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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia membutuhkan lingkungan yang nyaman (comfort) untuk 

kelangsungan hidup dan melakukan aktivitas kesehariannya di lingkungan 

permukiman masing-masing. Salah satu faktor yang sangat penting bagi 

kenyamanan tersebut ialah kenyamanan pendengaran (sound comfort). Agar 

kenyamanan pendengaran tercipta maka kebisingan di lingkungan 

permukiman harus diminimalisir. Isu lingkungan di kawasan 

perumahan/permukiman diantaranya adalah pencemaran udara dan 

kebisingan. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2010) menyatakan 

bahwa sumber kebisingan yang dominan ada di lingkungan 

perumahan/permukiman berasal dari aktivitas lalu lintas kendaraan 

bermotor. Kebisingan juga dapat disebabkan oleh aktivitas benda seperti 

kipas angin, gergaji, suara tembakan, meriam, suara mesin penggiling pasdi, 

kompresor pada tambal ban, pesawat udara, dsb. 

Kebisingan merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan 

suatu bunyi yang tidak diinginkan, termasuk bunyi yang merupakan efek 

samping dari kegiatan-kegiatan seperti kegiatan industri dan transportasi. 

Pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI 

No.48/MENLH/PER/XI/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan, 

kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan 

dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan 

kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Definisi lainnya yang 
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tercantum pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 13 

Tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di 

Tempat Kerja menyebutkan bahwa kebisingan merupakan bunyi yang tidak 

diinginkan dari sebuah usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu 

yang dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Menurut Griefhan dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Kalamang (2013) menegaskan bahwa 

umumnya masalah yang timbul akibat kebisingan ialah gangguan 

komunikasi dan gangguan tidur. Kebisingan dapat ditemukan pada berbagai 

tempat dan ketergangguan merupakan salah satu reaksi yang paling banyak 

dikeluhkan serta dapat mengakibatkan masalah mental dan kesehatan fisik.  

Dampak kebisingan di suatu daerah besar pengaruhnya bagi 

kesehatan dan kenyamanan hidup masyarakat, hewan ternak maupun satwa 

liar dan dapat menyebabkan gangguan terhadap ekosistem alam. Dampak 

kebisingan yang tidak memenuhi ambang batas dapat berupa gangguan 

penurunan kualitas lingkungan hidup yang dialami oleh permukiman di 

sepanjang tepi jalan. Dalam jangka waktu pendek efek gangguan ini tidak 

akan berpengaruh bagi fisiologis manusia yakni fungsi pendengaran. 

Namun menurut Surjono (2012) dalam jangka waktu panjang, gangguan 

tersebut akan menyebabkan menurunnya fungsi dari pendengaran serta 

gangguan berupa psikologis penduduk yang tinggal di kawasan tersebut, 

seperti mudah marah atau susah tidur serta menyebabkan stress, sakit 

kepala, peningkatan tekanan darah dan dapat menurunkan prestasi kerja.  
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Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada hari 

Minggu, 16 November 2020 menggunakan aplikasi Sound Meter di gawai 

peneliti dan didapatkan nilai kebisingan rata-rata 78 dB dengan kebisingan 

minimal 63 dB dan maksimal 101 dB. Dilakukan pengecekan untuk kedua 

kalinya menggunakan alat sound level meter pada Selasa, 24 November 

2020 dan didapat nilai kebisingan sebesar 68.27 dB. Sedangkan Keputusan 

Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 Tahum 1996 tentang Baku 

Tingkat Kebisingan menyebutkan bahwa tingkat kebisingan yang 

diperbolehkan di lingkungan permukiman hanya sebesar 55 dB. 

