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ABSTRAK 
 

Kebisingan kereta api yang melebihi Baku Mutu Lingkungan (BML) dapat 
menimbulkan efek kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui 
hubungan paparan bising kereta api di pemukiman sepanjang rel dengan gangguan 
pendengaran serta gangguan non auditori pada penduduk di sepanjang rel Ngagel 
Rejo Surabaya. 
 Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional. Penelitian dilakukan di dua tempat yaitu daerah 
terpapar dan pembanding dengan besar sampel sebanyak 50 ibu rumah tangga. 
Pengukuran tingkat kebisingan dilakukan dengan Sound Level Meter selama 24 
jam. Dilakukan pemeriksaan  Audiometri untuk mengukur gangguan pendengaran 
dan pengisian kuesioner untuk mengidentifikasi gangguan non auditori ibu rumah 
tangga. 
 Hasil pengukuran kebisingan siang malam (Lsm) di pemukiman sepanjang 
rel kereta api sebesar 65,89 dB(A) yang artinya melebihi baku mutu tingkat 
kebisingan yang di tetapkan yaitu 55 dB(A). Sebanyak 96% ibu rumah tangga 
sudah tinggal selama >10 tahun di pemukiman sepanjang rel kereta api. Sebanyak 
20% ibu rumah tangga yang terpapar bising >55dB(A) mengalami gangguan 
pendengaran konduksi ringan. Tidak ada hubungan antara paparan bising dengan 
gangguan pendengaran. Tidak ada pula hubungan antara paparan bising dengan 
gangguan non auditori. 
 Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah bahwa tidak ada 
hubungan antara paparan bising dengan gangguan pendengaran maupun gangguan 
non auditori berupa gangguan tidur, gangguan komunikasi dan gangguan 
psikologis. Pengendalian untuk mengurangi paparan bising di dalam rumah dapat 
dilakukan dengan cara memberi karet busa pada pintu sehingga mengurangi 
intensitas suara yang masuk dalam rumah. 
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