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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Kebisingan akibat penggunaan mesin-mesin, alat-alat transportasi  

berat, dan lain sebagainya semakin  dirasakan mengganggu dan dapat 

memberikan dampak pada kesehatan (Arifiani, 2004). Alat-alat 

transportasi bermesin baik udara, laut, maupun darat digunakan untuk 

membantu mobilitas manusia dalam melaksanakan tugasnya (Wardhana, 

2004). Namun, pemanfaatan teknologi untuk memenuhi kebutuhan 

manusia yang semakin kompleks, ternyata menimbulkan berbagai masalah 

lingkungan. Pertambahan transportasi yang pesat ini akan menimbulkan 

hasil sampingan berupa bising (Soekarman, 2002).  

Dengan perkembangan dunia penerbangan dan mobilitas manusia 

serta barang yang semakin tinggi, maka fungsi bandar udara menjadi 

semakin penting (Wirosoekarto, 1995). Bandar udara sebagai tempat  

pertemuan segala aktivitas penerbangan merupakan salah satu sumber 

yang berpotensi dalam mencemari udara terutama dalam hal kebisingan. 

Akibatnya kebisingan semakin mengganggu dan memberikan dampak 

pada kesehatan (Lowrey, 2007). 

Bising yang terdapat di  bandar udara terutama berasal dari mesin 

pesawat jet yang mempunyai frekuensi tinggi dan intensitas besar, yaitu 

90-110 dB atau lebih. Bunyi  dari pesawat jet yang lepas landas akan  
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memecahkan telinga orang yang berada di dekat landasan pacu (Natalial, 

2003). Beberapa gejala yang dirasakan manusia akibat kebisingan 

terutama intensitas tinggi adalah pada sistim kardiovaskular, antara lain 

takikardi, denyut jantung dan tekanan darah meninggi dilanjutkan dengan 

penyempitan otot pembuluh darah (Setiorini, 2007). 

Kebisingan akibat suara keras yang ditimbulkan pesawat, akan 

mengganggu proses fisiologis jaringan otot dalam tubuh manusia dan akan 

memicu emosi menjadi tidak stabil. Ketidakstabilan emosi tersebut 

mengakibatkan seseorang mudah mengalami stres, apalagi jika ditambah 

dengan penyempitan pembuluh darah, maka dapat memacu jantung untuk 

bekerja lebih keras memompa darah ke seluruh tubuh. Dalam waktu yang 

lama, tekanan darah akan mengalami kenaikan (Natalial, 2003). 

Menurut penelitian Rosendlud, peningkatan prevalensi hipertensi 

terjadi pada penduduk yang bermukim di sekitar Bandar Udara Stockholm. 

Prevalensi hipertensi penduduk pada daerah paparan bising di atas 72 dB 

adalah 20%, sedangkan pada daerah dengan paparan bising  di bawah 55 

dB adalah 14% (Flemming, 2001).  

Hasil penelitian Sindhusakti (2000) di sekitar Bandara Adi 

Sumarmo, menunjukkan bahwa tingkat kebisingan sebesar 81,04 

WECPNL, getaran sebesar 70-115 dB waktu puncak kegiatan pesawat 

menyebabkan gangguan pendengaran saraf sebesar 58,1 % responden 

penduduk, gangguan tidur 65,1 -72,1 %, dan untuk anak SD kelas III-IV 

usia 9, 10, 11 tahun belum terjadi kenaikan tekanan darah ( harga p > 0,05, 
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Ho diterima). Berdasar latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui 

perbedaan tekanan darah masyarakat akibat paparan bising pesawat udara 

di Bandara Adi Sumarmo Boyolali. 

 B.  Perumusan Masalah  

Apakah ada perbedaan  tekanan darah akibat paparan bising pesawat 

udara pada masyarakat di sekitar Bandara Adi Sumarmo Boyolali ? 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kebisingan pesawat 

udara dan  untuk mengetahui apakah ada perbedaan  tekanan darah akibat 

paparan bising pesawat udara pada masyarakat di sekitar Bandara Adi 

Sumarmo Boyolali. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran dampak kebisingan 

pesawat udara terhadap kesehatan khususnya tekanan darah, sehingga 

menjadi informasi bagi masyarakat dan pemerintah. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai dampak 

lingkungan akibat kebisingan pesawat dan dapat digunakan sebagai bahan 

acuan dalam penyusunan kebijakan atas perluasan landasan sebagai 

bandara internasional. 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 
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a. Bising 

a. Definisi 

Bising adalah semua bunyi yang mengalahkan perhatian, 

mengganggu, atau berbahaya bagi kesehatan sehari-hari (mengganggu kerja, 

istirahat, hiburan atau belajar) (Soemanegara, 1975). Wiyadi (1987) 

mendefinisikan kebisingan menurut batasannya, yaitu suara yang tidak 

diinginkan (tidak dikehendaki) yang sifatnya subyektif dan  dan situasional.  

Sedang menurut Doello (1993) definisi standar bising yaitu setiap bunyi 

yang tidak dikehendaki oleh penerima. 

b. Jenis bising 

Tambunan (2005) menyebutkan bahwa kebisingan diklasifikasikan 

sebagai berikut : 

1) Kebisingan tetap (steady noise) 

a) Kebisingan dengan frekuensi terputus ( discrete frequency 

noise), berupa nada murni, contohnya suara mesin, suara kipas, 

dan sebagainya. 

b) Broad band noise, terjadi pada frekuensi yang lebih bervariasi 

(bukan nada murni). 

 

2) Kebisingan tidak tetap (unsteady noise). 

a) Kebisingan fluktuatif  (fluctuating noise) 

b) Intermittent noise, contohnya kebisingan lalu lintas 

c) Impulsive noise, contohnya suara ledakan senjata api dan alat-
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alat sejenisnya. 

Berdasarkan pengaruhnya terhadap manusia, bising dapat dibagi 

atas:  

1) Bising yang mengganggu (irritating noise). Intensitas tidak terlalu 

keras, misalnya mendengkur. 

2) Bising yang menutupi (masking noise). Merupakan bunyi yang 

menutupi pendengaran yang jelas. Secara tidak langsung bunyi ini 

akan membahayakan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, 

karena teriakan atau isyarat tanda bahaya tenggelam dalam bising 

dari sumber lain.  

3) Bising yang merusak (damaging / injurious noise). Adalah bunyi 

yang intesitasnya melampaui NAB. Bunyi jenis ini akan merusak 

atau menurunkan fungsi pendengaran. (Buchari, 2007). 

Sumber bising utama menurut Doello (1993) diklasifikasikan dalam 

kelompok: 

1) Bising interior; berasal dari manusia, alat-alat rumah tangga, atau 

mesin-mesin gedung. 

2) Bising luar; berasal dari lalu lintas, transportasi, industri, alat-alat 

mekanis yang terlihat dalam gedung, tempat pembangunan 

gedung-gedung, perbaikan jalan, kegiatan olah raga dan lain-lain di 

luar gedung, dan iklan (advertising). 

3) Bising pesawat udara; berasal dari pesawat jet, pesawat supersonik, 

dan helikopter. 
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c. Kebisingan Pesawat Udara 

Bising pesawat udara adalah bunyi yang dihasilkan oleh setiap 

pesawat udara yang sedang beroperasi,memuat penumpang, selama terbang 

atau mendarat. Bising pesawat udara menjadi perhatian penting bagi  

penduduk di sekitar 100 kilometer persegi ( 65 mil-kwadrat) dari 

kebanyakan  bandar udara . Bising pesawat udara adalah  sumber bising 

lingkungan terbesar kedua (setelah bising jalan kendaraan). Selama 

penerbangan komersial menghasilkan sejumlah bising pesawat udara yang 

besar, penerbangan sipil dan operasi militer juga ikut berperan. Bising 

tersebut umumnya diukur dalam satuan Desibel (Flemming, 1996). 

Kokpit, tekanan kabin dan Sistem sirkulasi adalah penghasil 

kebisingan kabin yang utama pada pesawat sipil maupun militer. Akan 

tetapi,  sumber kebisingan  pesawat udara paling signifikan adalah pesawat 

jet komersial yang memakai Auxiliary Power Unit (Unit Daya Bantu. Suatu 

Auxiliary Power Unit  terdiri dari sebuah generator terbang yang digunakan  

pesawat udara untuk memulai menghidupkan mesin  induk, yang umumnya 

dengan angin pompaan, dan untuk menyediakan daya listrik selama pesawat 

udara berada di daratan. Sistem internal pesawat udara yang lain juga 

berperan dalam timbulnya bising, seperti peralatan  elektronik khusus dalam 

beberapa pesawat udara militer (Parliamentary office, 2003). Pesawat udara 

lain yang juga menyebabkan bising yang tak diinginkan dalam daerah kota 

yang berpenduduk banyak adalah pesawat yang tinggal landas dan mendarat 

secara vertikal, misalnya helikopter (Doello, 1993).   
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d. Nilai ambang batas bising pesawat udara 

Kebisingan dari pesawat supersonik meningkat karena perubahan 

mesin jet dari ”piston engined” ke ”turbo prop”, meskipun suara sudah 

menjadi halus tetapi masih bising. Tipe bising pesawat udara yang paling 

serius, adalah adanya gelombang kejutan (shock wave) yang disebut sonic 

boom, produk yang dihasilkan terus-menerus dari pesawat udara yang 

terbang dengan kecepatan supersonik, yaitu di atas sekitar 770 mph (sekitar 

1.230 km per jam). Kecepatan pesawat ini menyebabkan gelombang 

tekanan udara yang menimbulkan gangguan psikis dan kerusakan bangunan 

(Doello, 1993; Sindhusakti, 2000).  

