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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu permasalahan yang saat ini sedang dialami oleh kota besar di 

Indonesia adalah semakin menjamurnya pemukiman padat penduduk. 

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang sulit dikendalikan. 

Dengan semakin bertambahnya industri di kota besar, angka urbanisasi juga 

semakin meningkat. Namun tidak diimbangi dengan bertambahnya lahan 

pemukiman. Akibatnya, pemukiman liar banyak ditemukan di area yang 

berhadapan langsung dengan sarana fasilitas pelayanan publik seperti jalan raya, 

sekitar rel kereta api, maupun bandara (Rusli, 2008). Fasilitas pelayanan publik 

seperti jalan raya, sekitar rel kereta api, maupun bandara merupakan jalur yang 

digunakan alat transportasi untuk berlalu lalang setiap harinya dimana dari 

kegiatan lalu lintas tersebut menghasilkan dampak negatif berupa polusi. Polusi 

yang ditimbulkan antara lain polusi asap kendaraan, debu, kebisingan, maupun 

getaran. Dengan semakin berkembangnya area pemukiman ke lahan yang 

berdekatan dengan prasarana fasilitas umum, maka masyarakat setiap harinya 

akan terpapar dengan polutan tersebut. 

Kereta api merupakan alat transportasi darat yang paling banyak diminati 

oleh masyarakat di kota besar. Selain anti macet, dengan kereta api masyarakat 

bisa lebih cepat sampai di tujuannya. Kereta  api merupakan  transportasi  dengan  

multi  keunggulan  komparatif yaitu hemat  lahan  dan energi,  rendah  polusi,  
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bersifat  massal,  adaptif  dengan  perubahan  teknologi yang memasuki  era  

kompentisi,  potensinya  diharapkan  dapat  dimobilisasi  dalam  skala nasional,  

sehingga  mampu  menciptakan  keunggulan,  kompetisi  terhadap  produksi dan 

jasa domestik di pasar global (Rusli, 2008). Meskipun rendah polusi, tetapi kereta 

api memiliki tingkat polusi udara tinggi pada pencemar fisik berupa kebisingan 

dan getaran dimana pada kondisi melaju, semakin tinggi kecepatan kereta api 

maka kebisingan dan getaran yang ditimbulkan akan semakin kuat. Sehingga 

keadaan ini akan mengganggu kenyamanan dan dalam jangka waktu lama dapat 

menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar rel kereta 

api. 

Surabaya merupakan kota besar kedua terpadat penduduk setelah Jakarta. 

Dengan  luas  wilayah 326,81 km yang dibagi dalam 31 kecamatan dan 163 

kelurahan, jumlah  penduduk  Kota  Surabaya  sampai  dengan  tahun  2010 

mencapai  2.599.796  jiwa  dengan  kepadatan  penduduk  rata-rata adalah 8.463 

jiwa per km2 (BPS, 2011). Pertumbuhan  penduduk  Kota  Surabaya  tahun  2000-

2010  mengalami  peningkatan sekitar 0,63% per tahun dan hal ini diperkirakan 

akan meningkat tiap  tahunnya (BPS, 2011).  Kondisi  yang  seperti  ini  

memperlihatkan  bahwa Kota  Surabaya  pasti  tidak  lepas  dari  adanya  titik-titik  

lokasi pemukiman padat hunian. Namun, dari sekian banyak kawasan pemukiman 

di Surabaya, masih banyak ditemukan pemukiman yang lokasinya sangat 

berdekatan dengan rel kereta api. Hal tersebut dapat berdampak sangat buruk bagi 

warga yang berada disekitar rel kereta api karena kebisingan dan getaran yang 

ditimbulkan dari kereta yang sedang melaju adalah cukup tinggi (Mayangsari, 
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2013). Padahal telah disebutkan dalam Undang- Undang Republik Indonesia 

Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian pasal (178) bahwa setiap orang 

dilarang membangun gedung, membuat tembok, pagar, tanggul, bangunan 

lainnya, menanam jenis pohon yang tinggi, atau menempatkan barang pada jalur 

kereta api yang dapat mengganggu pandangan bebas dan membahayakan 

keselamatan perjalanan kereta api. 

