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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kereta Api 

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 pasal 1, kereta api adalah 

sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun 

dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang 

bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. Kereta api umumnya 

terdiri dari lokomotif (kendaraan rel dengan mesin penggerak dan pemindah 

tenaga) yang digerakkan oleh tenaga manusia dan rangkaian kereta atau gerbong 

sebagai tempat perpindahan barang dan atau penumpang. Beberapa jenis kereta api 

yang biasanya digunakan sebagai jasa transportasi, yaitu (Sriastuti, 2015):  

a. Jenis Kereta Api menurut Propulasi (Tenaga Penggerak) 

• Kereta api uap, merupakan kereta api yang digerakkan oleh uap air yang 

dialirkan dari ketel uap yang dipanaskan dengan kayu bakar, batu bara 

ataupun minyak bakar. 

• Kereta api diesel, merupakan kereta api yang digerakkan oleh mesin diesel 

dan pada umumnya menggunakan bahan bakar solar. Ada dua jenis utama 

kereta api diesel yaitu kereta api diesel hidrolik (digerakkan oleh air) dan 

kereta api diesel elektrik. 

• Kereta api listrik, merupakan kereta api yang memanfaatkan tenaga listrik 

sebagai tenaga penggerak utama. 

• Kereta api daya magnet, merupakan kereta yang bergerak dengan 

menggunakan medan magnet. 

b. Jenis Kereta Api menurut Rel 

• Kereta api konvensional 

Kereta api konvensional yaitu jenis kereta api yang beroperasi dengan 

menggunakan rel dua batang besi yang diletakan di bantalan. 
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• Kereta api monorel 

Kereta api monorel yaitu jenis kereta api yang beroperasi dengan 

menggunakan satu batang besi (rel) serta area kereta api didesain 

menggantung pada rel atau di atas rel. 

c. Jenis Kereta Api menurut Letak Permukaan 

• Kereta api permukaan 

Kereta api permukaan, yaitu kereta api yang berada di atas tanah dan 

memiliki dua rel dan berjalan di atas bantalan tersebut. 

• Kereta api layang 

Kereta api layang, yaitu jenis kereta api yang beroperasi di atas permukaan 

tanah sehingga tampak melayang dengan bantuan tiang. Hal ini 

direncanakan agar tidak terjadi persilangan sebidang, sehingga tidak perlu 

adanya perlintasan rel kereta api. 

• Kereta api bawah tanah 

Kereta api bawah tanah, merupakan kereta api khusus yang berjalan di 

bawah permukaan tanah (term). Kereta api ini dapat beroperasi dengan 

membuat lorong bawah tanah sebagai jalur kereta api. 

d. Jenis Kereta Api menurut Penggunaan 

• Kereta api penumpang 

Kereta api penumpang, merupakan kereta api yang khusus penumpang 

dari satu kota ke kota lainnya. Kereta api penumpang dibagi menjadi empat 

macam, yaitu: 

1) Kereta api eksekutif, yaitu tipe kereta yang mengangkut penumpang 

kelas menengah ke atas dengan fasilitas tertentu seperti ruangan ber 

AC, mini bar, restoran, tempat duduk khusus dan ketepatan waktu 

dalam menempuh perjalanan. 

2) Kereta api bisnis, yaitu tipe kereta api yang mengangkut penumpang 

kelas menengah ke bawah dengan fasilitas tertentu seperti ruangan 

menggunakan kipas angin, tempat duduk bersama, restoran, dan 

ketepatan waktu dalam menempuh perjalanan. 
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3) Kereta api ekonomi, yaitu tipe kereta api yang mengangkut 

penumpang kelas bawah dengan fasilitas terbatas serta tanpa tempat 

duduk. 

• Kereta api kargo 

Kereta api kargo (barang), yaitu kereta api yang khusus mengangkut 

produk (barang) untuk di kirimkan satu kota ke kota berikutnya. 

 

2.2 Kebisingan Kereta Api 

Kebisingan adalah suara yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan 

dalam intensitas dan jangka waktu tertentu. Getaran dapat menimbulkan bunyi pada 

intensitas tertentu sehingga dapat menyebabkan bising. Kebisingan dapat diartikan 

sebagai suara yang tidak diinginkan bagi penerimanya. Bising didefinisikan sebagai 

bunyi yang tidak dikehendaki yang berasal dari aktivitas alam seperti bicara dan 

aktivitas manusia seperti penggunaan mesin (Marisdayana et.al, 2016). 

Seseorang pada umumnya akan mengabaikan bising yang dia hasilkan sendiri 

bila bising itu menyertai pekerjaan. Menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 

No. 48 Tahun 1996, bising adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau 

kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan 

kesehatan dan kenyamanan.  Sumber bising berasal dari lalu lintas jalan, industri, 

pesawat terbang, kereta api, konstruksi bangunan, serta kebisingan dalam ruangan. 

Salah satu penyebab timbulnya kebisingan ialah kereta api.  

Kereta api merupakan salah satu sarana transportasi yang banyak digunakan 

oleh masyarakat dengan jarak tempuh yang jauh dan waktu yang singkat. 

Kebisingan kereta api bersumber dari gesekan antar roda rel, bunyi sinyal di 

perlintasan kereta api, serta proses pembakaran pada kereta api (Dwi,2015). 

Kebisingan kereta api merupakan suara yang melebihi standar tingkat kebisingan 

yang berasal dari kegiatan operasional kereta api dalam tingkat dan waktu tertentu 

yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan kenyamanan mahluk hidup serta 

lingkungan. 

Kebisingan kereta api konvensional merupakan kebisingan yang dihasilkan 

baik dari mesin kereta api maupun kontak rel kereta api. Kebisingan kereta api 
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bergantung pada kecepatan laju kereta api, tipe mesin, banyaknya gerbong kereta 

api, roda, serta rel kereta api (Putra, 2017). Paparan bising yang melebihi Nilai 

Ambang Batas (NAB) dalam jangka waktu yang cukup lama akan menyebabkan 

gangguan pendengaran ringan dan jika hal itu terjadi terus-menerus akan 

menyebabkan ketulian permanen. Selain itu, kebisingan juga diprediksi dapat 

menimbulkan gangguan emosional yang memicu meningkatnya tekanan darah pada 

organ tubuh manuia (Utami, 2014). 

Menurut penelitian Wati (2020), nilai kebisingan yang dilakukan pada kereta 

api listrik pada jarak 40 m yaitu 73,8 dBA, sedangkan penelitian Yumni (2019) 

pada kereta api diesel pada jarak 48 m nilai LSM yaitu 76,6 dBA. Kedua nilai LSM 

tersebut, tidak memiliki rentang yang jauh berbeda sehingga baik kereta api listrik 

maupun kereta api diesel sama-sama memiliki peran kebisingan pada lingkungan.  

 

2.3 Sumber Kebisingan Kereta Api 

Kebisingan kereta api berasal dari aktivitas operasi kereta api, lokomotif, 

rambu-rambu suara di persimpangan kereta api, stasiun, dan penjagaan serta 

pemeliharaan konstruksi rel. Sumber utama bising kereta api ialah berasal dari dari 

gesekan antar roda rel, bunyi sinyal di perlintasan kereta api, serta sistem 

pembakaran pada kereta api (Dwi,2015).  

Menurut Sri (2012), kebisingan kereta api berasal dari 4 sumber, yaitu: 

a. Kebisingan Traksi : mesin diesel, kebisingan knalpot, mesin dan 

transmisi getaran. 

b. Kebisingan Rel/Roda : rel dan roda termasuk dalam getaran yang 

menghasilkan kebisingan eksternal dan internal. 

c. Kebisingan Alat Bantu : komposer, ventilasi, dan sistem rem. 

d. Kebisingan Aerodinamis : dihasilkan oleh perjalanan kereta api melalui udara.  

Menurut Sri (2012), kebisingan kereta api bersumber dari beberapa faktor, 

yaitu:  

a. Bunyi klakson saat memasuki stasiun atau melalui melalui persimpangan dan 

melewati daerah yang padat penduduk. 
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b. Gesekan mekanis antara roda kereta dan jalan kereta api, terutama saat 

melewati sambungan rel kereta dan saat terjadinya pengereman atau 

perlambatan kereta. 

c. Sistem pengapian merupakan kereta api khusus yang menggunakan solar akan 

menimbulkan suara bising yang lebih tinggi dibandingkan kereta api yang 

menggunakan tenaga listrik. 

d. Frekuensi mobilitas kereta, baik dalam jumlah maupun kecepatan kereta api. 

Kebisingan yang diemisikan dari kereta api disebabkan oleh beberapa variabel 

(faktor), yaitu (Simajuntak, 2014): 

1. Jenis tenaga penggerak kereta api 

Tenaga yang biasa digunakan sebagai penggerak kereta api adalah mesin diesel 

dan mesin listrik. Tenaga yang digunakan dalam menggerakkan kereta api 

dapat mencapai kilowatt sampai dengan megawatt. Tingkat kebisingan yang 

dihasilkan pada tenaga penggerak listrik biasanya berasal dari suara kipas 

pendingin yang digunakan. 

2. Kecepatan kereta api 

Kecepatan merupakan batas yang signifikan dalam menentukan tingkat 

kebisingan, dimana semakin tinggi kecepatan maka semakin tinggi tingkat 

kebisingan. Hal dikarenakan pada kecepatan tinggi dapat mempengaruhi putaran 

mesin yang akan tinggi, kemudian putaran tinggi tersebut menghasilkan suara 

yang keras. 

3. Frekuensi kereta/pengoperasian kereta api 

Semakin banyak frekuensi kereta api yang lewat, maka tingkat bising akan 

tinggi di daerah yang dilalui. Jika tingkat kebisingan dipengaruhi oleh 

kendaraan yang lewat, maka semakin tinggi volume lalu lintas maka semakin 

tinggi tingkat kebisingan yang diterima oleh pendengar. Ini juga dapat 

digunakan pada moda kereta api, semakin tinggi frekuensi kereta api maka 

semakin meningkatkan kebisingan yang dihasilkan. 

4. Panjang rangkaian kereta api 

Pada umumnya setiap rangkaian kereta api yang diangkut oleh satu lokomotif, 

baik untuk kereta penumpang maupun kereta kargo berfultuasi jumlahnya. 
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2.4 Jenis Kebisingan 

Sesuai yang dikemukakan oleh Suma’mur (2014), macam kebisingan yang 

sering dialami adalah sebagai berikut. 

a. Kebisingan menetap berkelanjutan tanpa terputus-putus dengan spektrum 

frekuensi yang lebar (steady state, wide band noise), misalnya bising yang 

dihasilkan mesin-mesin, kipas angin, dapur pijar, dan lain-lain. 

b. Kebisingan menetap berkelanjutan dengan spektrum frekuensi tipis (steady 

state, narrow band noise), misalnya bising dari gergaji sirkuler, katup gas, dan 

lain-lain. 

c. Kebisingan terputus-putus (intermittent), contohnya bising akibat kegiatan lalu 

lintas kendaraan, dan suara pesawat di lapangan terminal udara. 

d. Kebisingan impulsif (impact or impulsive noise), misalnya pukulan palu, 

tembakan pistol, atau meriam dan ledakan bom ledakan. 

e. Kebisingan impulsif berulang, misalnya bising pada perangkat keras (mesin) 

di sebuah perusahaan atau tempaan tiang pancang bangunan. 

Tipe kebisingan lingkungan yang terdapat dalam Keputusan Menteri Lingkungan 

Hidup Tahun 1996 dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Tipe – tipe Kebisingan Lingkungan 

Definisi Uraian 

Jumlah Kebisingan Semua kebisingan di suatu tempat tertentu dalam suatu waktu 

tertentu pula 

Kebisingan Spesifik Kebisingan di antara jumlah kebisingan yang dapat dengan 

jelas dibedakan untuk alasan-alasan akustik. Seringkali sumber 

kebisingan dapat diidentifikasikan. 

Kebisingan Residual Kebisingan yang tertinggal sesudah penghapusan seluruh 

kebisingan spesifik dari jumlah kebisingan di suatu tempat 

tertentu dalam suatu waktu tertentu 

Kebisingan Latar Belakang Semua kebisingan lainnya ketika memusatkan perhatian pada 

suatu kebisingan tertentu 

Sumber: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 48 Tahun 1996 

 

2.5 Faktor yang Berkaitan dengan Kebisingan 

Variabel (faktor) yang diidentifikasikan berkaitan dengan timbulnya 

kebisingan menurut (Jatiningrum,2012) adalah sebagai berikut. 
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a. Frekuensi 

Frekuensi adalah jumlah satuan getaran yang dihasilkan dalam satuan 

waktu (detik), dengan satuan hertz (Hz). Frekuensi suara yang dapat didengar 

oleh manusia berada pada rentang 20 Hz - 20.000 Hz. 

b. Intensitas Suara 

Intensitas suara merupakan sebagai energi suara normal yang 

ditransmisikan melalui gelombang suara menuju arah perambatan dalam 

media (udara, air, benda, dan sebagainya). 

c. Amplitudo 

Amplitudo adalah satuan jumlah suara yang dibuat oleh sumber suara 

dari arah tertentu. 

d. Kecepatan Suara 

Kecepatan suara adalah satuan kecepatan penyebaran udara persatuan waktu. 

e. Panjang Gelombang 

Panjang gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh perambatan suara untuk 

satu siklus. 

f. Periode 

Periode adalah waktu yang diperlukan untuk satu siklus amplitudo dengan 

satuan detik. 

g. Oktave Band 

Oktave band merupakan kumpulan frekuensi tertentu dari suara 

yang dapat didengar oleh manusia. 

h. Frekuesi Bandwith 

Frekuensi bandwidth digunakan untuk mengestimasi suara yang dihasilkan 

oleh kegiatan industri. 

i. Puretone 

Puretone adalah gelombang suara yang hanya terdiri dari satu jenis 

amplitudo dan satu jenis frekuensi. 
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j. Loudness 

Loudness adalah persepsi pendengaran terhadap suara pada amplitudo 

tertentu. Unit satuan loudness adalah phon, dimana 1 phon setara dengan 4 dB 

pada frekuensi 1000 Hz. 

k. Kekuatan Suara 

Kekuatan suara adalah satuan dari total energi yang dipancarkan oleh suara 

per satuan waktu. 

l. Tekanan Suara 

Tekanan suara adalah satuan tekanan (daya) suara per satuan area. 