Berdasarkan penelitian H.ising dan B. Kruppa tentang pengaruh 

bising terhadap kesehatan, nilai ambang batas bising pesawat udara 

dijelaskan dalm tabel di bawah ini: 

Tabel 1. Nilai ambang batas bising pesawat udara. 

(20% orang yang 
diwawancarai) Sumber bising : 

Secara 
signifikan 
terganggu          

(pada Lden) 

Sangat amat 
terganggu 
(pada Lden) 

Bising penerbangan pesawat 51 dB(A) 61 dB(A) 
Bising lalu lintas jalan. 57 dB(A) 65 dB(A) 
Bising rel. 63 dB(A) 78 dB(A) 

Sumber : Noise and Health, 2004. 

 

e. Pengukuran kebisingan pesawat udara. 

Pengukuran bising dilakukan di tempat dimana terdapat keluhan, 

atau dimana dilakukan pemantauan secara permanen. Pengukuran harus 

dilakukan di tempat terbuka, berjarak 3 meter dari dinding untuk 
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menghindari pantulan. Tinggi alat ukur sekitar 1,2 meter di atas tanah harus 

dipasang pada statif. Jarak badan, operator dan alat ukur harus cukup jauh 

agar tidak terjadi pantulan (Sukar, 1992). 

Pengukuran kebisingan pesawat udara membutuhkan suatu 

ketelitian . Kebisingan dari sumber lain seperti lalu lintas darat, hujan, dan 

angin dapat mengganggu pengukuran kebisingan pesawat udara. Pantulan 

suara oleh tanah dapat meningkatkan tingkat kebisingan pesawat udara 

sampai 3 dB. Sedangkan angin kencang dan hujan deras menyebabkan hasil 

pengukuran kebisingan pesawat udara menjadi lebih rendah bahkan menjadi 

tidak signifikan (Roosnek, 2005).  

Untuk mendapatkan hasil pengukuran tingkat kebisingan pesawat 

udara yang akurat, diperlukan alat-alat khusus, yang populer adalah Sound 

Level Meter (SLM). Sound Level Meter dilengkapi dengan  beberapa 

tombol ”response level” yaitu SLOW (response rate sebesar 1 miliseconds) , 

FAST (0,125 miliseconds), PEAK (50 miliseconds), dan IMPULSE dengan 

rentang pengukuran tingkat kebisingan antara 35- 130 db(A) (Tambunan, 

2005). 

Untuk mengukur tingkat kebisingan yang bervariasi dengan 

menjumlahkan Leq (tingkat bising kontinyu yang ekuivalen). Leq  

menunjukkan rata-rata tingkat bising selama periode waktu tertentu Selain 

itu juga dapat memakai tingkat bising maksimal yang spontan (Lmax) atau 

rata-rata tingkat bising selama waktu tertentu, seperti sore atau malam hari 

(Lden) (Parliamentary office, 2003). 
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Suara bising pesawat udara di atas 57 dB(A) Leq yang akan 

menimbulkan gangguan paling signifikan pada masyarakat. Bising di sekitar 

Bandar udara yang bernilai 57 dB(A) Leq atau lebih diukur dan dirata-rata 

pada jam 07.00-23.00.  Bising di sekitar bandar udara dihitung dengan 

menjumlahkan dan merata-rata bising pesawat udara yang datang dan 

berangkat. Pengukuran bising pesawat udara harus memperhatikan jalur  

penerbangan dari dan ke bandar udara yang telah ada maupun yang baru 

direncanakan. Hal ini untuk menghindari tingkat pengukuran bising yang 

tidak signifikan akibat percampuran penerbangan pesawat udara yang telah 

diketahui maupun yang diperkirakan (Parliamentary office, 2003;Roosnek, 

2005).  

Menurut Sindhusakti (2000), kebisingan pesawat paling besar terjadi 

saat akan tinggal landas dan saat mendarat, dipengaruhi juga oleh 

banyaknya pesawat yang beroperasi. Hal ini dapat diketahui dengan 

pengukuran tingkat kebisingan pesawat pada titik 300 m dari titik tinggal 

landas dan titik pendaratan pesawat bersamaan pemeriksaan kecepatan 

angin dengan metode Weighted Equivalent Continous Perceived Noise 

Level (WECPNL) : 

 

 

Dimana   : 

dB(A): Nilai desibel rata-rata dari setiap puncak kesibukan   

                      pesawat dalam satu hari. 

  WECPNL = dB(A) + 27log10 -N  dengan N = N2 + 3N3 + 10(N1 + N4) N4 
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N :  Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat   

  dalam 24 jam. 

N1 :  Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat dari 

  jam 24.00-7.00. 

N2 :  Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat dari 

  jam 07.00-19.00. 

N3 :  Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat dari 

  jam 19.00-22.00.  

N4 :  Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat dari 

  jam 22.00-24.00 (Osaka Prefecture of Japan, 2007). 

f. Pengendalian kebisingan pesawat udara. 

Kebisingan pesawat udara yang menimbulkan berbagai dampak 

kesehatan perlu mendapat perhatian khusus. Beberapa hal yang harus 

diperhatikan untuk melakukan pengendalian kebisingan pesawat udara , 

yaitu : 

1) Mengurangi bising pesawat udara pada sumbernya. 

2) Perencanaan penggunaan lahan sekitar bandar udara. 

3) Mengubah prosedur  pelaksanaan penerbangan. 

4) Pembatasan penggunaan pesawat udara yang berpotensi paling 

bising (Lowrey, 2007). 

Pada tahun 2006 pengurangan bising pesawat udara masih 

difokuskan hanya pada pengurangan bising mesinnya. Mulai pertengahan 

2007, pengurangan bising pesawat udara mulai dilakukan dengan 
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mengurangi bising dari badan pesawat. Akan tetapi usaha pengurangan 

bising ini cukup sulit dilaksanakan. Hal tersebut disebabkan sulitnya 

memperkirakan tingkat bising pesawat udara sebelum dirangkai dan 

diterbangkan untuk pertama kalinya (Parliamentary office, 2003). 

Banyak sekali pemukiman penduduk yang dibangun di sekitar 

Bandar Udara. Pemerintah perlu memberikan anjuran agar pembangunan 

rumah penduduk tidak dilakukan pada daerah yang terpapar bising pesawat 

di atas 66 dB(A) Leq setiap harinya (57 dB(A) pada malam hari). Di sekitar 

bandar udara juga perlu dibuat garis pembatas antara area yang boleh 

dibangun pemukiman penduduk dengan area pendaratan pesawat udara 

(Lowrey, 2007). 

Pada jam 23.00-06.00, perlu dilakukan pembatasan aktivitas 

penerbangan semua jenis pesawat udara. Di kawasan Eropa, pesawat udara 

terbising dilarang keras terbang antara jam 23.00-07.00 baik pada musim 

panas maupun dingin. Pemerintah perlu menetapkan nilai ambang batas 

bising untuk pesawat yang akan beraktivitas di malam hari. Hal ini 

bertujuan agar setiap perusahaan penerbangan yang memiliki rute  

penerbangan jauh mengoperasikan pesawat sesuai dengan nilai ambang 

bising terendah yang diijinkan (Parliamentary office, 2003). 

Setelah semua prosedur penerbangan diubah sesuai nilai ambang 

batas bising dan penggunaan lahan sekitar bandar udara sudah terkendali, 

penerbangan pesawat udara yang berpotensi menimbulkan bising baru dapat 

diijinkan (Roosnek, 2005). 
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g. Pengaruh bising terhadap kesehatan. 

Bising bisa mempengaruhi kesehatan manusia tergantung pada 

beberapa faktor antara lain ; kerentanan individu, lamanya paparan bising, 

intensitas atau keras bising maupun jenis bising (Sindhusakti, 2000).  

Berbagai dampak kebisingan yang merugikan kesehatan antara lain : 

1) Gangguan Fisiologis 

Gangguan dapat berupa peningkatan tekanan darah, peningkatan 

nadi, basal metabolisme, konstruksi pembuluh darah kecil terutama 

pada bagian kaki, dapat menyebabkan pucat, dan gangguan sensoris. 

