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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1  Latar Belakang 

      Keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah 

segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan 

tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat 

kerja (PP. RI No.50 tahun 2012 tentang Sistim Manajemen K3). Keselamatan 

dan kesehatan kerja diharapkan untuk menciptakan kenyamanan kerja dan 

keselamatan kerja yang tinggi. Unsur yang ada dalam kesehatan dan 

keselamatan kerja tidak terpaku pada faktor fisik, tetapi juga mental, 

emosional dan psikologis (Sucipto, 2014). 

      Kemajuan sosial, ekonomi disuatu daerah menuntut sarana transportasi 

yang lebih baik dan lebih efisien, baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif. 

Transportasi udara, sebagai salah satu transportasi yang memiliki keunggulan 

dalam hal kecepatan dan daya jelajah dibandingkan dengan sarana 

transportasi lainnya, menjadikan pesawat udara sebagai sarana transportasi 

yang sangat dibutuhkan. Tetapi perkembangan transportasi udara juga 

menimbulkan masalah khusus yang menyangkut kebisingan         

(PUSARPEDAL,  2011). 

      Kebisingan merupakan salah satu hazard  fisik yang dapat mempengaruhi 

kesehatan para pekerja. Kebisingan adalah semua suara yang tidak 

dikehendaki yang bersumber dari alat-alat produksi, mesin dan alat-alat kerja 
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yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran. 

Batasan pajanan terhadap kebisingan ditetapkan nilai ambang batas sebesar 

85dB selama 8 jam sehari (ILO. 2013).  

      Pajanan kebisingan dapat menyebabkan efek kesehatan berupa gangguan 

pendengaran (auditory) maupun non-auditory (gangguan komunikasi, rasa 

tidak nyaman, kelelahan, stres yang bisa memicu peningkatan tekanan darah 

dan menurunkan performa kerja). Penelitian Dwiatmo (2005) menunjukkan 

bahwa terdapat 18,7% pekerja mengalami gangguan pendengaran (auditory) 

dan 54,7% mengalami gangguan non-auditory. Berdasarkan penelitian 

tersebut dapat dilihat bahwa risiko terjadinya gangguan non-auditory lebih 

besar dibandingkan dengan risiko gangguan pendengaran (auditory) akibat 

kebisingan (Lestari, 2013). 

      Data World Health Organization (WHO) tahun 2011 menunjukkan satu 

milyar orang di dunia menderita Hipertensi, 2/3 diantaranya berada di negara 

berkembang yang berpenghasilan rendah sampai sedang. Prevalensi 

Hipertensi akan terus meningkat tajam dan diprediksi pada tahun 2025 

sebanyak 29% orang dewasa di seluruh dunia terkena Hipertensi. Hipertensi 

telah mengakibatkan kematian sekitar 8 juta orang setiap tahun, dimana 1,5 

juta kematian terjadi di Asia Tenggara yang 1/3 populasinya menderita 

Hipertensi sehingga dapat menyebabkan peningkatan beban biaya kesehatan,  

(WHO, 2011). 

      Data US EPA (Environmental Protection Agency) tahun 2013 dalam 

Hammer (2014) menunjukan bahwa terdapat 145.500 pekerja di Amerika 
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Serikat berisiko mengalami peningkatan tekanan darah dan hipertensi karena 

kebisingan di tempat kerja. Menurut Dr. Lucy Leong, Occupational Medicine 

Safety and Health Division Ministry of Manpower, dalam tulisannya dengan 

judul “Health Effects Of Excessive Noise Exposure”, menuliskan bahwa 

penyakit hipertensi merupakan efek kesehatan dari paparan kebisingan di 

lingkungan kerja ( Cornelius, Prince 2013). Penelitian yang dilakukan oleh 

Chang dkk dari Departemen Keselamatan dan Kesehatan kerja Taiwan tahun 

2013,  didapatkan data bahwa dari 578 pekerja laki-laki yang terpapar bising  

> 85 dB (A) di Taiwan, menunjukan hasil yang signifikan (p= 0,016) antara 

risiko kebisingan dengan kejadian hipertensi (TY. Chang, 2013). 

      Berdasarkan Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan RI 

(INFODATIN, 2015) tentang Situasi Kesehatan Kerja di Indonesia, tahun 

2014 angkatan kerja di Indonesia diperkirakan sebesar  121,9 juta. Jumlah 

angkatan kerja tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 1,8 juta dari tahun 

2013. 15,4 juta orang bekerja pada industri (manufaktur) atau 13% dari 

jumlah pekerja tahun 2014. Berbagai industri di Indonesia, memiliki angka 

kebisingan berkisar antara 30-50%. 

      Prevalensi Penyakit tidak menular (PTM) pada pekerja di Indonesia 

berdasarkan data Riskesdas tahun 2013, menempatkan hipertensi pada urutan 

pertama yaitu sebesar 25,8% dari tujuh penyakit pada pekerja yang bisa 

mempengaruhi produktivitas kerja, selanjutnya urutan ke dua diabetes 

militus, penyakit Paru obstruktif kronik, kanker, obesitas, jantung dan stroke. 
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       Penelitian yang dilakukan Montolalu (2013) menunjukan bahwa ada 

hubungan antara intensitas kebisingan dengan peningkatan tekanan darah 

pada pekerja lapangan PT. Gapura Angkasa di bandar Udara Sam Ratulangi 

Manado. Hasil penelitian menunjukan dari 30 sampel pekerja lapangan 

terdapat 18 orang (60%) mengalami peningkatan tekanan darah sistolik    

(nilai p=0,032) dan tekanan darah diastolik (p=0,018) yang berarti p<0,05. 

            Penelitian yang dilakukan Prasetya (2015) menujukan bahwa ada 

pengaruh antara pajanan kebisingan pesawat terhadap angka kejadian 

hipertensi pada karyawan di bandara Adi Sumarmo Boyolali.  Karyawan 

yang terpajan bising rendah terdapat 9 orang (20,93%) yang mengalami 

hipertensi, sedangkan pada karyawan yang terpajan bising tinggi terdapat 22 

orang (51,16%) yang mengalami hipertensi.  

      Penelitian lain yang dilakukan di Bandara Internasional Ahmad Yani 

Semarang terhadap petugas dibagian apron. Menunjukan hubungan yang 

signifikan antara kebisingan di area apron 91,94dB dengan peningkatan 

tekanan darah systolic petugas (p=0,022) dan peningkatan tekanan darah 

diastolic (p=0,037) (Adriati, dkk. 2013).  

      Bandar Udara Internasional Supadio Pontianak merupakan salah satu 

bandar Udara yang di Kalimantan Barat yang terletak di Kabupaten Kubu 

Raya dan  berjarak 17 km dari kota Pontianak. Bandara Supadio  ini dikelola 

oleh PT.Angkasa Pura II (Persero) yang bekerjasama dengan maskapai 

penerbangan dan PT.Gapura Angkasa dan PT. Pratita Titian Nusantara yang 

bergerak dalam bidang ground handling. Bandara Supadio melayani rute 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kubu_Raya
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kubu_Raya
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penerbangan baik dalam negeri maupun luar negeri,  dalam satu hari bandara 

Supadio melayani 25 rute  penerbangan (Profil Bandara Internasional 

Supadio, 2016).  

     Bandara merupakan salah satu tempat kerja yang memiliki risiko terpapar 

kebisingan terhadap pekerjanya terutama pekerja ground handling yang 

sebagian besar waktu kerjanya berada di area apron. Paparan kebisingan 

yang diterima pekerja ground handling saat berada didaerah apron berkisar 

antara  89 dB - 100 dB, dimana intensitas kebisingan tersebut sudah melebihi 

dari batas kebisingan yang diperbolehkan yaitu 85 dB. Bandara Supadio 

Pontianak memiliki jumlah tenaga ground handling berjumlah 60 orang   

(data administrasi PT. PTN dan PT. Gapura Angkasa Cabang Pontianak tahun 

2015). 

      Pekerja ground handling mempunyai risiko terpapar kebisingan yang 

tinggi karena sebagai perusahaan pelayanan jasa di darat pada saat sebelum 

keberangkatan maupun setelah kedatangan (pre flight service dan post flight 

service), tempat kerjanya lebih banyak di area apron. Apron adalah bagian 

dari bandar udara yang digunakan sebagai tempat parkir pesawat terbang.   

Apron digunakan untuk mengisi bahan bakar, menurunkan dan menaikkan 

penumpang ke pesawat terbang karena itu apron memiliki intensitas bising 

yang tinggi diatas 85dB (Pusat Informasi Studi Luar Negeri, 2015).  

       Selain faktor kebisingan, faktor dari pekerja juga dapat mempengaruhi 

peningkatan tekanan darah pada pekerja seperti masa kerja, lama paparan, 

usia, jenis kelamin, riwayat penyakit hipertensi, riwayat merokok, minum 
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alkohol dan minum obat-obatan tertentu. Beberapa faktor dari pekerja 

tersebut dalam jangka waktu yang panjang jika tidak dikendalikan maka bisa 

mengakibatkan gangguan kesehatan bagi pekerja.  

     Data kegiatan screening PTM bulan Juni 2015 oleh petugas Kantor 

Kesehatan Pelabuhan Pontianak dalam rangka pengendalian terhadap 

penyakit tidak menular. Data 50 pekerja bandara yang diukur tekanan 

darahnya 18 orang (36%) memiliki tekanan darah diatas 140/90 mmHg. 

      Berdasarkan survei awal yang dilakukan pada pekerja ground handling 

dibandara Supadio menunjukan bahwa dari  10 pekerja yang diukur tekanan 

darahnya sebelum dan sesudah bekerja terjadi peningkatan tekanan darah 

pada pekerja tersebut. Terdapat 7 orang (70%) mengalami peningkatan 

tekanan darah, 4 orang peningkatan tekanan darah sistole dan diastole,            

3 orang peningkatan tekanan darah sistole dan 3 orang (30%) tidak 

mengalami peningkatan tekanan darah. Kesepuluh orang pekerja tersebut 

tidak memiliki riwayat hipertensi . 

      Kebisingan dibandara Supadio berasal dari suara mesin pesawat yang take 

off dan landing. Beberapa jenis pesawat komersil yang take off dan landing  

dibandara Supadio berjenis Boeing737 - 800NG (Garuda) dengan kebisingan 

100,01dB- 94,23dB, Air Bus (Air Asia) A320-200 memiliki kebisingan     

98dB-93,10dB dan ATR 72-600 (MasWings) memiliki kebisingan             

95,30-81,05dB. Pengukuran dilakukan di area apron dengan menggunakan 

Sound Lever Meter. Kebisingan apron memiliki kebisingan yang lebih tinggi 
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jika dibandingkan dengan terminal kedatangan , terminal keberangkatan dan 

kargo. 

      Paparan kebisingan yang diterima pekerja ground handling merupakan 

stresor yang menyebabkan seseorang menjadi stres, respon tubuh terhadap 

stres menyebabkan sistim syaraf sympatis yang merupakan bagian dari sistim 

syaraf otonom yang mengatur fungsi viaseral tubuh melakukan  mekanisme 

pertahanan dari tubuh seperti mengeluarkan hormon epineprin dan 

norepineprin untuk beradaptasi. Hormon epineprin dan norepineprin 

mengatur metabolisme kadar gula darah, saat stres kadar gula darah 

meningkat karena menyiapkan energi untuk tubuh beradaptasi sehingga 

produksi kedua hormon tersebut meningkat. Kerja hormon epineprin dan 

norepineprin mengakibatkan denyut jantung meningkat dan terjadi 

peningkatan tekanan darah ke otot (Guyton, 2006).  