Menurut Irzal (2016), beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat 

kebisingan, yaitu: 

a. Intensitas Kebisingan, semakin tinggi intensitas kebisingan maka semakin 

besar bahaya yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pendengaran. 

b. Frekuensi Kebisingan, semakin tinggi frekuensi, semakin besar resiko 

terjadinya gangguan pendengaran. 

c. Lama Tinggal, seseorang yang tinggal di dekat sumber kebisingan untuk waktu 

yang cukup lama, memiliki risiko gangguan pendengaran yang lebih serius. 

d. Kerentanan Individu, karena reaksi setiap individu pada kebisingan berbeda, 

bergantung pada kelemahan setiap individu maka tidak semua orang yang 

dihadapkan pada kebisingan mengalami perubahan nilai pendengaran yang 

sama. 

e. Jenis Kebisingan, kebisingan bersifat kontinu atau tak terputus akan 

menyebabkan gangguan pendengaran yang lebih tinggi dibandingkan 

kebisingan yang terputus-putus. 

f. Lama Paparan, semakin lama paparan maka semakin tinggi bahaya atau resiko 

mengalami gangguan pendengaran. Lama paparan berkaitan erat dengan masa 

kerja. Semakin lama durasi seseorang terpapar bising setiap tahun, maka 

semakin besar bahaya yang terjadi pada fungsi pendengarannya termasuk 

bahaya pengaruh lain yang dapat mengganggu atau adanya keluhan lain. 

Kebisingan yang direspon oleh otak berubah menjadi bahaya stres yang 

kemudian dihubungkan dengan pengeluaran hormon stres seperti epinerphrine, 
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norephinephrine, dan cortisol. Stres akan mempengaruhi sistem sensorik yang 

menyebabkan perubahan detak jantung dan denyut nadi seperti halnya tanda-

tanda fisiologis lainnya. 

g. Usia, kemampuan mendengar pada umunya menurun seiring bertambahnya 

usia. Usia merupakan salah satu variabel yang memiliki konstribusi pada 

gangguan pendengaran, hal ini indetik dengan fungsi fisiologis tubuh pekerja. 

Semakin bertambahnya usia, kapasitas fisiologis juga lambat laun mengalami 

penurunan. Usia merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan karena usia 

dapat mempengaruhi kekuatan fisik dan mental seseorang dan pada usia 

tertentu seseorang dapat mengalami penurunan prestasi kerja. 

 

2.6 Dampak Kebisingan 

Kebisingan merupakan suara yang tidak diinginkan yang dapat memiliki 

dampak fisiologi atau psikologi pada seseorang yang dapat mengganggu kehidupan 

atau aktivitas sosialnya, misalnya dalam pekerjaan, istirahat dan tidur (Davis, 

2013). Bising dapat menyebabkan gangguan berupa gangguan auditory yaitu 

gangguan terhadap pendengaran tertentu dan gangguan non auditory yaitu 

gangguan komunikasi, ancaman bahaya keselamatan, menurunnya performance 

kerja, kelelahan, dan stress. Dampak bising terbagi menjadi 3 macam, yaitu: 

a. Dampak terhadap Daya Kerja 

Sesuai yang dikemukakan oleh Suma’mur (2014), kebisingan dapat 

mempengaruhi daya kerja baik ditinjau dari pelaksanaan kerja maupun dari hasil 

kerja. Efek kebisingan meliputi: 

• Gangguan secara umum 

Kebisingan dapat mengganggu seseorang yang berada dalam suasana bising, 

adanya kebisingan dapat menyebabkan berkurangnya konsentrasi dan 

menyebabkan tidak fokus pada masalah yang sedang terjadi. Selain gangguan 

tingkat konsentrasi kebisingan dapat mempengaruhi ketelitian seseorang untuk 

bertindak dan berbuat, melemahkan motivasi kerja, merasa gelisah 

mempengaruhi sistem pencernaan serta mempengaruhi keseimbangan saraf 

simpatis dan parasimpatis. Pada kenyataanya, menunjukkan bahwa bising 
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dapat mempengaruhi individu dengan infeksi kardiovaskuler dan orang dengan 

sakit saraf. 

• Gangguan Komunikasi 

Masalah gangguan komunikasi akibat kebisingan ditandai dengan adanya 

komunikasi dalam dengan suara yang kuat dan dilakukan dengan cara 

berteriak. Dampak gangguan komunikasi menyebabkan gangguan pekerjaan, 

bahkan dapat menyebabkan kesalahan atau kecelakaan,  

b. Dampak Auditorial 

Menurut Salami (2015), dampak kebisingan berpusat pada dampak terhadap 

pendengaran. Kerusakan pendengaran meliputi: 

• Kerusakan Pendengaran atau Ketulian (Hearing Impairment) 

Kerusakan pendengaran secara mekanis terjadi akibat terhalang transmisi suara 

ke telinga bagian dalam (conductive hearing loss) atau kerusakan sel-sel 

rambut pada koklea yaitu telinga bagian dalam (sensorineural hearing loss). 

• Noise-Induced Learing Loss (NIHL) 

Individu yang terkena bising pada tingkat tinggi dan dengan waktu yang cukup 

lama memungkinkan akan mengalami gangguan ini. Penyakit ini dapat 

digambarkan dengan penurunan kapasitas untuk mendengar suara dengan 

frekuensi tinggi. Penanganan yang lambat menyebabkan penurunan kualitas 

pendengaran, termasuk kesulitan mengidentifikasi suara dengan frekuensi 

rendah. 

• Tinnitus 

Tinnitus adalah sensasi desis (bergumam), dengung atau dentang pada telinga 

yang terjadi apabila terdapat paparan suara yang berlebihan. Bahaya tinnitus 

dapat meningkat jika sumber bising yang ditimbulkan berupa bising impulsif. 

Tinnitus merupakan indikasi awal penurunan kapasitas fungsi pendengaran. 

• Gangguan Komunikasi 

Komunikasi dapat berjalan dengan baik jika tingkat suara yang didapat 10 dBA 

lebih besar daripada tingkat suara pada lingkungan sekitar. Variasi penurunan 

gangguan komunikasi sesuai dengan lingkungan kerja, dikelompokkan seperti 

pada Tabel 2.2. 
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Tabel 2.2 Parameter Gangguan Komunikasi 

Gradasi Parameter 

Normal Tidak mengalami kesulitan dalam percakapan biasa (6m) 

Sedang Kesulitan dalam percakapan sehari-hari mulai jarak lebih dari 1,5 m 

Menengah Kesulitan dalam percakapan keras sehari-hari mulai jarak lebih dari 1,5 m 

Berat Kesulitan dalam percakapan keras/berteriak mulai jarak lebih dari 1,5 m 

Sangat Berat Kesulitan dalam percakapan keras/berteriak mulai jarak kurang dari 1,5 m 

Tuli Total Kehilangan kemampuan pendengaran dalam berkomunikasi 

Sumber: Salami, 2015 

c. Dampak Non-Auditorial 

Dampak non-auditorial yang dapat dirasakan oleh manusia, yaitu 

• Gangguan Fisiologis 

Kebisingan bernada tinggi dapat menyebabkan beberapa gangguan, terutama 

kebisingan dengan intensitas terputus-putus dan tidak terduga (secara 

mendadak). Efek yang mengganggu akibat bising meliputi peningkatan 

tekanan darah, detak jantung yang meningkat, basal metabolisme, konstruksi 

pembuluh darah kecil terutama pada tangan dan kaki, serta dapat menyebabkan 

pucat dan gangguan sensoris. 

• Gangguan Psikologis 

Kebisingan yang terjadi tanpa berhenti adalah sumber stres tambahan. 

Pengaruh fisiologis akibat kebisingan yang tidak segera ditangani 

menimbulkan masalah mentas (psikologis). Pengaruh psikologis berupa sulit 

berkonsentrasi dan sulit tidur, mudah marah, lemas, kepala pusing, 

berkurangnya daya kerja, dan menyebabkan stres (Irzal, 2016). 

Kebisingan dapat menimbulkan dampak yang berbeda. Tinggi rendahnya 

kebisingan dari suatu usaha atau kegiatan menimbulkan berbagai dampak. Dampak 

kebisingan terhadap badan dan kejiwaan secara umum dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Jenis-Jenis Dampak Kebisingan 

Jenis Uraian 

Akibat-akibat 

badaniah 
Kehilangan pendengaran 

Perubahan ambang batas sementara akibat 

kebisingan, perubahan ambang batas 

permanen akibat kebisingan 
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Jenis Uraian 

Akibat-akibat fisiologis 

Rasa tidak nyaman atau stress meningkat, 

tekanan darah meningkat, sakit kepala, bunyi 

dering 

Akibat-akibat 

psikologis 

Gangguan emosional Kejengkalan, kebingungan 

Gangguan gaya hidup 
Gangguan tidur atau istirahat, hilang 

konsentrasi waktu bekerja, membaca, dsb 

Gangguan pendengaran 
Merintangi kemampuan mendengarkan TV, 

radio, percakapan, telepon, dan sebagainya 

Sumber: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 48 Tahun 1996 

Dampak yang tidak menguntungkan dari bising, didefinisikan sebagai 

penyesuaian morfologi dan fisiologi mahluk hidup yang mengakibatkan penurunan 

kemampuan fungsional untuk beradaptasi dengan adanya stres tambahan atau 

peningkatan kerentanan mahluk hidup terhadap pengaruh efek faktor lingkungan 

yang merugikan, mengingat dampak jangka pendek atau panjang terhadap suatu 

organ atau individu, secara fisik, psikologis (mental) atau sosial. Menurut Wardika 

(2012), salah satu masalah fisiologis yang dapat terjadi adalah adanya pergerakan 

penurunan pendengaran dan perubahan kerja oleh organ tubuh. Selain itu masalah 

fisiologis yang dapat ditimbulkan berupa sifat mudah marah, penurunan efisiensi 

kerja dan gangguan istirahat atau tidur. Pengaruh kebisingan terhadap kesehatan 

adalah sebagai berikut. 

a. Gangguan Tidur 

Kebisingan dapat mengganggu siklus tidur, misalnya tertundanya waktu tidur 

dan menjadi terbangun lebih awal. Pengaruh kebisingan terhadap kualitas tidur 

ditentukan oleh karakteristik bising sebagai reaksi terhadap paparan bising yang 

berbeda pada setiap individu (Munzel et al., 2014). Gangguan tidur yang terjadi 

pada setiap individu yang diakibatkan oleh kebisingan dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, antara lain motivasi bangun, kenyaringan, lama kebisingan. 

b. Perasaan Tidak Nyaman 

Penelitian menunjukkan bahwa kebisingan diatas 80 dB(A) dapat 

mengalami gangguan perilaku dan meningkatkan perilaku agresif pada individu 

yang terpapar. Respon yang kuat terjadi saat kebisingan meningkat dari waktu 

ke waktu. 
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c. Efek Kardiovaskuler 

Kebisingan mempengaruhi peningkatan tekanan darah dan 

denyut nadi. Sesui penelitian yang dilakukan oleh Munzel (2014) menunjukkan 

bahwa kebisingan dapat meningkatkan bahaya penyakit kardiovaskuler 

seperti arteriosklerosis, penyakit jantung iskemik, dan stroke. 

 

2.7 Baku Tingkat Kebisingan Kereta Api 

Pencegahan suara bising dapat dibatasi dengan adanya nilai ambang batas 

yang ditetapkan sesuai dengan peruntukan usaha dan/atau kegiatan. Nilai ambang 

batas kebisingan merupakan intensitas tertinggi yang masih dapat diterima oleh 

manusia tanpa menyebabkan gangguan pendengaran yang berlansung lama atau 

terus-menerus (Rusli, 2008).  

Baku tingkat kebisingan adalah batas maksimal tingkat kebisingan yang 

diperbolehkan dibuang ke lingkungan dari usaha atau kegiatan sehingga tidak 

menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan (KepMen. 

