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ABSTRACT 

 
The measurement of the noise level at Tuanku Tambusai street Pekanbaru has been 
carried out. The noise observed was derived from motorcycles and vehicles. The 
measurement of the noise level started from 06.00 – 18.00 WIB for one week. The 
location of the research was denoted by 1,2 and 3 (in front Tri Bakti’s foundtion, horse 
statue and in front PPP office). The noise level were also studied as a function of 
distance from the source of noise. The intensity of noise level was measured using 
Sound Level Meter (SLM) SL 4112. The results of the research showed that the 
maximum value of noise level (on June, 26th 2012) occured 07.00  - 10.00 WIB on 
Sunday and the minimum value of noise level (on June, 21th 2012) occured 14.00 – 
17.00 WIB on Thursday for location 1.  The measurement of the noise level as a 
function of distance (June 19th,  July 16th, July 23th and July 30th 2012) was the value of 
noise level that declines with distance. The reduction of noise level caused by air 
absorption and surroundings. The noise level was based on different locations for the 
same time, the highest value of  noise level occured in the location 3 than in the location 
1 and 2 . The highest of noise level by caused vehicles. The result of the research 
showed that noise level is 85,584 dB. Based on the result of research, it is recommended 
that public school, hospital and house are not suitable to be built in that area since the 
noise level has exceeded the noise level threshold by MENKES 
N0.718/Men.Kes/Per/XI/198 that is 45-55 dB. 
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PENDAHULUAN 
 

Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan, yang dapat mengganggu 
kesehatan dan kenyamanan lingkungan, mempunyai sumber dan menjalar melalui 
media perantara (Wardhana, 2004). 
 Lalu lintas jalan merupakan sumber utama kebisingan yang mengganggu 
sebagian besar masyarakat. Bunyi yang ditimbulkan oleh lalu lintas adalah bunyi yang 
tidak konstan tingkat suaranya (Setiawan, 2001). Kebisingaan akibat kendaraan 
bermotor, berbanding lurus dengan jumlah dan kecepatan kendaraan bermotor yang 
melewati jalan, semakin banyak dan cepat kendaraan bermotor, maka dengan sendirinya 
kebisingan jalan raya akan semakin meningkat (Martono, 2008). 



Penelitian dilakukan untuk mengukur tingkat kebisingan lalu lintas beberapa 
jalan raya di kota Pekanbaru. Salah satunya adalah jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru. 
Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru merupakan jalan yang terus berkembang pesat. 
Perkembangan ini mempengaruhi tingkat kebisingan pada daerah ini, yang tingkat 
kebisingannya semakin meningkat akibat banyaknya kendaraan yang melintasi jalan 
tersebut. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan tingkat kebisingan di Jalan Tuanku 
Tambusai Pekanbaru. 
 
1. Kebisingan 

Faktor-faktor alami yang mempengaruhi penurunan tingkat kebisingan, yaitu: 
(Mashuri, 2007) 

a. Jarak  
Gelombang bunyi memerlukan waktu untuk merambat. Dalam kasus di permukaan 

bumi, gelombang bunyi merambat melalui udara. Dalam perjalanannya, gelombang 
bunyi akan mengalami penurunan intensitas karena gesekan dengan udara.  

b. Serapan Udara  
Udara mempunyai massa. Udara mengisi ruang kosong diatas bumi dan digunakan 

oleh suara untuk merambat. Namun adanya udara juga sebagai penghambat gelombang 
suara. Gelombang suara akan mengalami gesekan dengan udara. Udara yang kering 
akan lebih menyerap udara daripada udara lembab, karena adanya uap air akan 
memperkecil gesekan antara gelombang bunyi dengan massa udara. Udara yang 
bersuhu rendah akan lebih menyerap suara daripada udara bersuhu tinggi, karena suhu 
rendah membuat udara menjadi lebih rapat sehingga gesekan terhadap gelombang bunyi 
akan lebih besar.  

c. Angin  
Arah angin akan mempengaruhi besarnya frekuensi bunyi yang diterima oleh 

pendengar. Arah angin yang menuju pendengar akan mengakibatkan suara terdengar 
lebih keras, begitu juga sebaliknya.  

d. Permukaan Bumi  
Permukaan bumi yang berupa tanah dan rumput, merupakan barrier yang sangat 

alami. Suara yang datang akan terserap langsung. Sebaliknya, permukaan yang tertutup 
aspal jalan atau konblok akan langsung memantulkan bunyi. 