      Gangguan fisiologis (peningkatan tekanan darah) dan  gangguan 

psikologis  (susah tidur), jika berlangsung dalam jangka waktu lama, maka 

akan menimbulkan gangguan kesehatan seperti hipertensi,  jantung dan 

gangguan pendengaran (Swift, 2010). 

      Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian berjudul “ Hubungan Paparan Kebisingan Dengan 

Peningkatan Tekanan Darah Pada Pekerja Ground Handling di Bandara 

Supadio Pontianak ”.  
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I.2  Rumusan Masalah 

      Tempat kerja dengan kebisingan diatas 85dB merupakan bahaya (hazard) 

fisik yang dapat mempengaruhi kesehatan pekerja. Pekerja yang  terpapar 

kebisingan menyebabkan berkurangnya pendengaran, cepat lelah dan 

terganggunya komunikasi, keadaan tersebut membuat pekerja cenderung 

memiliki emosi yang tidak stabil. Ketidakstabilan emosi tersebut akan 

mengeluarkan hormon (epineprin) yang mengakibatkan stres. Stres membuat 

aliran darah ke jantung lebih cepat sehingga terjadi peningkatan tekanan 

darah pada pekerja tersebut, jika hal ini berlangsung dalam jangka waktu 

lama, maka pekerja bisa menderita hipertensi .  

      Hasil dari survey awal yang dilakukan di bandara Supadio Pontianak 

menunjukan adanya peningkatan tekanan darah pada pekerja ground handling 

setelah melakukan pekerjaannya. Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah 

penelitian yaitu “ Apakah Ada Hubungan Paparan Kebisingan Dengan 

Peningkatan Tekanan Darah Pada Pekerja Ground Handling di bandara 

Supadio Pontianak ?”. 

I.3  Tujuan Penelitian 

I.3.1 Tujuan Umum 

      Tujuan umum dalam penelitian ini adalah menganalisis hubungan  

paparan kebisingan dengan peningkatan tekanan darah pada pekerja ground 

handling di bandara Supadio Pontianak . 
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1.3.1 Tujuan Khusus 

1. Mendeskripsikan paparan kebisingan yang diterima pekerja ground 

handling di bandara Supadio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Mendeskripsikan tekanan darah pada pekerja ground handling di bandara 

Supadio 

3. Menganalisis hubungan paparan kebisingan dengan peningkatan tekanan 

darah pada pekerja ground handling di bandara Supadio  . 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Tenaga Kerja 

      Memberi informasi dan masukan kepada pekerja tentang hubungan  

paparan kebisingan dengan peningkatan tekanan darah pada pekerja ground 

handling di bandara Supadio terutama dibagian lapangan yaitu pekerja di 

area apron yang dekat sekali dengan sumber kebisingan yaitu mesin 

pesawat yang take off dan landing. 

1.4.2 Bagi Perusahaan 

      Sebagai bahan masukan kepada pimpinan PT. Angkasa Pura II 

Pontianak, PT.Gapura Angkasa (AP) dan PT. Pratita Titian Nusantara 

(PTN) dalam upaya pengendalian faktor fisik dilingkungan kerja yaitu 

kebisingan di tempat kerja dan  penyediaan APD bagi karyawan dan 

pemeriksaan kesehatan bagi karyawan.  
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1.4.3 Bagi Instansi Pendidikan 

      Menambah wawasan bagi instansi pendidikan mengenai paparan bising 

ditempat kerja dan dampaknya bagi kesehatan serta untuk menambah 

referensi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Pontianak. 

1.4.4 Bagi Peneliti 

       Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi peneliti khususnya 

bidang  kesehatan dan keselamatan kerja sekaligus sebagai penerapan dari 

salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu penelitian ilmiah. 

1.5 Keaslihan Penelitian 

      Penelitian yang dilakukan pada pekerja ground handling di bandara 

Supadio Pontianak kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat. Penelitian 

membahas mengenai hubungan paparan kebisingan dengan peningkatan 

tekanan darah pada pekerja ground handling di bandara Supadio Pontianak.  
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Hasil terdahulu yang mendukung adalah:  

Tabel. 1.1 

Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Yang Sudah Dilakukan Peneliti  

Dengan Penelitian Terdahulu 

No Peneliti (Tahun) Persamaan Perbedaan 

1 ( Wang et .al, 2013) 

“A cross Sectional 

Study on the Effect  of 

Occupational Noise 

Exposure on 

Hipertension or 

Cardiovascular  

Among Workers from 

Automobile 

Manufacturing 

Company of 

Chongqing,China “ 

 

a. Uji analisis : Cross 

Sectional 

b. Variabel Bebas : 

Paparan Kebisingan 

c. Variabel Terikat : 

Peningkatan 

Tekanan Darah  

d. Hasil penelitian : 

menunjukan ada 

hubungan Paparan 

Kebisingan Dengan 

Peningkatan 

Tekanan Darah 

(Hipertensi) Pada 

Pekerja 

a. Subjek Penelitian: 

Pekerja ground 

handling penelitian 

terdahulu pada 

pekerja industri mobil 

b. Alat untuk mengukur 

Paparan kebisingan : 

Noise Dose Meter 

penelitian terdahulu 

menggunakan Sound 

Level Meter 

c. Lokasi Penelitian : 

Penelitian sekarang di 

Bandara sedangkan 

penelitian terdahulu di 

di pabrik perakitan 

mobil. 

 

2 (Wardana, 2013) 

“Pengaruh Tingkat 

Kebisingan Terhadap 

Perubahan Tekanan 

Darah Sebelum dan 

Sesudah Terpapar 

Kebisingan Pada 

Petugas Di Bagian 

Apron, Cargo Dan 

Security Bandara 

Internasional Ahmad 

Yani Semarang “  

a. Uji analisis : Cross 

Sectional 

   b.   Lokasi Penelitian : 

           Bandara 

 c.   Hasil penelitian :  

       menunjukan ada 

hubungan Kebisingan 

Dengan Peningkatan 

Tekanan Darah Pada 

Pekerja di bandara 

 

 

a Subjek Penelitian: 

Pekerja ground 

handling saja, 

penelitian terdahulu 

pada semua pekerja 

yang di apron 

   b Alat untuk mengukur 

      kebisingan : Noise  

Dose Meter penelitian 

terdahulu menggunakan 

Sound Level Meter 

 

3 (Montolalu,2013) 

 

“Hubungan 

Kebisingan Terhadap 

Tekanan Darah Pada 

Pekerja Lapangan PT. 

Gapura Angkasa Di 

Bandar Udara Sam 

Ratulangi, Manado” 

a.  Uji analisis : Cross 

Sectional 

    b.    Lokasi Penelitian :              

B        Bandara 

c. Hasil penelitian : 

menunjukan ada 

hubungan Kebisingan 

Dengan Peningkatan 

Tekanan Darah Pada 

Pekerja di bandara 

a. Alat Ukur : 

Penelitian yang 

sekarang 

menggunakan 

Noise Dosi Meter, 

penelitian yang 

terdahulu 

menggunakan 

Sound Level Meter 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

II. 1   Kebisingan 

II.1.1 Pengertian Kebisingan 

      Suara ditempat kerja berubah menjadi salah satu bahaya kerja 

(occupational hazard) saat keberadaannya dirasakan mengganggu pekerja 

atau tidak diinginkan secara fisik(menyakitkan pada telinga pekerja) dan 

psikis (mengganggu konsentrasi dan kelancaran komunikasi pada pekerja) 

yang akan menjadi polutan bagi lingkungan kerja, sehingga kebisingan 

didefinisikan sebagai polusi lingkungan yang disebabkan oleh suara     

(Tigor, 2005) 

      Kebisingan sering digunakan sebagai istilah menyatakan suara yang 

tidak diinginkan yang disebabkan oleh kegiatan manusia atau            

aktifitas-aktifitas alam. Kebisingan dapat diartikan sebagai segala bunyi  

yang tidak dikehendaki yang dapat memberi pengaruh negatif terhadap 

kesehatan  dan kesejahteraan seseorang maupun populasi (Sucipto, 2014 ). 

II.1.2 Jenis – Jenis Kebisingan 

Jenis-jenis kebisingan menurut Suma’mur (2009) antara lain : 

1. Kebisingan Kontinyu 

      Kebisingan kontinyu adalah kebisingan yang datangnya terus-

menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Kebisingan kontinyu 

dikelompokkan menjadi 2 yakni kebisingan kontinyu dengan spektrum 

12 
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frekuensi yang luas seperti kipas angin dan air conditioner serta 

kebisingan kontinyu dengan spektrum frekuensi sempit  seperti gergaji 

sirkuler. 

2. Kebisingan Impulsif 

        Kebisingan Impulsif adalah kebisingan yang karena adanya bunyi 

yang menyentak seperti tembakan dan ledakan meriam. 

3. Kebisingan Impulsif berulang 

      Kebisingan ini hampir sama dengan kebisingan impulsif, hanya saja 

bising ini terjadi berulang-ulang. Contoh kebisingan impulsif berulang 

adalah kebisingan yang bersumber dari mesin tempa di perusahaan. 

4. Kebisingan terputus-putus 

      Kebisingan yang terputus-putus adalah kebisingan yang berlangsung 

secara berkala seperti suara lalu lintas kendaraan dan pesawat terbang. 

II.1.3  Sumber Kebisingan 

      Ditempat kerja disadari atau tidak, cukup banyak fakta yang 

menunjukan bahwa perusahaan beserta aktifitas-aktifitasnya ikut 

menciptakan dan menambah keparahan tingkat kebisingan di tempat kerja, 

misalnya kebisingan di bandara, dalam operasionalnya kebisingan berasal 

dari suara mesin pesawat terbang pada saat take off dan landing. 

Kebisingan adalah suara yang tidak dikehendaki dalam ruang dan waktu 

yang memberikan gangguan yang berpotensi mempengaruhi kenyamanan 

dan kesehatan manusia. Karyawan yang menangani operasional 

penerbangan terutama ground handling pesawat terbang lebih berisiko 
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terpapar kebisingan karena tingkat kebisingan >85dB saat pesawat 

mendarat dan pesawat melakukan penerbangan (Chaeran, 2008).  

II.1.4 Pengukuran Kebisingan  

      Pesawat merupakan sumber kebisingan terbesar yang berada di area 

bandara. Kebisingan yang ditimbulkan oleh pesawat berasal dari mesin 

pesawat terutama pada pergerakan fan dan compressor dimana kebisingan 

yang tinggi terjadi pada saat pesawat akan terbang lepas landas atau take off 

(Kandouw dan Mulyono, 2014).  

      Penelitian kajian kebisingan di bandara Ahmad Yani Semarang yang 

dilakukan oleh Chaeran (2008). Menyatakan bahwa tingkat kebisingan 

disaat pesawat terbangakan take off lebih tinggi daripada pesawat yang 

landing. 