LH No. 48 Tahun 1996).  Standar tingkat kebisingan yang diperbolehkan pada 

peruntukan kawasan perumahan dan permukiman ialah 55 dB(A). Nilai yang 

melampaui standar tingkat kebisingan diperlukan untuk pengendalian bising yang 

dihasilkan dari usaha dan/atau kegiatan sehingga dapat mengurangi dampak 

paparan bising yang dirasakan oleh masyarakat atau pekerja. Beberapa peruntukan 

kawasan/ lingkungan kebisingan yang terdapat dalam Keputusan Menteri 

Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 dapat dilihat pada Tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Baku Tingkat Kebisingan 

Peruntukan Kawasan / Lingkungan Kegiatan Tingkat Kebisingan dB(A) 

a. Peruntukan Kawasan  

1. Perumahan dan Permukiman 

2. Perdagangan dan Jasa 

3. Perkantoran dan Perdagangan 

4. Ruang Terbuka Hijau 

5. Industri 

6. Pemerintahan dan Fasilitas Umum 

7. Rekreasi 

8. Khusus: 

- Bandar Udara *) 

- Stasiun Kereta Api *) 

55 

70 

65 

50 

70 

60 

70 

 

60 
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Peruntukan Kawasan / Lingkungan Kegiatan Tingkat Kebisingan dB(A) 

- Pelabuhan Laut 

- Cagar Budaya 

70 

b. Lingkungan Kegiatan  

1. Rumah Sakit atau sejenisnya 

2. Sekolah atau sejenisnya 

3. Tempat Ibadah atau sejenisnya 

55 

55 

55 

Keterangan: 

*) disesuaikan dengan ketentuan Menteri Perhubungan 

Sumber: KepMen LH RI No. 48 Tahun 1996 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 718 Tahun 1987 tentang 

kebisingan, tingkat kebisingan dibagi menjadi beberapa zona yang dapat dilihat 

pada Tabel 2.5. 

Tabel 2.5 Pembagian Zona Kebisingan 

Zona Intensitas (dB) Tempat 

Zona A 35-45 Tempat penelitian. Rumah sakit, tempat 

perawatan kesehatan, dan sejenisnya 

Zona B 45-55 Perumahan, tempat pendidikan, tempat 

rekreasi, dan sejenisnya 

Zona C 50-60 Pasar, perkantoran, pertokoan, dan sejenisnya 

Zona D 60-70 Lingkungan industri, pabrik, stasiun kereta 

api, terminal bus, dan sejenisnya 

Sumber: PerMenKes RI No. 718 Tahun 1987 tentang Kebisingan 

 

2.8 Permukiman Pinggiran Rel Kereta Api 

Sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011, permukiman merupakan 

bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu-satuan perumahan 

yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang 

kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan. Lokasi 

permukiman di tepi rel kereta api memiliki dua karakteristik (Suryani, 2015), yaitu: 

1. Permukiman Permanen 

Permukiman permanen adalah permukiman yang dibangun sekitar wilayah di 

belakang pagar pembatas rel kereta api dengan memanfaatkan penggunaan 

batu bata dan batako sebagai bahan bangunan. Permukiman tidak memenuhi 

persyaratan administratif karena tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB), mereka hanya memiliki surat Hak Guna Bangunan (HGB) dan 

membayar sewa atas tanah yang digunakan kepada PT. KAI. 
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2. Permukiman Non-Permanen 

Permukiman non-permanen adalah permukiman di tepi rel kereta api, terutama 

dekat dengan persimpangan perlintasan kereta api. Sebagian besar bangunan 

rumah terbuat dari seng dan tidak layak untuk dihuni. 

 

2.9 Peraturan Pemerintah Tentang Jalur Kereta Api 

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2007 

mengenai jalur kereta api nasional. Jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas 

rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik 

kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan 

bawahnya yang diperuntukan bagi lalu lintas kereta api. Undang-undang tersebut 

menggambarkan lebar jalur kereta api. Jalur kereta api sendiri terbagi menjadi tiga 

jalur, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Pasal 

36 sampai dengan Pasal 45, yaitu: 

• Ruang manfaat jalur kereta api 

Ruang manfaat jalur kereta api terdiri atas jalan rel dan bidang tanah di kiri dan 

kanan jalan rel beserta ruang di kiri, kanan, atas, dan bawah yang digunakan 

untuk konstruksi jalan rel dan penempatan fasilitas operasi kereta api serta 

bangunan pelengkap lainnya. Batasan ruang manfaat jalan diperkirakan dari 

bagian tepi rel disepanjang bidang tanah bagian kiri dan kanan yang digunakan 

untuk konstruksi jalan rel termasuk bidang tanah untuk pengoperasian kereta 

api. 

• Ruang milik jalur kereta api 

Ruang milik jalur kereta api merupakan sebidang tanah di sebelah kiri dan 

kanan ruang manfaat jalur kereta api yang digunakan untuk pengamanan 

konstruksi jalan rel kereta api. Ruang milik jalur kereta api dapat dimanfaatkan 

untuk berbagai keperluan lain atas izin dari pemilik jalur dengan ketentuan 

tidak membahayakan konstruksi jalan rel yang terletak pada permukaan tanah 

diperkirakan jangkauan terjauh dari sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur 

kereta api dengan lebar paling rendah sebesar 6 m. 
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• Ruang pengawasan jalur kereta api. 

Ruang pengawasan jalur rel kereta api adalah sebidang tanah atau bidang lain 

di sebelah kiri dan kanan ruang milik jalan kereta api untuk keamanan dan 

kelancaran operasi kereta api. Area ini diperkirakan dari batas tepi kiri dan 

kanan daerah milik jalur kereta api, dengan lebar paling rendah sebesar 9 m. 

Jarak batas ruang milik jalur kereta api yaitu paling rendah sebesar 6 m dari 

sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api. Jarak batas ruang pengawasan 

jalur kereta api yaitu paling rendah sebesar 9 m dari sisi kiri dan kanan ruang milik 

jalur kereta api. Sedangkan ruang manfaat jalur kereta api terdiri atas jalur rel dan 

ruang disisi kiri dan kanan rel memiliki lebar sebesar 1.5 m dari rel kereta api. Oleh 

karena itu, sesuai dengan undang-undang tersebut lebar ruang jalur kereta api yaitu 

sebesar 15 m dari sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api atau 16.5 m dari 

sisi terluar jalur rel. Ilustrasi jalur kereta api berdasarkan Undang-undang Republik 

Indonesia No.23 tahun 2007 dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Ilustrasi Jalur Kereta Api 
Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2007 

Standar batas kecepatan kereta api telah tertuang pada Peraturan Dinas 8A 

PT. KAI dengan berbagai simbol. Kode sarana yang tertulis pada dinding kereta 

atau dinding gerbong kereta api menunjukkan kode kecepatan maksimum pada 

kereta atau gerbong. Kode kecepatan kereta api terdapat 6 kode, yaitu: 

• A menunjukkan kecepatan tertinggi 45 km/jam. 

• B menunjukkan kecepatan tertinggi 60 km/jam. 
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• C menunjukkan kecepatan tertinggi 75 km/jam. 

• D menunjukkan kecepatan tertinggi 90 km/jam. 

• E menunjukkan kecepatan tertinggi 100 km/jam. 

• F menunjukkan kecepatan tertinggi 120 km/jam. 

 

2.10 Pengukuran Kebisingan 

Pengukuran tingkat kebisingan menggunakan Sound Level Meter dapat 

dilakukan dengan dua cara sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 

Nomor 48 Tahun 1996, yaitu: 

1. Cara Sederhana 

Dengan sebuah sound level meter biasa diukur tingkat tekanan bunyi dBA 

selama 10 (sepuluh) menit untuk tiap pengukuran. Pembacaan dilakukan setiap 

5 (lima) detik. 

2. Cara Langsung 

Dengan sebuah integrating sound level meter yang mempunyai fasilitas 

pengukuran LTM5, yaitu Leq dengan waktu ukur setiap 5 detik, dilakukan 

pengukuran selama 10 (sepuluh) menit. Waktu pengukuran dilakukan selama 

aktifitas 24 jam (LSM) dengan cara pada siang hari tingkat aktifitas yang paling 

tinggi selama 16 jam (LS) pada selang waktu 06.00 – 22.00 dan aktifitas malam 

hari selama 8 jam (LM) pada selang 22.00 – 06.00.  

Setiap pengukuran harus dapat mewakili selang waktu tertentu dengan 

menetapkan paling sedikit 4 waktu pengukuran pada siang hari dan pada malam 

hari paling sedikit 3 waktu pengukuran, sebagai contoh : 

a. L1 diambil pada jam 07.00 mewakili jam 06.00 – 09.00 

b. L2 diambil pada jam 10.00 mewakili jam 09.00 – 11.00 

c. L3 diambil pada jam 15.00 mewakili jam 14.00 – 17.00 

d. L4 diambil pada jam 20.00 mewakili jam 17.00 – 22.00 

e. L5 diambil pada jam 23.00 mewakili jam 22.00 – 24.00 

f. L6 diambil pada jam 01.00 mewakili jam 24.00 – 03.00 

g. L7 diambil pada jam 04.00 mewakili jam 03.00 – 06.00 
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2.11 Alat Ukur Kebisingan 

Prinsip kerja dari alat Sound Level Meter (SLM) adalah apabila terjadi getaran 

yang berasal dari aktivitas manusia dan lain-lain, hal ini akan menyebabkan 

perubahan tekanan udara yang perubahannya akan direspon oleh alat SLM. Suara 

paling rentan yang dapat didengar manusia dikenal sebagai nilai ambang 

pendengaran. Alat SLM terdiri atas mikrofon dan display pembacaan. Mikrofon 

berfungsi untuk mengidentifikasikan pergeseran tekanan udara yang bervariasi, 

kemudian suara maka akan diubah menjadi sinyal elektrik. Sinyal ini kemudian 

akan diproses dan pembacaan akan ditampilkan dalam satuan decibel. 

Sound Level Meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur 

intensitas bising, yang terdiri atas mikrofon, amplifier, sirkuit "affenuator" dan 

beberapa perangkat lainnya. Instrumen ini mengukur kebisingan antara 30 - 130 dB 

dan dari frekuensi 20 - 20.000 Hz. Sound Level Meter dibuat berdasarkan standar 

ANSI (American National Standard Institute) pada tahun 1977 dan dilengkapi 

3 macam frekuensi yaitu spesifik A, B dan C yang menentukan  

frekuensi bising tersebut (Celestina et al, 2018): 

1. Jaringan frekuensi A mendekati frekuensi karakteristik respon telinga 

untuk suara rendah sekitar dibawah 55 dB. 

2. Jaringan frekuensi B dimaksudkan mendekati respon telinga untuk batas 

antara 55 - 85 dB. 

3. Jaringan frekuensi C berhubungan dengan respon telinga untuk batas diatas 

85 dB. 

Gambaran mengenai sound level meter, dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Sound Level Meter 
Sumber: Google Image, 2020 

Menurut Celestina, Hrovat & Kardous (2018), sound meter adalah aplikasi 

yang menggunakan smartphone untuk mengukur tingkat kebisingan atau suara 
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yang tak dikehendaki. Smartphone yang dapat diubah menjadi alat pengukur suara 

karena ponsel mikro memungkinkan untuk mengukur tingkat kebisingan. Konsep 

penggunaan aplikasi sound meter yaitu dengan cara mengunduh aplikasi sound 

meter di smartphone kemudian melakukan pengaturan yang diikuti pada aplikasi 

sound meter di smartphone lalu kalibrasi jika diperlukan sehingga aplikasi ini dapat 

mengukur dan menangkap suara sesuai dengan tingkat kebisingan. Aplikasi sound 

level meter dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3 Aplikasi Sound Meter 
Sumber: Google Playstore, 2020 

Aplikasi sound meter memiliki keuntungan dan kelemahan dalam 

penggunaan nya untuk mengukur tingkat kebisingan. Menurut Yuhana (2020), 

keuntungan dan kelemahan sound meter yaitu: 

• Keuntungan : dapat mengukur tingkat kebisingan lebih dari 130 dBA, 

sangat praktis dan dapat diunduh melalui smartphone, memberikan solusi bagi 

keselamatan pasien dan karyawannya. 

• Kelemahan  : tingkat akurasi smartphone berbeda sehingga hasil dari 

faktor pengukurannya berbeda, dan penggunaanya sangat bergantung pada 

koneksi internet, serta perlu di charge setiap hari. 

Langkah-langkah penggunaan aplikasi sound level meter pada smartphone 

android, yaitu: 

1. Buka Google Playstore lalu masukkan kata “Sound Level Meter” pada halaman 

pencarian. 
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Gambar 2.4 Aplikasi Sound Level Meter pada Google Playstore 
Sumber: Google Playstore, 2020 

2. Buka aplikasi Sound Level Meter kemudian akan muncul tampilan sebagai 

berikut. 

 

Gambar 2.5 Tampilan Pengunaan Aplikasi Sound Level Meter 
Sumber: Aplikasi Sound Meter, 2020 

3. Ketuk simbol pengaturan. 

 

Gambar 2.6 Tampilan Pengaturan Aplikasi Sound Level Meter 
Sumber: Aplikasi Sound Meter, 2020 
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4. Pada pengaturan akan muncul tampilan untuk mengkalibrasi aplikasi tersebut. 

