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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1     Latar Belakang 

Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat terdidik dijajaran 

masyarakat Indonesia dituntut untuk mengetahui, menguasai, serta memiliki 

wawasan yang luas dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki 

kemampuan untuk meneliti dan membuat kesimpulan data dari hasil 

peneitian berupa informasi yang nantinya akan menjadi evaluasi. Penelitian 

membutuhkan suatu kompetensi khusus, maka dalam mata ajar praktikum 

kesehatan lingkungan mahasiswa dituntut untuk bisa, belajar serta 

menguasai metodologi dalam penelitian, penelitian dilakukan secara 

berkelompok dengan memperhitungkan jumlah kelompok dosen 

membaginya kedalam 2 kelompok besar dan masing-masing kelompok 

besar dibagi kedalam 12 kelompok kecil yang natinya setiap 2 kelompok 

kecil akan mendapatkan masing-masing 1 topik utama, dengan demikian 

mahasiswa mampu untuk belajar langsung dan lebih fokus dalam suatu 

penelitian dikarenakan jumlah anggota sedikit dalam satu kelompok 

mahasiswa mampu untuk secara bergantian meneliti dalam suatu penelitian. 

Salah satu visi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga 

adalah sebagai fakultas terkemuka yang dapat menghasilkan lulusan yang 

proaktif, inovatif, dan professional dalam menyelesaikan masalah kesehatan 

masyarakat di tingkat lokal, nasional dan internasional, berdasarkan moral 

agama. Sesuai dengan visi tersebut, diharapkan mahasiswa diharapkan dapat 

mewujudkan visi fakultas melalui kegiatan yang mengasah hard skill dan 

soft skill. Hard skill merupakan kemampuan dalam bidang intelektualitas 

yang diperoleh selama kegiatan perkuliahan berlangsung, sedangkan soft 

skill merupakan kemampuan dalam bidang advokasi dan sosialisasi, seperti 

melakukan praktikum kesehatan lingkungan inilah diharapkan mahasiswa 

dapat mengasah kemampuan hard skill, dan ketika membuat kesimpulan 

atas penelitian tersebut dan melakukan sebuah audiensi kepada pihak terkait 

dengan dasar dan landasan dari hasil data yang diperoleh dari penelitian atau 

praktikum tersebut mahasiswa diharapkan mampu mengasah kemampuan 
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soft skillnya sehingga akan sesuai dengan visi-misi dari Universitas 

Airlangga sendiri. 

1.2  Rumusan Masalah 

a. Bagaimana langkah-langkah pengukuran suhu, kelembapan dan kebisingan 

di lapangan parkir selatan FKM UA? 

b. Alat apa saja yang diperlukan dalam pengukuran suhu, kelembapan dan 

kebisingan di lapangan parkir selatan FKM UA? 

c.  Bagaimana hasil dari pengukuran? 

1.3 Tujuan 

a. Tujuan Umum 

Mempelajari metode dan langkah-langkah dari pada praktikum tentang 

suhu, kelembapan dan kebisingan yang benar. 

b. Tujuan Khusus 

1) Agar Mahasiwa dapat mengoperasikan alat alat praktikum seperti 

termohygrometer dan Sound Level Meter. 

2) Untuk mengidentifikasi tingkat kebisingan, suhu dan kelembapan di 

parkir selatan FKM Unair. 

1.3 Manfaat Praktikum 

a. Bagi Mahasiswa 

Untuk memperoleh pengetahuan dan ketrampilan dalam meneliti tingkat 

kebisingan. 

b. Bagi Pembaca 

Pembaca tahu tentang mekanisme dan prosedur dalam proses pengukuran 

kebisingan. 
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BAB II 

Dasar Teori 

2.1 Suhu dan Kelembapan 

Pengukuran suhu suatu benda dan pengukuran diberbagai tempat pada 

dasarnya merupakan pengukuran yang tidak langsung. Pada proses 

pengukuran, umumnya terjadi perpindahan panas dari tempat yang akan 

diukur suhunya kea lat pengukur suhu. suhu yang terbaca pada alat pengukur 

suhu. Suhu yang terbaca pada alat pengukur suhu adalah suhu setelah terjadi 

kesetaraan, suhu antara benda yang diukur tersebut dengan alat pengukur 

suhu. Jadi, bukan suhu benda pada saat sebelum terjadi kontak antara benda 

yang akan diukur tersebut dengan alat pengukur. Alat pengukur suhu disebut 

thermometer. Termometer pada dasarnya merupakan instrumen yang terdiri 

dari bahan yang perubahan sifat fisiknya, karena perubahan suhu dapat 

mudah diukur. Sifat fisik yang berubah tersebut dapat berupa perubahan 

volume gas, pemuaian logam, perubahan daya hantar listrik atau sifat-sifat 

fisik lainnya. Masing-masing jenis termometer akan mempunyai skala yang 

berbeda. Oleh sebab itu, perlu dikalibrasi dengan termometer yang dijadikan 

patokan (standar). Termometer yang dijadikan patokan adalah termometer 

tahanan platina (Platinum Resistance Thermometer) atau IPTS-68 (Lakitan, 

2002). 