Gangguan faal lain akibat paparan bising adalah aktivitas lambung 

menurun, tonus otot meningkat, serta perubahan biokimiawi antara 

lain kadar glukosa, urea, dan kolesterol dalam darah (Buchari, 2007). 

2) Gangguan psikologis 

Bising menjadi sumber stress dari yang ringan sampai berat, 

karena berpengaruh pada pembicaraan seseorang, juga saat berpikir 

dan belajar. Stres dapat mengakibatkan keluhan-keluhan psikosomatis 

antara lain sakit kepala, gangguan gastrointestinal, kelelahan yang 

kronik, asma, ulkus peptikum, penyakit jantung koroner, dan 

gangguan tidur (Wiyadi, 1996). 

3) Gangguan komunikasi 

Gangguan komunikasi biasanya disebabkan masking effect 

(penyelimutan bunyi) atau gangguan kejelasan suara yang 

menimbulkan gangguan komunikasi antar ruang (Gabriel, 1996). 
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Gangguan komunikasi ini secara tidak langsung akan mengakibatkan 

bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, karena tidak 

mendengar teriakan atau tanda bahaya dan tentunya akan dapat 

menurunkan mutu pekerjaan dan produktifitas kerja (Buchari, 2007). 

4) Gangguan keseimbangan 

Bising yang sangat tinggi di atas 130 dB dapat mengganggu 

keseimbangan tubuh yang ditandai dengan timbulnya kesan seperti 

melayang, dan keadaan sekeliling seperti berputar-putar, pusing, mual, 

dan lain-lain (Roestam, 2004). 

5) Gangguan pendengaran 

Efek kebisingan pada pendengaran adalah gangguan paling 

serius karena dapat menyebabkan ketulian. Pengaruh utama 

kebisingan terhadap kesehatan adalah kerusakan pada indera 

pendengar yang menyebabkan ketulian progresif (Suma’mur, 1996). 

Menurut Buchari (2007), gangguan pendengaran akibat paparan bising 

ada 3 macam, yaitu tuli sementara, tuli menetap dan trauma akustik. 

Tuli sementara (temporary treshold shift) diakibatkan 

pemaparan bising dengan intensitas tinggi lebih dari 85 dB dalam 

waktu yang terlalu singkat. Apabila kepada tenaga kerja tersebut 

diberikan waktu istirahat yang cukup, daya dengarnya akan pulih 

kembali ke ambang dengar semula (Silaban, 2003). 

Tuli menetap (permanent treshold shift) diakibatkan paparan 

bising terus menerus sehingga terjadi akumulasi dan sifat ketulian 
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berubah menjadi menetap dan patologis. Intensitas bising lebih dari 85 

dB selama 8 jam atau lebih dalam sehari akan mengakibatkan 

gangguan pendengaran yang bersifat permanen (Prativi, 2004). 

Pada trauma akustik terjadi kerusakan organik telinga akibat 

adanya energi suara yang sangat besar. Kerusakan dapat berupa 

pecahnya gendang telinga, kerusakan tulang-tulang pendengaran, atau 

kerusakan  langsung organ Corti (Arifiani, 2004).  

6) Gangguan hormonal 

Bising yang berulang kali dan terus menerus merupakan salah 

satu stressor bagi manusia. Selama stres, katekolamin, epinefrine, dan 

norepinefrin, sering muncul dalam respon stress. Beberapa hormone, 

termasuk hormon pertumbuhan, hormon TSH, dan insulin mengalami 

perubahan konsentrasi dalam darah (Cohen et al, 1995). Stressor 

menyebabkan peningkatan corticotropin releasing factor (CRF) oleh 

hipotalamus, yang kemudian memicu aktifitas hypotalamic – pituitary 

– adrenocortical – axis (HPA aksis). Peningkatan CRF ini 

menyebabkan kenaikan kadar kortisol serta penurunan jumlah limfosit 

dan IgG sehingga respon imun terganggu. Jumlah kortisol yang 

berlebihan juga bisa meningkatkan tekanan darah (Budiman, 2004). 

b. Tekanan darah 

a. Tekanan darah 

Tekanan darah adalah gaya (dorongan) darah ke dinding arteri saat 

darah dipompa keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Tekanan darah yang 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



15 
 

 

diukur adalah tekanan pada dinding arteri, yang berasal dari tekanan aliran 

darah ventrikel kiri (Palmer, 2005).  

b. Klasifikasi tekanan darah 

Menurut Indonesian Society of Hypertension (InaSH) (2007), 

klasifikasi tekanan darah orang dewasa adalah : 

Tabel 2. Klasifikasi tekanan darah orang dewasa. 

Kategori 
Sistolik 
(mmHg) 

Diastolik 
(mmHg) 

Normal <120 dan <80 
Prehipertensi 120-139 atau 80-90 
Hipertensi stage 1  140-159 atau 90-99 
Hipertensi stage 2 ³160 atau 100 
Hipertensi Sistolik terisolasi ³140 <90 

Sumber : Ethical Digest, 2007. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan tekanan darah di Laboratorium 

Fisiologi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, adalah sebagai berikut : 

Tabel 3. Tekanan darah normal.  

TD Laki-laki dan Wanita 
Kelompok  
Usia (th) N 

BB    
kg 

TB      
kg 

Ts   
mmHg 

Td   
mmHg 

Jenis 
Kelamin 

11 58,18 164,45 117,27 84,54 Laki-laki 20-29 
3 50 154,66 126,66 86,66 wanita 
30 57,6 163,03 126,83 87 Laki-laki 30-39 
20 50,55 155,09 123 85 wanita 
37 61,05 162,59 130,94 87,97 Laki-laki 40-49 
20 55,15 156 130 88,25 wanita 

Sumber : Masud, 1992 

 

c. Fisiologi tekanan darah 

Tekanan darah tergantung pada curah jantung dan resistensi perifer 

total (Sherwood, 2001).  

Curah jantung ialah jumlah darah yang dapat dipompa oleh ventrikel 
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setiap menitnya. Curah jantung merupakan perkalian antara kecepatan denyut 

jantung (heart rate) dengan volume sekuncup (stroke volume). Pengaruh 

denyut jantung terhadap curah jantung sangat tergantung pada keseimbangan 

rangsangan antara saraf simpatis dan parasimpatis (Masud, 1992). Sistem 

saraf simpatis memacu frekuensi denyut jantung, menyempitkan pembuluh 

darah, dan meningkatkan  tekanan darah. Sedangkan sistem saraf 

parasimpatis, memberikan pengaruh sebaliknya (Guyton and Hall, 1997).   

Isi sekuncup adalah jumlah darah yang dapat dikeluarkan oleh 

ventrikel di tiap denyutnya. Isi sekuncup ini dipengaruhi oleh aktivitas saraf 

simpatis dan epinefrin, aliran balik vena, dan efek penghisapan jantung. 

Aliran balik vena ditentukan oleh perbedaan tekanan antara ventrikel kiri 

dengan atrium kanan (Sherwood, 2001).  

Resistensi perifer total dipengaruhi oleh jari-jari arteriol dan viskositas 

darah. Perubahan pada diameter pembuluh darah terutama jari-jari arteriol 

akan sangat berpengaruh pada besarnya resistensi perifer total. Hal ini diatur 

oleh kontrol vasokonstriktor lokal yang dipengaruhi oleh aktivitas simpatis 

dan epinefrin, vasopresin, angiotensin II, serta bahan lokal di sekiter 

pembuluh darah seperti karbon dioksida, adenosin, histamin, asam laktat, 

kalium, ion hidrogen, magnesium, dan natrium (Masud, 1992). 

Tekanan darah bervariasi dari waktu ke waktu, yang dipengaruhi oleh 

bermacam-macam penyebab. Konsumsi alkohol, stress psikis, aktivitas fisik, 

dan Body Mass Index (BMI) yang tinggi cenderung meningkatkan tekanan 

darah. Peningkatan tekanan darah juga didapatkan pada orang yang 
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mengonsumsi  makanan yang mengandung kadar sodium, asam lemak jenuh, 

dan kolesterol tinggi. Merokok bukan penyebab tekanan darah tinggi, tetapi 

dapat membuatnya berbahaya, hal ini karena sistem kardiovaskular terpacu 

terus untuk mempertahankan diri terhadap nikotin yang masuk ke tubuh 

melalui asap rokok yang dihisap (Barnard, 2002).  

Palmer (2005) menyebutkan bahwa  tekanan darah terendah terjadi 

saat tidur dan tertinggi jika terangsang (excited), stress atau olahraga. Selain 

itu, Tekanan darah juga bervariasi karena beberapa faktor antara lain : 

1) Umur, makin tua, tekanan darah cenderung lebih tinggi. 

2) Ras Afro-Amerika tekanan darahnya lebih tingi dari Kaukasia. 