 

Gambar 2.7 Tampilan Kalibrasi Aplikasi Sound Level Meter 
Sumber: Aplikasi Sound Meter, 2020 

5. Kalibrasi bisa dilakukan dengan menambah atau mengurangi desibel yang 

tertera pada layar. Penambahan atau pengurangan desibel pada aplikasi 

tergantung pada alat Sound Level Meter yang digunakan. Caranya adalah alat 

Sound Level Meter diletakkan bersebelahan dengan handphone. Ketika angka 

yang ditunjukkan pada layar handphone berbeda dengan yang ditunjukkan 

pada alat Sound Level Meter, maka kalibrasi dilakukan dengan menambah atau 

mengurangi desibel pada aplikasi hingga menunjukkan angka desibel yang 

sama pada alat Sound Level Meter. 

 

Gambar 2.8 Tampilan Setelah Kalibrasi pada Aplikasi Sound Level Meter 
Sumber: Aplikasi Sound Meter, 2020 

6. Setelah kalibrasi selesai dilakukan, ketuk save untuk menyimpan. 

7. Aplikasi siap digunakan untuk survei tingkat kebisingan. 
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2.12 Skala Desibel 

Tingkat tekanan bunyi atau Sound Pressure Level merupakan skala logaritma 

perbandingan antara tekanan suara pada keadaan tertentu dari sumber dibandingkan 

dengan tekanan suara referensi sebesar 2 x 10−5 N/m2. Unit satuan tingkat tekanan 

bunyi dinyatakan dalam desibel (dB). Skala desibel terbagi atas 3 macam, yaitu: 

a. Skala dBA merupakan respon yang paling mewakili batasan pendengaran 

manusia, dan respon telinga terhadap bising lingkungan. 

b. Skala dBB merupakan skala yang digunakan untuk tingkat kepekaan yang 

lebih tinggi, seperti bising pada lingkungan industri. 

c. Skala dBC merupakan skala yang digunakan untuk tingkat kebisingan industri 

yang lebih tinggi dari mesin-mesin. 

Penggabungan dua atau lebih tingkat tekanan bunyi pada satu sumber 

melibatkan penambahan desibel yang bersifat logaritmik. Jumlah yang 

ditambahkan ialah energi bunyi. Penambahan dua buah bunyi akan menghasilkan 

peningkatan intensitas bising sebesar 3 dBA. Persamaan penambahan dua buah 

bunyi dapat dilihat sebagai berikut (Aji,2017). 

LTotal = 10 log (2 x 𝟏𝟎
𝑳𝟏

𝟏𝟎) 

  = 10 log (𝟏𝟎
𝑳𝟏

𝟏𝟎) + 10 log 2 

  = 10 log (𝟏𝟎
𝑳𝟏

𝟏𝟎) + 3 dB                                                    (2.1) 

Keterangan: 

LTotal  = Tingkat tekanan bunyi total (dB) 

L1  = Tingkat Bising pertama (dB) 

L2  = Tingkat Bising kedua (dB) 

Pada penambahan desibel sumber bising yang tidak indentik (incoherent) 

adalah sebagai berikut. 

 LTotal = 10 log (𝟏𝟎
𝑳𝟏

𝟏𝟎 + 𝟏𝟎
𝑳𝟐

𝟏𝟎 + ….. + 𝟏𝟎
𝑳𝒏

𝟏𝟎)                                (2.2) 

Keterangan:  

LTotal    = Tingkat tekanan bunyi total (dB) 

L1, L2, …, Ln  = Kebisingan sumber-sumber incoherent (dB) 
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Persamaan untuk menghitung nilai rata-rata dari beberapa nilai desibel yang 

berbeda ialah sebagai berikut. 

LRata-rata = 10 log (
𝟏𝟎

𝑳𝟏
𝟏𝟎 + 𝟏𝟎

𝑳𝟐
𝟏𝟎 + …..+ 𝟏𝟎

𝑳𝒏
𝟏𝟎

𝒏
)                            (2.3) 

Keterangan: 

LRata-rata  = Tingkat tekanan bunyi rata-rata (dB) 

L1, L2, …, Ln  = Tingkat bising pertama, Tingkat bising ke n (dB) 

n    = Jumlah Tingkat Bising 

Tingkat kebisingan lingkungan dapat digambarkan dengan grafik nilai 𝐿𝑒𝑞 

setiap waktu. 𝐿𝑒𝑞 adalah ukuran dari rata-rata energi dari berbagai variasi tingkat 

tekanan bunyi dari suatu periode waktu. 𝐿𝑒𝑞 dapat dihitung dengan menggunakan 

persamaan berikut ini. 

Leq   = 10 log (
𝟏

𝑻
 ∑ ti 𝟏𝟎

𝑳𝒊

𝟏𝟎)                                                       (2.4) 

Keterangan: 

Leq   = Tingkat tekanan bunyi ekuivalen (dB) 

Li   = Tingkat kebisingan (dB) 

ti   = Lamanya waktu kebisingan L1 (detik) 

T   = ∑ ti = t1 + t2 + t3 + …… (detik) 

 

2.13 Penilaian Kebisingan 

Dalam mengamati potensi efek kebisingan dari suatu sumber, perlu 

mempertimbangkan terkait eksposur secara keseluruhan kebisingan dalam 24 jam 

dan kebisingan setiap kereta melintas. Satuan yang digunakan untuk mengevaluasi 

kebisingan adalah dBA yang digambarkan sebagai kebisingan yang diterima pada 

satu waktu dan dibaca oleh alat pembaca kebisingan dengan memilih skala 

pembobotan A. Standar yang digunakan dalam penilaian kebisingan kereta api yang 

melintas yaitu (Aji, 2017): 

2.13.1 LMax (Tingkat Kebisingan Maksimum) 

Saat sebuah kendaraan mendekat, lewat, kemudian menghilang di kejauhan, 

tingkat kebisingannya naik, mencapai maksimum, dan kemudian memudar menjadi 
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kebisingan latar belakang. Tingkat kebisingan tertinggi yang dihasilkan selama 

kendaraan melintas ini disebut tingkat kebisingan maksimum, atau"Lmax". Lmax 

mengabaikan jumlah dan rentang waktu perjalanan, yang penting bagi respon 

terhadap kebisingan, dan tidak dapat ditentukan sebagai ukuran dampak kumulatif 

satu jam atau 24 jam. Lmax tidak sesuai untuk korelasi antara berbagai metode 

transportasi. 

2.13.2 LSM (Tingkat Kebisingan Siang Malam) 

Penilaian tingkat kebisingan lingkungan dapat dilakukan dengan 

menggunakan metrik LSM. Waktu pengukuran dilakukan selama aktivitas 24 jam 

(LSM) dengan cara pada siang hari selama 16 jam (LS) pada selang waktu 06.00 – 

22.00 dan aktivitas malam hari selama 8 jam (LM) pada selang 22.00 – 06.00. 

Persamaan yang digunakan untuk menghitung tingkat kebisingan LS dan LM adalah 

sebagai berikut. 

LS  = 10 log (
𝟏

𝟏𝟔
 ∑ ti 𝟏𝟎

𝑳𝒊

𝟏𝟎)                                                       (2.5) 

LM = 10 log (
𝟏

𝟖
 ∑ ti 𝟏𝟎

𝑳𝒊

𝟏𝟎)                                                            (2.6) 

Untuk mengetahui apakah kebisingan sudah melampaui tingkat kebisingan 

maka perlu dicari nilai LSM dari pengukuran lapangan. LSM dihitung dengan 

menggunakan persamaan sebagai berikut. 

LSM = 10 log (
𝟏

𝟐𝟒
(16 x 𝟏𝟎

𝑳𝒔

𝟏𝟎 + 8 x 𝟏𝟎
𝑳𝑴+𝟓

𝟏𝟎 ))                              (2.7) 

Keterangan: 

LS = Tingkat kebisingan siang (dBA) 

LM = Tingkat kebisingan malam (dBA) 

LSM = Tingkat kebisingan siang malam (dBA) 

Dalam mengevaluasi tingkat kebisingan, nilai LSM yang dihitung 

dibandingkan dengan nilai baku tingkat kebisingan yang ditetapkan dengan 

toleransi +3 dBA. 
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2.14 Penentuan Perhitungan Tingkat Kebisingan 

Tingkat kebisingan yang telah terukur, kemudian diolah sesuai sehingga 

mendapatkan Leqday yaitu nilai tingkat kebisingan. Pada penelitian ini, perhitungan 

kebisingan dilakukan dengan perhitungan berdasarkan distribusi frekuensi. Adapun 

komponen pada distribusi frekuensi yaitu (Fadilah, 2016): 

1. Range 

Range (r) adalah cakupan data yang didapat untuk membatasi data-data yang 

akan diolah. Adapun rumus range adalah sebagai berikut. 

r = maximum – minimum                                                              (2.8) 

2. Interval Kelas 

Interval kelas adalah rentang yang diberikan untuk membagi kelas-kelas dalam 

distribusi. Jumlah banyaknya interval kelas dapat di analisis dengan 

menggunakan persamaan sebagai berikut. 

i = 
𝒓

𝒌
                                                                                               (2.9) 

Keterangan: 

i = interval kelas 

r  = range 

k  = kelas 

3. Kelas 

Kelas digunakan untuk menentukan banyaknya jumlah kelas dalam suatu 

distribusi data dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan sebagai 

berikut. 

k = 1 + 3.3 log (n)                                                                         (2.10) 

Keterangan: 

n = jumlah data 

k = banyaknya kelas 

4. Nilai Tengah Kelas 

Nilai tengah kelas adalah nilai yang terdapat ditengah interval (rentang) kelas. 

Nilai tengah dapat dianalisis dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. 

Nilai tengah kelas = 
𝑩𝑩−𝑩𝑨

𝟐
                                                          (2.11) 
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Keterangan: 

BB = batas bawah kelas 

BA = batas atas kelas 

5. Frekuensi 

Dalam statistik, “frekuensi” menandakan bahwa angka (bilangan) yang 

menunjukkan seberapa sering suatu variabel diulang dalam deretan angka 

tersebut; atau seberapa sering suatu variabel muncul dalam rangkaian angka 

tersebut. 

6. Statistik Tingkat Kebisingan  

Estimasi perhitungan tingkat kebisingan dengan sistem angka penunjuk yang 

paling banyak digunakan adalah angka penunjuk ekuivalen (equivalent index 

(Leq)). Perhitungan angka penunjuk secara manual diawali dengan menghitung 

L90, L50, L10, L1. Angka penunjuk persentase (Leq) manual dilakukan 

dengan membuat histogram. Setelah diurutkan dan dihitung jumlah setiap 

tingkat kebisingan yang muncul maka terbentuk batang histogram. Adapun 

tahapan perhitungan angka penunjuk, yaitu (Fadilah, 2016): 

a. Nilai L90  

L90 adalah persentase kebisingan yang mewakili tingkat kebisingan 

sebagaian besar atau kebisingan yang muncul 90% dari keseluruhan data. 

Tingkat kebisingan yang lebih besar yang muncul adalah 10% dari data 

pengukuran(L90) dengan persamaan: 

Nilai A = 100% x I                                                              (2.12) 

Keterangan : 

Nilai A digunakan untuk mengetahui jumlah data frekuensi yang 

dicari dimana: 

10% = Hasil pengukuran dari 100% 

N = Jumlah data keseluruhan 

Nilai L90 Awal = I (B0) + (B1) X = 0,1 x I x 100                (2.13) 

Keterangan : 

I = Interval data  

X = Jumlah data yang tidak diketahui 
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B0 = Jumlah % sebelum 90 

B1 = % setelah 90 

L90 = I0 + X                                                                          (2.14) 

Keterangan:  

I0 = Interval akhir 

b. Nilai L50 

L50 merupakan kebisingan rata-rata selama pengukuran. Persentase tingkat 

bising rata-rata (L50) sebagaian besar tidak dapat dibedakan dari kebisingan 

normal selama waktu tertentu. Persaman yang digunakan ialah sebagai 

berikut.  

Tingkat kebisingan mayoritas yang muncul adalah 50% dari data 

pengukuran(L50) dengan persamaan: 

Nilai A = 50% x N                                                                (2.15) 

Keterangan: 

Nilai A digunakan untuk mengetahui jumlah data frekuensi yang 

dicari dimana: 

50% = Hasil pengukuran dari 100% 

N = Jumlah data keseluruhan 

Nilai L50 Awal = I (B0) + (B1) X = 0,5 x I x 100                  (2.16) 

Keterangan: 

I = Interval data  

X = Jumlah data yang tidak diketahui 

B0 = Jumlah % sebelum 50 

B1 = % setelah 50 

L50 = I0 + X                                                                          (2.17) 

Keterangan:  

I0 = Interval akhir 

c. Nilai L10 

L10 adalah persentase kebisingan yang mewakili tingkat kebisingan 

minoritas atau kebisingan yang muncul 10% dari keseluruhan data. Tingkat 
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kebisingan mayoritas yang muncul adalah 10% dari data pengukuran(L10) 

dengan persamaan: 

Nilai A = 90% x N                                                                   (2.18) 

Keterangan : 

Nilai A digunakan untuk mengetahui jumlah data frekuensi yang 

dicari dimana: 

90% = Hasil pengukuran dari 100% 

N = Jumlah data keseluruhan 

Nilai L10 Awal = I (B0) + (B1) X = 0,9 x I x 100                  (2.19) 

Keterangan: 

I = Interval data  

X = Jumlah data yang tidak diketahui 

B0 = Jumlah % sebelum 10 

B1 = % setelah 10 

L10 = I0 + X                                                                                (2.20) 

Keterangan:  

I0 = Interval akhir 

d. Nilai L1 

L1 adalah tingkat kebisingan yang umumnya menyebabkan gangguan. 