Peraturan MENKES No.718/Men.Kes/Per/XI/1987 tentang kebisingan yang 
berhubungan dengan kesehatan, tingkat kebisingan dibagi berdasarkan daerah yang 
diizinkan: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel 1. Hubungan kebisingan dengan kesehatan berdasarkan Peraturan   
   MENKES No.718/Men.Kes/per/XI/1987 

No. Zona Uraian Tingkat 
Kebisingan (dB) 

1. A Daerah yang diperuntukkan bagi tempat 
penelitian, RS, dan tempat perawatan / sosial. 35dB – 45dB 

2. B Daerah yang diperuntukkan bagi tempat 
pendidikan, perumahan, dan tempat rekreasi. 45dB  - 55dB 

3. C Daerah yang diperuntukkan bagi perkantoran, 
perdagangan, dan pasar. 50dB – 60 dB 

4. D Daerah yang diperuntukkan bagi industri, 
pabrik, stasiun KA, dan terminal bis 60dB – 70dB 

2. Frekuensi dan Intensitas Suara 
 Frekeunsi adalah ukuran jumlah putaran ulang per peristiwa dalam selang waktu 
yang diberikan. Batas frekuensi bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia kira-
kira dari 20 Hz sampai 20 kHz. Bunyi di atas 20 kHz disebut ultrasonik dan di bawah 
20 Hz disebut infrasonik. 

Intensitas suara adalah laju aliran energi (daya) suara yang menembus suatu 
luasan tertentu. 

 
3. Tingkat Kebisingan 
a. Tingkat Kebisingan equivalent  

Tingkat kebisingan yang dipergunakan untuk menyatakan tingkat yang tekanan 
suara setara dalam interval waktu tertentu. Model matimatisnya disajikan dalam 
persamaan (Kinsler dkk, 2000): 
         (1) 

dimana:  
 Leq = tingkat kebisingan equivalent (dB) 
 fi    = fraksi waktu terjadi tingkat kebisingan pada interval waktu pengukuran  
       tertentu. 
 Li   = nilai tengah tingkat kebisingan pada interval waktu pengukuran tertentu. 
 
b. Tingkat kebisingan sesaat. 

Tingkat kebisingan sesaat  yang dipergunakan untuk menyatakan tingkat 
kebisingan pada keadaan tertentu dalam interval waktu yang sangat singkat seperti 
kebisingan yang ditimbulkan aktifitas tinggal landas pesawat terbang. Model matematis 
yang dipergunakan disajikan menurut persamaan : 

         (2) 

dimana :  
Lt   = Tingkat kebisingan sesaat (dB). 



L(t  = Tingkat kebisingan rerata dalam interval waktu pengukuran            
            tertentu (dB). 

dt   =  Interval waktu pengukuran t1 ke t2 (detik). 
 
c.  Tingkat kebisingan siang dan malam. 

Tingkat kebisingan siang-malam yang dipergunakan untuk menyatakan tingkat 
kebisingan terutama di daerah permukiman. Pengukurannya dilakukan selama 24 jam, 
yang dibagi dalam interval waktu malam dan interval waktu siang. Model matematisnya 
disajikan menurut persamaan : 

     (3) 

     (4) 

    (5) 

dimana : 
Lsm =  Tingkat kebisingan siang – malam (dB) 

 Ls =  Tingkat Kebisingan siang 
 Lm =  Tingkat Kebisingan malam 
 
4.Kriteria Kebisingan Lalu Lintas 

Kriteria kebisingan didefinisikan sebagai suatu besaran atau harga yang dibatasi 
oleh batasan tertentu, sehingga memudahkan untuk mengidentifikasikan harga tersebut. 
a. Tingkat Polusi Kebisingan (LNP) 

Tingkat polusi kebisingan (Noise Polution Level) adalah kriteria kebisingan, 
yang biasa digunakan untuk menilai tanggapan manusia terhadap eksposure suatu 
kebisingan 
b.  Indeks Kebisingan Lalu Lintas  
  Indeks kebisingan lalu lintas adalah angka yang menunjukkan hubungan antara 
perbedaan tingkat kebisingan maksimum dan minimum dengan gangguan yang 
ditimbulkan oleh kebisisngan lalu lintas,  
 
5.Skala Desibel ( dB ) 

Skala decibel adalah skala logaritmis dari perbandingan antara dua besaran fisis 
yang sama, jadi skala decibel bukanlah besaran berdimensi yang mempunyai satuan. 
Dalam bidang akustik, Skala decibel (dB) adalah logaritma perbandingan antara besaran 
fisis gelambang suara dari suatu sumber suara dibandingkan dengan besaran fisis sama 
yang menyatakan ambang dengar manusia. Jadi dB untuk tekanan suara yang disebut 
Tingkat Tekanan Suara (Sound Pressure Level = SPL) adalah logaritma perbandingan 
antara tekanan suara pada posisi tertentu dari sumber dibandingkan dengan tekanan 
suara ambang dengar manusia (tekanan ambang dengar manusia adalah pref = 2 x 10-5 
N/m2). 