Kebisingan  atau  bising  pada  umumnya didefinisikan  sebagai  bunyi  

yang  tidak  dikehendaki (WHO,  1995  dalam  Sasongko  et. al.,  2000),  tingkat  

kebisingan  itu sendiri  merupakan suatu hal yang dapat diukur namun dampak 

rasa bising merupakan hal yang fenomenal yang akan bergantung pada subjek 

penderita (Mokhtar  et. al.,  2007). Pemerintah Indonesia dalam Keputusan 

Menteri lingkungan Hidup Nomor 46 tahun 1996 menyebutkan kebisingan  adalah  

bunyi  yang  tidak  diinginkan  dari  usaha  atau  kegiatan dalam  tingkat  dan  

waktu  tertentu  yang  dapat  menimbulkan  gangguan  kesehatan masyarakat  dan  

kenyamanan  lingkungan.  Sedangkan  getaran  adalah  pergerakan bolak-balik 

suatu massa/berat melalui keadaan seimbang terhadap suatu titik tertentu 

(Keputusan MENLH, 1996). 

Dampak  kebisingan  di  suatu  daerah  besar  pengaruhnya  bagi  

kesehatan  dan kenyamanan  hidup  masyarakat,  hewan  ternak  maupun  satwa  

liar  dan  gangguan terhadap  ekosistem  alam.  Bagi  kesehatan  manusia,  

kebisingan  dapat  menimbulkan gangguan pada sistem pendengaran dan 

pencernaan, stress, sakit kepala, peningkatan tekanan darah serta dapat 

menurunkan prestasi kerja (Gunarwan, 1992). Dampak getaran terhadap manusia 
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terutama terjadi pada bagian organ-organ tertentu  seperti:  dada,  kepala,  rahang  

dan  persendian  lainnya.  Di  samping  rasa ketidaknyamanan  yang  ditimbulkan  

oleh  goyangan  organ  seperti  ini,  menurut beberapa  penelitian,  telah  

dilaporkan  efek  jangka  lama  yang  menimbulkan orteoartritistulang belakang 

(Harrington dan Gill, 2005). 

Keterpaparan  terhadap  kebisingan  dan  getaran  yang  melebihi  nilai  

ambang batas pada kurun waktu yang cukup lama akan berakibat pada gangguan 

pendengaran ringan dan jika terjadi terus menerus akan menyebabkan ketulian 

permanen. Selain itu  kebisingan  juga  diduga  menimbulkan  gangguan  

emosional  yang  memicu meningkatnya  tekanan  darah.  Energi  kebisingan  

yang  tinggi  mampu  juga menimbulkan  efek  viseral,  seperti  perubahan  

frekuensi  jantung,  perubahan  tekanan darah  dan  tingkat  pengeluaran  keringat,  

dapat  juga  terjadi  efek  psikososial  dan psikomotor ringan jika seseorang berada 

di lingkungan  yang bising. Demikian juga dengan  getaran  yang  dapat  

menimbulkan  efek  vaskuler  dan  efek  neurologik, meskipun  belum  ada  

penelitian  atau  pengujian  yang  cukup  definitif  getaran  diduga dapat  

menyebabkan  perubahan  atau  peningkatan  tekanan  darah  yang  pada  tingkat 

tertentu dapat mengakibatkan hipertensi (Harrington dan Gill, 2005). 

Berdasarkan laporan pengkajian kebisingan dan getaran yang dilakukan 

oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia yang bekerjasama 

dengan Laboratorium Kebisingan dan getaran Pusarpedal tahun 2012 dan 2013 

yang dilakukan di empat kota di Indonesia yaitu Yogyakarta, Surabaya, 

Semarang, dan Bandung dengan titik pengukuran di pemukiman yang berada 
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disekitar rel kereta api didapatkan hasil 100% tingkat kebisingan kereta api telah 

melewati baku mutu lingkungan untuk kawasan pemukiman.  Sedangkan untuk 

tingkat getaran dari kereta api yang melintas masih dalam rentang aman untuk 

bangunan yang terdapat dalam DIN 4150-3: 1986. 

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukanoleh Rusli (2008) tentang 

pengaruh kebisingan dan getaran dengan perubahan tekanan darah masyarakat 

yang tinggal di pinggiran rel kereta api lingkungan XIV Kelurahan Tegal Sari 

Kecamatan Medan Denai, di dapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara kebisingan dan getaran terhadap perunahan tekanan darah 

sistolik maupun diastolik. Penelitian tersebut dilakukan pada jarak 12 meter dari 

rel kereta api dan didapatkan hasil pengukuran kebisingan sebesar 100,45 dB(A) 

dan getaran pada frekuensi 63Hz (6,69µ). 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Karolinska  Institute,  Stokholm,  Dr  

Mats Rosenlund (2008) mengatakan, orang yang tinggal di sekitar bandara sangat 

berisiko mengalami tekanan  darah  tinggi  akibat  tingginya  polusi  udara.  