Khusus untuk dijalan raya, L90 akan menunjukkan tingkat kebisingan latar 

belakang dari L1 menunjukkan perkiraan tingkat kebisingan maksimum. 

Oleh karena itu, L1 merupakan sistem pengukuran angka penunjuk yang 

harus benar-benar diperhatikan. L1 dan Leq digunakan sebagai sumber 

perspektif untuk korelasi dengan pedoman, sementara L90 dapat diabaikan 

karena sebagaian besar tidak sama dengan baku mutu kebisingan. 

Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut. 

Nilai A = 99% x N                                                                    (2.21) 

Keterangan : 

Nilai A digunakan untuk mengetahui jumlah data frekuensi yang 

dicari dimana: 

99% = Hasil pengukuran dari 100% 
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N = Jumlah data keseluruhan 

Nilai L1 Awal = I (B0) + (B1) X = 0,99 x I x 100                   (2.22) 

Keterangan: 

I = Interval data  

X = Jumlah data yang tidak diketahui 

B0 = Jumlah % sebelum 1 

B1 = % setelah 1 

L1 = I0 + X                                                                               (2.23) 

Keterangan:  

I0 = Interval akhir 

e. Nilai LAEQ 

Nilai LAEQ dapat dilihat pada persamaan berikut. 

Leq = L50 + 0.43 (L1 – L50)                                                 (2.24) 

f. Nilai LAEQ/day 

Nilai LAEQ/day dapat dilihat pada persamaan berikut. 

LEQ/day= 10 x log (10) x 
𝟏

𝒋𝒂𝒎/𝒉𝒂𝒓𝒊
 x( 𝟏𝟎(

𝒍𝒆𝒒𝟏

𝟏𝟎
)
+ ..+ 𝟏𝟎(

𝒍𝒆𝒒𝒏

𝟏𝟎
)
) (2.25) 

7. Tingkat Kebisingan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 

Nomor 48 Tahun 1996 

Tingkat kebisingan ekivalen (Leq) adalah tingkat kebisingan yang berfluktuatif 

yang diukur selama rentang waktu tertentu. Angka penunjuk yang dipakai 

adalah angka penunjuk presentase. Perhitungan ini menghasilkan angka 

tunggal yang menunjukkan presentase tertentu dari tingkat kebisingan yang 

muncul selama waktu tersebut. 

1) Perhitungan tingkat kebisingan ekivalen menggunakan persamaan yang 

sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 

1996 seperti di bawah ini. 

Leq = 10 log (
𝟏

𝑵
x (𝜮ni x 𝟏𝟎𝟎.𝟏𝒙𝑳𝒊)) dBA                                    (2.26) 

2) Perhitungan tingkat kebisingan selama siang hari menggunakan persamaan 

berikut. 



36 

 

Institut Teknologi Nasional 

LS = 10 log 
𝟏

𝟏𝟔
 x {T1x100.1.L1 +.. + T4x100.1.L4}dBA          (2.27) 

3) Perhitungan tingkat kebisingan selama malam hari menggunakan 

persamaan berikut. 

LM = 10 log 
𝟏

𝟖
 x {T5x100.1.L5 + ..+ T7x100.1.L7} dBA             (2.28) 

4) Perhitungan tingkat kebisingan selama siang dan malam hari menggunakan 

persamaan berikut. 

LSM = 10 log 
𝟏

𝟐𝟒
 x {16x100.1.Ls +.. + 8x100.1.(Lm+5)} dBA   (2.29) 

Keterangan: 

Leq = Tingkat kebisingan ekivalen atau tingkat kebisingan dari 

kebisingan yang berubah-ubah (fluktuatif) selama waktu tertentu. 

LS  = Leq selama siang hati 

LM  = Leq selama malam hari 

LSM = Leq selama siang dan malam hari 

N  = Jumlah data 

 

2.15 Pengendalian Kebisingan 

Perlindungan kebisingan dapat dilakukan secara mekanis, medis, manajemen, 

dan pendidikan serta pelatihan (Soemirat, 2016). 

a. Pengendalian secara Teknis 

Pengendalian secara teknis sangat memungkinkan dilakukan pada sumber 

kebisingan, media dan pada penerima (receptor) atau gabungan ketiganya. Standar 

penting dalam pengendalian kebisingan di sumber dan media secara teknis, yaitu 

• Isolasi suara (sound insulation) 

Mengurangi transmisi bising dengan mengatur peredam bising di sekitar 

sumber bising. Bahan yang biasanya digunakan sebagai alat peredam ialah yang 

memiliki kerapatan yang tinggi seperti tembok, beton, logam, dan lain-lain. 

• Absorpsi suara (sound absorption) 

Materi porous yang berfungsi sebagai “noise sponge” dengan mengubah energi 

suara menjadi energi panas. Bahan yang digunakan pada absorpsi suara ialah wol, 

busa, dan fiberglass. 
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• Peredam getaran (vibration damping) 

Pada peredam getara dapat mengubah energi getaran dari permukaan tipis 

menjadi energi panas. Bahan yang biasa yang digunakan adalah baja peredam. 

• Isolasi getaran (vibration isolation) 

Mengurangi transmisi energi getar dari suatu sumber ke penerima dengan 

mengatur materi yang dapat disesuaikan dengan sumber bising seperti per kawat, 

karet, kayu, dan lain-lain. 

Pengendalian secara teknis pada penerima dengan menggunakan alat 

pelindung diri (APD) di telinga pekerja, seperti earmuffs atau ear plugs. APD yang 

digunakan harus mampu mengendalikan kebisingan dalam 8 jam paparan TWA 

senilai85 dBA. APD harus dievaluasi secara rutin untuk mengetahui perlu tidaknya 

pembaharuan dan penggantian jenis APD. 

b. Pengendalian secara Medis 

Pengendalian secara medis dilakukan dengan cara sebagai berikut. 

• Pemeriksaan ketajaman pendengaran secara periodik 

Pemeriksaan dilakukan dengan test audiometri. Pengujian audiometri 

bertujuan untuk menguji ketajaman dan ketepatan pendengaran pekerja, serta 

mendidik pekerja mengenai pentingnya kesehatan fungsi pendengaran. Tujuan 

utama subjek pada pemeriksaan ini adalah para pekerja yang terpapar kebisingan 

dengan nilai NAB lebih besar dari 85 dBA pada waktu paparan bising selama 8 

jam. Test ini umumnya dilakukan minimal setiap 6 bulan sekali. 

• Penempatan pekerja sesuai dengan kepekaan terhadap bising 

Penempatan pekerja dimaksudkan karena kemampuan organ telinga pekerja 

untuk setiap frekuensi kebisingan sangat bervariasi. Tindakan ini dapat dilakukan 

setelah adanya pemeriksaan ketajaman pendengaran. 

• Monitoring ketulian temporer 

Monitoring ketulian temporer dilakukan dengan identifikasi sumber kebisingan 

dan cara pengendaliannya. Ketulian yang berlangsung lama disebabkan oleh 

ketulian temporer yang terjadi berulang-ulang. Cara efektif untuk mencegah 

ketulian permanen yaitu dengan mencegah ketulian temporer (sementara). 
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c. Pengendalian secara Manajemen 

Pengendalian secara manajemen dapat dilakukan dengan mereduksi waktu 

eksposur. Penurunan waktu paparan direncanakan agar nilai TWA 8 jam tidak 

melebihi 85 dBA sehingga kerusakan organ pendengaran dapat dicegah. Besarnya 

pengurangan waktu eksposur ini sesuai pada NAB kebisingan pada Kepmenaker 

No. 51 Tahun 1999. Penentuan perlu tidaknya tindakan pengendalian kebisingan 

tergantung dari hasil perhitungan TWA. Apabila nilai yang dihasilkan TWA >1, 

maka tindakan pengendalian kebisingan perlu dilakukan misalnya dengan reduksi 

waktu eksposur.  

d. Pengendalian secara Pendidikan dan Pelatihan 

Pengendalian secara pendidikan dan pelatihan perlu dilakukan secara konsisten 

dan berkala. Pelatihan biasanya dilakukan setiap setahun sekali dan materi pelatihan 

harus selalu diperbaharui sesuai dengan perkembangan ilmu dan pengalaman di 

lapangan. Materi pelatihan meliputi dampak kebisingan, penggunaan alat pelindung 

telinga, jenis APD dan kelebihan-kekurangannya, penggunaan uji audiometri serta 

penjelasan prosedur pengujian. 

Beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengendalikan bising 

lingkungan, yaitu (Cahyana, 2018): 

a. Pengendalian Sumber 

Strategi ini sangat efektif dan ekonomis, misalnya bising akibat getaran orang 

yang berjalan dapat dikurangi dengan melapisi lantai dengan karpet atau gabus. 

b. Penataan Kota 

Kemajuan kota, khususnya transportasi menimbulkan banyak masalah 

kebisingan. Oleh karena itu, penting untuk merancang dan menyusun kota yang 

dapat mengurangi kebisingan sampai batas yang diizinkan. 

c. Perencanaan Lokasi Bangunan 

Upaya dilakukan untuk pengelompokan lokasi bangunan sesuai dengan 

fungsinya. Wilayah rumah sakit, sekolah, kantor, harus memiliki jarak yang 

jauh dari jalan raya, daerah industri dan bandar udara atau terminal. 
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d. Rancangan Arsitektur dan Struktur Bangunan 

Pengendalian bising ruangan, perlu mempertimbangkan kapasitas ruangan dan 

lokasinya. Ruang istirahat hendaknya diletakkan pada daerah yang tenang. 

Kekuatan, tebal dan jenis lantai dan dinding juga perlu dipertimbangkan karena 

mempengaruhi transmisi suara. Pada dasarnya, semua bahan struktur dan 

lapisan permukaan mempunyai kemampuan menyerap bunyi dalam taraf 

tertentu. 

Menurut Permenaker No. 5 Tahun 2018, pengendalian kebisingan dapat 

dilakukan dengan cara sebagai berikut. 

a. Mengganti alat, bahan, dan proses kerja yang menimbulkan kebisingan. 

b. Memasang pembatas, peredam suara, penutupan sebagian atau seluruh alat. 

c. Mengatur atau membatasi pajanan kebisingan atau mengatur waktu kerja. 

d. Menggunakan alat pelindung diri. 

 

2.16 Penghalang Bising (Barrier) 

Noise barrier atau penghalang bising adalah pembatas atau partisi penghalang 

yang digunakan untuk mengontrol transmisi bising yang dirambatkan melalui udara 

(airborne noise) dimana pembatas ini terletak di antara sumber dan penerima. 

Kegunaan dari penghalang bising ini adalah membentuk daerah (zona) bayangan, 

bising yang dihasilkan lebih rendah pada saat diterima oleh mahluk hidup.  

Noise Barrier adalah struktur eksterior yang didesain untuk mengurangi 

polusi suara (bising). Noise barrier dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu noise 

barrier alami dan buatan. Pemilihan jenis dan bahan barrier harus memperhatikan 

berbagai hal, diantaranya lokasi, ukuran kenyamanan, keselamatan, kekuatan dan 

lain-lain.  Nilai selisih antara tingkat kebisingan yang diterima pada kondisi tanpa 

penghalang dengan kondisi menggunakan penghalang merupakan indikator untuk 

mengetahui efektif tidaknya pemasangan media penghalang pada suatu wilayah 

(Pusat Litbang, 2005). 

Menurut Pusat Litbang (2005), penurunan bising dapat berupa penghalang 

alami (natural barrier) dan penghalang buatan (artificial barrier). Penghalang 

alami umumnya menggunakan berbagai kombinasi tanaman dengan gundukan 
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(berm) tanah. Berbagai bahan material dapat digunakan pada penghalang buatan, 

seperti tembok, kaca, kayu, aluminium, dan bahan lainnya. 

2.16.1 Penghalang Alami (Natural Barrier) 

Penghalang Alami adalah penghalang kebisingan yang terdiri atas tanaman-

tanaman. Penggunaan tanaman sebagai media penghalang bising harus memiliki 

kerimbunan dan kerapatan daun yang cukup merata sehingga dapat menyerap bunyi 

yang dihasilkan dari sumber bising (Chimayati, 2017). Penurunan tingkat 

kebisingan oleh semak dan pohon sangat kecil, sehingga pohon dan semak 

sebagaian besar tidak efisien sebagai barrier. Terkadang ada efek samping retensi 

di pohon dan semak ketika tanah disekitarnya diperkeras. Jika menggunakan pohon 

dan semak, maka daun harus tumbuh merata dari atas pucuk pohon sampai tanah. 

