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EFEK RADIASI GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK PONSEL 

TERHADAP KESEHATAN MANUSIA 

oleh: I Putu Mahardika  dkk 

 

1. Pendahuluan 

Telepon selular atau yang lebih dikenal dengan nama ponsel, saat ini hampir menjadi kebutuhan 

primer setelah sandang, pangan dan papan. Sebagian besar penduduk di negara ini menggunakan  

ponsel sebagai alat komunikasi, bahkan jumlahnya mengalahkan persebaran penggunaan telepon 

rumah. Hal tersebut semakin didorong dengan semakin murahnya tarif percakapan dan tariff 

pengiriman pesan singkat (sms) dari masing-masing penyedia layanan komunikasi mobile ini, dan juga 

semakin murahnya harga handset. Bahkan, RIM, penyedia layanan Blackberry, menyatakan bahwa 

Indonesia adalah Negara yang berada di ranking satu pada tingkat perkembangan penggunaan handset 

Blackberry (sumber: www.okezone.com\techno). Ponsel merupakan sebuah media komunikasi murah 

yang merakyat, bahkan seorang tukang tambal ban pun bisa memiliki dan menggunakan ponsel. 

Ponsel, adalah salah satu alat komunikasi nirkabel, yang memanfaatkan gelombang radio sebagai 

medianya. Keunggulan memanfaatkan gelombang radio ini jika dibandingkan dengan penggunaan kabel, 

adalah kemampuannya untuk digunakan secara mobile, dapat digunakan dimana saja asalkan ada sinyal. 

Selain itu, penggunaan ponsel tidak memerlukan instalasi yang rumit seperti pada pemasangan telepon 

rumah yang menggunakan kabel. Hal tersebut didukung lagi oleh pesatnya perkembangan teknologi di 

bidang ponsel, seperti terciptanya standar 3G dan HSDPA pada system GSM,maupun EVDO pada system 

CDMA, yang memungkinkan sebuah ponsel bukan hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga 

menjadi sumber berita dan media transfer data mobile yang cepat. 

Semakin tingginya tingkat penggunaan ponsel di masyarakat tentunya juga harus dicermati, apakah 

ada efek samping dari penggunaan ponsel terhadap kesehatan manusia. Dengan semakin murahnya 

tariff bicara pada semua operator, maka frekuensi dan durasi penggunaan ponsel akan semakin tinggi. 

Karena ponsel menggunakan pancaran gelombang radio, yang merupakan salah satu gelombang 

elektromagnetik, sebagai media transfer data, maka akan terjadi paparan gelombang elektromagnetik 

pada benda-benda di sekitar ponsel tersebut. Jika radiasi yang diterima oleh benda di sekitar ponsel 

memiliki energy yang tinggi, dikawatirkan ini akan member dampak buruk pada tingkat kesehatan hidup 

pengguna ponsel. 
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2. Gelombang Elektromagnetik 

Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang terbentuk dari usikan medan magnetic dan 

medan listrik. Kedua medan ini bergetar dalam arah yang saling tegak lurus. Medan magnetic dan 

medan listrik pembentuk gelombang elektromagnetik adalah gelombang transversal, yang arah 

rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Jika kita gambarkan arah getar dan arah rambatnya 

adalah sebagai berikut: 

 

Dalam perambatannya gelombang elektromagnetik merambat dengan kecepatan yang nilainya 

ditentukan oleh dua besaran yaitu permitivitas listrik dan permeabilitas magnetic. Untuk ruang hampa 

dan udara, maka nilai kecepatan gelombang elektromagnetik akan mendekati 3 x 108 m/s. 

Spektrum gelombang elektromagnetik jika dilihat dari frekuensinya adalah sebagai berikut: 

Spektrum Frekuensi 

Sinar Gamma 1019 – 1025 Hz 

Sinar X 1016 – 1020 Hz 

Sinar ultraviolet 1015 – 1018 Hz 

Sinar tampak 4 x 1014 – 7,5 x 1014 Hz 

Sinar Infra merah 1011 – 1014 Hz 

Gelombang mikro 108 – 1012 Hz 

Gelombang radio 104 – 108 Hz 
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Besar energy yang diradiasikan oleh suatu spectrum gelombang elektromagnetik, menurut Planck 

akan memenuhi persamaan: 

E = hν 

dimana h adalah konstanta Planck yang besarnya 6,62 x 10-34 Js, dan ν adalah frekuensi dari gelombang 

elektromagnetik. 