Instrumen yang dapat digunakan dalam pengukuran kebisingan yaitu : 

1. Sound Level Meter 

       Sound Level Meter digunakan untuk mengetahui intensitas kebisingan 

di tempat kerja, yang terdiri dari mikrofon, amplifier dan sircuit 

attenuator, alat ini bisa mengukur kebisingan antara 30-130 dBA dan 

dari frekuensi 20-20.000Hz (Utami, 2012). Bunyi diukur dengan satuan 

yang disebut desibel, dalam hal ini mengukur besarnya tekanan udara 

yang ditimbulkan oleh gelombang bunyi. Satuan desibel diukur dari         

0 sampai 140, atau bunyi terlemah yang masih dapat didengar oleh 

manusia sampai tingkat bunyi yang dapat mengakibatkan kerusakan 

permanen pada telinga manusia (Anies, 2005: 93). 
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Desibel disingkat dB dan mempunyai skala A,B,C. Skala yang 

terdekat dengan pendengaran manusia adalah skala A(dBA)            

(Anies,  2005:93). Sebelum dilakukan pengukuran harus dilakukan 

countourmap lokasi sumber suara dan sekitarnya. Waktu pengukuran 

“Sound Level Meter”di pasang pada ketinggian ± (140-150m) atau 

setinggi telinga (Tarwaka,dkk. 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 : Sound Level Meter 

Sumber : Dokumentasi Port Health Quarantine 2016  

 

2. Noise Dosimeter 

      Noise Dosimeter adalah alat untuk mengukur dan menyimpan level 

kebisingan selama waktu pajanan dan digunakan untuk personal 

monitoring. Dosimeter mengukur jumlah bunyi yang didengar pekerja 

selama 8 jam, 10 jam, 12 Jam atau berapapun lamanya. Dosimeter 

dipasang pada sabuk pinggang dan sebuah micropon kecil dipasang di 

dekat telinga (Nurudin, 2012). 
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 Gambar 2.2 : Noise Dosimeter 

Sumber       : Artikel Kebisingan oleh Nurdin (2012) 

 

a. Pengertian alat Noise dosimeter 

      Noise dosimeter adalah alat yang dipakai  untuk mengukur tingkat 

kebisingan yang dialami pekerja selama shiftnya. Alat ini dapat 

mengukur selama 8, 10, 12 jam atau berapa pun lamanya. Meter 

tingkat suara akan memberikan hasil berupa angka yang dapat 

dibandingkan dengan aturan batas maksimum (85 dBA untuk shift 

selama 8 jam, 40 jam per minggu, batasnya akan lebih rendah untuk 

waktu kerja yang lebih lama).   

b. Kegunaan Noise Dosimeter 

      Adapun kegunaan dari Noise Dosimeter yaitu sebagai alat ukur 

terhadap tingkat kebisingan dari suatu ruangan kerja dengan rentang 

40 dB sampai 143 dB. Noise Dosimeter biasanya digunakan pada 

tempat-tempat seperti bandar udara, industri pertambangan, 

pemerintahan dan manufaktur.  
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c. Langkah Kerja Noise Dosimeter  

      Langkah  kerja noise dosimeter  adalah dengan cara noise 

dosimeter diarahkan ke sumber suara, setinggi telinga agar dapat 

menangkap kebisingan.  

      Langkah kerjanya sesuai standart pengukuran SNI 1995 dan 

ACGIH 2010 adalah sebagai berikut : 

1)  Pasang baterai pada tempatnya. 

2)  Tekan tombol power 

3) Cek garis tanda pada monitor untuk mengetahui baterai dalam 

keadaan  baik atau tidak. 

4) Bersihkan semua data yang ada  dengan menekan dan tahan 

tombol sofkey RESET  

5) Verifikasi NoisePro dengan dari menu Start, pilih menu Setup 

tekan corresponding sofkey untuk DOSIMETER (DOSE) 1, 2, 3 

atau 4. Setup sesuai dengan kebutuhan pengukuran. 

6) Kalibrasi alat dengan kalibrator, sehingga alat pada monitor sesuai 

dengan angka kalibrator yakni 114 dB. 

7)  Jepit mikrofon, dengan cara melekat menghadap pada bahu 

subjek. 

8)   Letakan NoisePro di tempat yang amankan bagi subjek 

9) Tekan Run/Pause untuk memulai alat mengumpulkan data. 

                10)    Lihatlah kesesuaian data yang dibutuhkan selama alat berjalan. 

                11)    Tekan Run/Pause untuk menghentikan alat mengumpulkan data. 

     12)   Lakukan kalibrasi ulang. 

                 13)   Lihat data dari start menu, pilih View Study atau Session dan tekan 

enter. Tekan pilihan softkey untuk LEVEL, AVG atau DOSE, 

atau download hasil pengukuran data dengan software quest 

(Meily, 2010). 
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Menurut Suma’mur P.K (2010:118), maksud pengukuran kebisingan adalah: 

1.  Memperoleh data tentang frekuensi dan intensitas kebisingan. 

2. Menggunakan data hasil pengukuran kebisingan untuk mengurangi 

intensitas kebisingan. 

Pengukuran dilakukan pada daerah pendengaran pekerja, kira-kira 15-30  

cm dari telinga pekerja (Arif, 2011) 

II.1.5 Tingkat Kebisingan 

       Kebisingan diwilayah bandara memiliki tingkat kebisingan yang 

tinggi. Kebisingan pesawat yang flyover dirasakan lebih mengganggu 

karena terjadi secara tiba-tiba dan dalam waktu yang singkat jika 

dibandingkan dengan kebisingan lalu  lintas yang cenderung kontinyu dan 

steady disekitar kawasan perumahan. Aturan mengenai ambang batas 

kebisingan tempat tinggal sebenarnya telah diatur dalam  : 

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2014 tentang 

Kesehatan Lingkungan . Paragraf 2 tentang upaya perlindungan 

kesehatan masyarakat. Pasal 39 dan 42 menyebutkan bahwa upaya 

perlindungan kesehatan masyarakat dari bahaya fisik udara dilakukan 

untuk mencegah terjadinya pajanan yang berasal dari suhu, getaran, 

kelembaban, kebisingan dan pencahayaan. 

2. Rujukan ini mengacu pada peraturan pemerintah No.40 Tahun 2012 

sebagai pedoman pengukuran dan standar pengukuran kebisingan 

lingkungan akibat aktifitas bandara di Indonesia. 
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3. Belum ada Surat Keputusan Menteri Perhubungan mengenai batas daerah 

kebisingan, sehingga tidak diketahui kelayakan perumahan Angkasa Pura 

I untuk dijadikan pemukiman tempat tinggal. 

      Untuk Evaluasi kebisingan lingkungan akibat pesawat terbang digunakan 

indikator WECPNL (Weighted Effective Continous Perceive Noise Level) 

yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2012 tentang 

Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandara                 

(Margaret, dkk, 2014). 

      Analisa kebisingan yang dilakukan Margaret, dkk pada tahun 2014 

terhadap 5 jenis pesawat berdasarkan jenis mesin dan massa take off 

maksimumnya adalah sebagai berikut : 

1. Pesawat jenis Boing 737-900ER memiliki nilai kebisingan maksimum 

101,07 dB dan kebisingan minimum 98,7 dB. 

2. Pesawat Jenis CRJ 1000NG memiliki nilai kebisingan maksimum 99,80 

dB dan kebisingan minimum 93,31 dB. 

3. Pesawat jenis Boing 738 memiliki nilai kebisingan maksimum 100,08 dB 

dan kebisingan minimum 98,81 dB. 

4. Pesawat Jenis Boing 737-200 memiliki nilai kebisingan maksimum 100,16 

dB dan kebisingan minimum 97,71 dB. 

5. Pesawat Jenis ATR memiliki kebisingan maksimum 98 dan kebisingan 

minimum 96 dB. 
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II.1.6  Gangguan Kebisingan terhadap Kesehatan 

      Bising dapat menyebabkan berbagai gangguan antara lain  gangguan 

auditory (pendengaran) dan gangguan non- auditory seperti gangguan 

komunikasi, rasa tidak nyaman, kelelahan, stres yang bisa memicu 

peningkatan tekanan darah dan menurunkan performa kerja             

(Lestari, 2013). 

      Dampak kebisingan terhadap kesehatan pekerja menurut Fauzi (2011) 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Gangguan Auditory 

      Pengaruh utama dari dampak kebisingan  terhadap kesehatan adalah 

kerusakan pada indera pendengaran, yang menyebabkan tuli progresif 

dan efek ini telah diketahui dan diterima secara umum dari zaman dulu. 

Mula-mula efek bising pada pendengaran adalah sementara dan 

pemulihan terjadi secara cepat setelah pekerjaan di area yang bising 

dihentikan. Akan tetapi apabila pekerja yang bekerja di area bising secara 

terus - menerus akan terjadi tuli menetap dan tidak dapat normal kembali, 

biasanya dimulai pada frekuensi 4000 Hz dan kemudian makin meluas ke 

frekuensi sekitarnya dan akhirnya mengenai frekuensi yang biasanya 

digunakan untuk percakapan. 

2. Gangguan Nonauditory 

1) Gangguan Fisiologis  

      Pada umumnya, bising bernada tinggi sangat mengganggu , 

apalagi bila terputus-putus atau yang datangnya tiba-tiba. Gangguan 
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dapat berupa peningkatan tekanan darah (+ 10 mmHg), peningkatan 

nadi, kontriksi pembuluh darah perifer terutama pada tangan dan kaki, 

serta dapat menyebabkan pucat dan gangguan sensoris. 

      Bising dengan intensitas tinggi dapat menyebabkan pusing/sakit 

kepala. Hal ini disebabkan bising dapat merangsang situasi reseptor 

vestibular dalam telinga dalam yang akan menimbulkan efek 

pusing/vertigo. Perasaan mual, susah tidur dan sesak nafas disebabkan 

oleh rangsangan bising terhadap sistem saraf, keseimbangan organ, 

kelenjar endoktrin, tekanan darah, sistem pencernaan dan 

keseimbagan elektrolit.  

      Kebisingan dapat menimbulkan gangguan terhadap sistim jantung  

dan peredaran darah melalui mekanisme hormonal yang 

diproduksinya, yaitu hormon adrenalin, dapat meningkatkan frekuensi 

detak jantung dan tekanan darah. Kejadian ini termasuk gangguan 

kardiovaskuler.  

2) Gangguan psikologis 

      Gangguan psikologis dapat berupa rasa tidak nyaman, kurang 

konsentrasi, susah tidur, dan cepat marah. Bila kebisingan diterima 

dalam waktu lama dapat menyebabkan penyakit psikomatik berupa 

gastritis, jantung, stres, kelelahan dan lain-lain.  

      Apabila kenyaringan kebisingan meningkat, maka dampak 

terhadap psikologis juga akan meningkat. Kebisingan dikatakan 

menggangggu, apabila pemaparannya menyebabkan orang tersebut 
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berusaha untuk mengurangi, menolak suara tersebut atau 

meninggalkan tempat yang bisa menimbulkan suara yang tidak 

dikehendakinya. 