Gesekan antar daun yang diakibatkan oleh adanya arah angin dapat menimbulkan 

tingkat kebisingan tersendiri hingga mencapai 50 dB (Nugroho, 2005). Kelebihan 

dan kelemahan penggunaan media penghalang alami, yaitu (Chimayati, 2017): 

a. Kelebihan  : Mampu mereduksi tingkat kebisingan hingga 28,8 dB (A) 

pada jarak 300-1200m dan memberikan nilai estetika tersendiri jika adanya 

kombinasi antara pepohonan besar dan tanaman perdu. Barrier alami ini juga 

bermanfaat untuk keindahan lingkungan yang sangat mempengaruhi faktor 

psikologis dari penghuni kawasan tersebut. 

b. Kelemahan  : Membutuhkan sedikit perawatan dalam memelihara 

pohon atau tanaman, tidak semua pohon yang ditanam sesuai dengan ekosistem 

setempat (tanaman lokal), daun pohon yang digunakan penghalang harus 

merata. Pemilihan barrier alami harus mempertimbangkan luas dari kawasan 

bising, yaitu jarak antara sumber bising dan lokasi permukiman mempunyai 

lahan yang memadai untuk mereduksi bising. 

c. Sifat barrier : Barrier ini bersifat menyerap gelombang suara yang 

dihasilkan oleh sumber bising. 

Pengurangan tingkat kebisingan dapat dihitung menggunakan rumus 

(Beranek, 1971): 

Atenuasi = (0,8 log f – 0,31) r                                                   (2.30) 
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Keterangan: 

f  = Frekuensi (Hz)  

r  = Jarak antara sumber bising dengan penghalang (m) 

Penghalang alami dengan tanaman perlu memiliki kerimbunan dan kerapatan 

daun yang cukup dan merata mulai dari permukaan tanah hingga ketinggian yang 

diharapkan. Tanaman-tanaman yang dapat digunakan contohnya rumput untuk 

penutup tanah (cover crops). Perdu tanaman yang dapat digunakan untuk 

mengurangi intensitas bising, misalnya bambu pringgodani (Bambusa Sp), likuan-

yu (Vermenia Obtusifolia), anak nakal (Durante Repens), soka (Ixora Sp), 

kakaretan (Ficus Pumila), sebe (Heliconia Sp), dan teh-tehan (Durante). Sedangkan 

untuk pepohonan yang dapat digunakan contohnya akasia (Acacia Mangium), johar 

(Casia Siamea), dan pohon-pohon yang rimbun dengan cabang rendah. 

Penggabungan antara tanaman penutup tanah, perdu, dan pohon atau 

kombinasi dengan bahan lainnya mampu memberikan nilai reduksi bising yang 

dihasilkan menjadi optimum. Hal ini akan mempengaruhi tingkat reduksi 

kebisingan yang diharapkan. Efektivitas tanaman untuk mereduksi kebisingan 

dapat dilihat pada Tabel 2.6. 

Tabel 2.6 Efektifitas Pengurangan Kebisingan Oleh Berbagai Macam Tanaman 

Jenis Tanaman 

Volume 

Kerimbunan 

Daun (m³) 

Jarak dari 

Sumber 

Bising ke 

Tanaman 

(d) (m) 

Ketinggian 

Pengukuran 

(m) 

Rata-rata 

Reduksi 

Kebisinga

n; IL 

(dBA) 

Akasia (Acacia Mangium) 114,39 18,20 

30,20 

1,20 

4,00 

2,5 

4,1 

118,23 18,20 

24,60 

1,20 

4,00 

2,7 

4,4 

Bambu Pringgodani (Bambuga 

Sp) 

122,03 7,0 

16,40 

1,20 

2,50 

1,1 

4,9 

366,08 35,4 1,20 14,7 

Johar (Casia Siamea) 60,74 9,8 

17,0 

1,20 

3,60 

0,3 

3,2 

83,24 9,6 1,20 0,20 

Likuan-Yu (Vermenia 

Obtusifolia) 

2,464 8,20 1,20 2,3 

Anak Nakal (Durant Repens) 1,680 9,80 1,20 0,8 

Soka 1,350 11,20 1,20 0,9 
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Jenis Tanaman 

Volume 

Kerimbunan 

Daun (m³) 

Jarak dari 

Sumber 

Bising ke 

Tanaman 

(d) (m) 

Ketinggian 

Pengukuran 

(m) 

Rata-rata 

Reduksi 

Kebisinga

n; IL 

(dBA) 

Kekaretan 1,105 4,60 1,20 0,9 

Sebe (Heliconia Sp) 1,792 3,2 1,20 3,4 

Teh-tehan 11,10 6 1,20 2,1 

Disisipkan:     

A. Teh-tehan 13,88 6 1,20 2,7 

B. Heliconia Sp 2,75 9 1,20 3,8 

 16,65 6 1,20 4,2 

 33,3 9 1,20 5,0 

Sumber: Pedoman Mitigasi Dampak Kebisingan Akibat Lalu Lintas Jalan PU, 2005 

2.16.2 Penghalang Buatan (Artificial Barrier) 

Penghalang buatan ialah dinding suara yang sengaja dibuat oleh manusia 

dengan bahan seperti beton, kaca, kayu, logam atau besi (Chimayati, 2017). 

Penghalang buatan biasanya berupa bahan yang rapat tanpa adanya lubang atau 

celah, sehingga gelombang suara lebih banyak yang dipantulkan daripada 

diteruskan (ditransmisikan). Penghalang buatan biasanya sebagai pembatas yang 

dapat terbuat dari bahan seperti kayu (papan), pasangan bata, beton, batako, 

plywood (tripleks), aluminium sheet, asbestos, semen dan lain-lain. Selain dari 

bahan penyusunnya, penurunan kebisingan oleh penghalang buatan juga 

dipengaruhi oleh jarak antara sumber bunyi dengan barrier dan jarak barrier ke 

penerima. Kelebihan dan kelemahan penggunaan penghalang buatan, yaitu 

(Chimayati, 2017): 

a. Kelebihan  : Ketinggian barrier dapat diatur sesuai dengan kebutuhan 

setiap wilayah yang memiliki sumber bising dan bersifat permanen serta lebih 

tahan terhadap perubahan musim, cuaca, dan suhu.  

b. Kelemahan : Sulit digunakan pada daerah yang banyak terdapat 

bangunan, membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam pembangunannya, 

kurang fleksibel terhadap fungsi tata ruang wilayah tertentu.  

c. Sifat barrier : Barrier ini bersifat memantulkan dan pembelokkan 

gelombang suara dari sumber bising. 
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Perhitungan reduksi oleh barrier buatan dapat dihitung dengan 

menggunakan persamaan Maekawa dan perhitungan dengan Bilangan Fresnel 

berikut (Maekawa, 1968) ialah sebagai berikut. 

Atenuasi = 10 log (3 + 
𝟒𝟎𝜹

𝝀
)                                                          (2.31) 

𝜹 = x + y -z                                                                                      (2.32) 

N = 
𝟐𝜹

𝝀
                                                                                               (2.33) 

x = √𝑹𝟐 + (𝑯𝒃 − 𝑯𝒔)𝟐                                                                       (2.34) 

y = √𝑫𝟐 + (𝑯𝒃 − 𝑯𝒑)𝟐                                                                  (2.35) 

z = √(𝑹 + 𝑫)𝟐 +  (𝑯𝒃 − 𝑯𝒑)𝟐                                                   (2.36) 

𝝀 = 
𝒄

𝒇
                                                                                                    (2.37) 

Keterangan:  

N = Bilangan Fresnel 

𝛿 = Path length difference (m) 

x = Jarak dari sumber bising ke penghalang (m) 

y = Jarak dari penghalang ke penerima (m) 

z = Jarak dari sumber bising ke penerima (m) 

R = Jarak sumber bising ke penghalang di lapangan (m) 

D = Jarak penerima ke penghalang di lapangan (m) 

Hb = Tinggi penghalang (m) 

Hp = Tinggi penerima (m) 

Hs = Tinggi sumber bising (m) 

𝜆 = Panjang gelombang (m) 

c = Cepat rambat gelombang di udara, C = 340 m/s 

f = Frekuensi 

Nilai bilangan Fresnel yang didapat dari persamaan diatas, dimasukkan ke 

dalam grafik Maekawa yang bertujuan untuk mengetahui nilai atenuasi kebisingan 

yang mampu direduksi oleh barrier tersebut. Grafik Maekawa dapat dilihat pada 

Gambar 2.9. 
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Gambar 2.9 Grafik Maekawa 

Sumber: Maekawa, 1968 

Daya isolasi (transmission loss) dari bahan penyusun barrier juga dapat 

mempengaruhi penurunan reduksi kebisingan dari barrier. Efektifitas bangunan 

peredam kebisingan sangat dipengaruhi oleh bahan dan dimensi bangunan. 

Efektivtas bangunan pada media penghalang buatan dapat dilihat Tabel 2.7. 

Tabel 2.7 Efektivitas Pengurangan Tingkat Kebisingan dari Penghalang Buatan 

No. Tipe Bahan 

Dimensi 

L = lebar min. 

H = tinggi min. 

Efektifitas 

IL = dB(A) 

1 Penghalang Menerus 

A. Penghalang dari 

susunan bata 

L = 0,5 m 

H = 2,5 m 

Baik 

IL = 15-16 

B. Beton bertulang 
L = 0,35 m 

H = 3-4 m 
Baik-Optimum 

C. Kayu dengan atau 

tanpa bahan 

penyerap 

L = 0,3 m 

H = 2-3 m 

Baik 

IL = 18-19 

D. Alumunium atau 

bja dengan bahan 

penyerap 

L = 0,3 m 

H = 4-5 m 

Optimum 

IL = 20-22 

E. Fiber, kaca 
L = 0,5 m 

H = 3-4 m 

Baik 

IL=16-17 

2 
Penghalang Tidak 

Menerus 

A. Beton bertulamg 
L = 1-2 m 

H = 3-4 m 

Optimum 

IL = 17-18 

B. Alumunium atau 

baja dengan bahan 

penyerap 

L = 1,0 m 

H = 3-4 m 

Optimum 

IL = 18-19 
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No. Tipe Bahan 

Dimensi 

L = lebar min. 

H = tinggi min. 

Efektifitas 

IL = dB(A) 

C. Kombinasi bahan 

a dan b dengan 

fiber 

L = 2,0 m 

H = 3-4 m 

Optimum 

IL = 20-22 

3 

Kombinasi Penghalang 

Menerus dan Tidak 

Menerus 

A. Penghalang dari 

susunan bata 

L = 0,5 m 

H = 2,5 m 

Baik 

IL = 15-16 

B. Beton bertulang 
L = 0,35 m 

H = 3-4 m 

Baik-Optimum 

IL = 17-19 

C. Kayu dengan atau 

tanpa bahan 

penyerap 

L = 0,3 m 

H = 2-3 m 

Baik 

IL= 18-19 

D. Alumunium atau 

baja dengan bahan 

penyerap 

L = 0,3 m 

H = 4-5 m 

Optimum 

IL = 20-22 

E. Fiber 
L = 0,5 m 

H = 3-4 m 

Optimum 

IL = 16-17 

F. Beton bertulang 
L = 1-2 m 

H = 3-4m 

Optimum 

IL = 17-18 

G. Alumunium atau 

baja dengan bahan 

penyerap 

L = 1,0 m 

H = 3-4 m 

Optimum 

IL = 18-19 

H. Kombinasi bahan 

a dan b dengan 

fiber 

L = 2,0 m 

H = 3-4 m 

Optimum 

IL = 20-22 

4 Penghalang Arsitektur 

A. Gabungan dari 

design bentuk dan 

design warna yang 

artistik 

L = Variabel 

dari 0,5 m 

H = Variabel 

Baik 

IL = 14-16 

Sumber: Pedoman Mitigasi Dampak Kebisingan Akibat Lalu Lintas Jalan PU, 2005 

Prinsip kerja noise barrier adalah dengan memberikan dampak refleksi atau 

pemantulan (insulasi), penyerapan (absorbsi), dan pembelokan (difraksi) pada jalur 

perambatan suara. Intensitas suara bising yang diterima oleh pendengar adalah 

gabungan antara tingkat suara yang tersisa dan hasil pembelokan dari media 

penghalang buatan. Skenario arah rambatan kebisingan dengan barrier buatan dan 

tanpa barrier buatan dapat dilihat pada Gambar berikut (Pedoman Mitigasi Dampak 

Kebisingan Akibat Lalu Lintas Jalan PU, 2005). 
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Gambar 2.10 Skema Arah Rambatan Kebisingan Tanpa Barrier Buatan 

Sumber: Pedoman Mitigasi Dampak Kebisingan Akibat Lalu Lintas Jalan PU, 2005 

 

 

Gambar 2.11 Skema Arah Rambatan Kebisingan Dengan Barrier Buatan 

Sumber: Pedoman Mitigasi Dampak Kebisingan Akibat Lalu Lintas Jalan PU, 2005 

Beberapa skenario penggunaan noise barrier alami dapat dilihat Gambar 2.5, 

Gambar 2.6, dan Gambar 2.7 (Pedoman Mitigasi Dampak Kebisingan Akibat 

Lalu Lintas Jalan PU, 2005). 