Secara meteorologi suhu udara biasanya diukur dalam sangkar cuaca. 

Dalam situasi ini, yang diukur adalah suhu massa udara setinggi 1.5 meter. 

Tetapi tanaman menerima radiasi langsung dari cahaya matahari sehingga 

berbeda dari suhu sangkar cuaca. Suhu tanaman mungkin lebih tinggi dari 

suhu sangkar cuaca. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat dari penguapan 

sejumlah air, dari pemindahan panas secara konveksi, angin dan pantulan. 

Disamping terjadinya perubahan suhu tanaman, suhu permukaan tanah juga 

berubah. Apabila transpirasi berlangsung terus-menerus, suhu permukaan 

daun tidak akan berubah. Perubahan suhu udara juga ditentukan oleh sudut 

letak daun terhadap radiasi surya yang akan menentukan jumlah energi yang 

diserap oleh daun tersebut. Pengukuran suhu daun dapat dilakukan dengan 
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radiometer inframerah atau penyisipan termokopel kedalam daun (Guslim, 

2007). 

Suhu udara adalah keadaan panas atau dinginnya udara. Alat untuk 

mengukur suhu udara atau derajat panas disebut thermometer. Biasanya 

pengukur dinyatakan dalam skala Celcius (C), Reamur (R), dan Fahrenheit 

(F). Suhu udara tertinggi dimuka bumi adalah didaerah tropis (sekitar ekuator) 

dan makin ke kutub semakin dingin. Di lain pihak, pada waktu kita mendaki 

gunung, suhu udara terasa terasa dingin jika ketinggian semakin bertambah. 

Kita sudah mengetahui bahwa tiap kenaikan bertambah 100 meter maka suhu 

akan berkurang (turun) rata-rata 0,6 ˚C. Penurunan suhu semacam ini disebut 

gradient temperatur vertikal atau lapse rate. Pada udara kering, lapse rate 

adalah 1 ˚C  (Benyamin, 1997) 

Suhu dipermukaan bumi makin rendah dengan bertambahnya lintang 

seperti halnya penurunan suhu menurut ketinggian. Bedanya, pada 

penyeberan suhu secara vertikal permukaan bumi merupakan sumber 

pemanas sehingga semakin tinggi tempat maka semakin rendah suhunya. 

Rata-rata penurunan suhu udara menurut ketinggian contohnya di Indonesia 

sekitar 5 ˚C – 6 ˚C tiap kenaikan 1000 meter. Karena kapasitas panas udara 

sangat rendah, suhu udara sangat pekat pada perubahan energi dipermukaan 

bumi. Diantara udara, tanah dan air, udara merupakan konduktor terburuk, 

sedangkan tanah merupakan konduktor terbaik (Handoko, 1994) 

Suhu adalah ukuran energi kinetik rata-rata dari pergerakan molekul 

suatu benda. Panas adalah energi total dari pergerakan molekul suatu benda. 

Jadi panas adalah ukuran energi total, sedangkan suhu adalah energi rata-rata 

dari setiap gerakan molekul. Lebih besar pergerakan, maka lebih benda 

tersebut (Zailani Kadir, 1986). 

Pengaruh suhu terhadap makhluk hidup sangat besar sehingga 

pertumbuhannya sangat tergantung pada keadaan suhu, terutama dalam 

kegiatannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi suhu dipermukaan bumi 

antara lain: 

a. Pengaruh daratan atau lautan.  

b. Pengaruh ketinggian tempat.  
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c. Pengaruh panas laten, yaitu panas yang disimpan dalam atmosfer. 

d. Tipe tanah, tanah gelap indeks suhunya lebih tinggi. 

e. Pengaruh sudut datang sinar matahari, sinar yang tegak lurus akan 

membuat suhu lebih panas daripada yang datangnya miring 

Seluruh makhluk hidup dikelilingi oleh suhu dan udara. Bahkan 

organisme seperti yang terdapat dalam tanah yang kelihatannya terdapat pada 

medan lain. Sebenarnya terdapat dalam air dan udara. Organisme didalam 

tanah yang terdapat dalam ruangan antar partikel-partikel tanah. Dari antara 

kedua hal ini yakni air dan udara, masing-masing sel individu dari organisme 

diudara hanya bisa aktif bila dalam keadaan lembab (Kartasapoetra, 2002). 