3) Gangguan Komunikasi 

      Gangguan komunikasi biasanya disebabkan masking effect (bunyi 

yang menutupi pendengaran yang kurang jelas) atau gangguan 

kejelasan suara. Komunikasi pembicraan harus dilakukan dengan cara 

berteriak. Gangguan ini menyebabkan terganggunya pekerjaan, 

sampai pada kemungkinan terjadinya kesalahan karena tidak 

mendengar isyarat atau tanda bahaya. Gangguan komunikasi ini 

secara tidak langsung membahayakan keselamatan seseorang.       

4) Gangguan tidur 

      Kebisingan mengganggu tidur, orang tidur akan terbangun. 

Gangguan tidur yang terus-menerus menjadi sebab penurunan 

produktivitas tenaga kerja karena proses pemulihan keadaan tubuh 

tidak terjadi sebagaimana mestinya. Gangguan tidur karena kebisingan 

adalah sebagai berikut : 

a. Terpapar 40 dB kemungkinan terbangun 5% 

b. Pada 70dB akan meningkat menjadi 30% 

c. 100dB akan meningkat menjadii 100% (Hadi, 2014). 

II.1.7 Nilai Ambang Batas Kebisingan di Tempat Kerja 

      Berdasarkan  Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi    No 

PER: 13/ Men/ X/2011 tahun 2011 tentang  Nilai Ambang Batas Faktor 
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Fisika Dan Faktor Kimia Di Tempat Kerja menyebutkan Nilai Ambang 

Batas (NAB) adalah standar faktor bahaya di tempat kerja sebagai 

kadar/intensitas rata-rata tertimbang waktu yang dapat diterima tenaga 

kerja tanpa mengakibatkan penyakit atau gangguan kesehatan, dalam 

pekerjaan sehari-hari untuk waktu tidak melebihi 8 jam sehari atau 40 jam 

seminggu. NAB kebisingan besarnya rata-rata 85dB-A. Apabila tenaga 

kerja  menerima pemaparan kebisingan lebih dari ketetapan tersebut, maka 

harus dilakukan pengurangan waktu pemaparan.  

Tabel 2.I 

Batas Waktu Pemaparan Kebisingan Per Hari Kerja Berdasarkan 

 Intensitas Kebisingan Yang Diterima Pekerja 

 

Waktu Pemaparan Perhari Intensitas Kebisingan dalam dBA 

8 Jam 85 

4  88 

2  91 

1  94 

   

30 Menit 97 

15  100 

7,5  103 

3,75  106 

1,88  109 

0,94  112 

   

28,12 Detik 115 

14.08  118 

7,03  121 

3,52  124 

1,76  127 

0,88  130 

0,44  133 

0,22  136 

0,11  139 

Sumber : Permenaker No. 13 Tahun 2011 
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II.1.8 Pengendalian Kebisingan. 

Secara konseptual teknik pengendalian kebisingan yang sesuai 

dengan hirarki pengendalian risiko kebisingan ditempat kerja adalah : 

1. Eliminasi (Elimination) 

     Eliminasi adalah menghilangkan suatu bahan atau tahapan proses 

yang berbahaya. Eliminasi dapat dicapai dengan memindahkan objek 

kerja atau system kerja yang berhubungan dengan tempat kerja yang 

kehadirannya pada batas yang tidak dapat diterima atau melebihi Nilai 

Ambang Batas (NAB).  

2. Substitusi (Substitution) 

      Pengendalian ini dimaksudkan untuk menggantikan bahan-bahan 

dan peralatan yang lebih berbahaya dengan yang kurang berbahaya atau 

yang lebih aman, sehingga pemaparannya selalu dalam batas yang 

diterima. 

3. Rekayasa Teknik (Engenering Control) 

          Rekayasa teknik termasuk merubah struktur objek kerja untuk 

mencegah seseorang terpapar kepada potensi bahaya, seperti pemberian 

pengaman pada mesin. 

4. Isolasi 

Isolasi merupakan pengendalian risiko dengan cara memisahkan 

seseorang dari objek kerja. Pengendalian kebisingan pada media 

propagasi dengan tujuan menghalangi paparan kebisingan suatu sumber 

agar tidak mencapai penerima, contohnya : pemasangan barrier, 
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enclosure sumber kebisingan dan tehnik pengendalian aktif (active 

Noise control) menggunakan prinsip dasar dimana gelombang  

dikonselasi dengan gelombang suara identic tetapi mempunyai 

perbedaan fase 180
0 

pada gelombang kebisingan tersebut dengan 

menggunakan peralatan control. 

5. Pengendalian Administratif 

      Pengendalian dilakukan dengan menyediakan suatu sistem kerja 

yang  dapat mengurangi kemungkinan seseorang terpapar potensi 

bahaya. Metode pengendalian ini tergantung dari prilaku pekerja dan 

memerlukan pengawasan yang teratur untuk dipatuhinya pengendalian 

administrative ini. Metode ini meliputi pengaturan waktu kerja dan 

waktu istirahat, rotasi kerja untuk mengurangi kelelahan dan kejenuhan. 

6. Alat Pelindung Diri 

Alat pelindung diri secara umum merupakan sarana pengendalian 

yang digunakan untuk jangka pendek dan bersifat sementara, ketika 

suatu system pengendalian yang permanen belum dapat di 

implementasikan. APD (Alat Pelindung Diri) merupakan pilihan 

terakhir dari suatu sistem pengendalian risiko di tempat kerja   

(Tarwaka, 2012). Antara lain dapat dengan menggunakan alat proteksi 

pendengaran berupa :  Ear plug dan ear muff. Ear plug dapat terbuat 

dari kapas, spon dan malam (wax) hanya dapat digunakan untuk satu 

kali pakai. Sedangkan yang terbuat dari bahan karet dan plastic yang 
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dicetak (molded ruber/plastic) dapat digunakan berulang kali. Alat ini 

dapat  mengurangi suara sampai 20 dB (A). 

      Sedangkan ear muff terdiri dari dua tutup telinga dan sebuah 

headband. Alat ini dapat mengurangi intensitas suara hingga 30 dB(A) 

dan juga dapat melindungi telinga bagian luar dari benturan benda keras 

atau percikan bahan kimia (Tarwaka, 2012). 

 

 

 

 

Gambar 2.3       Gambar 2.4  

                  Ear Muff                                Ear Plug 

          

              

     

II.2    Tekanan Darah 

II.2.1  Definisi Tekanan Darah 

      Menurut Santoso (2010) tekanan darah adalah tekanan dimana darah 

beredar dalam pembuluh darah. Tekanan ini terus menerus berada dalam 

pembuluh darah dan memungkinkan darah mengalir konstan. Tekanan 

darah dalam tubuh pada dasarnya merupakan ukuran tekanan atau gaya 

didalam arteri yang harus seimbang dengan denyut jantung, melalui denyut 

jantung darah akan dipompa melalui pembuluh darah kemudian dibawa 

keseluruh bagian tubuh.  
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II.2.2 Mekanisme Pemeliharaan Tekanan Darah 

      Tekanan darah dikontrol oleh otak, sistim syarat otonom, ginjal, 

jantung, pembuluh darah arteri dan sebagian hormon. Jantung bekerja 

sebagai pemompa darah mengalir ke pembuluh darah besar (aorta) yang 

akan disebarkan ke seluruh tubuh. Jantung kanan menerima pembuluh dara 

dari seluruh tubuh melaui vena cava superior dan inferior. Darah yang 

mengantarkan oksigen dan zat makanan ke seluruh tubuh dialirkan menuju 

paru. Sampai di kantong paru (aveoli), darah mengambil oksigen dan 

membuang CO2 dan selanjutnya meninggalkan paru dan kembali ke 

jantung masuk keserambi kiri. 

      Serambi kiri darah dipompa melalui aorta, semakin berat kerja jantung 

dalam memompa darah, maka semakin besar daya yang diterima 

pembuluh darah arteri. Pembuluh darah berfungsi untuk mengontrol 

tekanan darah, mengakomodasi arus aliran darah perdenyut jantung dan 

membawa nutrisi dan oksigen keseluruh organ tubuh. Sifat elastis dari 

dinding arteri ini dapat melebar dan mengkerut ketika dilalui darah, 

semakin elastis dinding arteri semakin lancar aliran darah dan semakin 

sedikit tekanan pada dinding arteri. Namun jika arteri kehilangan 

elastisitas (menyempit) aliran darah tidak lancar sehingga dibutuhkan 

tenaga untuk melewati arteri ini. 

      Otak adalah pusat pengontrol tekanan darah didalam tubuh. Serabut 

sarafnya yang membawa pesan dari semua bagian tubuh yang diteruskan 

ke otak tentang kondisi tekanan darah, volume darah dan kebutuhan 



28 
  
  

khusus semua organ. Informasi ini diproses diotak dan keputusan dikirim 

melalui saraf menuju organ-organ tubuh termasuk pembuluh darah, 

isyaratnya ditandai dengan mengempis dan mengembangnya pembuluh 

darah. Proses tersebut bersifat otomatis. 

      Ginjal memproduksi hormon renin. Renin merangsang pembentukan 

horman angiotensin suatu hormon yang menyebabkan pembuluh darah 

menyempit dengan hasil berupa meningkatnya tekanan darah. Sedangkan 

hormon dari beberapa organ dapat mempengaruhi pembuluh dara seperti 

hormon adrenal pada ginjal yang mensekresikan beberapa hormon seperti 

adrenalin dan aldosteron yang mensekresikan estrogen yang dapat 

meningkatkan tekanan darah. Kelenjar tiroid yang menghasilkan hormon 

tiroksin berperan dalam mengontrol tekanan darah. 

       Hormon ANP (Anti Natriuretik Peptid) hormon yang dibuat jantung. 

Ketika hormon ANP dikeluarkan berlebihan, ginjal gagal menyingkirkan 

kelebihan garam dari darah ke urin sehingga terjadi peningkatan tekanan 

darah (Santoso, 2010). 

II.2.3 Jenis Tekanan Darah 

Tekanan darah dapat dibedakan atas 2 yaitu : 

1. Tekanan Sistolik 

      Tekanan sistolik adalah tekanan pada pembuluh darah yang lebih 

besar ketika jantung berkontraksi. Tekanan sistolik menyatakan puncak 

tekanan yang dicapai selama jantung menguncup. Tekanan yang terjadi 
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bila otot jantung berdenyut memompa untuk mendorong darah keluar 

melalui arteri, dimana tekanan ini berkisar antara 95 – 140 mmHg. 

2. Tekanan Diastolik 

      Tekanan diastolik adalah tekanan yang terjadi ketika jantung rileks 

diantara tiap denyutan. Tekanan diastolik menyatakan tekanan terendah 

selama jantung mengembang, dimana tekanan ini, berkisar antara       

60- 95 mmHg (Hadi, 2014). 

II.2.4  Klasifikasi Tekanan Darah 

  Tekanan darah manusia dapat digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu: 

1. Tekanan darah rendah (hipotensi) 

2. Tekanan darah normal (normotensi) 

3. Tekanan darah tinggi (hipertensi) 

Batasan seseorang dikatakan hipertensi atau tidak terutama pada perbedaan 

usia dan jenis kelamin. Seorang pria yang berusia < 45 tahun dikatakan 

hipertensi jika tekanan darahnya pada waktu istirahat    >130/90 mmHg. 