3) Jenis kelamin, tekanan darah pria cenderung lebih tinggi daripada 

wanita yang belum menopause. 

Tekanan darah merupakan faktor yang amat penting pada sirkulasi 

(Ganong, 2002).  Pusat yang mengawasi dan mengatur perubahan tekanan 

darah, antara lain : 

1) Sistem syaraf terdiri dari : 

a) Pusat-pusat di batang otak , contohnya ; pusat vasomotor. 

b) Di luar sistem syaraf pusat, contohnya ; kemoreseptor. 

2) Sistem humoral/ kimia, yang berperan penting dalam fungsi sirkulasi, 

antara lain : 

a) Bahan vasokonstriktor, contohnya ; renin-angiotensin, epinefrin, 

norepinefrin. 
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b) Bahan vasodilator, contohnya; bradikinin, serotonin, histamine, 

prostaglandin. 

c) Ion dalam sirkulasi, antara lain ; kalium, magnesium, natrium, 

hidrogen, dan kalsium 

d) Vasopresin yang penting dalam pengendalian reabsorbsi air di 

tubuli renalis untuk membantu mengendalikan volume cairan tubuh. 

3) Sistem hemodinamik, yang dipengaruhi oleh volume darah, susunan 

kapiler, perubahan tekanan osmolitik dan hidrostatik di bagian luar dan 

dalam sistem vaskuler (Andriantoro, 2007). 

Menurut Guyton dan Hall (1997), mekanisme terpenting dalam 

pengaturan tekanan darah jangka pendek adalah refleks baroreseptor, 

sementara untuk pengaturan terus-menerus adalah sinus karotikus dan 

baroreseptor lengkung aorta. Selain itu terdapat refleks dan respons lain yang 

mempengaruhi tekanan darah, antara lain :  

1) Reseptor volume atrium kiri dan osmoreseptor hipotalamus. 

2) Kemoreseptor yang terletak di arteri karotis dan aorta. 

3) Respon-respon kardiovaskular yang berkaitan dengan emosi dan 

perilaku tertentu diperantarai oleh jalur korteks serebrum-hipotalamus. 

4) Perubahan mencolok sistem kardiovaskular pada saat berolahraga. 

5) Kontrol hipotalamus terhadap arteriol kulit untuk mengatur suhu. 

6) Zat-zat vasoaktif yang dikeluarkan dari sel endotel (Sherwood, 2001). 
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Sistem syaraf simpatis merupakan bagian terpenting dari sistem syaraf 

otonom untuk pengaturan sirkulasi. Sistem syaraf simpatis menggunakan 

beberapa cara tertentu untuk pengaturan sirkulasi, antara lain : 

1) Meningkatkan tekanan darah selama respon fight-or-flight (reaksi fisik 

tubuh terhadap ancaman dari luar). 

2) Meningkatkan kecepatan dan kekuatan denyut jantung; juga 

mempersempit sebagian besar arteriola, tetapi memperlebar arteriola di 

daerah tertentu (misalnya otot rangka, yang memerlukan pasokan darah 

yang lebih banyak). 

3) Mengurangi pembuangan air dan garam oleh ginjal, sehingga akan 

meningkatkan volume darah dalam tubuh . 

4) Melepaskan hormon epinefrin (adrenalin) dan norepinefrin 

(noradrenalin), yang merangsang jantung dan pembuluh darah.  

(Andriantono, 2007).  

d. Pengukuran tekanan darah 

Tekanan darah dinyatakan dalam dua angka dengan satuan milimeter 

air raksa (mmHg). Misal 120/80 mmHg, dimana 120 menunjukkan tekanan 

sistolik, yaitu tekanan di arteri saat jantung memompa darah melalui 

pembuluh dan 80 menunjukkan tekanan diastolik, yaitu tekanan di arteri saat 

jantung berelaksasi di antara dua denyutan (Guyton and Hall, 2008). 

Pengukuran tekanan darah lazimnya memakai Sphygmomanometer air 

raksa, yang memiliki akurasi pengukuran tinggi. Pada beberapa sampel 

penelitian, terdapat masalah toksisitas air raksa terhadap lingkungan. Hal ini 
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menjadi dasar terciptanya Spyghmomanometer aneroid, yang mudah dibawa 

meskipun mudah juga mengalami kerusakan (Ma et al, 2009).  

Setiap hasil pengukuran Sphyghmomanometer  aneroid memiliki 

perbedaan rata-rata 0,5 mmHg lebih rendah dari tingkat yang dianjurkan, dan 

100% pembacaan hasilnya, 4 mmHg lebih rendah dari tingkat yang 

dianjurkan (Canzanello et al, 2001). Hasil pengukuran tekanan darah dengan 

Sphygmomanometer aneroid bisa menjadi akurat, dengan syarat dilakukan 

kalibrasi Sphyghmomanometer aneroid setiap tahun dengan standar deviasi ± 

2 mmHg. Kalibrasi Sphyghmomanometer aneroid dilakukan dengan 

membandingkan hasil pengukuran Sphyghmomanometer air raksa yang sudah 

distandarisasi. Kedua Sphyghmomanometer tersebut dihubungkan dengan 

suatu pipa plastik berbentuk T, yang dihubungkan sampai sepertiga bagian 

balon pemompa  dari Sphyghmomanometer aneroid. Hasil pengukuran kedua 

Sphyghmomanometer  tersebut akan menunjukkan kesamaan nilai, setelah 

dilakukan koreksi nilai nol dari Sphyghmomanometer  aneroid sebagai titik 

awal pengukuran tekanan darah (Yeats, 1993). 

Pengukuran tekanan darah lazimnya dilakukan pada lengan kiri. 

Pasien yang akan diukur tekanan darahnya lazimnya duduk dengan tenang 

dan santai. Lengan yang akan diukur letaknya setinggi dada, kemudian 

manset dilingkarkan dengan rapat tanpa menyebabkan nyeri pada lengan atas 

dan letak manset berada pada jarak ± 1,5 cm di atas fosa antekubiti. Tekanan 

darah diukur setelah pasien istirahat selama 10-15 menit. Tekanan dinaikkan 

sampai ± 20 mmHg di atas tekanan sistolik dugaan sambil melakukan palpasi 
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pada arteri radialis. 

Stetoskop diletakkan pada fosa antekubiti di atas arteri brakialis dan 

bunyi nadi korotkoff terdengar pada waktu tekanan dalam manset diturunkan 

perlahan-lahan dengan kecepatan 2-3 mm tiap satu denyut nadi. Tekanan 

sistolik ditandai dengan muncul suara "duk"  pada saat turunnya tekanan 

manset menyamai tekanan pada pembuluh darah arteri. Tekanan diastolik 

diambil saat tekanan manset sama dengan tekanan terendah dari arteri, 

ditandai dengan menghilangnya suara "duk" pada stetoskop (Guyton and Hall, 

2008). 

c. Pengaruh bising terhadap tekanan darah 

 Kebisingan merupakan salah satu faktor lingkungan yang dapat 

menyebabkan stres. Stres bertujuan untuk menyesuaikan diri terhadap situasi 

yang menyebabkannya. Faktor faktor yang dapat menyebabkan munculnya 

stres ini disebut stresor. Stresor dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan : 

1) Stresor fisikbiologik: dingin, panas, infeksi, rasa nyeri, pukulan dan 

lain-lain.   

2) Stresor psikologis: takut, khawatir, cemas,  marah, kekecewaan, 

kesepian, jatuh cinta dan lain-lain.  

3) Stresor sosial budaya: menganggur,  perceraian, perselisihan dan lain-

lain.   

Keadaan individu yang terpapar stres tidak hanya dipengaruhi oleh 

stressor, tetapi juga pengelolaan stressor oleh individu. Mekanisme ini disebut 

copyng mechanism. Copyng mechanism  mengacu pada kognitif dan perilaku 
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bagaimana mengurangi atau bertahan terhadap perubahan internal atau 

eksternal yang disebabkan oleh stressor (Ader,2000). 

Menurut Budiman (2004), kebisingan yang ditimbulkan oleh pesawat 

udara juga menjadi stressor fisik dan psikis bagi seseorang yang tinggal di 

sekitar bandara. Sinyal stres dirambatkan melalui HPA axis. Stressor akan 

meningkatkan CRF oleh hipotalamus, sehingga memicu aktivitas HPA axis.  

CRF akan merangsang hipofise anterior untuk mengeluarkan ACTH (Adreno 

Corticotropin Hormone) yang akan mengaktifkan sel adrenokortikal untuk 

memproduksi kortisol. Kortisol menyebabkan retensi air dan natrium yang 

menyebabkan peningkatan volume darah, sehingga akan meningkatkan 

tekanan darah (Marieb, 1998).  

Stressor juga akan meningkatkan produksi hormon epinefrin, dan 

norepinefrin.  Hal ini merupakan reaksi yang ditimbulkan oleh hipotalamus 

dalam merangsang pusat vasomotor dan menghambat pusat vagus (Cohen et 

al, 1995).  

