umum Kudus di 

karenakan peralatan audiometri hanya tersedia di rumah sakit tersebut. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Apakah terdapat pengaruh penggunaan alat pelindung kebisingan 

terhadap gangguan pedengaran NIHL pada pekerja penggergajian kayu 

Desa Hongosco Kabupaten Kudus ? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh penggunaan alat pelindung 

kebisingan terhadap gangguan pendengaran  pekerja penggergajian 

kayu Desa Hongosoco Kabupaten Kudus. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1.3.2.1. Untuk mengetahui gangguan pendengaran pada 

kelompok pekerja berdasarkan umur. 

1.3.2.2. Untuk mengetahui gangguan pendengaran pada 

kelompok pekerja berdasarkan lama kerja. 

1.3.2.3. Untuk mengetahui gangguan pendengaran pada 

kelompok pekerja yang tidak menggunakan dan 

menggunakan alat pelindung kebisingan.  

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini digunakan untuk membantu teoeri yang sudah 

ada dan diharapkan dapat memberikan informasi sebagai masukan 

dan acuan penelitian lebih lanjut adanya pengaruh alat pelindung 

kebisingan terhadap gangguan pendengaran. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diharapkan adalah penelitian ini dapat 

memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai pentingnya 

alat pelindung kebisingan untuk mengantisipasi gangguan 

pendengaran. 