Pria yang berusia >45 tahun dikatakan hipertensi jika tekanan darahnya 

>145/95mmHg, pada wanita jika tekanan darahnya          >160/95 mmHg 

(Santoso, 2010). 

II.2.5  Mengukur Tekanan Darah 

      Mengukur tekanan darah pada umumnya menggunakan 

Sphygmomanometer dengan komponen manset dan alat pompa. Manset 

berukuran standart dilingkarkan pada lengan atas dan kemudian diisi 

dengan udara yang cukup untuk memompa arteri. Keadaan tersebut aliran 
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darah berhenti sesaat. Kemudian udara dilepaskan perlahan-lahan hingga 

darah mulai mengalir kembali melalui arteri, lalu dengarkan lewat 

stetoskop. 

      Suara denyutan yang terdengar pertama kali adalah tekanan darah 

sistolik, Dalam fase ini bilik jantung dalam kondisi menguncup. Seiring 

semakin besarnya udara yang dikeluarkan darah manset, hingga tercapai 

arteri terbuka sepenuhnya. Pada saat ini aliran darah mengalir lancar dan 

suara denyutan arteri menghilang. 

      Tekanan ketika suara denyutan terakhir menghilang dinamakan 

tekanan diastolik. Selama fase diastolik bilik jantung dalam kondisi 

mengembang. Dari dua hasil pemeriksaan tekanan darah, kedua nilai itu 

seakan dinyatakan dengan angka pecahan. Seperti contoh,  

“120/80”mmHg menunjukan tekanan darah sistolik 120mmHg dan 

tekanan darah diastolik 80mmHg. Angka atas menunjukan sistolik yaitu 

besarnya tekanan pada arteri ketika jantung menguncup dan darah 

didorong kedalam aorta. 

      Angka bawah menunjukan tekanan diastolik, yaitu sisa tekanan yang 

ada pada arteri antara dua denyut jantung ketika otot jantung mengembang 

dan mengisi udara. Selama waktu itu tekanan darah turun. Pengukuran 

tekanan darah yang ideal adalah saat ideal, diam (santai), tanpa bicara 

karena itu mencerminkan keseharian seseorang (Santoso, 2010). 
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Gambar 2.5 :  

                 Sphygmomanometer 

 

II.2.6  Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Tekanan Darah 

      Peningkatan tekanan darah pada pekerja dipengaruhi oleh beberapa 

faktor antara lain yaitu : 

1. Faktor Lingkungan 

a. Paparan Kebisingan 

     Bising dalam kesehatan kerja diartikan sebagai suara yang dapat 

menurunkan pendengaran baik secara kuantitatif (peningkatan 

ambang pendengaran) maupun secara kualitatif (penyempitan 

spektrum pendengaran), berkaitan dengan faktor intensitas, frekunsi, 

durasi dan pola waktu. Intensitas diartikan sebagai banyaknya arus 

energi yang diterima oleh pendengaran persatuan luas biasanya 

disebut desibel atau ditulis dBA. Frekuensi diartikan sebagai jumlah 

getaran dalam tekanan suara yang diterima pendengaran per satuan 

waktu (Hertz per detik).   

      Durasi diartikan sebagai waktu dari suatu sumber atau bunyi 

yang diterima oleh pendengaran sedangkan pola waktu adalah 

seberapa sering pendengaran menerima bunyi atau suar     

(Suma’mur, 2009). 
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      Kebisingan merupakan stresor fisik yang diterima pekerja, yang 

kemudian melewati pendengaran dan diterima syaraf sympatis. 

Syaraf sympatis mengeluarkan hormon epineprin dan norepineprin 

untuk pertahanan tubuh dalam melakukan adaptasi. Stresor yang 

berlebihan akan menyebabkan stres pada pekerja sehingga hormon 

yang dikeluarkan juga meningkat, hal ini membuat jantung harus 

berdetak lebih cepat sehingga tekanan darah mengalami peningkatan         

(Guyton, 2006). 

      Penjelasan peningkatan tekanan darah diatas, sesuai dengan teori 

yang dikemukakan dalam hukum Poiseuille yang menyatakan 

bahwa kecepatan aliran darah tergantung pada radius, ketika radius 

meningkat dua kali lipat, maka kecepatan aliran darah meningkat 

menjadi 16 kali. Demikian juga ketika radius dibuat lebih kecil, 

kecepatan aliran menurun secara drastis seperti penebalan pada 

dinding arteri akan menurunkan kecepatan aliran darah seperti pada 

angina pectoris, penyebab tersering adalah arteriosclerosis    

(Irawati, 2010).  

      Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Montolalu 

(2013) tentang hubungan kebisingan dengan peningkatan tekanan 

darah pada pekerja di PT. Gapura di Bandar udara Sam Ratulangi 

Menado, setelah diuji dengan fisher exact test hasilnya P= 0,032. 

Dengan demikian berarti ada hubungan antara kebisingan dengan 

peningkatan tekanan pada pekerja di bandar udara. 
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b. Stres dan Beban Mental 

      Hubungan antara stres dan hipertensi diduga melalui aktifitas 

simpatis. Peningkatan aktifitas saraf simpatis akan meningkatkan 

tekanan darah secara tidak menentu. Jika stres terjadi terus menerus, 

maka akan  mengakibatkan tekanan darah yang menetap tinggi. 

Cepat atau lambat denyut jantung dipengaruhi hormon adrenalin. 

      Peningkatan hormon adrenalin akan meningkatkan denyut 

jantung dan menyebabkan penyempitan kapiler darah tepi. 

Pengeluaran hormon ini diatur oleh saraf simpatis. Saraf simpatis ini 

bekerja keras pada orang yang dalam keadaan stres atau mengalami 

tekanan mental sehingga denyut jantung orang tersebut meningkat 

dan jika terus menerus bisa mengalami hipertensi (yundini, 2006). 

c.  Pola Makan 

1)  Mengkonsumsi Garam  

              Pengaruh asupan garam terhadap timbulnya hipertensi terjadi 

melalui peningkatan volume plasma, curah jantung dan tekanan 

darah. Garam menimbulkan penumpukan cairan dalam tubuh 

karena menarik cairan diluar cell agar tidak keluar, sehingga akan 

meningkatkan  volume dan tekanan darah. Garam merupakan 

faktor yang sangan penting dalam patogenesis hipertensi. 

Hipertensi hampir tidak pernah ditemukan pada suku bangsa 

dengan asupan garam yang minimal. 
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               Seseorang yang mengkonsumsi garam kurang dari 3 gram atau 

3 gram rata-rata memiliki tekanan darah rendah, sedangkan asupan 

garam 7-8 gram perhari tekanan darahnya rata-rata lebih tinggi. 

Konsumsi garam yang dianjurkan tidak lebih dari 6 gram/hari 

setara dengan 110 mmol natrium atau 2400  mg/hari          

(Yundini, 2006) 

                 Berdasarkan hasil penelitian Sugiharto (2007), menunjukkan 

bahwa OR hipertensi pada respoden yang memiliki kebiasaan 

mengkonsumsi makanan asin jika dibandingkan dengan yang tidak  

adalah 4,57 kali.  

2) Mengkonsumsi Lemak Jenuh 

          Lemak trans (ditemukan pada makanan yang diproses, 

misalnya pada biskuit dan margarine) dan lemak jenuh (lemak 

jenuh ditemukan pada mentega, Cake, pastry, biskuit, produk 

daging dan krim) telah terbukti dapat meningkatkan kadar 

kolesterol dalam darah. Kolesterol yang terlalu tinggi dalam darah 

dapat mempersempit arteri, bahkan dapat menyumbat peredaran 

darah (Yundini, 2006).  

       Berdasarkan penelitian Sugiharto (2007), menunjukan bahwa 

OR hipertensi pada responden yang memiliki kebiasaan 

mengkonsumsi lemak jenuh, jika dibandingkan dengan yang jarang 

mengkonsumsi lemak jenuh adalah 2,01kali. 
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3) Obesitas 

      Obesitas atau kegemukan dimana berat badan mencapai indeks 

massa  tubuh > 25( berat badan (kg) dibagi kuadrat tinggi badan 

(m) juga merupakan risiko terhadap timbulnya hipertensi. Makin 

besar tubuh makin banyak darah yang dibutuhkan untuk memasok 

oksigen dan makanan ke jaringan tubuh. Ini berarti volume darah 

yang beredar melalui pembuluh darah menjadi meningkat sehingga 

memberi tekanan lebih besar pada dinding arteri. Kelebihan berat 

badan juga meningkatkan frekuensi denyut jantung dan kadar 

insulin dalam darah (Yundini, 2006). 

      Berdasarkan penelitian Sugiharto (2007), menunjukan bahwa 

obesitas (IMT>25) terbukti merupakan faktor risiko terjadinya 

hipertensi dengan nilai p = 0,047, OR= 4,02. Hal ini menunjukan 

bahwa obesitas berisiko terkena hipertensi sebesar 4,02 kali 

dibanding dengan yang tidak obesitas.            

d. Life Style (gaya hidup) 

1) Merokok 

      Hubungan antara rokok dengan peningkatan risiko terjadinya 

penyakit kardiovaskular telah banyak dibuktikan. Selain dari 

lamanya merokok risiko akibat rokok terbesar tergantung pada 

jumlah rokok yang dihisap perhari. Seseorang lebih dari satu pak 

rokok sehari menjadi 2 kali lebih rentan daripada mereka yang tidak 

merokok. Zat-zat kimia beracun seperti nikotin dan karbon 
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monoksida yang diisap melalui rokok, masuk kedalam aliran darah 

dan merusak lapisan endotel pembuluh darah arteri mengakibatkan 

proses asterosklerosis dan hipertensi. 

     Nikotin dalam tembakaulah yang menyebabkan meningkatnya 

tekanan darah setelah hisapan pertama. Seperti zat –zat kimia lain 

dalam asap rokok,  nikotin diserap oleh pembuluh-pembuluh darah 

amat kecil didalam paru-paru dan diedarkan ke aliran darah. Hanya 

dalam beberapa detik nikotin sudah mencapai otak, otak bereaksi 

terhadap nikotin dengan memberi sinyal pada kelenjar adrenal untuk 

melepas epinefrin (adrenalin). Hormon yang kuat ini akan 

menyempitkan pembuluh darah dan memaksa jantung untuk 

bekerjalebih berat karena tekanan yang tinggi. 

      Setelah merokok dua batang saja maka baik tekanan sistolik 

maupun distolik akan meningkat 10 mmHg. Rokok mengandung 

nikotin sebagai penyebab ketagihan yang akan merangsang jantung, 

saraf, otak dan organ tubuh lainnya. Bekerja tidak normal, nikotin 

juga merangsang pelepasan adrenalin sehingga meningkatkan 

tekanan darah, denyut nadi dan kontraksi otot jantung (Hadi, 2010). 

2)  Minum Alkohol 

      Mengkonsumsi alkohol dalam jumlah besar dapat mengganggu 

dan merusak beberapa organ salah satu diantaranya hati. Fungsi hati 

akan terganggu sehingga mempengaruhi kinerja dan fungsi jantung 

yang mengakibatkan hipertensi. Alkohol juga dapat merasang 
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dilepaskannya hormon epineprin atau  adrenalin yang membuat 

arteri menciut dan menyebabkan penimbunan air dan natrium  

(Rusdi, 2009). 