 

Gambar 2.12 Skema Kebisingan dengan Barrier Alami dikombinasikan dengan 

Jenis Tanaman Lain 

Sumber: Pedoman Mitigasi Dampak Kebisingan Akibat Lalu Lintas Jalan PU, 2005 
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Gambar 2.13 Skema Kebisingan Barrier Alami dikombinasikan dengan 

Timbunan Tanah dan Dinding 

Sumber: Pedoman Mitigasi Dampak Kebisingan Akibat Lalu Lintas Jalan PU, 2005 

 

 

Gambar 2.14 Skema Kebisigan Barrier Alami dikombinasikan dengan Timbunan 

Tanah 

Sumber: Pedoman Mitigasi Dampak Kebisingan Akibat Lalu Lintas Jalan PU, 2005 

Strategi yang dapat digunakan dalam perancangan penghalang bising/noise 

barrier, yaitu (Aji, 2017): 

a. Metode Maekawa 

Metode maekawa adalah salah satu metode yang digunakan dalam rencana 

media penghalang bising yang bergantung pada jarak sumber ke penghalang bising 

dan frekuensi bunyi. Besarnya atenuasi akibat dipasang barrier didapatkan dari 

persamaan berikut. 

B = 10 log (3 + 
𝟒𝟎𝜹

𝝀
)                                                                         (2.38) 

Keterangan: 

B = Barrier Attenuation (dB) 
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𝛿  = Path length difference (m) 

𝜆  = Panjang gelombang (m) 

Path length difference dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. 

𝜹 = A + B – d                                                                              (2.39) 

Keterangan: 

𝛿  = Path length difference (m) 

A = Jarak sumber bising ke puncak barrier (m) 

B = Jarak puncak barrier ke pendengar (m) 

d = Jarak sumber bising ke pendengar 

b. Metode Grafik 

Metode grafik merupakan metode lain yang digunakan untuk menentukan 

besarnya atenuasi barrier melalui suatu grafik. Untuk menentukan besarnya 

atenuasi barrier digunakan Fresnel number yang dihitung dengan menggunakan 

persamaan berikut. 

N = 
𝟐𝜹

𝝀
                                                                                            (2.40) 

Keterangan: 

N = Fresnel Number 

𝛿  = Path length difference (m) 

𝜆  = Panjang gelombang (m) 

c. Metode Nomograph 

Metode nomograph digunakan untuk menghitung ketinggian dari noise barrier 

sesuai dengan besarnya atenuasi yang diinginkan. Nilai atenuasi didapat pada grafik 

nomograph. Nilai barrier break, barrier position, jarak sumber dengan penerima, 

dan angle subtended dibutuhkan dalam menentukan nilai atenuasi pada metode 

nomograph. 

 

2.17 Rencana Anggaran Biaya 

Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah perkiraan banyaknya biaya yang 

diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan 

pelaksanaan proyek pembangunan (Fathansyah, 2011). Perhitungan Rencana 



49 

 

Institut Teknologi Nasional 

Anggaran Biaya memiliki tujuan untuk mengetahui ukuran pengeluaran yang 

diperlukan, mengontrol pengeluaran per item pekerjaan, mencegah adanya 

penundaan atau pemberhentian pekerjaan, dan membatasi pemborosan biaya yang 

mungkin terjadi pada saat dilaksanakannya pekerjaan. 

Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah perhitungan atau estimasi jumlah 

nominal anggaran biaya dari rencana keuangan yang diharapkan untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan pembangunan konstruksi (Musmawati, 2020). 

Penyusunan RAB memilliki kegunaan, yaitu (Budiarso, 2018): 

• Sebagai bahan penting untuk pengajuan proposal agar didapatkannya sejumlah 

alihan, 

• Sebagai dana untuk sebuah pelaksanaan proyek dari pemerintah pusat ke daerah 

pada instansi tertentu, 

• Sebagai bahan pembanding harga bagi stakeholder dalam mengevaluasi tingkat 

kewajaran owner estimate (OE) yang dibuatnya dalam bentuk engineering 

estimate (EE) yang dibuat oleh pihak ahli, 

• Sebagai dasar penentuan pada kelayakan ekonomi teknik sebuah investasi 

proyek sebelum dilaksanakan pembangunan. 

Rencana anggaran biaya merupakan total penjumlahan dari hasil perkalian 

antara volume suatu item pekerjaan dengan biaya satuannya. Secara umum 

perhitungan RAB dapat dirumuskan sebagai berikut. 

RAB = 𝜮 (Volume Pekerjaan x Harga Satuan Pekerjaan)   (2.41) 

Menurut Budiarso (2018), rencana anggaran biaya dibagi menjadi dua 

macam, yaitu: 

• Rencana Anggaran Biaya Kasar 

Adalah rencana anggaran biaya yang bersifat sementara dimana pekerjaan 

dihitung tiap ukuran luas.. 

• Rencana Anggaran Biaya Terperinci 

Adalah anggaran pengeluaran biaya ditentukan dengan teliti dan cermat, sesuai 

dengan ketentuan dan syarat – syarat penyusunan anggaran biaya. 
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2.18 Komponen Penyusunan Rencana Anggaran Biaya 

Perencanaan RAB dilakukan dengan melihat komponen – komponen biaya 

proyek. Biaya yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan sebagai berikut 

(Budiarso, 2018). 

1) Biaya Proyek 

Biaya modal (investasi) suatu usaha dapat diartikan sebagai jumlah pengeluaran 

yang diperlukan untuk melakukan suatu proyek. Penggunaan dari biaya modal 

terdiri atas dua biaya, yaitu: 

a. Biaya Langsung atau Biaya Konstruksi (Direct Cost) 

Biaya langsung adalah komponen biaya yang berkaitan langsung dengan 

proyek yang dikerjakan. Biaya konstruksi meliputi biaya 7 tenaga kerja 

(upah), biaya material, biaya subkontraktor dan biaya peralatan atau 

perlengkapan. 

• Biaya Tenaga Kerja (Upah)  

Biaya yang dibayarkan kepada pekerja / buruh dalam menyelesaikan suatu 

jenis pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan keahliannya.  Biaya upah 

pekerja sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya masa kerja 

(panjangnya jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu jenis 

pekerjaan), kondisi lokasi pekerjaan, kemampuan dan keahlian pekerja 

yang bersangkutan. Perhitungan biaya pekerja dapat dirumuskan sebagai 

berikut. 

Biaya Upah = Durasi Kerja x Harga Upah                              (2.42)  

• Biaya Material (bahan)  

Merupakan biaya bahan atau material yang digunakan untuk proses 

pelaksanaan konstruksi, yang meliputi biaya angkutan, biaya loading 

(menaikkan) dan unloading (menurunkan), biaya pengepakan, 

penyimpanan sementara di gudang, pemeriksaan kualitas dan asuransi. 

Perhitungan biaya bahan – bahan dapat dirumuskan sebagai berikut. 

Biaya Material = Volume Material x Harga Material      (2.43) 
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• Biaya subkontraktor  

Biaya subkontraktor pada umumnya merupakan kumpulan pekerjaan yang 

terdiri dari jasa dan material yang disediakan oleh subkontraktor.  

• Biaya Peralatan/Perlengkapan  

Biaya peralatan merupakan biaya yang diperlukan untuk kegiatan sewa, 

pengangkutan, pemasangan alat, pemindahan, pembongkaran, dan biaya 

operasi, serta termasuk upah dari tenaga kerja. Estimasi biaya peralatan 

konstruksi didasarkan pada masa pakai dari alat tersebut, lamanya 

penggunaan alat, dan besarnya pekerjaan yang harus diselesaikan. 

Perhitungan biaya alat berat dapat dirumuskan sebagai berikut. 

Biaya Alat Berat = Durasi x Harga Sewa Alat Berat         (2.44) 

b. Biaya Tidak Langsung 

Biaya tidak langsung adalah sejumlah biaya pengeluaran yang membentuk 

porsi substansial dari biaya langsung dan terdiri atas: 

a. Overhead cost  

Bagian pengeluaran ini mencakup biaya kerja yang dibebankan ke proyek, 

misalnya sewa kantor, listrik kerja, air kerja, biaya telpon, biaya 

pemasaran, dan pengeluaran lain untuk pajak, asuransi, jamsostek, 

jaminan pelaksanaan, royalty dan lainnya. Jumlah overhead bias berkisar 

antara 12% - 30%.  

b. Biaya Tak Terduga (Contingensicy)  

Merupakan biaya tak terduga yang digunakan untuk kejadian yang 

mungkin terjadi, misalnya naiknya permukaan air tanah, banjir, tanah 

longsor dan diperuntukkan guna menyesuaikan perencanaan rinci dengan 

lapangan pada saat pekerjaan konstruksi berlangsung. Besarnya 

diperkirakan 5% dari jumlah biaya langsung. Contingensicy harus 

digunakan untuk menangani pengeluaran karena perubahan yang yang 

tidak biasa, tetapi tidak untuk menutup kekurangan. 
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c. Keuntungan (Profit)  

Proses pengadaan proyek dapat menghasilkan keuntungan atau manfaat 

sebagai biaya jasa yang didapat oleh pelaksana kegiatan proyek 

(kontraktor). 

2) Biaya Pemeliharaan 

Biaya pemeliharaan adalah prakiraan biaya yang dikeluarkan setiap selesei 

pekerjaan konstruksi setelah Pre-Hand Over (PHO) sampai dengan serah terima 

pekerjaan selanjutnya atau Final Hand Over (FHO). 

 

2.19 Tahapan Pembuatan Rencana Anggaran Biaya 

Tahapan yang dilakukan untuk menyusun anggaran biaya adalah sebagai 

berikut (Budiarso, 2018). 

1) Mengumpulkan informasi di lapangan dan pengecekan gambar kerja mengenai 

jenis, biaya, serta kapasitas pasar untuk menyediakan bahan/material konstruksi 

secara kontinu. Gambar kerja adalah dasar untuk mengetahui pekerjaan apa saja 

yang ada dalam komponen bangunan yang akan diselesaikan. Dari gambar 

tersebut didapatkan ukuran, bentuk dan spesifikasi pekerjaan serta penyusunan 

metode pelaksanaan konstruksi yang akan dilakukan nantinya di lapangan.  

2) Melakukan Perhitungan Volume 

Estimasi volume adalah menghitung banyaknya volume pekerjaan dalam satu 

unit kerja. 

3) Melakukan informasi tentang upah pekerja yang berlaku di daerah lokasi proyek 

dan atau upah pada umumnya jika pekerja didatangkan dari luar daerah lokasi 

proyek.  

4) Melakukan perhitungan analisa bahan, upah, dan alat dengan menggunakan 

analisa yang dapat diterima oleh si pembuat anggaran.  

1. Analisa Bahan  

Menghitung banyaknya volume setiap bahan yang digunakan pada setiap 

kegiatan, serta perhitungan biaya yang dibutuhkan selama pelaksanaan 

proyek.  
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2. Analisa Upah  

Menghitung jumlah tenaga yang diperlukan untuk setiap kegiatan serta besar 

biaya yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut.  

3. Analisa Alat  

Pemeriksaan terhadap peralatan yang dibutuhkan dalam setiap pekerjaan 

dalam suatu proyek dimana digunakan alat-alat yang membutuhkan biaya.  

4. Menghitung biaya satuan pekerjaan yang menggunakan hasil analisa satuan 

pekerjaan dan daftar kuantitas pekerjaan.  

Analisa Harga Satuan Pekerjaan adalah pemeriksaan terhadap harga satuan 

pekerjaan merupakan besaran harga satuan bahan dengan harga satuan upah. 

5. Membuat rekapitulasi  

Rekapitulasi adalah jumlah setiap sub item pekerjaan dan kemudian 

dijumlahkan sehingga diperoleh jumlah total biaya pekerjaan. 

 

2.20 Kendala Pada Penyusunan Rencana Anggaran Biaya 

Dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), beberapa kendala yang 

sering dialami, yaitu sebagai berikut (Budiarso, 2018).  

1) Memilih Metode Kerja  

Dalam setiap pekerjaan pada umumnya terdiri dari beberapa metode kerja, 

sehingga perlu ditemukan solusi dan dipilih metode kerja yang paling ekonomis.  

2) Kebutuhan Tenaga Kerja  

Kebutuhan tenaga kerja dilakukan dengan mengasumsikan kebutuhan tenaga 

kerja berdasarkan hasil kinerja pekerjaan sebelumnya dengan pekerjaan yang 

sejenis. Oleh karena itu, dokumentasi pekerjaan di lapangan sangat pemting 

untuk membantu para estimator dalam menganalisa proyek selanjutnya.  

3) Upah Tenaga Kerja  

Biaya perkiraan untuk menghitung kompensasi upah tenaga kerja antara lain 

mandor, kepala tukang, tukang dan buruh (pekerja kasar). Pengeluaran upah 

tenaga kerja ini akan bervariasi bergantung pada pekerjaan, keahlian, peraturan 

upah minimum, kondisi pasar dan sebagainya.  
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4) Biaya Material  

Biaya material dapat diperkirakan dengan tepat jika material tersebut tersedia 

dan umumnya terjual di pasaran. Jumlah material yang dibutuhkan harus 

dihitung tergantung pada gambar kerja dan tidak tergantung pada kinerja tukang 

atau metode kerja. Namun, perlu juga untuk memperkirakan material yang 

terbuang, faktor ini sangat bervariasi dan tergantung pada kinerja dan prosedur 

kerja yang dipakai oleh tenaga kerja. 

5) Biaya Overhead dan Keuntungan  

Biaya ini akan tergantung pada kebijakan perusahaan, kondisi pasar, dan 

berbagai faktor lainnya. 

