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1.1 Latar Belakang.  

Penggunaan teknologi maju sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup manusia secara luas, namun tanpa disertai dengan pengendalian yang 

tepat akan dapat merugikan manusia itu sendiri. Penggunaan teknologi maju 

tidak dapat dielakan, terutama pada era industrialisasi yang ditandai adanya 

proses mekanisasi, elektrifikasi dan modernisasi serta transformasi globalisasi. 

Dalam keadaan demikian penggunaan mesin-mesin, pesawat, instalasi, dan 

bahan-bahan berbahaya akan terus meningkat sesuai kebutuhan industrialisasi. 

Namun demikian, disisi lain kemajuan teknologi juga mengakibatkan berbagai 

dampak yang merugikan yaitu berupa timbulnya berbagai macam penyakit 

akibat kerja (Tarwaka, 2008). Salah satu bahaya yang sering terdapat dalam 

lokasi kerja adalah kebisingan yang mengakibatkan gangguan fungsi 

pendengaran. 

Secara ilmiah, bising di definisikan sebagai sensasi yang di terima telinga 

sebagai akibat fluktuasi tekanan udara “superimposing” tekanan atmosfer/udara 

yang steady. Telinga akan merespon fluktuasi-fluktuasi kecil dengan sensitivitas 

yang sangat besar. Bising juga dapat diartikan sebagai jenis vibrasi/energi yang 

dikonduksikan dalam media udara, cairan, padatan, tidak tampak, dan dapat 

memasuki telinga serta menimbulkan sensasi pada alat dengar (Salami, 2015). 

Sedangkan menurut regulasi di indonesia, kebisingan adalah bunyi yang tidak 

diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu dan tertentu yang 

dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan 

(Kepmen LH No 48. th 1996). Kebisingan mengakibatkan berbagai macam 

masalah dalam kehidupan, diantaranya adalah Gangguan Pendengaran Akibat 

Kebisingan (Noice Induced Hearing Loses, NIHL). Terdapat peningkatan 
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kebisingan yang bermakna di tempat kerja dengan adanya industrialisasi. 

(J.Jeyaratman, 1996). 

World Health Organization (WHO) dalam publikasinya yang berjudul 

addressing the rising prevalence of heariing loss mengemukakan bahwa di 

perkirakan terdapat 466 juta orang dengan gangguan pendengaran secara global. 

Prediksi  WHO  jika tindakan tidak segera dilakukan, maka akan ada 630 juta 

orang akan hidup dengan gangguan pendengaran di tahun 2030, angka tersebut 

diperkirakan meningkat lagi menjadi 900 juta pada tahun 2050 (WHO, 2018). 

Gangguan pendengaran adalah kecacatan kronis paling umum ketiga di 

Amerika Serikat, National Institutes of Deafdness dan Other Comunication 

Disorder (NIDCD) memperkirakan bahwa sekitar 15% orang Amerika antara 

usia 20-69 mengalami gangguan pendengaran pada frekuensi tes yang lebih 

tinggi, menunjukkan bahwa gangguan pendengaran mungkin disebabkan oleh 

paparan suara keras (Sahota, 2017). Laporan WHO pada tahun 2012, prevalensi 

gangguan pendengaran di Asia Tenggara adalah 156 juta orang atau 27% dari 

total populasi (WHO, 2012). 

Menurut Komite Nasional Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan 

Ketulian pada tahun 2014 ganggunan pendengaran akibat bising di Indonesia 

termasuk yang tertinggi di Asia Tenggara yaitu sekitar 36 juta orang atau 16,8% 

dari total populasi (Komnas PGPKT, 2014). Jumlah penderita gangguan 

pendengaran di Indonesia cukup tinggi, sekitar 4,6% penduduk atau 12 juta jiwa 

dengan prevalensi ketulian 2,6% dan menduduki peringkat 4 di Asia Tenggara 

setelah Sri Langka, Myanmar dan India (Kementrian Kesehatan RI, 2017).  