3) Pemakaian obat tertentu 

       Faktor terjadinya hipertensi karena faktor obat-obatan pada 

dasarnya lebih potensial dialami kaum perempuan, terutama mereka 

yang mengkonsumsi obat-obatan kontrasepsi oral. Konsumsi 

kontrasepsi oral (Pil) dapat berisiko terjadinya perubahan 

metabolisme lemak (lipid darah). Efek ini tergantung jenis dan dosis 

hormon dalam kontrasepsi oral bila esterogen berefek lebih baik 

karena menaikan HDL (kolesterol baik) dan menurunkan LDL 

(kolesterol buruk). Progestinnya mempunyai efek berlawanan 

dengan esterogen kejadian tekanan darah tinggi (Santoso, 2010). 

      Beberapa obat-obatan dibawah ini juga bisa menyebabkan 

hipertensi baik secara langsung maupun tidak langsung antara lain : 

Tabel :  2.2 

Jenis Obat-Obatan Yang Bisa Menyebabkan Hipertensi Yang Dapat 

Di Identifikasi 

Penyakit Obat 

 Penyakit Ginjal Kronis 

 Hiperaldosteronisme primer 

 Penyakit renovaskular 

 Sindroma Cushing 

 Pheochromocytoma 

 Koarktasi aorta 

 Penyakit tiroid atau 
paratiroid 

 

 Kortikosteroid, ACTH 

 Estrogen (biasanya pil KB dg 
kadar estrogen tinggi) 

 NSAID, cox-2 inhibitor 

 Fenilpropanolamine dan 
analog 

  Cyclosporin dan tacrolimus 

  Eritropoetin 

  Sibutramin 

 Antidepresan (terutama 
venlafaxine) 

NSAID:non-steroid-anti-inflammatory-drug,ACTH: drenokortikotropik hormone 
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(Dirjen dan Ditjen Kefarmasian Depkes RI, 2006) 

2. Faktor Individu 

a. Riwayat Keturunan 

      Keluarga yang anggotanya mempunyai sejarah penyakit darah 

tinggi, kardiovaskuler dan diabetes, maka penyakit itu juga akan 

menurun keanak-anaknya (Rusdi, 2009). 

b. Usia 

       Bertambahnya usia menyebabkan kelenturan atau elastisitas 

pembuluh darah semakin berkurang. Ketika denyut jantung 

meningkat dikarenakan sistim syaraf yang dirangsang oleh 

kebisingan, maka pembuluh darah kurang bisa melebar dikarenakan 

kurang elastisitasnya, sehingga kenaikan tekanan darah akan lebih 

tinggi. Tekanan darah akan naik terus secara perlahan-lahan seiring 

dengan bertambahnya usia dan akan naik tajam setelah usia 40 

tahun.  Semakin tua usia seseorang maka tekanan sistol semakin 

tinggi (Guyton, 2006).  

      Usia berhubungan dengan tekanan darah, hal ini dibuktikan 

melalui penelitian yang dilakukan Harahap (2008) bahwa usia 

berhubungan signifikan dengan tekanan darah. Ditemukan 

kecenderungan peningkatan prevalensi menurut peningkatan usia 

dan biasanya pada usia  > 40 tahun. Hal ini disebabkan karena 

tekanan arterial yang meningkat sesuai dengan bertambahnya usia, 

terjadinya regurgitasi aorta, serta adanya proses degeneratife, yang 

lebih sering di usia tua.     
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      Hasil penelitian Zulharmans (2014) menunjukan adanya 

hubungan antara kebisingan dengan peningkatan tekanan darah pada 

karyawan bagian produksi PT. Semen Tonasa.  

c.  Jenis Kelamin 

      Pada semua suku, pria mempunyai tekanan darah sistolik dan 

diastolik yang tinggi dibanding wanita dan juga usia pertengahan, 

prevalensi terjadinya hipertensi lebih tinggi pada pria dibanding 

wanita setelah usia 59 tahun. Estrogen sudah dipercaya namun 

belum terbukti mampu menurunkan tekanan darah pada wanita 

muda. Dari data fluktuasi tekanan darah selama kehidupan 

membawa dukungan terhadap hipotesis tersebut, namun kejadiannya 

berhubungan dengan perubahan tekanan darah dari seluruh 

kehidupan sampai tingkat sel endogen terkecil. Wanita post 

menopause dan pria memperlihatkan stress yang besar terhadap 

peningkatan tekanan darah. Usia mempengaruhi peningkatan 

tekanan darah pada wanita yang terbesar pada usia 62 tahun, 

sehingga hilangnya estrogen bukan penyebab utama (Sanif, 2009). 

3.   Faktor Pekerjaan 

a. Lama Paparan 

      Penelitian Zulharmans (2014) menyatakan bahwa ada hubungan 

antara lama paparan dan peningkatan tekanan darah dengan nilai           

P value = 0,028. Semakin lama tenaga kerja terpapar kebisingan 

yang tinggi, maka tenaga kerja tersebut akan mudah mengalami 
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peningkatan tekanan darah. Kebisingan terus-menerus akan 

berakibat pada kenaikan hormon stres yang akan berakibat pada 

meningkatnya denyut jantung sehingga kenaikan tekanan darah 

semakin tinggi (Santoso, 2010). 

b. Masa Kerja 

     Gangguan akibat bising akan mudah dialami oleh tenaga kerja 

dengan masa kerja yang lebih lama, karena semakin lama tenaga 

kerja bekerja pada bagian dengan tingkat kebisingan yang tinggi, 

maka akan semakin tinggi risiko terpapar oleh kebisingan. Hal ini 

didukung dengan studi epidemiologi di Amerika serikat dalam 

Huldani (2012) menyebutkan bahwa masyarakat yang terpapar 

kebisingan, cenderung memiliki emosi tidak stabil.  

           Ketidakstabilan emosi tersebut akan mengakibatkan stress. 

Stress yang cukup lama, akan menyebabkan penyempitan pembuluh 

darah, sehingga memacu jantung untuk memompa darah lebih keras 

sehingga tekanan darah naik. Efek jangka panjang dari kebisingan 

terjadi sampai beberapa jam, hari ataupun lebih lama dan dapat 

terjadi akibat kumulatif dari stimulus yang berulang, efek jangka 

panjang disebabkan pengaruh hormonal (Santoso,2010). 

      Efek ini dapat berupa gangguan homeostatis tubuh karena 

hilangnya keseimbangan simpatis dan para simpatis yang secara 

klinis dapat berupa keluhan psikosomatik akibat gangguan saraf 
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otonom. Serta aktivasi hormon kelenjar adrenal seperti hipertensi, 

distrimia jantung dan sebagainya (Santoso, 2010). 

      Penelitian yang dilakukan adriati (2013) membuktikan adanya 

hubungan yang signifikan pengaruh tingkat  kebisingan terhadap 

perubahan tekanan darah sebelum dan sesudah terpapar kebisingan 

pada petugas dibagian apron, cargo dan security bandara 

Internasional Ahmad Yani Semarang. 

      Penelitian Eni Hastuti (2005) menyatakan bahwa ada hubungan 

yang signifikan antara masa kerja dengan peningkatan tekanan darah 

dengan P value = 0,013 untuk sistol dan P value = 0,045 untuk 

distol. Pekerja dengan masa kerja 10 tahun berisiko kenaikan darah 

sistol sebesar 2.150 kali dan kenaikan darah distol sebesar 1,737 kali 

dibanding  pekerja dengan masa kerja kurang dari atau sama dengan 

10 tahun. 

c. Pemakaian  Alat Pelindung Diri (APD) 

         Alat Pelindung Diri (APD) secara umum merupakan sarana 

yang digunakan untuk pengendalian terhadap faktor risiko di tempat 

kerja. Faktor risiko seperti kebisingan,  APD yang digunakan yaitu 

sumbat telinga dan tutup telinga, untuk mengurangi kebisingan ada 

juga yang menggunakan helm. Sumbat telinga (ear muffs) mampu 

mengurangi kebisingan 8-30 dBA dan tutup telinga (ear plugs)      

25-40 dBA   (Tambunan , 2005). 
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      Penelitian Zulharmans (2014) menunjukan bahwa ada hubungan 

yang signifikan antara penggunaan APD earmuff dengan 

peningkatan tekanan darah pada pekerja dengan nilai P value = 

0,035. 

II.2.7   Mekanisme Peningkatan Tekanan Darah Akibat Paparan Kebisingan 

      Menurut Guyton (2006) kebisingan bernada tinggi sangat 

mengganggu, lebih-lebih yang terputus atau yang datangnya tiba-tiba 

(mendadak) dan tidak terduga dapat menimbulkan reaksi fisiologis berupa 

peningkatan tekanan darah  + 10 mmHg. Rangsangan (stimulasi) 

kebisingan menjadi stresor yang  menyebabkan seseorang menjadi stres, 

respon tubuh terhadap stres menyebabkan sistim syaraf sympatis yang 

bagian dari sistim syaraf otonom yang mengatur fungsi viaseral tubuh 

melakukan  mekanisme pertahanan dari tubuh seperti mengeluarkan 

hormon epineprin dan norepineprin untuk beradaptasi. 

Hormon epineprin dan norepineprin mengatur metabolisme kadar 

gula darah, saat stres kadar gula darah meningkat karena menyiapkan 

energi untuk tubuh beradaptasi sehingga produksi kedua hormon tersebut 

meningkat. Kerja hormon epineprin dan norepineprin mengakibatkan 

denyut jantung meningkat dan terjadi peningkatan tekanan darah ke otot. 
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Gambar 2.6 : Mekanisme peningkatan tekanan darah  akibat paparan 

kebisingan (Guyton, 2006) 

 

 

II.2.8 Kerangka Teori 

      Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dituliskan, peningkatan tekanan 

darah pada pekerja ground handling bisa disebabkan oleh faktor pekerjaan, 

faktor lingkungan , faktor individu dan faktor prilaku dari pekerja itu 

sendiri,  Hal Ini dapat dijelaskan pada gambar 2.7 di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

Sumber Kebisingan Sistim Syaraf Sympatis 

Hormon 

Epineprin dan 

Norepineprin 

Denyut Jantung Lebih cepat 

Peningkatan tekanan Darah 

Stresor 

Stres 

Molekul-molekul epineprin menimbulkan Vasokontriksi pembuluh 

darah arteri sehingga memicu denyut jantung dan kontraksi  jantung 

yang akhirnya bisa meningkatkan tekanan darah. 
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Gambar  2.7:  Kerangka Teori 

Sumber : Guyton (2006), Santoso (2010) ,Tambunan (2005), 

Yundini (2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor Lingkungan 

 Paparan Kebisingan 

 Stres 

 Pola Makan 
- Mengkonsumsi Garam 

- Mengkonsumsi Lemak 

Jenuh 

- Obesitas 

 Gaya Hidup (Life Style) 
- Merokok 

- Minum Alkohol 

- Minum Obat Tertentu 

Faktor Individu 

 Usia 

 Jenis Kelamin 

 Riwayat Penyakit 

Peningkatan 

Tekanan Darah 

Faktor Pekerjaan 

  Masa Kerja 

  Lama Paparan 

  Penggunaan APD 
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BAB III 

KERANGKA  KONSEPTUAL 

 

III.1 Kerangka Konsep 

 

Variabel bebas      Variabel terikat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  : 3.1 
Kerangka Konsep 
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Kebisingan 

Masa Kerja 

Lama Paparan 

 Usia 

Jenis Kelamin 

Peningkatan 

Tekanan Darah  

 
Variabel Pengganggu 

Riwayat Merokok 

Minum Alkhohol 

Minum Obat Tertentu 
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b. riabel Bebas (independent variabel),yaituvariabel yang bila berubah akan 

mengakibatkan perubahan variabel lain. 

