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ABSTRAK 

 

Kebisingan dan getaran kereta api dapat mempengaruhi kesehatan 

mmasyarakat di psekitar rel kereta api, salah satunya peningkatan tekanan darah. 

Hasil pemantauan kebisingan dan getaran kereta api oleh Kementerian 

Lingkungan Hidup di pemukiman sekitar rel di 4 kota besar di Indonesia 100% 

melebihi baku mutu. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kebisingan 

dan getaran kereta api terhadap tekanan darah ibu rumah tangga di sekitar 

pinggiran rel kereta api. 

Penelitian ini termasuk penelitian observasional dengan rancangan  cross 

sectional. Pengukuran tekanan darah dan wawancara dilakukan kepada 53 ibu 

rumah tangga yang tinggal di pemukiman pinggiran rel kereta api Jalan 

Ambengan, Surabaya. Pengukuran kebisingan dan getaran kereta api dilakukan di 

4 titik yang terdiri dari 2 titik di kelompok studi (Kanginan DKA dan Ngaglik 

DKA) dan 2 titik di kelompok pembanding (Ngemplak).  

Hasil pengukuran tingkat kebisingan selama 24 jam adalah LSM 70,73 

dB(A), melebihi baku tingkat kebisingan untuk kawasan pemukiman (55 dB(A)). 

Sedangkan pengukuran tingkat getaran didapatkan hasil 3,15 Hz, dibawah baku 

tingkat getaran untuk kenyamanan dan kesehatan (minimal 4 Hz). Hasil penelitian 

ini menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat kebisingan 

(p=0,004) dan umur (p=0,016) terhadap tekanan darah ibu rumah tangga. 

Sementara itu, variabel yang paling berhubungan dengan tekanan darah adalah 

tingkat kebisingan kereta api (p=0,004; OR=0,135). 

Sehingga, disimpulkan bahwa tingkat kebisingan kereta api berpengaruh 

terhadap tekanan darah ibu rumah tangga di daerah sekitar rel kereta api, 

sedangkan getaran tidak berpengaruh pada tekanan darah. Pemindahan 

pemukiman yang berjarak <6m dari rel kereta api diperlukan untuk mengurangi 

paparan bising yang diterima dan mencegah dampak akibat bising. 

 

Kata Kunci:  Tingkat kebisingan kereta api, Tingkat getaran kereta api, Ibu 

rumah tangga, Pemukiman pinggiran rel kereta api. 
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