Energi yang diradiasikan  oleh gelombang elektromagnetik akan diterima oleh benda-benda di 

sekitarnya. Intensitas radiasi yang diterima oleh benda-benda tersebut bervariasi tergantung posisi 

benda tersebut dari sumber radiasi. Secara matematis, intensitas radiasinya dirumuskan sebagai: 

     I = 
𝑃

𝐴
 

dimana I adalah besar intensitas radiasi (W/m2), P adalah besar daya yang diterima (W) dan A adalah 

luas permukaan yang ditembus oleh suatu radiasi (m2). Jika radiasi tersebut bersifat omnidirectional, 

maka intensitas radiasi yang diterima akan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara benda yang 

menerima radiasi dengan sumber radiasi, I ~
1

𝑟2 . Semakin besar jarak dengan sumber, maka intensitas 

radiasi akan semakin berkurang, semakin dekat dengan sumber radisi maka intensitas yang diterima 

akan semakin besar. 

 

3. Efek Radiasi Ponsel 

Secara umum system yang digunakan telepon seluler terbagi menjadi dua yaitu GSM (Global Sytem 

for Mobile Telecommunication), yang menggunakan frekuensi 800 MHz, 900 MHz dan 1800 MHz, dan 

CDMA (Code Division Multiple Acces), yang menggunakan frekuensi 450 MHz, 800 MHz dan 1900 

MHz.(www. Wikipedia.com) 

Jika kita lihat rentangan frekuensi yang digunakan oleh ponsel, maka gelombang yang digunakan 

oleh ponsel berada pada spectrum gelombang mikro. Bila kita hitung energi yang diradiasikan oleh 

ponsel dengan persamaan energy di atas, maka energy yang diradiasikan akan berada pada rentangan 

2,98 x 10-25Joule sampai 1,25 x 10-24 Joule. 

Hasil perhitungan tersebut di atas menunjukkan bahwa quantum energi yang ditimbulkan oleh 

radiasi elektromagnetik ponsel, secara kuantitas relatif masih kecil. Namun kalau jarak sumber radiasi 

dengan materi, yaitu jarak antara pesawat ponsel dengan kepala (khususnya telinga) diperhitungkan, 
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maka dampak radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh ponsel tidak boleh diabaikan begitu saja. 

Alasannya adalah karena intensitas radiasi elektromagnetik yang diterima oleh materi (kepala khusus 

bagian telinga), akan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, artinya makin dekat dengan sumber 

radiasi (ponsel) akan makin besar radiasi yang diterima. Persoalan akan lebih menarik lagi, kalau waktu 

kontak atau waktu berbicara melalui ponsel diperhitungkan, maka akumulasi dampak radiasi akibat 

pemakaian ponsel perlu dicermati lebih jauh lagi. Hal-hal inilah yang pada saat ini sedang diteliti oleh 

Prof. Leid Salford, yaitu dampak radiasi elektromagnetik ponsel terhadap tubuh manusia. 

 

Pengamatan lebih jauh mengenai dampak radiasi elektromagnetik ponsel terhadap tubuh manusia, 

ternyata mempunyai kemiripan dengan dampak radiasi elektromagnetik yang ditimbulkan oleh radar. 

Pesawat radar sejauh ini telah diduga mempunyai dampak terhadap manusia yang berada pada sekitar 

instalasi radar. Dampak tersebut adalah kemampuan radar mengagitasi molekul air yang ada dalam 

tubuh manusia. Perlu diingat bahwa sel-sel yang terdapat dalam tubuh manusia sebagian besar 

mengandung air, maka dampak agitasi terhadap molekul air perlu mendapat perhatian yang seksama. 

Agitasi yang ditimbulkan oleh radiasi elektromagnetik. Kalau intensitas radiasi elektromagnetiknya 

cukup kuat, maka molekul-molekul air terionisasi, dampak yang ditimbulkan mirip dengan akibat yang 

ditimbulkan oleh radiasi nuklir. Peristiwa agitasi oleh gelombang mikro yang perlu diperhatikan adalah 

yang berdaya antara : 4 mW/cm2 ~ 30 mW/cm2. Agitasi bisa menaikkan suhu molekul air yang ada di 

dalam sel-sel tubuh manusia dan ini dapat berpengaruh terhadap kerja susunan syaraf, kerja kelenjar 

dan hormon serta berpengaruh terhadap psikologis manusia(Wisnu, 2000). Menurut para ahli, untuk 

waktu kontak yang cukup lama, ada kemungkinan terjadi sterilisasi terhadap organ reproduksi. Hal-hal 

inilah yang kemungkinan diduga sebagai penyebab timbulnya penyakit "alzheimer" yang pada saat ini 