 

III.3  Definis Operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 2   Variabel Penelitian 

      Variabel penelitian yang diamati dalam penelitian ini adalah  variabel  

paparan kebisingan dan hubungannya  dengan peningkatan tekanan darah 

pada pekerja ground handling bandara Supadio, sedangkan variabel  

karateristik tidak diamati karena merupakan variabel pengganggu.     

Variabel pengganggu merupakan variabel yang tidak diteliti, namun dapat 

mempengaruhi hasil penelitian karena berhubungan  dengan variabel bebas 

dan variabel terikat dan bukan merupakan variabel antara (Saepudin, 2011). 

a. Variabel Terikat (dependent variabel) yaitu variabel yang nilainya 

tergantung dari nilai variabel lainnya.  

 Variabel terikat dalam penelitian ini adalah peningkatan tekanan darah 

pada pekerja ground handling di bandara Supadio. 

b. Variabel bebas (independent variabel) yaitu variabel yang nilainya 

mempengaruhi variabel lainnya yaitu variabel terikat.  

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah  Paparan Kebisingan. 

c. Variabel Pengganggu (counfonding variabel) yaitu jenis variabel yang 

berhubungan dengan variabel bebas dan variabel terikat, tetapi bukan 

merupakan variabel antara variabel pengganggu dalam penelitian ini adalah 

masa kerja, lama paparan, usia (dikendalikan), jenis kelamin, merokok, minum 

alkohol dan minum obat tertentu. 
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III.3  Definisi Operasional 

No Variabel Definisi 

operasional 

Cara ukur Alat 

ukur 

Hasil 

ukur 

Skala 

Variabel Terikat 

1 Peningkatan 

tekanan 

darah 

Kenaikan 

tekanan darah 

pekerja 

sesudah 

bekerja 

dibandingkan 

dengan 

tekanan darah 

sebelum 

bekerja 

Pengukuran 

langsung 

Tensi 

meter 

mmHg 

 

Rasio 

Variabel Bebas 

1 Paparan 

Kebisingan 

Dosis  suara 

kebisingan dari 

mesin pesawat 

di apron  yang 

diterima 

pekerja groung 

handlingdalam 

waktu 8 jam 

per hari  

Pengukuran 

langsung  

Noise 

Dosi 

meter 

dB(A) Rasio 

Variabel Pengganggu 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masa Kerja Lamanya 

seseorang 

bekerja di 

bandara 

Supadio, baik 

bekerja diPT. 

Gapura 

Angkasa dan 

PT. PTN, 

yang 

terhitung 

pada saat ia 

mulai bekerja 

sampai 

dengan 

sekarang 

Data 

sekunder 

Kuisioner Tahun Rasio 
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2 Usia Lamanya 

orang hidup, 

yang dihitung 

sejak orang 

tersebut 

terlahir 

sampai pada 

waktu 

diakukan 

penelitian ini 

Data 

sekunder 

Kuisioner  Tahun Ratio 

3 Lama 

Paparan 

Lamanya 

seseorang 

berada dekat 

dengan 

sumber 

kebisingan , 

yaitu daerah 

apron dimana 

bunyi mesin 

pesawat saat 

akan take off 

atau landing  

selama 8 jam 

Wawancara Kuisioner Jam Rasio 

4 

 

Jenis 

Kelamin 

gender 

responden 

dikategorikan 

sebagai 

perempuan 

dan laki-laki 

berdasarkan 

kartu tanda 

penduduk 

Data 

Sekunder 

Kuisioner 0 .Laki- 

laki 

1. Pe 

  rem 

puan 

Nominal 

5 Riwayat 

Merokok 

Riwayat 

Responden 

dalam 

mengkonsum

si rokok 

Wawancara Kuisioner 0. Ya 

1. Tidak 

Nominal 

6 Minum 

Alkhohol 

Kebiasaan 

responden 

mengkonsum

si minuman 

beralkhohol 

 

 

Wawancara Kuisioner 0. Ya 

1. Tidak 

Nominal 



49 
 

 
 

 

7 

 

 

Minum 

Obat 

Tertentu 

 

Responden 

sedang 

mengkonsum

si obat 

tertentu 

dalam masa 

pemulihan 

penyakit 

yang 

memiliki efek 

samping 

peningkatan 

tekanan darah  

 

Wawancara 

 

Kuisioner 

 

0. Ya 

1. Tidak 

 

Nominal 

 

III. 4  Hipotesis 

 Hipotesis yang digunakan di penelitian ini hipotesis alternatif (Ha), yaitu:  

“Ada hubungan paparan kebisingan dengan peningkatan tekanan darah 

pada pekerja ground handling di bandara Supadio Pontianak ”. 
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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

IV.1 Desain Penelitian 

      Desain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu desain cross 

sectioanal atau penelitian deskriftif  korelatif karena bermaksud untuk 

mencari hubungan antara satu keadaan variabel dengan keadaan variabel 

lain yang terdapat dalam satu populasi. Penelitian ini bersifat observasional 

dengan studi Analitik dan pengukuran variabel – variabelnya dilakukan 

hanya sekali pada satu saat (Saepudin, 2011). 

      Jika ada dua variabel, maka variabel satu adalah variabel bebas dan 

variabel kedua adalah variabel terikat. Desain penelitian 

korelasional/korelatif dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar4.1: Bagan Penelitian Korelasional (Kuoentjojo, 2009) 

 

IV.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

      Penelitian dilakukan pada bulan Januari 2016 dan berlokasi di area 

apron bandara Supadio Pontianak karena  sumber kebisingan bagi  pekerja 

50 

Variabel Bebas 
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ground handling adalah  di area tersebut dan terpapar kebisingan dari mesin 

pesawat. 

IV.3  Populasi dan sampel 

1. Populasi 

      Populasi dalam penelitian ini adalah pekerja ground handling 

bandara Supadio Pontianak, yang bekerja di lapangan bagian ramp 

hadling (unit yang memberikan pelayanan di area apron) pekerjaannya 

meliputi bongkar muat barang, pelayanan menaikan dan menurunkan 

penumpang dan lain-lain pelayanan di apron, GSE (Ground Suport 

Equipment) yaitu bagian operasional peralatan dilapangan pendukung 

ground handling yang sebagian besar aktifitasnya di area apron , dimana 

sangat dekat dengan sumber bising. Jumlah pekerja dibagian ground 

handling tersebut  berjumlah 60 orang . 

 

2. Sampel 

      Teknik sampling nonprobabilitas, yaitu teknik pengambilan sampel 

yang ditentukan sendiri oleh peneliti. Pengambilan sampel secara 

Puposive Sampling yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara 

memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti     

(Koentjojo, 2009). Penelitian ini adalah total populasi yaitu semua  

pekerja lapangan ground handling dengan kriteria inklusi dan eksklusi. 

      Setelah dilakukan pemilihan sampel berdasarkan inklusi dan eksklusi 

tersebut, maka didapatkan data 3 pekerja ground handling berusia diatas 
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45 tahun dan memiliki riwayat penyakit hipertensi, 3 pekerja berusia 

diatas 45 tahun tidak memiliki riwayat hipertensi dan 2 pekerja memiliki 

riwayat hipertensi meskipun berusia dibawah 45 tahun sehingga jumlah 

pekerja yang yang di eksklusi yaitu 8 orang. Berdasarkan data tersebut, 

maka dari 60 pekerja ground handling, yang bisa menjadi sampel 

penelitian yaitu 52 pekerja ground handling.  

      Kriteria inklusi adalah karateristik umum subjek  penelitian  dari 

suatu populasi  yang terjangkau yang akan diteliti (Kuntjojo, 2009) . 

Adapun kriteria inklusi sebagai responden antara lain: 

1)  Berusia 45 atau dibawah 45tahun  

2)  Bersedia untuk menjadi responden 

3) Sebelum bekerja di bandara Supadio Pontianak tidak memiliki 

riwayat penyakit hipertensi, hal ini diketahui dari wawancara dengan 

responden dan data kesehatan pekerja yang ada pada buku 

pemantauan PTM pada saat dilakukan screening PTM dan data 

kesehatan pekerja dari yang di perusahaan Ground Handling. 

      Kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek 

yang tidak memenuhi kriteria inklusi dari penelitian karena sebab-sebab 

tertentu (Kuntjojo, 2009 ). 

Adapun kriteria eksklusi sebagai responden antara lain: 

1) Berusia diatas 45 tahun  

      Bertambahnya usia menyebabkan kelenturan atau elastisitas 

pembuluh darah semakin berkurang. Ketika denyut jantung meningkat 
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dikarenakan sistim syaraf yang dirangsang oleh kebisingan, maka 

pembuluh darah kurang bisa melebar dikarenakan berkurangnya 

elastisitasnya, sehingga kenaikan tekanan darah akan lebih tinggi.  

      Tekanan darah akan naik terus perlahan-lahan seiring dengan 

bertambahnya usia dan akan naik tajam setelah usia 40 tahun  (Hadi, 

2014 ). Dari 60 pekerja ground handling, yang berusia diatas 45 tahun 

sebanyak 6 orang, Jadi pekerja tersebut tidak bisa menjadi responden 

dalam penelitian ini 

2) Tidak bersedia untuk menjadi responden 

      Pekerja yang akan menjadi responden dalam penelitian ini 

adalah pekerja yang mengisi kuisioner untuk bersedia menjadi 

responden.Bagi pekerja yang tidak bersedia menjadi responden 

tidak dipaksakan.  

3) Sebelum bekerja di bandara Supadio Pontianak pekerja memiliki 

riwayat hipertensi.  

      Responden tidak memiliki riwayat penyakit hipertensi , hal ini 

untuk mengetahui bahwa peningkatan tekanan darah benar-benar 

karena paparan bising di tempat kerja bukan karena riwayat 

penyakit yang sudah ada pada pekerja. Berdasarkan data sekunder 

dari 60 pekerja yang ada, 5 pekerja yang memiliki riwayat 

hipertensi, jadi pekerja yang memiliki riwayat penyakit hipertensi 

tidak termasuk dalam responden penelitian ini. 
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IV.4  Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Langkah-langkah pengumpulan data penelitian yang dilakukan  yaitu : 

a. Tahap Persiapan dan Pengumpulan data Sekunder 

1) Memasukan surat izin pengumpulan data proposal skripsi dari 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak 

kepada General Manager, PT. Angkasa Pura II (Persero) bandara 

Supadio Pontianak dan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.  