2.2 Kebisingan 

2.2.1 Definisi Kebisingan 

 Sampai saat ini banyak definisi yang digunakan untuk 

istilah kebisingan. Bising dapat diartikan sebagai suara yang timbul 

dari getaran-getaran yang tidak teratur dan periodik. Adapula yang 

mengartikan bahwa kebisingan adalah suara yang tidak 

mengandung kualitas musik 

a) Menurut Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 

48/MENLH/11/1996 

Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari 

usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang 

dapat menimbulkan gengguan kesehatan manusia dan 

kenyamanan lingkungan. 

b) Menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 

PER. 13/MEN/X/2011  

Kebisingan adalah semua suara yang tidak dikehendaki 

yang bersumber dari alat-alat proses produksi dan/atau alat-

alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan 

gangguan pendengaran. 

2.2.2 Jenis-Jenis Kebisingan 

Kebisingan dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk dasar: 
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a. Intermitten Noise (Kebisingan Terputus-putus). 

 Intermittten Noise adalah kebisingan diana suara timbul 

dan menghilang secara perlahan-lahan. Termasuk dalam 

intermitten noise adalah kebisingan yang ditimbulkan oleh 

suara kendaraan bermotor dan pesawat terbang yang tinggal 

landas. 

b. Steady State Noise (Kebisingan Kontinyu) 

 Dinyatakan dalam nilai ambang tekanan suara (sound 

pressure levels) diukur dalam octave band dan perubahan-

perubahan tidak melebihi beberapa dB per detik, atau 

kebisingan dimana fluktuasi dari intensitas suara tidak lebih 

6dB, misalnya : suara kompressor, kipas angin, darur pijar, 

gergaji sekuler, katub gas. 

c. Impact Noise. 

 Impact noise adalah kebisingan dimana waktu yang 

diperlukan untuk mencapai puncak intensitasnya tidak lebih 

dari 35 detik, dan waktu yang dibutuhkan untuk penurunan 

sampai 20 dB di bawah puncaknya tidak lebih dari 500 

detik. Atau bunyi yang mempunyai perubahan-perubahan 

besar dalam octave band. Contoh : suara pukulan palu, 

suara tembakan meriam/senapan dan ledakan bom. 

2.2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tuli Akibat Bising 

Tidak semua kebisingan dapat mengganggu para pekerja. Hal 

tersebut tergantung dari beberapa faktor, diantaranya: 

a. Intensitas Bising 

Intensitas bunyi yang ditangkap oleh telinga berbanding 

langsung dengan logaritma kuadrat tekanan akustik yang 

dihasilkan getaran dalam rentang yang dapat didengar. Nada 

1000 Hz dengan intensitas 85 dB jika diperdengarkan selama 4 

jam tidak akan membahayakan. Intensitas menentukan derajat 

kebisingan. 
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b. Frekuensi Bising 

Frekuensi bunyi yang dapat didengar menusia terletak antara 

16 hingga 20.000 Hertz, frekuensi bicara terdapat dalam 

rentang (250-4000)Hz. Bising dengan frekuensi tinggi lebih 

berbahaya daripada bising dengan frekuensi rendah. 

c. Durasi/lamanya berada dalam lingkungan bising 

Semakin lama berada dalam lingkungan bising, semakin 

berbahaya untuk pendengaran. 

d. Sifat Bising/Temporal Pattern 

Bising yang didengar terus-menerus lebih berbahaya dari 

bising yang terputus-putus. Sebab suara yang kontinyu lebih 

banyak energi daripada suara yang terputus-putus. 

e. Waktu Di Luar Dari Lingkungan Bising 

Waktu kerja di lingkungan bising diselingi dengan bekerja 

beberapa jam sehari di lingkungan tenang akan mengurangi 

bahaya mundurnya pendengaran. 

f. Kepekaan Seseorang (Individual Suceptibility) 

Kepekaan seseorang mempunyai kisaran luas, secara teliti 

hanya dapat dilakukan dengan pemeriksaan Audiogram secara 

berulang-ulang. 

g. Umur 

Orang yang berumur lebih dari 40 tahun akan lebih mudah tuli 

akibat bising. Di samping faktor-faktor tersebut, masih ada 

beberapa yang menimbulkan trauma akustik. 

h. Sifat-Sifat Fisik Suara Penyebab/Spektrum Suara 

1) Frekuensi tinggi yang lebih membahayakan 

2) Intensitas lebih dari 85 dB dapat menimbulkan gangguan 

dan batas ini disebut “Critical Level Of Intensity” 

3) Bahan yang dipakai untuk bekerja misalnya metal banyak 

menimbulkan resonansi getaran. 