 

2.21 Korelasi Studi Pustaka Terhadap Penelitian  

Penelitian ini dilakukan berdasarkan beberapa studi literatur yang terkait 

dengan kebisingan. Hasil kesimpulan studi literatur yang berkaitan dengan 

penelitian ini ialah sebagai berikut. 

a. Penelitian Kebisingan 

Penelitian kebisingan bertujuan untuk mengetahui tingkat suara yang diterima 

oleh manusia dari suatu sumber, yaitu kereta api. Kereta api merupakan salah satu 

moda transportasi yang dapat menghasilkan suara bising. Jenis kereta api pada 

penelitian ini, ialah kereta api diesel (menggunakan bahan bakar solar). Sumber 

bising dari kereta api, yaitu bunyi klakson, mesin kereta api, sambungan antar 

gerbong dan gesekan roda dengan rel kereta api. 

Kebisingan kereta api merupakan salah satu sumber kebisingan yang 

memiliki pola penyebaran berbentuk garis, yaitu bising yang dihasilkan dari sumber 

bising yang bergerak. Penggandaan jarak pengamat pada sumber bising yang 

berasal dari suatu titik akan mengalami penurunan nilai tingkat kebisingan sebesar 

± 6 dB. Penurunan pada penggandaan jarak di sumber bising garis akan mengurangi 

tingkat bising sebesar 3 dBA (Saenz and Stephens, 1986). Intensitas bunyi adalah 

laju energi bunyi yang melewati satu satuan luas. Secara sistemastis dituliskan: 

I = 
𝑾

𝑨
                                                                                         (2.45) 
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Dengan I adalah intensitas bunyi (watt/m2), W adalah daya bunyi sumber (watt), 

dan A adalah luasan yang dilalui bunyi (m2). Selain itu, intensitas dari sumber bunyi 

garis yang menyebar ke segala arah yang berhubungan dengan W dari sumber 

adalah sebagai berikut. 

I = 
𝑊

2𝜋𝑑
                                                                                      (2.46) 

d adalah jarak antara sumber bunyi garis terhadap SLM. Tingkat intensitas (IL) 

didefinisikan sebagai. 

IL = 10 log 
𝑰𝒐

𝑰𝟐
                                                                           (2.47) 

Io (intensitas acuan) dipakai sebesar 10-12 w/m2 yang diperoleh dari tekanan bunyi 

acuan 0,00002 N/m2. I2 adalah intensitas pada jarak ke dua. 

IL = L                                                                                          (2.48) 

dimana, IL adalah tingkat intensitas tekanan bunyi (dB) dam L adalah tingkat 

tekanan bunyi (dB). Untuk menentukan tingkat tekanan bunyi di titik berjarak L 

dari sumber bunyi. 

L1 – L2= 10 log 
𝒓𝟐

𝒓𝟏
 dB                                                                 (2.49) 

dengan L1 sebagai tingkat intensitas bunyi pada jarak r1 dan L2 sebagai tingkat 

intensitas bunyi pada jarak r2. Persamaan ini menunjukkan bahwa tingkat tekanan 

bunyi sumber garis berkurang dengan 3 dB setiap dilakukan penggandaan jarak.  

Menurut penelitian Wati (2020), nilai kebisingan yang dilakukan pada kereta 

api listrik pada jarak 40 m yaitu 73,8 dBA, sedangkan penelitian Yumni (2019) 

pada kereta api diesel pada jarak 48 m nilai LSM yaitu 76,6 dBA. Kedua nilai LSM 

tersebut, tidak memiliki rentang yang jauh berbeda sehingga baik kereta api listrik 

maupun kereta api diesel sama-sama memiliki peran kebisingan pada lingkungan. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui rencana pengendalian yang tepat 

untuk diterapkan pada lingkungan studi, serta melakukan perhitungan anggaran 

yang diperlukan dalam mereduksi kebisingan di wilayah tersebut. Dalam 

merencanakan pengendalian bising, dilakukan pengukuran bising kereta api dan 

wawancara pada masyarakat sekitar rel kereta api guna melihat pengaruh atau 

dampak yang diterima akibat bising kereta api. 
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Nilai kebisingan kereta api digunakan untuk melihat tingkat bising yang 

diterima serta digunakan sebagai acuan dalam mereduksi bising. Besarnya nilai 

bising akan mempengaruhi jenis serta material yang digunakan dalam pengendalian 

bising. Hasil wawancara (kuesioner) digunakan untuk melihat persentase 

terpaparnya bising kereta api terhadap tingkat kenyamanan pada masyarakat di 

sekitar rel kereta api. Hasil kuesioner juga dapat menggambarkan besarnya 

keinginan responden dalam mengurangi bising di wilayah studi 

b. Pengumpulan Data Primer 

Pengumpulan data primer terdiri atas karakteristik responden, pengukuran 

bising dan tingkat ketergangguan masyarakat. Menurut penelitian Christi (2017), 

karakterisrik responden pada suatu wilayah dapat mempengaruhi gangguan yang 

ditimbulkan oleh bising, yaitu berdasarkan faktor usia dan lama tinggal. Usia diatas 

50 tahun dan lama tinggal lebih dari 5 tahun dapat menimbulkan gangguan 

kesehatan, seperti gangguan pendengaran (Christi, 2017). Berdasarkan penelitian 

Christi (2017), dalam melakukan kuesioner tingkat bising kereta api jenis kelamin 

perempuan lebih banyak dibandingkan jenis kelamin pria. Hal ini dikarenakan pada 

kriteria inklusi responden menghabiskan waktu minimal 8 jam di rumah, tinggal.  

Pengukuran kebisingan merupakan salah satu parameter untuk mengukur 

kualitas lingkungan. Bising merupakan bahan pencemar yang memiliki dampak, 

salah satu sumber bising ialah kereta api. Menurut penelitian Arista (2017), 

pengukuran pada sumber bising dapat menentukan nilai yang perlu direduksi agar 

sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan. Pengendalian bising dilakukan dengan 

merencanakan penghalang agar mengurangi tingkat bising yang diterima oleh 

masyarakat. 

c. Pengumpulan Data Sekunder 

Pengumpulan data sekunder, terdiri atas beberapa data yang digunakan untuk 

melengkapi penelitian. Data demografi digunakan untuk mengetahui banyaknya 

jumlah masyarakat yang tinggal disekitar rel kereta api, data tersebut digunakan 

untuk menghitung jumlah sampel penelitian dalam melakukan wawancara atau 

pengisian kuesioner. Data geografis digunakan untuk menentukan titik lokasi 

pengukuran kebisingan di wilayah studi. Data jadwal keberangkatan kereta api 
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digunakan untuk mengetahui jadwal pengukuran kebisingan kereta yang melewati 

wilayah studi. 

d. Perencanaan Sampling 

Penentuan titik sampling pada penelitian ini ditentukan berdasarkan Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian 

dan Sertifikasi Kelaikan Kereta yang Ditarik Lokomotif menyatakan bahwa jarak 

pengukuran kebisingan berada pada jarak 6 m dari rel kereta api, serta pada setiap 

penggandaan jarak dapat menurunkan nilai kebisingan sebesar 3 dB(A) sehingga 

titik sampling penelitian terletak pada jarak 6 m, 12 m, 24 m, dan 48m.   

Penentuan subjek penelitian dalam pengisian kuesioner ditentukan 

berdasarkan kriteria inklusi yaitu: 

➢ Menurut Nuruddin (2012), batasan tingkat kebisingan dibagi menjadi 2, yaitu 

kebisingan lingkungan dengan waktu pajanan 24 jam yang dikenal sebagai Baku 

Mutu Lingkungan dan kebisingan di lokasi kerja dengan waktu pajanan 8 jam 

kerja. Kebisingan kereta api merupakan salah satu kebisingan lingkungan, 

sehingga lama paparan yang dapat mempengaruhi gangguan pendengaran yaitu 

selama 24 jam. Paparan kebisingan > 60 dB (A) setelah 5 tahun terpapar, 1% 

orang akan memperlihatkan sedikit gangguan pendengaran (Turmaning, 2010). 

➢ Menurut Suma’mur (2009), penurunan pendengaran manusia pada usia lanjut 

atau presbiakusis timbul pada usia 40 tahun 

e. Pengukuran Kebisingan 

Pengukuran kebisingan dilakukan dengan menggunakan aplikasi sound level 

meter yang terdapat di aplikasi google playstore. Menurut penelitian Subhan 

(2016), penggunaan aplikasi sound level meter dapat menghasilkan nilai bising 

kereta api sebesar 100 dBA dengan frekuensi 1250 Hz. Nilai bising tersebut 

merupakan nilai bising tertinggi dari factory machinery (mesin pabrik), busy street 

(jalan yang sibuk) dan busy traffic (lalu lintas yang sibuk).  

Kebisingan kereta api merupakan salah satu kebisingan lingkungan, yang 

perlu dilakukan selama 24 jam sesuai dengan jadwal kereta api yang melintasi 

wilayah studi. Pengukuran kereta api menghasilkan data nilai kebisingan aktual 
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(LA) yang dapat digunakan sebagai data dasar dalam perhitungan Leq, sehingga 

menghasilkan data LSM kereta api di wilayah studi. 

f. Pengambilan Data Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulam data dengan memberikan daftar 

pertanyaan terhadap subjek penelitian. Kuesioner pada penelitian ini berisi 

mengenai karakteristik responden, serta keluhan dari dampak yang dirasakan akibat 

bising kereta api.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak (2018), keluhan 

terhadap bising mempengaruhi 3 faktor gangguan, yaitu gangguan komunikasi, 

gangguan fisiologis dan gangguan psikologis. Gangguan komunikasi dapat 

menyebabkan seseorang harus berbicara dengan volume keras untuk 

berkomunikasi dengan orang lain, bahkan untuk menyatakan sesuatu terkadang 

diperlukan pengulangan hingga beberapa kali. Keluhan gangguan fisiologis antara 

lain pusing/sakit kepala, susah tidur, pusing mual, sesak napas, gangguan 

keseimbangan, otot menjadi tegang, dan lelah seluruh badan. Keluhan gangguan 

psikologis antara lain perasaan tidak nyaman, kurang konsentrasi, sering bingung, 

mudah marah, mudah curiga, sulit berkonsentrasi, mudah jengkel dan tersinggung. 

Menurut penelitian Christi (2017), hasil bising sebesar 65,89 dBA pada 

wilayah sepanjang rel kereta api sebesar 32% ibu rumah tangga mengalami 

gangguan tidur, 16% mengalami gangguan psikologi dan 24% mengalami 

gangguan komunikasi.  

g. Analisa Data Kebisingan 

Data bising yang telah diukur (LA), kemudian dilakukan perhitungan untuk 

mendapat nilai Leq. Beberapa tahap perhitungan Leq, yaitu: 

1. Menentukan nilai bising maksimum 

2. Menentukan nilai bising minimum 

3. Menghitung range 

4. Menghitung kelas 

5. Menghitung interval kelas 

6. Menentukan nilai tengah 

7. Menentukan frekuensi 
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8. Menghitung Leq 

Hasil perhitungan Leq tiap rentang waktu tertentu, kemudian digunakan 

untuk menghitung LS dan LM. Dimana, perhitungan LS menggunakan nilai Leq yang 

berada pada siang hari dan LM menggunakan nilai Leq yang berada pada malam 

hari. Perhitungan LS dan LM akan menghasilkan nilai kebisingan total yang terjadi 

pada wilayah studi (LSM). 

Pada penelitian ini, menghasilkan nilai Lsm pada 3 lokasi, yaitu tanpa 

penghalang, penghalang alami dan penghalang buatan. Ke-3 lokasi tersebut akan 

dibandingkan guna mengetahui besarnya reduksi bising tiap penghalang, serta data 

dasar untuk mengoptimalkan penghalang yang telah ada. Selain itu, data penelitian 

bising ini akan dibandingkan dengan data bising peneliti sebelumnya yang telah 

dilakukan sebelum pandemi Covid-19. 

h. Analisa Data Kuesioner 

Pada analisa data kuesioner terdiri atas analisa karakteristik responden, 

analisa mengenai pengetahuan terhadap bising, analisa gangguan akibat bising. 

Perhitungan kuesioner ini dilakukan dengan perhitungan skor guna mengetahui 

kategori ketergangguan yang dialami masyarakat yang tinggal disekitar rel kereta 

api, baik kategori sangat terganggu, cukup terganggu maupun tidak terganggu. 

i. Rekomendasi Pengendalian Kebisingan 

Rencana pengendalian kebisingan dilakukan dengan melalui rambatan 

sumber bising, yaitu dengan penggunaan penghalang. Media penghalang 

merupakan salah satu metode yang paling efektif dalam mengendalikan intensitas 

bising ditimbulkan oleh mesin kendaraan (seperti jalan raya, jalan rel kereta api dan 

bandar udara) (Arista, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Arista (2017), 

menghasilkan tingkat kebisingan sebesar 102,7 dBA. Kemudian, dilakukan 

pengendalian dengan mendesain rencana pembuatan barrier pada ketinggian 4 m 

dari jarak sumber, diperoleh tingkat bising sebesar 44 dB dan menggunakan bahan 

brick atau cinder concrete guna penyerapan suara yang maksimal. Pengendalian 

kebisingan dilakukan dengan merencanakan penghalang alami dan penghalang 

buatan. Dalam pengaplikasian barrier di wilayah studi, maka diperlukan 

perhitungan anggaran yang dikeluarkan untuk melakukan pemasangan penghalang.  