Hormon epinefrin dan norepinefrin yang dihasilkan oleh medulla 

adrenal, akan meningkatkan kekuatan kontraktilitas otot atrium dan otot 

ventrikel, sehingga denyut jantung dan curah jantung meningkat. Hormon 

tersebut juga akan menyebabkan vasokonstriksi  pembuluh darah tubuh 

sehingga tahanan perifer total meningkat. Tahanan perifer total yang 

meningkat akan menyebabkan peningkatan tekanan darah (Levick, 1998). 

Menurut Buchari (2007), paparan bising akan menimbulkan 

rangsangan dan aktivitas syaraf simpatis. Pemaparan yang berlangsung terus 
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menerus dan lama dapat menimbulkan perubahan sistem sirkulasi darah yang 

menetap. Sistem syaraf simpatis akan memacu frekuensi denyut jantung , 

mengonstriksi pembuluh darah, dan meningkatkan tekanan darah. Kenaikan 

tekanan darah dan peningkatan kadar stress hormon kemungkinan akan 

terjadi selama seumur hidup, dimana hipertensi yang terjadi adalah hipertensi 

esensiil, suatu bentuk peningkatan tekanan darah yang belum diketahui 

penyebabnya dengan pasti (Lang ,1998; Moller, 2000).  

Peningkatan tekanan darah pada individu yang terpapar stres tidak 

selalu menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini disebabkan karena setiap 

individu memiliki reaksi psikologis ketika terpapar stress. Hans selye 

membagi reaksi psikologis ini menjadi 3 fase (general adaptation 

syndrome) ; alarm recation (bertahan terhadap stressor), stage of resistance 

(bertahan dan beradaptasi terhadap stressor), dan stage of exhaustion (sistem 

imun melemah dan menghabiskan energi tubuh) (Weiser, 2008). Perbedaan 

fase reaksi psikologis yang sedang dialami individu ketika terpapar stres, 

menyebabkan perbedaan tekanan darah akibat paparan stres tersebut. 
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B. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

D.  

E.  

Keterangan  :  

   : Variable yang diukur 

   : Variable yang tidak diukur 

Stress Psikis 

Bising Pesawat 
Udara 

Hipotalamus Rangsang 
simpatis 

Hipofise Anterior 
Medulla adrenal 

Korteks adrenal 

Sekresi 
Norepinefrin 

Sekresi epinefrin 
 

Sekresi kortisol 

Resistensi perifer 
total meningkat 

Kekuatan kontraksi otot 
jantung meningkat 

 
Retensi air dan 

natrium 

Volume darah 
meningkat 

Curah jantung 
meningkat 

Tekanan darah 
meningkat 

Usia, jenis kelamin, 
aktivitas, berat badan, 

kafein, alkohol 
 

Obat-obatan,  nikotin, 
kolesterol tinggi, 

genetik, lama paparan 
 

Status 
sosioekonomi, 

masalah keluarga 

Suhu, cuaca, 
kelembaban udara, 

radiasi 

Feedback 
negatif 

Feedback 
negatif 

Stress Fisik 
COPING 

MEKANISME 
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C.    Hipotesis 

 Hipotesis dari penelitian ini adalah ada perbedaan tekanan darah akibat 

paparan bising pesawat udara pada masyarakat di sekitar Bandara Adi 

Sumarmo Boyolali. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat observasional analitik dengan pendekatan 

cross sectional, yaitu penelitian non eksperimental dimana faktor 

resiko dan efek diobservasi hanya sekali pada saat yang sama 

(Taufiqurrohman, 2004). 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan pada masyarakat di sekitar landasan pacu 

Bandara Adi Sumarmo Boyolali tepatnya Desa Dibal Kecamatan 

Ngemplak Kabupaten Boyolali. Desa tersebut dipilih sebagai daerah 

kajian sebab berada di ujung landasan pendaratan pesawat (sebelah 

timur landasan berjarak < 500m dari landasan) dengan intensitas 

kebisingan rata-rata cukup tinggi mencapai 95,67 dB skala Weighted 

Equivalent Continouse Perceived Noise Level (WECPNL) 

(Sindhusakti, 2000). 

Sebagai kelompok kontrol dipilih dusun Ngepreh Desa Dibal 

Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali yang jaraknya >1000 m 

dari landasan pacu bandara dengan intensitas kebisingan rata-rata 

50,70 dB skala WECPNL. 

C. Subyek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah penduduk desa Dibal Kecamatan 
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Ngemplak Kabupaten Boyolali. 

D. Populasi dan Sampel 

Penduduk Desa Dibal , Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali 

yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 

1. Kriteria inklusi 

a. Wanita 

b. Berusia 20-40 tahun 

c. Sudah tinggal di tempat tersebut minimal 1 tahun. 

2. Kriteria eksklusi 

a. Merokok aktif 

b. Sakit telinga atau tuli 

c. Minum obat penurun tekanan darah 

d. Minum alkohol 

e. Menderita penyakit ginjal 

f. Menderita penyakit jantung. 

Berdasarkan jarak tempat tinggal dengan landasan responden 

dibagi menjadi 3 kelompok dengan ketentuan sebagai berikut: 

Kelompok 1: Responden yang bertempat berjarak < 500 m  dari ujung 

landasan bandara dengan intensitas kebisingan > 75 dB 

skala WECPNL (kelompok paparan I). 

Kelompok 2: Responden yang bertempat tinggal berjarak 500-1000 m 

dari ujung landasan bandara dengan intensitas kebisingan 

70-75 dB skala WECPNL (kelompok paparan II). 
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Kelompok 3 : Responden yang bertempat tinggal jauh (>1000 m) dari 

ujung landasan bandara dengan intensitas kebisingan < 70 

dB skala WECPNL (kelompok kontrol). 

E. Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel yang dipakai adalah simple random  

sampling (Nasution, 2003). Subjek yang memenuhi kriteria dipilih 

sejumlah n sampel secara random. Jumlah sampel dihitung berdasarkan 

rumus dari Snedecor and Cochran, dengan menggunakan program Win 

Episcope 2.0 dengan estimate difference between  

means (a = 0.05): 

  (Z(a) + Z(b)).SD       2 

n = 

  m1-m2 

Z(a) :  Nilai student t pada tingkat kepercayaan yang diinginkan. 

Z(b) :  Nilai student t (2 ekor) pada tingkat signifikan yang diinginkan. 

SD :  Standar Deviasi (yang diharapkan). 

m1 :  Nilai rata-rata dari nilai parameter kelompok kontrol. 

m2 : Nilai rata-rata dari nilai parameter kelompok perlakuan (Gobierno, 

1998). 

Apabila Z(a) = 95%, Z(b) = 95%, dan berdasarkan hasil penelitian 

sebelumnya di daerah tersebut (Hartono, 2006) terhadap jumlah limfosit 

dimana didapatkan SD = 1099; m1 = 2,63x 103 /mm; m2 = 3,597 x 103 /mm, 

diperoleh jumlah sampel perkelompok = 30, sehingga total sampel = 90. 
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Jumlah tersebut sesuai dengan standard sampel minimal untuk penelitian 

medik di Indonesia (Sindhusakti, 2000). 

F. Identifikasi variabel penelitian 

1. Variabel bebas  :  perbedaan intensitas bising pesawat udara 

2. Variabel terikat :  tekanan darah  

3. Variabel luar  : 

a. Variabel luar yang dapat dikendalikan: umur, jenis kelamin, berat 

badan, aktivitas, alkohol, rokok, lama tinggal, obat-obatan, 

kolesterol tinggi, kafein, suhu, cuaca, kelembaban, radiasi. 

b. Variabel luar yang tidak dapat dikendalikan: status sosial, status 

ekonomi, masalah keluarga. 

G.  Definisi operasional penelitian 

1. Variabel bebas: perbedaan intensitas bising pesawat udara. 

Perbedaan intensitas bising disini adalah perbedaan yang 

disebabkan oleh aktivitas pesawat udara di Bandara Adi Sumarmo 

baik pada waktu take-off ataupun landing dan jarak antara sumber 

kebisingan dengan masing-masing kelompok penelitian yang 

diukur dengan sound level meter. Berdasarkan perbedaan intensitas 

bising yang diperoleh responden dibagi menjadi 3 kelompok. 

Skala pengukuran variabel ini adalah skala ordinal 

2. Variabel terikat : Tekanan darah 

Tekanan darah adalah tekanan pada dinding pembuluh arteri yang 

diukur pada arteri brakialis secara auskultasi dalam posisi duduk 
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dengan menggunakan alat sphyghmomanometer air raksa dalam 

satuan mmHg. 

Tekanan darah dinyatakan dalam tekanan sistolik dan diastolik. 

Tekanan sistolik diambil pada ketinggian tekanan manometer pada 

saat bunyi pertama terdengar.Skala : rasio. 