Kesimpulan  itu  diambil  dari  penelitian terhadap 2.000 lelaki yang tinggal di 

sekitar bandara selama sepuluh tahun. Penelitian ini juga mengambil  data  dari  

tingkat  kepadatan  lalu  lintas  udara  dan  data  diagnosis  dokter  tentang 

peningkatan  tekanan  darah  dalam  10  tahun  terakhir.  Hasilnya,  secara umum  

20  persen  lelaki yang sering terkena polusi suara dari pesawat 19 persen 

mengalami peningkatan tekanan darah tinggi. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Pemukiman padat penghuni di Kota Surabaya merupakan permasalahan 

yang belum dapat teratasi. Masih banyak dijumpai pemukiman padat penghuni 

baik semi permanen maupun permanen di area bantaran sungai maupun di 

pinggiran rel kereta api. Dengan semakin banyaknya pemukiman padat penghuni 

diarea tersebut, dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat 

maupun estetika kota Surabaya. Salah satu pemukiman cukup padat penghuni di 

area pinggiran rel kereta api Surabaya adalah jalan Ambengan.  

Jalan Ambengan merupakan salah satu daerah yang dilewati oleh jalur 

kereta api yang berasal maupun menuju ke Stasiun Gubeng Surabaya. Jalur kereta 

api ini menghubungkan dua stasiun besar di Surabaya, yaitu Stasiun Gubeng dan 

Stasiun Surabaya Kota. Terdapat dua kelurahan di Jalan Ambengan yang dilewati 

oleh jalur kereta api ini, yaitu Kelurahan Ketabang dan Kelurahan Tambak Sari. 

Di Kelurahan Ketabang, terdapat 3 RW yang berhadapan langsung dengan rel 

kereta api yaitu RW 1, 2, dan 3. Sementara itu, di Kelurahan Tambak Sari, yang 

berhadapan langsung dengan rel kereta api terdapat 2 RW yaitu RW 4 dan RW 5. 

Kondisi jalur kereta api di kedua kelurahan tersebut terbilang cukup padat 

dilewati kereta api. Sebab, setiap harinya terdapat 32 kereta api yang melintas 

yang terdiri dari kereta api penumpang jenis kereta api ekonomi, ekonomi ekspres 

dan komuter (DAOP VIII, 2015).  

Selain itu, di pinggiran rel kereta api yang berada di area Kelurahan 

Ketabang dan Tambak Sari ini terdapat pemukiman warga yang jaraknya kurang 

dari 5 m dari rel kereta api. Dengan padatnya jumlah kereta api yang melintas di 
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jalur kereta api tersebut, mengakibatkan masyarakat yang tinggal di area 

pemukiman kawasan Kelurahan Ketabang dan Tambak Sari terpapar kebisingan 

dan getaran dari kereta api dengan frekuensi cukup tinggi. Berdasarkan 

wawancara yang dilakukan pada beberapa ibu rumah tangga yang tinggal di 

pemukiman pinggiran rel kereta api Jalan Ambengan merasakan keluhan berupa 

pusing pada tengkuk kepala, gangguan komunikasi, dan gangguan goncangan 

ketika kereta api melintas. 

Dari penelitian sebelumnya didapatkan data pengukuran kebisingan yang 

dilakukan di 5 titik di area pemukiman di Jalan Ambengan yaitu pada jarak 10m, 

20m, 30m, 40m, dan 50m dari rel kereta api yang dibandingkan baku mutu 

lingkungan untuk tingkat kebisingan untuk area pemukiman (55dB) berdasarkan 

KepMen LH No. 48 tahun 1996  sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Hasil Pengukuran Kebisingan Area Pemukiman Jalan Ambengan, 
Tahun 2013 

 
No. Jarak (m) Leq (dBA) 

1. 10 92,76 
2. 20 85,91 
3. 30 84,71 
4. 40 82,86 
5. 50 81,01 

Sumber : Jurnal Perancangan Barrier untuk Menurunkan Tingkat Kebisingan pada Jalur Rel 
Kereta Api di Jalan Ambengan Surabaya dengan Menggunakan Metode Nomograph 
tahun 2013. 

Dari Tabel 1.1terlihat bahwa tingkat kebisingan rel kereta api di area jalan 

Ambengan Surabaya melebihi baku mutu lingkungan untuk area pemukiman. Dari 

tingginya tingkat kebisingan di pemukiman tersebut, ibu rumah tangga menjadi 

salah satu populasi yang terkena dampaknya. Hal ini dikarenakan ibu rumah 
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tangga hampir selama 24 jam menghabiskan waktu di rumah, sehingga terpapar 

lebih lama dibandingkan dengan kelompok populasi yang lain. 