Setiap pekerja yang terpajan kebisingan mempunyai risiko untuk 

mengalami  gangguan pendengaran. Semakin tinggi intensitas bising dan 

semakin lama pekerja terpajan bising, maka risiko pekerja untuk mengalami 

gangguan pendengaran akan semakin tinggi. Di sektor manufaktur dan 

pertambangan, 40% pekerja terpajan tingkat kebisingan yang cukup tinggi 

selama lebih dari setengah waktu kerjanya, untuk sektor konstruksi sebesar 
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35%. (European Agency for Safety and Health at Work, 2008c dalam 

Primadona, 2012). Sebuah survei yang dilakukan oleh Standar Industrian 

Clasifficastion tahun 1987, industri logam primer menduduki peringkat kedua 

dengan presentase 32.7% dari total seluruh pekerja terpajan kebisingan. 

(National Safety Council, 2012). 

Gangguan pendengaran akibat kebisingan dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, antara lain intensitas kebisingan, lama paparan kebisingan, genetik, masa 

kerja, umur, penggunaan obat – obatan ototoksik, pemakaian alat pelindung 

telinga dan paparan asap rokok (WHO, 2015) 

Penelitian di PT Indonesia Power UPB Semarang terkait intensitas 

kebisingan, lama kerja, masa kerja dan umur, dan penggunaan alat pelindung 

diri berhubungan dengan gangguan pendengaran akibat kebisingan (Rizqi 

Septiana & Widowati, 2017). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Muhammad Rifqi di PT Acryl Textile Mills menunjukan terdapat hubungan 

antara umur, masa kerja, status merokok dan alat pelindung telinga dengan 

gangguan pendengaran (Rifqi, 2018). Penelitian dengan metode Case Control 

yang dilakukan oleh Wulan Ayu di PT Heinz ABC Indonesia – Daan Mogot 

menunjukan terdapat hubungan antara umur dengan gangguan pendengaran 

(Pratiwi, 2019). 

PT X Jakarta Timur adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 

manufaktur dengan sub bidang onderdil motor penghasil bearing di Indonesia. 

Di PT X terdapat proses produksi dengan menggunakan mesin semi automatic 

dan manusia sehingga terdapat potensi bahaya salah satunya kebisingan. Lokasi 

produksi bernama Ring Production menghasilkan suara bising dengan intensitas 

90 dB dikarenakan benturan hasil ring yang terbuat dari logam yang sudah di 

grinding dengan ring yang ada di bawahnya sehingga kebisingan dengan 

intensitas yang cukup tinggi ini bersifat continou. Selain itu bahaya kebisingan 

terdapat pada hampir semua area produksi dikarenakan mesin yang grinda yang 

beroprasi nonstop dengan jumlah yang banyak dalam satu lokasi.  
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Berdasarkan Hazard Identification Risk Assesment Control, bahaya yang 

dihadapi oleh operator area Bearing Production yaitu, panas, dan kebisingan. 

Pengendalian risiko yang dilakukan oleh perusahaan sudah sesuai dengan 

Hierarki pengendalian risiko. Namun, pada hasil medical chek up audiometri 

tahun 2019, menunjukan terdapat karyawan yang mengalami gangguan 

pendengaran sebanyak 42 orang yang terdiri dari gangguan pendengaran 

konduktif ringan serta gangguan pendengaran ringan dari 207 total sampel atau 

sebesar 21.6%. Terdapat intensitas kebsingan yang cukup tinggi yaitu pada 

daerah ring production yaitu rata-rata 90 dB pada setiap chanel. Terdapat 

beberapa faktor yang dapat menyebabkan gangguan pendengaran pekerja, oleh 

karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang “Faktor Faktor Yang 

Berhubungan dengan Kejadian Gangguan Pendengaran Akibat Kebisingan di 

Bagian Bearing Production PT X Jakarta Timur Tahun 2020” 

1.2 Rumusan Masalah 

Salah satu penyebab terjadinya penyakit gangguan pendengaran adalah 

kebisingan. Kondisi kebisingan di area Bearing Production di PT X Jakarta 

Timur. Hasil audiometri dalam medical chek up rutin menunjukan terjadi  

gaangguan pendengaran sebesar 21,6% dari total sampel yang di tes audiometri. 

Gangguan pendengaran akibat  dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara 

lain tingkat intensitas kebisingan, masa kerja, lama pajanan dan kepatuhan 

terhadap alat pelindung telinga. 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan dalam penelitian ini yang ingin dijawab oleh peneliti adalah : 

1. Bagaimana gambaran kejadian gangguan pendengaran pada pekerja di 

PT. X Jakarta Timur tahun 2020? 