Peneliti memilih lokasi di Jl. Daendeles Pantai Selatan, Desa 

Glagah, Temon karena merupakan salah satu kawasan yang berpotensi 

terpapar kebisingan akibat lalu lintas, berbatasan langsung dengan Bandara 

Yogyakarta International Airport bagian timur sehingga memungkinkan 

terdampak kebisingan yang disebabkan oleh aktivitas pesawat udara, 

terdapat banyak rumah yang berada di pinggir jalan dan berbatasan 

langsung dengan jalan, lebar jalan yang relatif sempit yaitu 7.5 meter untuk 

2 arah sehingga jarak kendaraan yang melintas dengan rumah warga hanya 

berkisar antara 3-6 meter serta jumlah kendaraan yang melintas relatif 

banyak dengan laju kecepatan yang tinggi sehingga memungkinkan adanya 

kebisingan yang dapat melampaui ambang batas baku mutu kebisingan di 

permukiman yaitu 55 dB. Sedangkan kawasan permukiman memerlukan 

kondisi yang tenang dan terhindar dari efek suara yang diakibatkan oleh 

aktivitas transportasi maupun aktivitas lainnya yang dapat menimbulkan 
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efek suara yang mengganggu. Laju lalu lintas yang tinggi disebabkan karena 

pada wilayah studi merupakan salah satu jalan provinsi yang ada di 

Kabupaten Kulon Progo yang memiliki fungsi menghubungkan ibukota 

provinsi dengan ibu kota kabupaten maupun ibukota kabupaten dengan 

ibukota kabupaten dan Jl. Daendeles Pantai Selatan juga merupakan Jalur 

Pantai Selatan yang membentang sepanjang Pantai Selatan Jawa mulai dari 

Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur sehingga 

jalan tersebut merupakan salah satu jalur yang sering digunakan untuk 

mobilitas antar kota di Pulau Jawa, baik kendaraan pribadi, bis, maupun truk 

angkutan barang berat, ditambah proses pembangunan Bandara Yogyakarta 

International Airport masih berjalan sehingga menambah jumlah kendaraan 

berat yang melintasi Jalan Daendeles Pantai Selatan, Desa Glagah, Temon, 

Kabupaten Kulon Progo.  

Dengan adanya potensi sumber bising pada permukiman di sekitar 

Jl. Daendeles Pantai Selatan, Desa Glagah, Temon, Kabupaten Kulon Progo 

maka perlu dilakukannya penelitian terhadap intensitas kebisingan pada 

lingkungan permukiman tersebut. Penelitian ini menghasilkan kajian yang 

menjelaskan secara deskriptif tentang intensitas kebisingan di permukiman 

Jl. Daendeles Pantai Selatan, Desa Glagah, Temon, Kabupaten Kulon 

Progo. Kegiatan penelitian ini sekaligus menjadi suatu langkah evaluasi dan 

menghasilkan data yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan 

program peningkatan kualitas kesehatan lingkungan terutama dalam bidang 

kebisingan.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang dan identifikasi masalah tersebut dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana intensitas kebisingan 

pada permukiman warga di Jl. Daendeles Pantai Selatan, Desa Glagah, 

Temon, Kabupaten Kulon Progo?” 

C. Tujuan Penelitian 

Mengetahui intensitas kebisingan pada permukiman warga di Jl. Daendeles 

Pantai Selatan, Desa Glagah, Temon, Kabupaten Kulon Progo. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan 

pengetahuan dan sumber informasi baru tentang intensitas kebisingan 

pada permukiman warga. 

2. Bagi Pemerintah Desa Glagah 

Mendapatkan informasi mengenai intensitas kebisingan pada 

permukiman warga di Jl. Daendeles Pantai Selatan, Desa Glagah, 

Temon, Kabupaten Kulon Progo sehingga dapat dijadikan acuan dalam 

pembentukan kebijakan baru. 

3. Bagi Masyarakat 

Mendapatkan informasi tentang intensitas kebisingan pada permukiman 

warga di Jl. Daendeles Pantai Selatan, Desa Glagah, Temon, Kabupaten 

Kulon Progo. 

 

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta



6 

 

 

 

4. Bagi Peneliti 

Mendapatkan informasi tentang intensitas kebisingan pada permukiman 

warga Jl. Daendeles Pantai Selatan, Desa Glagah, Temon, Kabupaten 

Kulon Progo dan penelitian ini merupakan salah satu persyaratan 

kelulusan yang harus dipenuhi. 