 
METODELOGI PENELITIAN 

 
Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analog Sound Level 

Meter (SLM) SL 4112, laptop sebagai alat penyimpan data, dan meteran untuk 



mengukur dari jalan. Metode penelitian yang akan digunakan adalah melalui 
pengukuran tingkat kebisingan menggunakan alat sound level meter (LSM). 
Pengukuran tingkat kebisingan dilakukan pada titik atau lokasi yang terpengaruh 
langsung dari kebisingan akibat aktifitas yang berlangsung disekitarnya. 

Sound level meter (SLM) diletakkan pada pinggir jalan, dan diarahkan ke jalan 
raya. Sound level meter akan menangkap bunyi atau bising pada jalan raya selama 
interval misalnya satu jam untuk tiap pengukuran, pembacaan dilakukan setiap 5 detik. 
Sound level meter (SLM) ini langsung dihubungkan dengan laptop untuk penyimpanan 
data secara langsung. Waktu pengukuran dilakukan mulai dari pukul 06.00 WIB sampai 
pukul 18.00 WIB. 
 Pengukuran dilakukan di tiga titik lokasi yang dianggap ramai pada jalan 
Tuanku Tambusai. Pengukuran dilakukan selama 12 jam dengan jarak yang tetap 
selama 7 hari di lokasi 1 (di depan Yayasan Tri Bakti). Selanjutnya pengukuran 
dilakukan di lokasi 2 dan 3 dengan waktu tertentu yang terletak di persimpangan Mall 
SKA (patung kuda) dan di depan Kantor PPP, Pekanbaru. Selanjutnya pengukuran 
dilakukan pada titik lokasi 1 selama 4 hari dengan interval jarak 20 meter dari lokasi 1 
yang diangggap 0 meter dari jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru. Pengambilan data 
dilakukan pada hari dan waktu sama, hal tersebut dikarenakan keterbatasan alat. 
   

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Pengukuran Tingkat Kebisingan Berdasarkan Waktu ( Hari ) 

Pengambilan data dilakukan selama 12 jam dari pukul 06.00 WIB sampai 18.00 
WIB. Pengambilan data dilakukan selama satu minggu yaitu pada tanggal 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25 dan 26 Juni 2012. Hasil dari pengukuran tingkat tersebut dapat 
ditunjukkan dalam tabel 2. 
Tabel 2. Hasil pengukuran tingkat kebisingan Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru  

  (lokasi 1) selama satu minggu. 
No Interval 

Waktu 
(WIB) 

Tingkat Kebisingan (dB) 
Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at Sabtu Minggu 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

06.00-07.00 
07.00-08.00 
08.00-09.00 
09.00-10.00 
10.00-11.00 
11.00-12.00 
12.00-13.00 
13.00-14.00 
14.00-15.00 
15.00-16.00 
16.00-17.00 
17.00-18.00 

85,482 
90,026 
90,929 
90,991 
88,881 
85,170 
86,023 
86,736 
85,935 
85,058 
84,371 
86,266 

85,380 
85,558 
85,734 
85,078 
85,016 
85,434 
85,730 
87,710 
85,491 
85,144 
85,453 
85,720 

84,812 
86,440 
87,151 
88,517 
87,614 
88,869 
86,561 
86,374 
86,799 
85,268 
84,672 
85,326 

81,810 
81,810 
84,655 
83,380 
83,922 
85,401 
83,227 
83,113 
75,837 
78,113 
78,192 
84,999 

83,570 
85,440 
88,084 
88,424 
89,447 
86,261 
88,457 
87,633 
86,237 
84,265 
84,831 
85,918 

82,410 
84,402 
88,651 
88,328 
88,411 
86,675 
87,213 
87,797 
85,656 
84,627 
85,695 
85,306 

81,830 
85,558 
85,734 
85,078 
85,016 
85,434 
86,730 
87,710 
85,491 
85,144 
82,246 
83,136 

Hasil pengukuran tingkat kebisingan berdasarkan waktu (hari) dilakukan di 
lokasi 1 selama satu minggu yaitu mulai dari senin-minggu dapat dilihat gambar 1. 
Gambar 1 dapat dilihat bahwa tingkat kebisingan yang paling tinggi terjadi pada hari 
senin, sedangkan yang paling rendah terjadi pada hari kamis. 