Tekanan diastolik diambil pada ketinggian tekanan manometer 

pada saat bunyi yang terdengar hilang.Skala : rasio. 

H. Sumber data 

Data yang digunakan adalah data yang didapatkan melalui 

pengukuran langsung. 

I. Alur penelitian 

 

 

 

 

Keterangan : 

X : Masyarakat desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten  

    Boyolali 

X1 : Kelompok area berjarak 0-500 m  dari bandara 

X2 : Kelompok area berjarak 500-1000 m dari bandara 

X3 : Kelompok area berjarak >1000 m dari bandara 

Y1  : Tekanan darah sistolik/diastolik kelompok 1 

Y2 : Tekanan darah sistolik/diastolik kelompok 2 

X1  
 
 

X 
Analisis 

Data Y2 X2 

X3 Y3 

Y1 
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Y3 : Tekanan darah sistolik/diastolik kelompok 3 

J. Instrumen dan Cara Kerja Penelitian 

1. Alat 

a. Sound Level Meter 

Alat ini digunakan untuk mengukur kebisingan dengan 

intensitas antara 30-130 dB dari frekuensi 20-20.000 Hz. 

b. Sphyghmomanometer air raksa 

Alat ini digunakan untuk mengukur tekanan darah. 

c. Timbangan Badan dan Meteran 

Alat ini digunakan untuk mengukur berat badan dan tinggi 

badan. 

d. Kueisioner, untuk mengetahui karakteristik sampel. 

2. Cara Kerja 

a.    Dilaksanakan pengukuran kebisingan dengan Sound Level Meter 

pada 3 area penelitian. Pengukuran kebisingan dilakukan dua cara 

yaitu, pengukuran kebisingan dilakukan pada saat pesawat melintas 

dan kebisingan back ground lingkungan sekitar tanpa dipengaruhi 

oleh kebisingan pesawat. Pengukuran dengan menggunakan alat 

Sound Level Meter (SLM) merk Extech model 407735 buatan 

Jepang. Tiap area dilakukan pengukuran pada tiga titik dengan 

portable SLM dan besaran fisis akustik terukur dB dalam 

pembebanan A. SLM diletakkan dengan filter yang sejajar dengan 

telinga. SLM diatur pada fungsi maksimum value untuk mengukur 
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WECPNL = dB(A) + 10 Log N-27) 

tingkat bising maksimum pada waktu-waktu pesawat melintas 

sehingga dapat menutup tingkat bising latar. Cara pencatatan 

besaran fisis akustik adalah dengan mencatat tingkat kebisingan 

maksimum (peak level) yang terjadi di daerah bersangkutan saat 

pesawat melintas untuk take-off dan landing dan jam-jam 

terjadinya dicatat. Prosedur rating tingkat bising yang digunakan 

adalah Weighted Equivalent Continous Perceived Noise Level 

(WECPNL). Persamaannya sebagai berikut  

 

N = N1 + 3N2 + 10N3 

Dari besaran dB(A) terukur dikonversikan menjadi WECPNL 

sesuai dengan jumlah pesawat yang melintas selama 24 jam. 

Perhitungan WECPNL diambil dari rata-rata dB(A) maksimum 

dalam sehari dan jumlah pesawat melintas dalam jam-jam tertentu 

dimasukkan ke dalam N. Untuk pengukuran kebisingan latar, cara 

pencatatan nilai besaran fisis didapat dari dalam satu jam selama 10 

menit dan pembacaan setiap 5 detik diambil data lalu dirata-rata. 

Pengukuran ini dilakukan selama bandara beroperasi yaitu dari 

pukul 06.00 sampai dengan pukul 19.00 (Sindhusakti, 2000; Osaka 

Prefecture of Japan, 2007) 

b. Mendatangi rumah responden untuk memberikan panduan 

kuesioner yang berisi kriteria inklusi dan eksklusi. 

c. Dilaksanakan pengukuran berat badan dan tinggi badan. 
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d. Dilaksanakan pengukuran tekanan darah menggunakan 

Sphyghmomanometer air raksa tetapi sebelumnya responden 

diminta untuk istirahat selama 15 menit. 

K. Teknik Analisis Data 

1. Uji homogenitas untuk mengetahui homogenitas varian dalam 

populasi. 

2. Uji Anova untuk uji beda perubahan tekanan darah sistolik akibat 

perbedaan intensitas bising ketiga kelompok. 

3. Uji Anova untuk uji beda perubahan tekanan darah diastolik akibat 

perbedaan intensitas bising ketiga kelompok. 

4. Uji LSD untuk mengetahui letak perbedaan terkecil antara ketiga 

kelompok sampel.    

5. Data diolah dengan program komputer Statistical Product and 

Solution (SPSS) 16.0 for Windows. 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Rona Lingkungan Hidup 

Keadaan lingkungan yang dikaji antara lain curah hujan, suhu, 

kelembaban, dan kualitas udara ambien, yang di ukur pada tiga area yang 

mewakili masing-masing kelompok. 

1. Curah Hujan 

Data curah hujan sekitar bandara Adi Sumarmo Boyolali selama 10 

tahun dapat dilihat pada Tabel 1 berikut: 
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Tabel 4.   Data curah hujan daerah sekitar Bandara Adi Sumarmo Boyolali  

                 (1997-2006) 

No Tahun Jumlah curah hujan 
(mm) 

1 1997 1.547 
2 1998 3.161 
3 1999 2.185 
4 2000 2.148 
5 2001 1.921 
6 2002 2.231 
7 2003 1.707 
8 2004 2.374 
9 2005 3.651 
10 2006 3.661 

              Rata-Rata 2459 
Sumber data : Stasiun Klimatologi Bandara Adi Sumarmo, Boyolali 

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa curah hujan 

tahunan rata-rata di daerah sekitar Bandara Adi Sumarmo Boyolali adalah 

2459 mm/tahun. Data curah hujan tersebut menggambarkan curah hujan di 

sekitar bandara secara keseluruhan.  

 

2.    Komponen Udara 

Komponen yang menyusun udara di sini adalah komponen fisika dan 

kimia. Komponen fisika antara lain suhu, kelembaban, cuaca, tekanan 

udara, kecepatan angin dan arah angin. Sedangkan komponen kimia antara 

lain total partikel debu dan O3.  Hasil pemantauan dapat dilihat pada Tabel 

8 sebagai berikut: 

Tabel 5. Kualitas udara di Area I, II dan III sekitar landasan pacu Bandara   
              Adi Sumarmo Boyolali 
 

Hasil Analisis No Parameter Satuan 
Area I Area II Area III 

Baku 
Mutu 

FISIKA 
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1. Suhu Udara 0 C 33 33 34  
2. Kelembaban 

Udara 
%  60 65 64  

3. Cuaca - Cerah Cerah Cerah  
4. Tekanan Udara Atm 1,00 1,00 1,00  
5. Kecepatan angin Km/jam 7,4-14,9 8,5-14,9 8,3-11,3  
6. Arah angin  selatan selatan selatan  

KIMIA 
1. Total partikel 

debu 
mg/Nm3 50,95 39,70 30,03 230 

2. Oksidan (O3) mg/Nm3 2,097 0,635 2,112 200 
Sumber: Hasil Analisis Kualitas Udara, Mei 2009. 

* Baku mutu kebisingan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 
tentang Kualitas Udara Ambien 

Dari hasil Tabel 8 dapat diketahui bahwa untuk area I , II dan III dari 

landasan pacu Bandara Adi Sumarmo, semua parameter yang dianalisis 

masih berada di bawah ambang baku mutu udara ambien. 

B. Karakteristik Umum Sampel 

Penelitian telah dilaksanakan terhadap 90 sampel wanita berusia 20-40 

tahun di Desa Dibal pada bulan Mei 2009. Sampel dibagi menjadi 3 area 

yaitu sampel yang tinggal pada jarak  <500 m, 500-1000 m, serta > 1000 m 

dari ujung landasan Bandara Adi Sumarmo Masing-masing area terdiri dari 

30 sampel. Desa Dibal terdiri dari 8 RW. Sampel area I diambil RT 3, RT 4, 

RT5, sampel area II dari RT 6, sedangkan sampel area III diambil dari RT 5. 