 

 



8 

 

2.2.4  Nilai Ambang Batas Kebisingan 

Nilai Ambang Batas adalah faktor tempat kerja yang dpaat 

diterima tenaga kerja tanpa mengakibatkan penyakit atau gangguan 

kesehatan dalam pekerjaan sehari-hari untuk waktu tidak melebihi 

8 jam sehari atau 40 jam seminggu. Menurut Permenakertrans No. 

PER. 13/MEN/X/2011 tentang nilai ambang batas faktor fisika dan 

faktor kimia di tempat kerja NAB kebisingan yang ditetapkan di 

Indonesia adalah sebesar 85 dBA. Akan tetapi NAB bukan 

merupakan jaminan sepenuhnya bahwa tenaga kerja tidak akan 

terkena risiko akibat bising tetapi hanya mengurangi risiko yang 

ada (Budiono, 2003 dalam Putra, 2011). 

 

Tabel 1 

Nilai Ambang Batas Kebisingan 

Waktu Pemaparan Per Hari Intensitas Kebisingan (Dba) 

8 Jam 85 

4 
 

88 

2 
 

91 

1 
 

94 

30 Menit 97 

15 
 

100 

7,5 
 

103 

3,75 
 

106 

1,88 
 

109 

0,94 
 

112 

28,12 Detik 115 

14,06 
 

118 

7,03 
 

121 

3,52 
 

124 

1,76 
 

127 

0,88 
 

130 

0,44 
 

133 

0,22 
 

136 

0,11 
 

139 

Catatan : Tidak boleh terpajan lebih dari 140 dBA, walaupun sesaat. 
Sumber : Permenakertrans No. PER. 13/MEN/X/2011 
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BAB III 

METODE PRAKTIKUM 

3.1 Waktu Praktikum 

Praktikum ini dilakukan pada minggu ke tiga, tanggal  setelah kontrak 

perkuliahan praktikum kesehatan lingkungan. 

3.2 Tempat Praktikum 

Lokasi atau tempat yang merupakan obyek penelitian ini adalah lapangan 

parkir selatan FKM UA 

3.3 Bahan dan Alat 

1.    Sound Level Meter  

2.    Timer/Stopwatch 

3.  Alat tulis 

4. Termohigrometer 

3.4 Prinsip Kerja       

 Untuk kebisingan, Sound Level Meter (SLM) diarahkan ke sumber suara, 

setinggi telinga pekerja (150 cm dari tanah), agar dapat menangkap 

kebisingan yang tercipta. Prinsip kerja SLM yaitu apabila ada benda bergetar, 

maka akan menyebabkan perubahan tekanan udara yang dapat ditangkap oleh 

alat ini dan selanjutnya akan menggerakkan meter petunjuk (Rwahyuningrum, 

2011).  

3.5 Cara Kerja 

Suhu dan Kelembapan 

a. Siapkan alat dan bahan 

b. Buat kayu penyangga berbentuk tanda tambah dan ikatkan payung di atas 

kayu tersebut sebagai pelindung 

c. Kemudian ikatkan termometer diujung-ujung dari kayu 

d. Kapas diikatkan pada salah satu termometer dan diberi air sementara 

yang satunya tidak diberi apa-apa 

e. Lakukan pengamatan selama 3×10 menit dan catat hasilnya  

Kebisingan 

Dalam praktikum ini dilakukan pada 3 lokasi berbeda, dimana pada masing-

masing tempat dilakukan pengukuran sebanyak 10 kali dalam waktu 5 menit. 
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Sehingga lamanya waktu yang dibutuhkan pada praktikum ini yaitu 15 menit. 

Dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Memasangkan Microfone pada Sound Level Meter. 

2. Menekan tombol “POWER”, lalu menunggu hingga angka pada monitor 

menjadi stabil (Perubahan tidak signifikan). Kira-kira selama 1-2 menit. 

3. Setelah menganalisis jenis kebisingan yang akan diukur, tekan tombol 

“Fast/Slow”. (pilihan Fast untuk jenis kebisingan kontinyu sedangkan 

pilihan Slow untuk jenis kebisingan terputus-putus). 

4. Pada tombol “A/C”, pilih “A” sebagai tanda bahwa yang akan diukur 

merupakan intensitas kebisingan yang sampai ke individu/pekerja. 

