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BAB 1 

1 PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

Lingkungan kerja dalam suatu industri, di mana terdapat tenaga-tenaga 

kerja di dalamnya tanpa disadari memiliki bahaya, baik secara langsung maupun 

tidak langsung bagi keselamatan dan kesehatan pekerja. Bahaya-bahaya tersebut 

dapat diklasifikasikan sebagai bahaya kimia, radiasi, dan salah satunya adalah 

kebisingan. Kebisingan merupakan timbulnya bunyi yang tidak dikehendaki 

sehingga dapat mengganggu atau membahayakan kesehatan (Ferdianta G., 2013). 

Tingkat kebisingan yang tinggi dapat menimbulkan gangguan pada pekerja yang 

berada di dekatnya diantaranya gangguan fisiologis, psikologis, komunikasi dan 

pendengaran (Kholik, 2012). Kebisingan ini dapat timbul karena adanya getaran 

atau vibrasi pada komponen yang ada dalam suatu mesin. 

Pada umumnya, kebisingan yang terjadi dalam suatu industri merupakan 

kebisingan kontinyu yang disebabkan mesin yang beroperasi secara terus-

menerus. Mesin-mesin produksi yang berada di suatu industri kebanyakan 

memiliki tingkat kebisingan yang melebihi Nilai Ambang Batas (NAB). Tingkat 

kebisingan suatu mesin dalam industri dapat dibandingkan dengan NAB yang 

telah ditetapkan pada keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan 

Koperasi No. 51/Men/1999, tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan, yaitu 85 dB 

(A) per 8 jam (Istiningsih, 2014). Untuk melindungi dan mencegah timbulnya 

gangguan-gangguan tersebut dapat dilakukan dengan mengaplikasikan 

pengendalian secara teknis pada sumber bising dalam industri.  

Adapun penelitian-penelitian terkait dengan kebisingan yang telah 

dilakukan, dimana hasil dari penelitian-penelitian tersebut menunjukkan tingkat 

kebisingan yang cukup tinggi dan membutuhkan pengendalian pada sumber 

bising, khususnya di area industri. Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh 

Ibnu Hajar dan Sudirman menunjukkan bahwa tingkat kebisingan yang dihasilkan 

oleh mesin pembangkit telah melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) dan 

menggangu aktivitas pekerjaan operator sehingga dapat menimbulkan gangguan 
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fisiologis seperti merasa tidak nyaman dan gangguan pendengaran. Oleh karena 

itu, penulis memberikan saran dengan adanya penggunaan Alat Pelindung Telinga 

(APT) bagi operator dan mengisolasi sumber kebisingan (Hajar, 2013). 

Permasalahan terkait kebisingan tidak hanya berlaku pada lingkup industri saja, 

seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Indra Bagus Aji Pangestu. Dalam 

penelitian tersebut, penulis mendesain ulang ruangan dengan mengganti material 

pada permukaan dalam ruangan. Dengan penggantian material tersebut 

percakapan dan musik dalam ruangan tersebut semakin baik (Pangestu, 2014). 

Selain itu, terdapat penelitian terdahulu yang menunjukkan jika tingkat kebisingan 

mesin di area turbin generator melebihi NAB dan dapat mengganggu pendengaran 

jika terpapar terus menerus, bahkan dapat mengakibatkan kerusakan pada 

pendengaran. Penelitian ini dilakukan oleh Indhiyar Febryan Istiningsih. Hasil 

pengukuran dalam penelitian tersebut menyebutkan tingkat kebisingan tertinggi di 

area turbin generator, yaitu pada lantai III sebesar 97,6 dB (A), lantai II sebesar 

91,5 dB (A), sedangkan pada lantai I sebesar 91,6 dB (A). Tingginya nilai 

kebisingan tersebut mengakibatkan penulis memberikan rekomendasi yang perlu 

dilakukan, yaitu memasang enclosure dengan menggunakan bahan plywood. 

Perancangan enclosure yang dilakukan dapat mereduksi tingkat kebisingan 

sebesar ± 15 dB (Istiningsih, 2014). 

Permasalahan terkait kebisingan merupakan permasalahan penting 

mengenai kesehatan tenaga kerja, maka dalam penulisan Tugas Akhir ini akan 

dilakukan penelitian untuk pengendalian tingkat kebisingan di unit steam turbine 

blok I – PLTGU PT PJB UP Gresik. Steam turbine merupakan salah satu 

komponen yang berfungsi untuk mengekspansi uap sehingga menghasilkan energi 

mekanis untuk menggerakkan generator. Saat ini secara fisik upaya yang terlihat 

pada unit steam turbine blok I – PLTGU PT PJB UP Gresik adalah sebatas 

meletakkan papan informasi pada area bising. Dalam papan tersebut hanya 

terdapat simbol kebisingan dengan tulisan “90 dB” saja. Untuk peraturan-

peraturan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) atau Alat Pelindung Telinga 

(APT) pada area bising pun belum tersedia.  

Berdasarkan kondisi fisik yang terdapat di unit steam turbine blok I – 

PLTGU PT PJB UP Gresik dan tingkat kebisingan di area turbin yang cukup 
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tinggi pada penelitian terdahulu, maka pada penelitian ini dilakukan upaya 

pengendalian kebisingan di unit steam turbine blok I – PLTGU PT PJB UP Gresik 

dengan membuat perancangan enclosure sehingga dapat mereduksi tingkat 

kebisingan dan menunjang keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di unit steam 

turbine blok I – PLTGU PT PJB UP Gresik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pemetaan kebisingan yang terjadi di unit steam turbine blok I – 

PLTGU PT PJB UP Gresik?  

2. Bagaimana perancangan enclosure yang dapat dilakukan dalam mereduksi 

kebisingan yang terjadi di unit steam turbine blok I – PLTGU PT PJB UP 

Gresik? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, didapatkan tujuan dari penelitian ini 

adalah dapat mengetahui titik kebisingan tertinggi dan persebaran kebisingan 

berdasarkan pemetaan kebisingan sehingga dapat memberikan pertimbangan 

untuk merancang enclosure di unit steam turbine blok I – PLTGU PT PJB UP 

Gresik, supaya tingkat kebisingan yang dihasilkan sama dengan atau tidak 

melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) yang tertera pada keputusan Menteri Tenaga 

Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi No. 51/Men/1999, tentang Baku Mutu Tingkat 

Kebisingan. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini berfokus pada kebisingan kontinyu di unit steam turbine blok I 

– PLTGU PT PJB UP Gresik. 

2. Pemetaan kebisingan dan perancangan dari enclosure menjadi luaran dari 

penelitian ini. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai upaya mereduksi tingkat 

kebisingan yang ditimbulkan sehingga dapat melindungi para pekerja dari bahaya 

gangguan kesehatan. 

 