2. Bagaimana gambaran intensitas pajanan bising pekerja di PT.X Jakarta 

Timur tahun 2020? 
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3. Bagaimana gambaran lama pajanan bising per hari pekerja di PT. X 

Jakarta Timur tahun 2020? 

4. Bagaimana gambaran masa kerja pekerja di PT. X Jakarta Timur tahun 

2020? 

5. Bagaimana gambaran usia pekerja di PT. X Jakarta Timur tahun 2020? 

6. Bagaimana gambaran pemakaian alat pelindung telinga oleh pekerja di 

PT. X Jakarta Timur tahun 2020? 

7. Apakah terdapat hubungan antara intensitas pajanan bising dengan 

kejadian gangguan pendengaran pada pekerja di PT. X Jakarta Timur 

tahun 2020? 

8. Apakah terdapat hubungan antara lama pajanan kerja perhari dengan 

kejadian gangguan pendengaran pada pekerja di  PT. X Jakarta Timur 

tahun 2020? 

9. Apakah terdapat hubungan antara masa kerja dengan kejadian 

gangguan pendengaran pada pekerja di PT. X Jakarta Timur tahun 

2020? 

10. Apakah terdapat hubungan antara usia pekerja dengan kejadian 

gangguan pendengaran pada pekerja di PT. X Jakarta Timur tahun 

2020? 

11. Apakah terdapat hubungan antara kepatuhan pemakaian alat pelindung 

telinga dengan kejadian gangguan pendengaran pada pekerja di PT. X 

Jakarta Timur tahun 2020? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Mengetahui faktor – faktor yang berhubungan dengan gangguan 

pendengaran di bagian Bearing Production PT X Jakarta Timur. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui gambaran kejadian gangguan pendengaran pada pekerja 

di PT X Jakarta Timur 2020. 
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2. Mengetahui gambaran intensitas bising dan lama pajanan bising 

perhari pekerja di PT X Jakarta Timur 2020. 

3. Mengetahui gambaran masa kerja dan usia pekerja di PT X Jakarta 

Timur 2020. 

4. Mengetahui gambaran pemakaian alat pelindung telinga oleh pekerja 

di PT X Jakarta Timur 2020. 

5. Mengetahui hubungan antara intensitas kebisingan dengan kejadian 

gangguan pendengaran pada pekerja di PT X Jakarta Timur 2020. 

6. Mengetahui hubungan antara lama pajanan bising perhari dengan 

kejadian gangguan pendengaran pada pekerja di PT X Jakarta Timur 

2020. 

7. Mengetahui hubungan antara masa kerja dengan kejadian gangguan 

pendengaran pada pekerja di PT X Jakarta Timur 2020. 

8. Mengetahui hubungan antara usia pekerja dengan kejadian gangguan 

pendengaran pada pekerja di PT X Jakarta Timur 2020. 

9. Mengetahui hubungan antara pemakaian alat pelindung telinga 

dengan kejadian gangguan pendengaran pada pekerja di PT X 

Jakarta Timur 2020. 

 

1.5 Manfaat Penelitian. 

1.5.1 Bagi Peneliti 

Penelitian dapat menjadi media belajar dan pengalaman kerja dalam 

bidang K3 yang berharga dalam rangka melaksanakan penelitian serta 

meningkatkan serta menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh, 

khususnya dalam mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi 

gangguan pendengaran di PT X Jakarta Timur 2020. 
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1.5.2 Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini menjadi bahan masukan untuk melakukan 

improvement dalam pelaksanaan program promotive dan preventif 

kesehatan kerja di perusahaan. 

1.5.3 Bagi Universitas 

Hasil penelitian ini dapat menjadi refrensi bagi peneliti setelanjutnya 

dan memperkaya khasanah ilmu keesehatan dan keselamatan kerja (K3). 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian. 

Penelitian ini merupakan penelitian tentang faktor – faktor yang 

berhubungan dengan gangguan pendengaran di bagian Bearing Production PT 

X Jakarta Timur tahun 2020. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

desain Case Control berdasarkan jumlah kasus gangguan pendengaran yang 

ditemukan sebesar 21.6%. Waktu penelitian pada bulan Januari - Februari  

2021. Populasi penelitian adalah seluruh karyawan di Bagian Bearing 

Production PT X Jakarta Timur dengan populasi sejumlah 207 dengan sampel 

kasus 42 orang dan sampel kontrol 42 orang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


