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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang dan Identifikasi Masalah 

Kebisingan di lingkungan kerja merupakan masalah utama pada kesehatan 

kerja di berbagai negara. Sedikitnya 7 juta orang (35% dari populasi industri di 

Amerika dan Eropa) terpajan bising 85 desibel (dB) atau lebih (Soetjipto, 2007). 

Penelitian yang dilakukan di Meksiko menunjukkan bahwa 38,7% pekerja yang 

mengalami gangguan pendengaran akibat bising telah bekerja lebih dari 20 tahun 

dan sebesar 20% pekerja telah bekerja selama 11-20 tahun (Guerra MR, team, 

2005). 

Diestimasikan sebanyak 1,1 juta orang terpapar bising yang berlebih di tempat 

kerja dan 170000 di antaranya menderita kerusakan pendengaran yang signifikan 

sebagai akibat langsung dari kebisingan tersebut (Maryanne, 2005). The World 

Health Organization (WHO) melaporkan bahwa gangguan pendengaran akibat 

bising pekerjaan merupakan kecelakaan akibat kerja terbanyak kedua yang 

diderita seumur hidup (Tantana, 2014). 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Nelson pada Tahun 2005, sekitar 16% 

dari gangguan pendengaran yang ada di seluruh dunia merupakan gangguan 

pendengaran akibat bising pekerjaan, bervariasi antara 7-21% di setiap sub region. 

Efek paparan bising lebih tinggi pada negara berkembang (Nasri, 2005). 

Prevalensi terjadinya gangguan pendengaran akibat bising dari tahun ke tahun 

cenderung meningkat. Di Thailand, terjadi peningkatan prevalensi gangguan 
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pendengaran akibat bising dari 28,1% pada tahun 1988 menjadi 35,2% pada 

Tahun 2001 (Viraporn, 2008). 

Pada umumnya kebisingan mengakibatkan pengaruh yang bersifat non-

auditoir (pengaruh bukan terhadap pendengaran) dan pengaruh auditoir (pengaruh 

terhadap pendengaran) yang dapat berlangsung sementara atau menetap. Pengaruh 

non-auditoir sering berupa keluhan tersamar dan tidak jelas berupa penyakit, 

seperti pengaruh terhadap fisiologi tubuh berupa gangguan faal pernapasan, 

kardiovaskuler, pencernaan, kelenjar dan saraf, yang disebabkan oleh mekanisme 

stressor atau gangguan akibat bising (Wahyu, 2003).  

Pengaruh auditoir dapat berupa ketulian sementara (Temporary Threshold 

Shift-TTS) yang merupakan pengaruh jangka pendek akibat bising yang 

meningkatkan ambang pendengaran. Umumnya dibutuhkan waktu sekitar 48 jam 

setiap minggunya untuk memulihkan ambang pendengaran kembali seperti 

semula. Apabila pemaparan berlangsung setiap hari, akan mengakibatkan ketulian 

yang bersifat menetap (Permanent Threshold Shift-PTS). Gejala awal terjadinya 

PTS mula-mula tanpa keluhan, tetapi apabila sudah menyebar sampai ke frekuensi 

yang lebih rendah (2000 Hz dan 3000 Hz) keluhan akan timbul. Kehilangan 

pendengaran pada frekuensi 4000 Hz akan terus bertambah dan menetap setelah 

10 tahun dan kemudian perkembangannya menjadi lebih lambat (Yunus, 2011).  

Penyebab kehilangan pendengaran pada seseorang tidak hanya dikarenakan 

paparan bising yang diterima, ada banyak faktor lain yang menyebabkan 

pendengaran, seperti hipertensi, diabetes, obat-obatan, dan paparan dua substansi 

yang dapat merusak telinga merupakan penyebab dari berkurangnya pendengaran 
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(Burkey, 2006). Menginjak usia di atas 40 tahun, sensitivitas pendengaran setiap 

tahun menurun sebanyak 0,5 dB (Gloria anda Nixon, 1962 dalam Syarif, 2003). 

Menurut WHO (Supendah, 2006) kondisi patologis dan riwayat penyakit ikut 

berperan dalam menentukan kejadian gangguan pendengaran. Penggunaan obat-

obatan selama 2 minggu, baik diminum maupun melalui suntikan dapat 

menyebabkan penurunan daya dengar pada seseorang (Adila, 2012).  

1.2 Kajian Masalah 

PT. X adalah perusahaan multinasional asing yang bergerak di industri hulu 

minyak dan gas di Indonesia dengan sistem bagi hasil Pertamina. Nilai bising 

yang ada di area lepas pantai PT. X berkisar antara 70-103 dB. Mesin yang ada di 

area lepas pantai berasal dari kontaktor, vessel, generator, tumbukan piston, 

letupan smit pump, dan generator (baik berbahan bakar gas maupun bahan bakar 

solar). 

Pemasangan shield untuk setiap mesin belum dilakukan sehingga 

menyebabkan pekerja yang berkerja di area tersebut mendapatkan paparan 

kebisingan yang tinggi walaupun sudah mengenakan earplug. Pada saat proses 

produksi berlangsung, tidak hanya satu mesin yang difungsikan, tetapi hampir 

seluruh mesin pada area tersebut sehingga tingkat kebisingan yang ditimbulkan 

sangat tinggi, melebihi 100 dB. 

Hasil pemeriksaan audiometri pekerja di PT. X pada Juni 2001 sampai dengan 

Juni 2002 menunjukkan 148 dari 960 pekerja tetap mengalami penurunan 

pendengaran dan 70 orang di antaranya menunjukkan karakteristik NIHL. 

Berdasarkan alasan tersebut maka perlu diadakan penelitian lebih mendalam 

ADLN- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

tesis faktor yang berhubungan dengan ..... Cornellia Wahyu Himawan Putri



4 

 

mengenai faktor yang mempengaruhi kenaikan ambang pendengaran pekerja 

lepas pantai. 

1.3 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang dan kajian masalah yang telah diuraikan didapatkan 

rumusan masalah sebagai berikut :“Apa saja faktor yang berhubungan dengan 

kenaikan ambang pendengaran pada pekerja lepas pantai?”. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan 

khusus. 

1.4.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor yang 

berhubungan dengan kenaikan ambang pendengaran pekerja lepas pantai. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini antara lain adalah: 

a. Melakukan identifikasi responden yang mencakup karakteristik responden, 

riwayat pekerjaan, dan kebiasaan pekerja lepas pantai. 

b. Menganalisis hasil pengukuran audiometri pekerja lepas pantai. 

c. Menganalisis hubungan karakteristik responden dengan kenaikan ambang 

pendengaran pekerja lepas pantai. 

d. Menganalisis hubungan karakteristik pekerjaan dengan kenaikan ambang 

pendengaran pekerja lepas pantai. 

e. Menganalisis hubungan kebiasaan responden dengan kenaikan ambang 

pendengaran pekerja lepas pantai. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian secara teoritis adalah hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai : 

1. Pemantau kebisingan di lingkungan kerja, khususnya Pabelokan Area 

2. Pemilihan bahan peredam suara untuk setiap mesin produksi yang digunakan 

3. Landasan dalam membuat program konservasi pendengaran  

4. Pemilihan alat pelindung telinga yang disesuaikan dengan anatomi telinga 

masing-masing pekerja dan intensitas kebisingan yang ada di lokasi kerja. 

Hasil penelitian dapat diterapkan perusahaan kepada pekerja pekerja yang 

terdeteksi mengalami kenaikan ambang dengar akan mendapatkan surat rujukan 

untuk memeriksakan dirinya lebih lanjut ke Dokter THT. 
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