5. Kemudian pada tombol “RANGE” pilih “AUTO” untuk menujukkan 

semua skala pengukuran. 

6. Pengukuran dimulai dengan memposisikan microfone setinggi telinga 

pekerja (150 cm dari tanah). 

7. Setelah 30 detik, tombol “HOLD” ditekan lalu mencatat hasil pengukuran 

yang ditunjukkan pada monitor SLM. Kemudian mengulangi langkah ini 

sebanyak 10 kali. 

8. Catat hasilnya 

3.6 Teknik pengukuran 

Lapangan parkir selatan yang merupakan outdoor sehingga dilakukan 

pengukuran pada 6 zona. Pengukuran dilakukan di 6 titik yang berbeda untuk 

mendapatkan hasil yang akurat dan valid. 

 

Gambar 1. zona lapangan parkir selatan FKM UA 
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BAB IV 

HASIL PRAKTIKUM DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil praktikum 

Tabel 1. Hasil pengukuran kebisingan, suhu dan kelembapan parkir selatan  

FKM UNAIR 

ZONA PENGUKURAN 

KEBISINGAN(dBA) KELEMBAPAN SUHU (°C) 

ZONA 1 76,8  54 35 

ZONA 2 76,3  66 36 

ZONA 3 77  52 38 

ZONA 4 77,2  52 40 

ZONA 5 76,8  52 38 

ZONA 6 76,8  53 38 

TOTAL 460,9  329 225 

RATA-

RATA 

67,81  54,83 37,5 

4.2 Pembahasan 

Tabel 1 menyatakan bahwa dari segi kebisingan didapatkan hasil 67,81 dBA, 

lalu kelembapan 54,83 dan suhu 37,5. Tingkat kebisingan pada lapangan 

parkir selatan termasuk dalam kondisi yang sedang, dimana intensitas 

kebisingan maksimum yang diperbolehkan adalah 85 dBA, sehingga.  

Kemudian tingkat kelembapan yang cukup tinggi pada waktu 14.00-15.00 

WIB yaitu 54,83%  termasuk dalam kondisi yang masih ditoleransi atau 

normal, dan suhu 37,5°c yang menunjukkan suhu sangat tinggi serta melebihi 

nilai yang diperbolehkan dalam KEPMENKES RI NOMOR 

1405/MENKES/SK/XI/2002. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Hasil yang diperoleh menyatakan bahwa dari segi kebisingan 

didapatkan hasil 67,81 dB, lalu kelembapan 54,83 dan suhu 37,5. Tingkat 

kebisingan pada lapangan parkir selatan termasuk dalam kondisi yang sedang 

adapun sumber kebisingan disebabkan letaknya yang dekat dengan jalan raya 

serta pada saat pengukuran ada pekerja yang sedang membersihkan rumput 

liar, perlu diketahui bahwa intensitas kebisingan maksimum yang 

diperbolehkan adalah 85 dB.  Kemudian tingkat kelembapan yang cukup 

tinggi pada waktu 14.00-15.00 WIB yaitu 54,83% , dan suhu 37,5°c melebihi 

nilai yang diperbolehkan. 

 

5.2 Saran 

Untuk menghindari peningkatan angka kebisingan, dengan melakukan 

substitusi di dekat pagar diberikan pohon bambu kecil untuk menahan sumber 

bising masuk ke tempat parkir, agar tidak menjadikan suatu masalah 

pendengaran civitas akademika FKM Unair pada suatu waktu. Untuk 

mengurangi suhu udara yang kian naik dengan memperbanyak tanaman hias 

dan pepohonan di area parkir selatan. Sehingga tidak hanya mengurangi suhu 

udara juga bisa menjadi sarana rekreasi bagi civitas akademika, disaat 

banyaknya tugas kuliah atau kerja. 
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http://dinkes.pasuruankab.go.id/downlot.php?file=Kepmenkes%201405-MENKES-SK-XI-2002%20Kesehatan%20Lingk%20di%20t4%20Kerja.pdf
http://www.digilib.ui.ac.id/file?file=digital/125420-S-5631-Gambaran%20kebisingan-Literatur.pdf
http://www.digilib.ui.ac.id/file?file=digital/125420-S-5631-Gambaran%20kebisingan-Literatur.pdf
http://xa.yimg.com/kq/groups/1051902/1362821294/name/PERMENA
http://rwahyuningrum.blog.uns.ac.id/2011/09/16/kebisingan/
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Pengukuran Kebisingan Pengukuran Suhu dan Kelembapan 

Alat Ukur Kebisingan (SLM) Alat Ukur Suhu dan Kelembapan 

(Thermohygrometer) 
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