E. Ruang Lingkup 

1. Lingkup keilmuan 

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu kesehatan lingkungan 

khususnya dalam bidang Penyehatan Permukiman dengan sub bidang 

Kebisingan di Area Permukiman. 

2. Lingkup materi 

Materi penelitian ini meliputi pengukuran intensitas kebisingan pada 

permukiman warga di Jl. Daendeles Pantai Selatan, Desa Glagah, 

Temon, Kabupaten Kulon Progo. 

3. Objek penelitian  

Objek penelitian ini adalah intensitas kebisingan pada permukiman 

warga di Jl. Daendeles Pantai Selatan, Desa Glagah, Temon, Kabupaten 

Kulon Progo. 

4. Waktu penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari-Februari 2021. 

5. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada permukiman warga di Jl. Daendeles 

Pantai Selatan, Desa Glagah, Temon, Kabupaten Kulon Progo.  
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F. Keaslian Penelitian 

Tabel 1. Keaslian Penelitian 

No 
Judul 

Penelitian 
Peneliti Tahun Perbedaan Hasil 

1 2 3 4 5 6 

1 Dampak 

Kebisingan 

Lalu Lintas 

Terhadap 

Permukiman 

Kota (Kasus 

Kota Surakarta)  

Widi 

Suroto 

2010 Perbedaan 

variabel 

yang diteliti, 

lokasi serta 

waktu 

Intensitas 

kebisingan di 3 

lokasi yang 

diteliti melebihi 

batas yang 

diperbolehkan 

menurut ISO 

R-2006 

2 Analisis 

Kebisingan 

Akibat 

Aktivitas 

Transportasi 

pada Kawasan 

Permukiman Jl. 

Sutorejo - Jl. 

Muyorejo, 

Surabaya 

Handy 

Febri 

Satoto 

2018 Perbedaan 

metode 

penelitian, 

variabel dan 

lokasi 

Nilai 

kebisingan 

pada daerah 

yang diteliti 

melebihi 

ambang batas, 

yaitu untuk Lsm 

ekuivalen 

maksimal 74,98 

dBA dan Lsm 

ekuivalen 

minimal 72.04 

dBA 

3 Studi Intensitas 

kebisingan Lalu 

Lintas Pada 

Area Sempadan 

Bangunan 

(Studi Kasus: 

Jl. Poros Maros 

– Makassar 

KM 5, 

Maccopa)  

 

Mohamma

d Imran 

2013 Perbedaan 

metode 

penelitian, 

variabel dan 

lokasi 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa kuat 

bunyi pada area 

sempadan 

berkisar 102,5 

dBA dan dalam 

bangunan yang 

terdekat dengan 

dinding terluar 

berkisar 72.3 

dBA 
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1 2 3 4 5 6 

4 Analisis 

Pengaruh 

Intensitas 

kebisingan dan 

Getaran Kereta 

Api Terhadap 

Tekanan Darah 

Ibu Rumah 

Tangga di 

Permukiman 

Pinggiran Rel 

Kereta Api Jl. 

Ambengan, 

Surabaya 

Novi Dwi 

Ira 

Suryani 

2015 Perbedaan 

metode 

penelitian, 

variabel dan 

lokasi 

Rata-rata 

intensitas 

kebisingan lalu 

lintas kereta api 

di permukiman 

pinggiran rel 

kereta api Jl. 

Ambengan 

Surabaya 

sebesar 70.73 

dBA 

5 Pemetaan 

Intensitas 

kebisingan di 

Pemukiman 

Sekitar Rel 

Kereta Api 

Kecamatan 

Gondokusuman 

Dhanty 

Prihatinin

gsih 

2019 Perbedaan 

metode 

penelitian, 

variabel dan 

lokasi 

Nilai Lsm 

tertinggi 

sebesar 76.57 

dBA diperoleh 

pada minggu 

kedua 

pengukuran 
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