 Puncak-puncak tingkat kebisingan setiap harinya adalah puncak pagi hari terjadi 
pada pukul 08.00 WIB - 09.00 WIB. Kemudian menurun hingga pukul 11.00 WIB - 
12.00 WIB dan kembali naik pukul 13.00 WIB - 14.00 WIB sebagai puncak tingkat 
kebisingan untuk siang hari. Grafik pengukuran dilihat lagi dari pukul 14.00 WIB - 
16.00 WIB  tingkat kebisingan stabil dan naik lagi pada pukul 16.00 WIB - 18.00 WIB 
sebagai puncak tingkat kebisingan untuk sore hari. Saat terjadi puncak kebisingan, 
orang-orang memulai beraktifitas dan waktu pulang kerja. Mengingat Jalan Tuanku 
Tambusai merupakan jalan alternatif menuju kota, jadi kesibukan kendaraan terjadi 
pada pukul ini. Selain itu kebisingan jalan juga disebabkan oleh siswa-siswi yang 
beraktifitas, karena di jalan Tuanku Tambusai terdapat dua Sekolah Menengah Atas 
(SMA). 
 Hari senin sebagai hari pertama, tingkat kebisingan lebih tinggi dari hari lainnya. 
Hari senin merupakan awal minggu yang dilalui dengan semangat dan semua orang 
aktif. Banyak kegiatan dan aktivitas yang dilakukakan di luar rumah, sehingga arus 
transportasi meningkat di jalan raya. Selanjutnya di hari selasa tingkat kebisingan mulai 
sedikit menurun dari hari senin. Hari rabu tingkat kebisingan mulai naik sedikit. Tingkat 
kebisingan yang paling rendah terjadi hari kamis. Hari kamis orang-orang mulai tidak 
bersemangat melakukan aktivitas yang banyak, sehingga jarang berpergian dan di jalan 
sepi arus kendaraan, sehingga tingkat kebisingan menurun. Kemudian di hari jumat, 
terjadi kenaikan tingkat kebisingan yang secara dratis karena akan memasuki akhir 
minggu dan pekerjaan sudah tidak banyak lagi. Penurunan arus kendaraan di jalan mulai 
terasa lagi di hari sabtu dan minggu. Karena  ini adalah hari libur dan bertepatan siswa-
siswi libur semester. 

 

Gambar 1. Grafik hasil tingkat kebisingan jalan Tuanku Tambusai (lokasi 1) 
      berdasarkan waktu selama satu minggu. 

 
Pengukuran Tingkat Kebisingan Berdasarkan Jarak Pengamatan dari Sumber 
Kebisingan. 



 Hasil pengukuran tingkat kebisingan untuk jarak pengamatan yang berbeda 
terhadap sumber kebisingan untuk hari dan waktu yang sama ditampilkan dalam tabel 3. 
Tabel 3. Hasil pengukuran tingkat kebisingan berdasarkan jarak dari sumber kebisingan. 

No Jarak (m) Tingkat Kebisingan (dB) 
1 
2 
3 
4 

0 
20 
40 
60 

90,929 
76,492 
71,605 
70,794 

 
Gambar 2 merupakan tingkat kebisingan terhadap jarak yang pengambilan data 

dilakukan hari dan waktu sama sebagai perwakilan yaitu pada tanggal 19 Juni, 16 Juli, 
23 Juli dan 30 Juli 2012. Jarak diambil dengan interval 20 m dari titik lokasi 1 yang 
dianggap 0 m.  Jarak yang pertama adalah 20 m, tingkat kebisingan 76,492 dB. Jarak 
yang kedua adalah 40 m, tingkat kebisingan menurun dari jarak yang pertama. Jarak 
ketiga adalah 60 m, tingkat kebisingan menurun dari jarak yang pertama dan kedua. 
Dapat dinyatakan bahwa nilai tingkat kebisingan dipengaruhi oleh jarak.  Semakin jauh 
jarak dari sumber kebisingan maka semakin rendah tingkat kebisingan yang didapatkan. 
Penurunan tingkat kebisingan ini disebabkan oleh penyerapan udara dan lingkungan 
sekitar sumber. 

