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ABSTRAK 

 

 

Paparan Kebisingan pada area kerja memiliki risiko terjadinya ketulian. 

Operator kompresor terpapar kebisingan setiap hari. Mereka berisiko mengalami 

ketulian. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan status pendengaran, 

peningkatan ambang pendengaran, dan Faktor yang berhubungan dengan status 

pendengaran. 

Penelitian ini adalah observasional deskriptif. Populasi penelitian ini 

sebesar 24 orang. Data kebisingan diperoleh dari pengukuran kebisingan berkala 

tahun 2014-2018. Pengukuran dilakukan oleh bidang Hiperkes.  Data status 

pendengaran, umur dan masa kerja diperoleh dari catatan medis pemeriksaan 

berkala dari tahun 2014-2018.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata intensitas kebisingan 93,75 

dBA. Rata-rata durasi paparan kebisingan perhari selama 2 jam. Rata-rata lama 

waktu paparan kebisingan selama 9 tahun. Seluruh operator kompresor 

menggunakan APT. rata-rata umur 28 tahun.  Terdapat 12% operator kompresor 

mengalami ketulian ringan. Terjadi peningkatan ambang pendengaran pertahun 

sebesar 0,83dBA pada telinga kiri dan 0,63 dBA pada telinga kanan. Frekuensi yang 

mengalami peningkatan terbesar pada frekuensi 4 kHz. Sifat hubungan yang sangat 

lemah antara status pendengaran dengan intensitas dan durasi kebisingan. Sifat 

hubungan yang lemah antara status pendengaran dengan umur. Sifat hubungan yang 

sangat lemah antara status pendengaran dengan masa kerja. 

Hanya sebagian kecil operator kompresor mengalami ketulian ringan. 

Dikarenakan paparan kebisingan dan durasi paparan kebisingan telah berkurang 

dengan penggunaan APT.  Peredaman bisa efektif karena seluruh operator 

kompresor telah menggunakan APT.  Intensitas kebisingan, durasi paparan, lama 

waktu paparan, dan penuaan memiliki sifat hubungan cenderung lemah. 

Disebabkan faktor tersebut cenderung memiliki risiko yang kecil.  Apabila 

peningkatan ambang pendengaran linier, maka akan terjadi peningkatan ambang 

pendengaran dalam kurun waktu tertentu. Peningkatan dapat memperparah status 

pendengaran. Rekomendasi penelitian ini yaitu tetap mempertahankan 

pengendalian yang sudah dilakukan. selain itu melakukan rotasi ke tempat kerja 

dengan intensitas kebisingan rendah pada pekerja yang rentan. 
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