Data yang diperoleh mengenai karakteristik sampel  dapat disajikan sebagai 

berikut : 

1. Umur 

Tabel 6. Distribusi sampel berdasarkan umur  

Area I Area II Area III 

No 
Umur 

(tahun) Jumlah  
Persentase 

(%) Jumlah  
Persentase 

(%) Jumlah  
Persentase 

(%) 
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1 20-25 3 10,00 4 13,30 0 0,00 
2 26-30 5 16,70 5 16,70 10 33,30 
3 31-35 7 23,30 7 23,30 4 13,30 

        4 36-40 15 50,00 14 46,70 16 53,40 

  Jumlah  30  100  30  100  30  100 
Sumber  : Data primer, 2009 

     Grafik 1. Distribusi sampel berdasarkan kelompok umur 

 

 

 

Tabel 7.  Hasil Uji statistik umur sampel 

 Kelompok I 
(0-500 m) 

Kelompok II 
(500-1000 m) 

Kelompok III 
(> 1000 m) 

Umur Responden 
(tahun) 

 
34,10+5,598a 

 
33,87+ 6,372a 

 
34,77 +4,876a 

Sumber : Data primer, 2009. 
Keterangan: huruf yang sama pada satu baris menunjukkan tidak beda 
nyata pada uji Anova dilanjutkan Post Hoc Test dengan p> 0,05 
 

Berdasar tabel di atas dapat dilihat bahwa kelompok umur yang 

paling banyak adalah  36-40    tahun, yaitu sebanyak  15  sampel 

(  50,00%) pada area  I ,   14 sampel (46,70%) pada area II  , dan   16 

sampel (53,40%) pada area   III. Pada uji One-Way Anova didapatkan tidak 
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ada beda nyata antar kelompok (p>0,05). Data selengkapnya pada 

lampiran 1. 

Pada penelitian ini 100% responden baik dari area I,  area II, maupun 

area III bekerja di dalam rumah, telah tinggal di wilayah tersebut minimal 

1 tahun, tidak memiliki kebiasaan merokok, tidak sedang menderita sakit 

telinga seperti tuli, otitis media, dan lain-lain, tidak mengonsumsi obat 

penurun tekanan darah, tidak mengonsumsi minuman beralkohol, tidak 

menderita penyakit ginjal, serta tidak menderita penyakit jantung. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tingkat pendidikan 

Tabel 8. distribusi sampel berdasarkan pendidikan 

Area I Area II Area III 
No. Pendidikan 

Jumlah 
Persentase 

(%) Jumlah 
Persentase 

(%) Jumlah 
Persentase 

(%) 
1 Tidak 

sekolah 
1 3,30 4 13,3 1 3,30 

2 SD tidak 
lulus 

1 3,30 0 0,00 0 0,00 

3 SD 14 46,67 15 50,00 15 50,00 
4 SLTP 6 20,00 4 13,30 5 16,70 
5 SLTA 5 16,70 5 16,70 8 26,70 

6 D1 1 3,30 0 0,00 0 0,00 
7 D3 2 6,70 2 6,70 1 3,30 
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 Jumlah 30 100,00 30 100,00 30 100,00 
Sumber : Data primer, 2009 

Berdasarkan  tabel di atas, diperoleh data bahwa tingkat pendidikan 

sebagian besar responden adalah SD area I: 46,67%, area II: 50,00% area 

III: 50,00%.  

3. Penghasilan keluarga perbulan 

Tabel 9. Distribusi sampel berdasarkan penghasilan keluarga per bulan 
masing-masing kelompok 

Area I Area II Area III 
No. 

Penghasilan 
perbulan 

(Rp) Jumlah 
Persentase 

(%) Jumlah 
Persentase 

(%) Jumlah 
Persentase 

(%) 
1 0-500.000 13 43,30 14 46,70 14 46,70 
2 500.000-

1000.000 
13 43,30 11 36,70 15 50,00 

3 1.000.000-
1.500.000 

2 6,70 3 10,00 0 0,00 

4 1500.000-
2000.000 

2 6,70 1 6,70 1 3,30 

 Jumlah 30 100,00 30 100,00 30 100,00 
Sumber: data primer, 2009  

 
 
 
 
Tabel 10. Hasil uji statistik penghasilan keluarga perbulan masing-masing   
                 kelompok 

 Kelompok I 
 (0-500 m) 

Kelompok II 
(500-1000 m) 

Kelompok III 
 (> 1000 m) 

Penghasilan per 
bulan (Rp) 

 
705.000+44.977a 

 
774.000+57.894a 

 
642.000+34.393a 

Sumber : Data primer, 2009 
Keterangan: huruf yang sama pada satu baris menunjukkan tidak beda 
nyata pada uji Anova dilanjutkan Post Hoc Test dengan p> 0,05 

 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh data bahwa penghasilan 

keluarga perbulan sebagian besar responden adalah Rp 0,00 – Rp 

500.000,00 (Area I: 43,30%, Area II: 46,70%) dan Rp 500.000,00 – Rp. 
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1000.000,00 (Area III: 50,00%). Pada uji One-Way Anova didapatkan 

tidak ada beda nyata antar kelompok (p>0,05). Data selengkapnya pada 

lampiran 2. 

C. Bising 

Pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui perbedaan tekanan darah 

akibat paparan bising pesawat udara pada masyarakat di sekitar Bandara Adi 

Sumarmo. Intensitas bising masing-masing area diukur dengan Digital Sound 

Level Meter merek Extech model 407735. Data mengenai rata-rata intensitas 

bising pada masing-masing area dapat disajikan sebagai berikut : 

Tabel 11. Pengukuran bising latar, bising pesawat, masing-masing kelompok 

No Area 
Bising Latar  (dB(A)) 

 

Rata-rata Intensitas 
bising pesawat  

(WECPNL) 

1 Area I (N= 14 ) 53,39 
 
92.21 

2 Area II (N= 16  ) 52,51 71.49 
3 Area III(N= 18  ) 42,73 52.17 

Sumber : Data primer, 2009 

Berdasar tabel di atas dapat dilihat rata-rata kebisingan pada area I adalah  

92,21 WECPNL, area II sebesar 71,49 WECPNL, dan area III sebesar    52,17 

WECPNL. Dari data tersebut dapat disimpulkan terdapat perbedaan rata-rata 

intensitas bising antara area I, area II, dan area III. Nilai rata-rata kebisingan 

tersebut sesuai dengan tingkat kebisingan (WECPNL) ketiga area di sekitar 

Bandara Adi Sumarmo. 

D.  Tekanan Darah 

Setelah didapatkan tiga area dengan intensitas bising yang berbeda, 

ditetapkan sampel untuk diukur tekanan darahnya. Tekanan darah sistolik dan 
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diastolik diukur dengan Sphyghmomanometer Air raksa. Berikut hasil 

pengukuran tekanan darah sistolik dan diastolik : 

Tabel 12. Rata-rata tekanan darah sistolik dan diastolik 

No 
Variabel 
dependen Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 

1 
Tekanan darah 
sistolik (mmHg) 120,33 ± 16,91a 133,67±19,023b 118,67±16,55c 

2 
Tekanan darah 
diastolik (mmHg) 81 ± 11,55a 83,33 ±8,44b 76,67 ±9,94b 

Sumber : Data primer, 2009 
Keterangan : Huruf yang sama pada satu baris menujukkan tidak beda nyata 
pada uji Oneway Anova (α=0,05) yang dilanjutkan dengan uji LSD. 

 
Berdasarkan hasil tersebut, didapatkan beda nyata tekanan darah 

sistolik antara kelompok 3 dengan kelompok 1, dan kelompok  3 dengan 

kelompok 2. Tekanan darah diastolik kelompok 3 berbeda nyata dengan 

kelompok 1, tetapi tekanan darah diastolik kelompok 1 tidak beda nyata 

dengan kelompok 2.  

BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Simpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan adalah nilai rata-rata kebisingan tersebut sesuai dengan tingkat 

kebisingan (WECPNL) ketiga area di sekitar Bandara Adi Sumarmo Boyolali. 

Didapatkan perbedaan tekanan darah sistolik secara bermakna antara 

kelompok I, kelompok II, dan kelompok III. Didapatkan perbedaan tekanan 

darah diastolik secara bermakna antara kelompok I dengan kelompok III 

akibat paparan bising pesawat udara pada masyarakat di sekitar bandara Adi 
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Sumarmo Boyolali (p<0,05). Sedangkan tekanan darah diastolik antara 

kelompok I dengan kelompok II, dan kelompok II dengan kelompok III tidak 

didapatkan perbedaan secara bermakna (p>0,05). 

B. Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh paparan bising 

terhadap modulasi sistem imun dengan sampel yang lebih besar. 

2. Dengan terbuktinya hipotesis yang menyatakan bahwa ada perbedaan 

tekanan darah  akibat paparan bising pesawat udara pada masyarakat di 

sekitar Bandara Adi Sumarmo Boyolali, sebaiknya perlu dilakukan 

tindakan-tindakan untuk meminimalkan dampak negatif kebisingan 

pesawat udara bagi lingkungan sekitarnya. Misalnya dengan 

merelokasikan penduduk yang bertempat tinggal sangat dekat dengan 

landasan pacu bandara, membuat peraturan perundang-undangan untuk 

membatasi jumlah bangunan di sekitar landasan pacu bandara, dan 

melarang aktivitas pertanian di lahan yang sangat dekat dengan landasan 

pacu bandara.  
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Seluruh sampel dari area I, area II, maupun area III sudah tinggal di 

wilayah itu lebih dari 1 tahun. Menurut Ricardo (2006) paparan stresor berupa 

bising pesawat lebih dari 1 tahun berpengaruh signifikan pada manusia. 