2) Setelah ada surat balasan dari General Manager. PT. Angkasa Pura II 

(Persero) Bandara Supadio Pontianak, General Manager PT. Gapura 

Angkasa dan Branch Manager  PT. Pratita Titian Nusantara  langkah 

selanjutnya yaitu menemui bagian administrasi untuk melakukan 

wawancara tentang data pekerja dan survei lokasi penelitian yang 

akan diteliti yaitu situasi di area apron bandara Supadio. 

3) Melakukan Survey awal untuk mengetahui Hubungan Paparan 

Kebisingan Dengan Peningkatan Tekanan Darah Pada Pekerja Ground 

Handling Di Bandara Supadio Pontianak 2015. Melakukan 

pengukuran tekanan darah pada sepuluh pekerja ground handling 

sebelum bekerja dan sesudah bekerja dengan alat 

Sphygomomanometer dan melakukan pengukuran intensitas 

kebisingan di area apron dengan alat Sound Level Meter. 
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b. Tahap Pelaksanaan 

      Pengambilan data primer tentang berbagai aspek yang mempengaruhi 

perubahan tekanan darah dengan cara melakukan pemeriksaan langsung.  

Pengambilan data primer pelaksanaanya dilakukan di masing-masing 

tempat yang telah ditentukan, dengan  pekerja yang bekerja dilingkungan 

apron, yang dipilih sebagai sebagai sampel. Adapun proses meliputi : 

a) Melakukan wawancara langsung dengan menggunakan alat bantu 

kuisioner. 

b) Pemeriksaan tekanan darah sebelum dan sesudah bekerja pada pekerja 

ground handling untuk mengetahui perubahan tekanan darah sebelum 

kerja dan sesudah kerja.Tekanan darah ini diukur dalam satuan mmHg 

dengan alat yang dinamakan Tensimeter Digital  

(Sphygomomanometer). Adapun cara mengukur tekanan darah 

responden adalah sebagai berikut : 

 Balutkan selubung tensimeter digital pada bagian tengah lengan 

respoden sekitar 3 cm dari bagian lekuk siku bagian dalam dan 

pastikan selubung telah dibalutkan dengan kencang namun tidak 

terlalu kencang karena bisa mempengaruhi pembacaan tensimeter 

digital. 

 Tekan tombol power untuk menyalakan tensimeter digital. Jika 

prosesnya benar maka perlahan-lahan selubung akan mengembang 

dan setelah mencapai tekanan yang ditentukan perlahan-lahan 

selubung akan mengempes antara 2 sampai 5 mmHg/detik. Semua 
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ini akan ditunjukan dilayar tesimeter. Angka yang lebih tinggi 

merupakan tekanan systole atau tekanan ketika jantung 

berkontraksi dan angka yang lebih rendah merupakan tekanan 

diastole atau tekanan ketika jantung berelaksasi. 

 Hasil Pengukuran tekanan darah sebelum bekerja dan tekanan 

darah sesudah bekerja, dikurangkan maka didapatkan nilai 

selisihnya. Nilai selisihnya itulah peningkatan tekanan darah 

responden setelah terpapar kebisingan diarea apron. 

c) Pengukuran Paparan kebisingan pada pekerja ground handling di 

lingkungan kerja Bandara Supadio Pontianak dengan menggunakan 

alat Noise Dose Meter. Pengukuran dilakukan pada saat pekerja 

ground handling melakukan pekerjaannya di are apron. Adapun cara 

pengukurannya adalah sebagai berikut : 

 Siapkan Noise Dosimeter arahkan ke sumber suara setinggi telinga 

agar dapat menangkap kebisingan, jepitkan alat penjepit noise 

dosimeter ke baju responden yang dekat dengan telinga (kerah 

baju). 

 Hidupkan alat dengan menekan tombol berwarna hijau. Ketika 

noise dosimeter dihidupkan, display menunjukan dose criteria 

level(LC), thresh level dan perhitungan kebisingan. 

 Pengukuran kebisingan yang diterima responden dimulai dari 

tempat kerja di ruang pengiriman bagasi penumpang sebagai titik 

awal kemudian dilanjutkan empat titik berikutnya di area apron. 
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Kemudian kelima titik tersebut diambil rata-ratanya, maka 

didapatkan rata-rata nilai paparan kebisingan yang diterima 

responden. 

 Untuk mematikan pengukur  tekan tombol hijau hingga display 

menunjukan penurunan dari 3 dB hingga 0 dB dan mati secara 

otomatis. 

c. Tahap Penyelesaian 

1) Pengolahan  data dilakukan dengan bantuan komputer dan data yang 

terkumpul dalam penelitian ini dianalisis secara univariat dan bivariat .  

2) Penyusunan dan konsultasi kepada pembimbing 

3) Penyebarluasan laporan penelitian diberikan kepada pihak yang 

berkepentingan. 

2. Instrumen Pengumpulan Data 

a. Alat Tulis 

Adalah alat yang digunakan untuk mencatat, melaporkan hasil penelitian. 

Alat tersebut adalah pulpen, kertas, pensil dan komputer. 

b. Kuisioner Terstruktur 

Adalah alat yang digunakan untuk mewawancarai, dalam rangka 

mengumpulkan data penelitian. 

c. Noise Dosimeter 

Adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran, guna 

mengetahui paparan kebisingan yang diterima pekerja ground handling 

dilingkungan kerja Bandara Supadio Pontianak. 
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d. Sphygomomanometer 

      Alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran tekanan darah guna 

menentukan peningkatan tekanan darah sebelum kerja dan sesudah kerja . 

IV.5  Teknik Pengolahan dan Penyampaian Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

a. Data Primer 

      Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber  asli .  

Sumber asli disini diartikan  sebagai sumber pertama dari mana data 

tersebut diperoleh (Kandari, 2010). Data primer yang dibutuhkan pada 

penelitian ini diambil dengan pengukuran langsung  (pengukuran tekanan 

darah sebelum dan sesudah kerja serta pengukuran paparan kebisingan) 

dan wawancara serta pengisian kuisioner untuk mengetahui data 

reponden seperti nama responden, umur, jenis kelamin, riwayat penyakit 

hipertensi, masa kerja, lama paparan, riwayat merokok,  minuman 

beralkohol, minum obat-obatan tertentu dan pemakaian APD saat kerja. 

b. Data Sekunder 

      Data sekunder yang digunakan sebagai data pendukung dan 

pelengkap dari data primer yang ada relevansinya dengan keperluan 

penelitian ini adalah data yang diperoleh  dari data Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Kelas II Pontianak,  PT. Angkasa Pura II Cabang Pontianak, 

PT. Gapura Pontianak dan PT. Pratita Titian Nusantara (PTN) Pontianak. 

Data yang dimaksud yaitu data Pegawai dari masing-masing Perusahaan.  
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      Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap perusahaan 

ground handling dan petugas PTM KKP Pontianak Wilayah Kerja 

Supadio, maka didapatkan data sebagai berikut : 

1) jumlah pekerja ground handling yang bekerja di bagian lapangan  

yaitu 60 orang dengan rincian 25 orang dari PT Gapura Angkasa dan 

35 orang dari PT. PTN.  

2) Data Deteksi Dini terhadap Penyakit Tidak Menular dari Kantor 

Kesehatan Pelabuhan Pontianak wilker Supadio. Data tersebut 

berupa data kesehatan pekerja bandara Supadio yang mengikuti 

kegiatan secreening Penyakit Tidak Menular (PTM). Berdasarkan 

data dari 60 pekerja ground handling, yang mempunyai riwayat 

penyakit hipertensi berjumlah 5 orang.  

3) Data kualitas lingkungan Tempat-Tempat Umum, gedung dan 

bangunan wilayah Bandara Supadio didapatkan data kebisingan di 

wilayah apron yaitu 86dB – 100,2dB. 

2. Pengolahan dan penyajian data  

      Teknik pengolahan dan penyajian data merupakan bagian yang 

menjelaskan tentang proses pengolahan data secara berurutan sesuai dengan 

tahapan pengolahan  serta menjelaskan tentang metode penyajian data 

penelitian. Pengolahan  data dilakukan dengan bantuan komputer. Kegiatan 

dalam proses pengolahan data adalah : (Saepudin, 2011). 

a. Melakukan editing 

Dalam editing ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni : 
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1) Memeriksa kelengkapan data 

     Adalah memeriksa apakah semua pertanyaan yang diajukan telah 

lengkap jawabanya atau tidak.  Jika ditemukan bagian – bagian yang 

tidak ada datanya, tentu akan menyulitkan pengolahan  nantinya. 

2) Memeriksa kesinambungan data 

     Adalah memeriksa apakah semua data berkesinambungan  atau 

tidak,  dalam arti tidak ditemukan data atau keterangan yang 

bertentangan antara satu dan lainnya. Jika ditemukan keterangan yang 

bertentangan tentu akan menyulitkan penganalisisan selanjutnya. 

3) Memeriksa keseragaman data 

      Adalah memeriksa apakah ukuran yang dipergunakan dalam 

mengumpulkan data telah seragam atau tidak. Jika ukuran ini  tidak 

sama tentu  akan menghasilkan analisis yang salah. 

b. Melakukan coding 

      Setelah editing langkah selanjutnya yang ditempuh ialah melakukan 

koding. Koding dipandang perlu karena data yang terkumpul banyak 

macamnya. Setiap responden akan memberikan jawaban tersendiri 

tergantung dari pengetahuan, sikap serta perilakunya terhadap materi 

pertanyaan yang dianjurkan.  

c. Mengelompokkan  Data (Tabulating) 

Setelah editing dan koding  dilakukan, langkah selanjutnya ialah 

mengelompokkan data tersebut ke dalam suatu label tertentu, sesuai   

sifat-sifat yang dimilikinya, sesuai dengan tujuan penelitian.  Tabel yang 



61 
 

 
 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah tabel sederhana yaitu 

memberikan gambaran tentang distribusi satu sifat (variabel) saja dan 

tabel silang yaitu menyajikan data lebih dari satu variabel penelitian,  

tabel ini lazim dipergunakan untuk melihat hubungan antara satu variabel 

dengan variabel lainnya.  

IV.6 Teknik Analisis Data  

      Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan bantuan  program 

aplikasi statistik. Analisis  yang digunakan  untuk menganalisis data-data 

dilakukan secara Univariat dan Bivariat, (Saepudin, 2011). 

1. Analisis Univariat 

      Merupakan penyajian data secara deskriptif yang hanya 

mempersoalkan satu variabel yang dalam penyajian berbentuk tabel 

distribusi frekuensi dan analisa presentase. Analisis Univariat adalah 

analisis yang dilakukan dengan mendeskripsikan   variabel bebas dari 

lingkungan fisik yaitu kebisingan dengan variabel terikat yaitu 

peningkatan tekanan darah.  

2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat adalah analisis yang digunakan untuk melihat 

hubungan antara variabel bebas yaitu paparan kebisingan dan variabel 

terikat berupa peningkatan tekanan darah pada pekerja ground handling 

di bandara Supadio Pontianak. Uji statistik yang digunakan adalah   

Chi-square dengan tingkat kepercayaan atau alpha (α) 5% atau 

0,05.Untuk melihat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. 
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Bila nilai p value  ≤ 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak artinya ada 

hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, bila nilai p value > 

0,05 maka Ha ditolak dan Ho diterima artinya tidak ada hubungan 

antara variabel bebas dan variabel terikat.  