 
Gambar 2. Grafik tingkat kebisingan jalan Tuanku Tambusai berdasarkan jarak  dari 

      sumber kebisingan. 
 

Pengukuran tingkat kebisingan berdasarkan lokasi untuk hari sama. 
 Hasil pengukuran tingkat kebisingan untuk lokasi yang berbeda dengan  hari 
yang sama ditampilkan dalam tabel 4. 
Tabel 4. Hasil pengukuran tingkat kebisingan jalan Tuanku Tambusai berdasarkan 

   waktu (lokasi 2 dan 3). 
No Interval Waktu (WIB) Tingkat Kebisingan(dB) 

Lokasi 2 Lokasi 3 
1 
2 
3 
4 

07.00-08.00 
08.00-09.00 
14.00-15.00 
15.00-16.00 

82,600 
84,500 
85,585 
86,022 

89,930 
76,600 
86,620 
90,300 

 



Gambar 3 menunjuk pada pukul 07.00 WIB - 08.00 WIB tingkat kebisingan 
yang lebih tinggi terjadi lokasi 3 dibandingkan dengan tingkat kebisingan lokasi 1 dan 
lokasi 2. Ini disebabkan pada lokasi 3 aktivitas kendaraan lebih banyak dan cepat. Pukul 
08.00 WIB - 09.00 WIB tingkat kebisingan lokasi 1 dan lokasi 2 stabil, sedangkan pada 
lokasi 3 terjadi penurunan yang drastis. Penurunan tingkat kebisingan dikarenakan 
terjadi penurun aktivitas kendaraan di jalan raya.  
 Pukul 14.00 WIB -15.00 WIB tingkat kebisingan di tiga lokasi ini stabil. Pukul 
15.00 WIB -16.00 WIB di lokasi 1 dan lokasi 2 tidak terjadi kenaikan tingkat 
kebisingan secara pesat. Namun di lokasi 3 tingkat kebisingan mengalami kenaikan, 
disebabkan pada waktu ini orang-orang pulang kantor kendaraan sangat ramai di jalan 
raya. Dapat dilihat bahwa kebisingaan akibat kendaraan bermotor, berbanding lurus 
dengan jumlah dan kecepatan kendaraan bermotor yang melewati jalan, semakin banyak 
dan cepat kendaraan bermotor, maka dengan sendirinya kebisingan jalan raya akan 
semakin meningkat 

 
Gambar 4. Grafik tingkat kebisingan untuk lokasi berbeda waktu sama. 

  
KESIMPULAN 

 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan: 
1. Tingkat kebisingan rata-rata minumum berdasarkan waktu pada lokasi 1 terjadi 

pada hari Kamis (21 Juni 2012) pukul 14.00 WIB - 15.00 WIB, 15.00 WIB - 16.00 
WIB dan 16.00 WIB - 17.00 WIB yang nilainya  adalah 75,837 dB, 78,113 dB  dan 
78,192 dB. 

2. Tingkat kebisingan rata-rata maksimum berdasarkan waktu pada lokasi 1 terjadi 
pada hari Senin (26 Juni 2012) pukul 07.00 WIB - 08.00 WIB , 08.00 WIB - 09.00 
WIB dan 09.00 WIB - 10.00 WIB yang nilainya adalah 90,026 dB, 90,929 dB dan 
90,991 dB. 

3. Tingkat kebisingan menurun terhadap jarak, penurunan tingkat kebisingan 
disebabkan oleh adanya pemyerapan udara dan lingkungan di sekitar. 

4. Tingkat kebisingan juga dipengaruhi oleh lokasi pengamatan. Lokasi yang ramai, 
banyak kendaraan, atau angkutan umum menyebabkan tingkat kebisingan semakin 
tinggi. Meningkatnya tingkat kebisingan disebabkan kebisingaan akibat kendaraan 



bermotor, berbanding lurus dengan jumlah dan kecepatan kendaraan bermotor yang 
melewati jalan, semakin banyak dan cepat kendaraan bermotor, maka dengan 
sendirinya kebisingan jalan raya akan semakin meningkat. 

5. Tingkat kebisingan rata-rata di jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru secara 
keseluruhan adalah 85,584 dB. Nilai ini sudah tidak memenuhi baku mutu 
(MENKES  No.718/Men.Kes/Per/XI/1987 tentang kebisingan yang berhubungan 
dengan kesehatan) yaitu 45 - 55 dB. 
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