Pengaruh tersebut antara lain gangguan mood, interferensi komunikasi, 

gangguan tidur, dan gangguan pendengaran.   

Seluruh sampel dari area I, area II maupun area III tidak memiliki 

kebiasaan merokok, karena kebiasaan merokok dapat memicu peningkatan  

tekanan darah sistolik (Kenneth et al, 1993).  

Seluruh sampel dari area I, area II, maupun area III tidak mengalami 

gangguan pendengaran. Pada orang yang mengalami gangguan pendengaran, 

intensitas kebisingan akan dirasakan berbeda dengan orang dengan 

pendengaran normal, dengan demikian tekanan darah  antara orang yang 

mengalami gangguan pendengaran dengan orang normal tidak dapat 

dibandingkan. 
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Seluruh sampel dari area I, area II, maupun area III tidak sedang 

meminum obat penurun tekanan darah. Orang yang meminum obat penurun 

tekanan darah akan mengalami penurunan tekanan darah dari keadaan 

sebelumnya (Uretsky, 2007). Tekanan darah orang yang mengalami gangguan 

ini tidak dapat dibandingkan dengan orang normal. 

Seluruh sampel dari area I, area II maupun area III tidak memiliki 

riwayat penyakit jantung atau pun penyakit ginjal. Tekanan darah pada orang 

yang memiliki penyakit jantung atau ginjal akan lebih tinggi dari tekanan darah 

normal (Wedro,2009). Sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tekanan 

darah pada orang normal.  

Bising dapat menurunkan kemampuan berkomunikasi, juga menjadi 

stressor yang dapat memodulasi sistem imun. Keadaan stress ini akan memacu 

aktivasi aksis Hypothalamic Pituitary Adrenal (HPA) yang menyebabkan 

produksi dan sekresi Corticotropin Releasing Factor (CRF) oleh hipotalamus. 

CRF akan merangsang sel-sel kortikotropik pada pituitari untuk melepas 

hormon ACTH sehingga korteks adrenal melepaskan kortisol. Selain itu, 

sistem saraf simpatis akan terangsang ketika tubuh terpapar stres. Pada keadaan 

tersebut, tubuh akan melepaskan hormon epinefrin dan norepinefrin. Jika 

pemaparan ini berlangsung lama dan berulang, dapat menimbulkan perubahan 

sistem sirkulasi darah yang menetap (Spreng, 2004). 

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat di sekitar Bandara Adi 

Sumarmo. Sampel dibagi menjadi 3 kelompok yaitu kelompok 1 yang tinggal 

pada jarak  <500 m dari ujung landasan Bandara Adi Sumarmo , kelompok 2 
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yang tinggal pada jarak  500-1000 m dari ujung landasan Bandara Adi 

Sumarmo , dan kelompok 3 yang tinggal pada jarak  >1000 m dari ujung 

landasan Bandara Adi Sumarmo. Dari hasil pengukuran didapatkan intensitas 

bising area I adalah  92,21 WECPNL, area II sebesar 71,49 WECPNL, dan 

area III sebesar 52,17 WECPNL. Hasil Uji One Way Anova terhadap bising 

menunjukkan perbedaan secara bermakna (p<0,05). 

Setelah data yang diperoleh dianalisis secara statistik dengan uji One 

Way Anova, dilanjutkan dengan uji LSD didapatkan perbedaan tekanan darah 

sistolik yang bermakna  antara kelompok 3 (52,17 WECPNL), kelompok 1 

(92,21 WECPNL), dan kelompok 2 (71,49 WECPNL) (p<0,05). Sedangkan 

tekanan darah diastolik antara kelompok 1 dengan kelompok 2 tidak 

didapatkan perbedaan yang bermakna (p>0,05). 

Hasil penelitian menunjukkan respon tubuh pada stres akibat stresor 

bising jenis hilang timbul dengan taraf intensitas 71 WECPNL dengan lama 

paparan lebih dari 1 tahun pada masyarakat sekitar bandara, justru terjadi 

peningkatan tekanan darah dibanding kelompok dengan stresor bising taraf 

intensitas 92 WECPNL begitu pula dengan kelompok dengan stresor bising 

taraf intensitas 52 WECPNL. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Stansfeld 

and Matheson (2003), dimana prevalensi peningkatan tekanan darah terjadi 

pada masyarakat di sekitar bandara yang mendapat paparan bising pesawat 

rata-rata 55-72 dbA. Pengaruh bising pesawat ini telah terbukti dengan 

peningkatan tekanan darah sistolik.  
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Stress yang dialami seseorang akan memacu sekresi kortisol melalui jalur 

HPA axis dan memacu sekresi epinefrin dan norepinefrin. Stres akan  

merangsang hipotalamus untuk  melepaskan  CRF.  CRF  ini akan  merangsang  

hipofise anterior untuk melepaskan ACTH  (Adreno Corticotropin Hormone) , 

sehingga merangsang adrenokortikal untuk memproduksi kortisol. Kortisol 

menyebabkan retensi air dan natrium yang akan meningkatkan volume darah. 

Hormon epinefrin dan norepinefrin meningkatkan kekuatan kontraksi otot 

jantung sehingga denyut jantung dan curah  jantung  meningkat. Hormon  

tersebut juga menyebabkan penyempitan pembuluh darah, sehingga resistensi 

perifer total juga meningkat (Ader, 2000). 

Menurut Hans Seyle, terdapat fase-fase reaksi psikologis seseorang 

ketika terpapar stress. Fase-fase tersebut disebut general adaptation syndrome , 

yang terdiri dari alarm reaction, stage of resistance, dan stage of exhaustion.  

Pada alarm reaction , tubuh manusia berusaha untuk bertahan terhadap stressor 

melalui sistem endokrin. Pada stage of resistance tubuh berusaha untuk 

bertahan dan beradaptasi terhadap stressor. Pada stage of exhaustion, sistem 

imun melemah dan menghabiskan energi tubuh sampai pertahanan tubuh 

sangat terbatas (Weiser, 2008). 

Keadaan individu yang terpapar stres tidak hanya dipengaruhi oleh 

stressor, tetapi juga pengelolaan stressor oleh individu. Mekanisme ini disebut 

copyng mechanism. Copyng mechanism  mengacu pada kognitif dan perilaku 

bagaimana mengurangi atau bertahan terhadap perubahan internal atau 

eksternal yang disebabkan oleh stressor (Ader,2000). 
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Pada kelompok 1 dimana sampel mendapat paparan bising dengan taraf 

intensitas 92 WECPNL selama lebih dari 1 tahun. Kemungkinan telah berada 

pada tahap exhaustion. Hal ini ditunjukkan dengan tekanan darah sistolik rata-

rata 120,33 mmHg dan tekanan darah diastolik rata-rata 81 mmHg. 

Pada kelompok 2,  dimana sampel mendapat paparan bising dengan taraf 

intensitas 71 WECPNL selama lebih dari 1 tahun, terjadi peningkatan tekanan 

darah  dibanding kelompok 3 yaitu rata-rata 133,67/83,33 mmHg. Keadaan ini 

menunjukkan bahwa sampel pada kelompok 2 kemungkinan berada pada awal 

alarm stage. Tidak adanya  perbedaan yang bermakna terhadap tekanan darah 

diastolik antara kelompok 1  dengan kelompok 2 merupakan proses learning. 

Learning merupakan perubahan perilaku yang relatif bertahan lama. Hal ini 

menentukan kesesuaian respon individu terhadap rangsangan yang diterima. 

Learning mampu  mengubah pengetahuan dan persepsi  yang akan mengubah 

perilaku individu. Perubahan perilaku ini merupakan proses respon terhadap 

stress perception dan selanjutnya disebut dengan stress response (Bourne, 

2003).   

Sampel pada kelompok 1 sudah terbiasa dengan paparan bising intensitas 

tinggi, sehingga pengetahuan dan persepsi terhadap bising lebih baik daripada 

kelompok 2. Hal ini pula yang menyebabkan tekanan darah sistolik dan 

diastolik rata-rata kelompok 2 (133,67/81 mmHg) lebih tinggi daripada 

kelompok 1 (120,33/83,33 mmHg). 

Pada kelompok 3, dimana sampel mendapat paparan bising dengan taraf 

intensitas 52 WECPNL selama lebih dari 1 tahun kemungkinan belum masuk 
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pada alarm stage. Hal ini ditunjukkan dengan tekanan darah rata-rata 

118,67/76,67 mmHg. Dibandingkan dengan kelompok 1, hasil ini secara 

statistik terdapat perbedaan yang signifikan. Peningkatan tekanan darah  pada 

kelompok 1 dibanding kelompok 3 tersebut menunjukkan terjadinya modulasi 

imun sampel akibat paparan bising. 
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