1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

1.3.1 Pembatasan Masalah 

Tingkat kebisingan dan getaran merupakan faktor pencemar udara yang 

dalam intensitas tertentu dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Berdasarkan 

uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas, batasan penelitian pada 

penelitian ini yaitu penelitian ini akan meneliti mengenai analisis pengaruh tingkat 

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

pemukiman pinggiran rel kereta api Jalan Ambengan, Surabaya.  

1.3.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang dan identifikasi masalah tersebut dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : “Apakah terdapat pengaruh antara tingkat 

kebisingan dan getaran kereta api dengan tekanan darah ibu rumah tangga di 

pemukiman pinggiran rel kereta api Jalan Ambengan, Surabaya?”. 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu : “Menganalisis pengaruh tingkat 

kebisingan dan getaran kereta api dengan tekanan darah ibu rumah tangga di 

pemukiman pinggiran rel kereta api Jalan Ambengan, Surabaya”. 
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1.4.2 Tujuan khusus 

1. Mengukur intensitas kebisingan yang ditimbulkan oleh kereta api di area 

pemukiman pinggiran rel kereta api Jalan Ambengan Surabaya kawasan 

Kanginan DKA dan Ngaglik DKA dengan di kawasan Ngemplak. 

2. Mengukur tingkat getaran yang ditimbulkan oleh kereta api di area 

pemukiman pinggiran rel kereta api Jalan Ambengan Surabaya kawasan 

Kanginan DKA dan Ngaglik DKA dengan di kawasan Ngemplak. 

3. Mengukur tekanan darah ibu rumah tangga di area pemukiman pinggiran rel 

kereta api Jalan Ambengan Surabaya kawasan Kanginan DKA dan Ngaglik 

DKA dengan di kawasan Ngemplak. 

4. Mengukur perbedaan tekanan darah ibu rumah tangga di area pemukiman 

pinggiran rel kereta api Jalan Ambengan Surabaya kawasan Kanginan DKA 

dan Ngaglik DKA dengan di kawasan Ngemplak. 

5. Menganalisis pengaruh tingkat kebisingan yang ditimbulkan oleh kereta api 

dengan tekanan darah ibu rumah tangga di area pemukiman pinggiran rel 

kereta api Jalan Ambengan Surabaya kawasan Kanginan DKA dan Ngaglik 

DKA dengan di kawasan Ngemplak. 

6. Menganalisis pengaruh tingkat getaran yang ditimbulkan oleh kereta api 

dengan tekanan darah ibu rumah tangga di area pemukiman pinggiran rel 

kereta api Jalan Ambengan Surabaya kawasan Kanginan DKA dan Ngaglik 

DKA dengan di kawasan Ngemplak. 

7. Menganalisis beberapa faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan 

tekanan darah pada ibu rumah tangga di area pemukiman pinggiran rel kereta 
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api Jalan Ambengan Surabaya kawasan Kanginan DKA dan Ngaglik DKA 

dengan di kawasan Ngemplak.  

8. Menganalisis faktor yang paling berpengaruh terhadap tekanan darah ibu 

rumah tangga di area pemukiman pinggiran rel kereta api Jalan Ambengan 

Surabaya kawasan Kanginan DKA dan Ngaglik DKA dengan di kawasan 

Ngemplak.  

 
1.4.3 Manfaat Penelitian 

1. Peneliti:  

Dapat mengetahui tingkat kebisingan dan getaran di area pemukiman 

yang berdekatan dengan jalur akses transportasi kereta api serta 

mengetahui dampak kebisingan dan getaran tersebut terhadap tekanan 

darah ibu rumah tangga yang tinggal di pemukiman pinggiran rel kereta 

api. 

2. Masyarakat:  

Dapat memahami dan mengetahui dampak kesehatan yang ditimbulkan 

akibat paparan kebisingan dan getaran dari kereta api terhadap masyarakat 

khususnya ibu rumah tangga yang tinggal di pemukiman pinggiran rel 

kereta api serta dapat melakukan pencegahan terhadap dampak tersebut. 

3. Departemen Kesehatan Lingkungan FKM UNAIR:  

Dapat menjadi sumbangan informasi dan pengetahuan baru tentang 

pengaruh tingkat kebisingan dan getaran kereta api dengan tekanan darah 

ibu rumah tangga yang tinggal di sekitar pinggiran rel kereta api. 
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4. Pemerintah 

Memberikan rekomendasi, gambaran, dan masukan alternatif kebijakan 

pemerintah untuk mengurangi tingkat kebisingan dan getaran di kawasan 

pemukiman yang berdekatan dengan rel kereta api akibat kepadatan lalu 

lintas kereta api. 
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