tengah diteliti oleh Prof. Leid Salford. Alzheimer atau timbulnya kepikunan yang terlalu dini, sudah 

barang tentu sangat merugikan manusia karena jelas akan menurunkan produktivitas kerja seseorang.  
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Penelitian lain menunjukkan bahwa potensi gangguan kesehatan yang timbul akibat papaparan 

medan elektromagnetik dapat terjadi pada berbagai sistem tubuh, antara lain: (1) sistem darah, (2) 

sistem reproduksi, (3) sistem saraf, (4) sistem kardiovaskular, (5) sistem endokrin, (6) psikologis, dan (7) 

hipersensitivitas. Sedangkan manifestasi dari hipersensitivitas dikenal pula dengan istilah electrical 

sensitivity, yang menggambarkan gangguan fisiologis berupa tanda dan gejala neurologis maupun 

kepekaan terhadap medan elektromagnetik, dengan gejala-gejala yang khas (siswono, 2005). 

Meningkatnya penggunaan ponsel di masyarakat tentunya akan memberikan dampak seperti di atas, 

karena semakin tinggi intensitas penggunaan ponsel, maka makin tinggi pula intensitas paparan radiasi 

gelombang yang diterima tubuh. 

Berikut ini adalah beberapa efek lain yang ditimbulkan oleh radiasi ponsel: 

a. berkurangnya kesuburan pria, pria yang sering menaruh ponsel di saku celana mengalami 

penurunan jumlah produksi sperma sebanyak 30% dari produksi normalnya 

b. meningkatnya peluang terjadi kanker otak 

c. Kerusakan sel-sel di telapak tangan 

d. Menyebabkan sel-sel darah kebocoran hemoglobin 

e. Menyebabkan kehilangan daya ingat dan kebingunan mental 

f. Menyebabkan sakit kepala dan kelelahan kronis 

g. Timbulkan sakit pada persendian, kejang otot 

h. Menimbulkan rasa panas seperti terbakar dan bintik-bintik merah di kulit 

i. Menghilangkan aktivitas elektrik otak pada saat tidur 

j. Menimbulkan bunyi berdeting di telinga, serta merusak indera penciuman 

k. Memicu terjadinya katarak, kerusakan retina dan kanker mata 

l. Membuka pembatas darah otak terhadap virus dan racun 

m. Mengurangi jumlah dan efisiensi sel darah putih 

n. Menstimulus asma dengan memproduksi histamin di dalam sel-sel 

o. Menimbulkan masalah pencernaan dan meningkatkan kadar kolesterol 

p. Menimbulkan stres pada sistem endokrin, khususnya pankreas, tiroid, ovarium dan testis 

q. Riset pun menunjukkan bahwa radiasi ponsel dapat mengaktifkan mercuri dalam tambalan 

gigi sehingga menghasilkan sejenis gas beracun 

r. Menurunkan gairah sex 
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s. paparan gelombang ponsel selama 45 menit menyebabkan terhambatnya kemampuan 

belajar dan ingatan jangka pendek 

t. Merusak DNA, karena radiasi ponsel mampu merusak susunan kimia dalam protein 

(sumber: www. quantumbalancing.com) 

Penelitian mengenai pengaruh gelombang mikro terhadap tubuh manusia menyatakan bahwa untuk 

daya sampai dengan 10 mW/cm2 masih termasuk dalam nilai ambang batas aman. Nilai ambang batas 

aman sebesar 10 mW/cm2 ini berlaku di Amerika, sedangkan untuk negara-negara lain belum dicapai 

kata sepakat berapa sebenarnya nilai ambang batas aman tersebut. Sebagai contoh, Rusia menetapkan 

nilai ambang batas aman adalah 0,01 mW/cm2, jauh lebih kecil (1/1000 nya) nilai ambang batas aman 

yang ditetapkan oleh Amerika. 

Badan FCC Amerika telah menguji tingkat radiasi yang dipancarkan beberapa handphone. Kekuatan 

radiasi handphone yang diterima otak atau yang dinamakan SAR (Specific Absorption Rate) diukur dalam 

satuan watt/kg. Semakin rendah levelnya, semakin baik untuk meminimalisir radiasi. FCC menetapkan 

bahwa semua handphone yang memancarkan radiasi diatas 1.6 watt/kg dilarang untuk diproduksi 

(dilarang masuk di Amerika). Sebenarnya semua handphone yang beredar masih bisa dikategorikan 

“aman” karena tingkat SAR-nya masih dibawah 1.6 watt/kg. 

Untuk tahun 2008, telah dirilis daftar ponsel yang memiliki tingkat SAR terendah dan tertinggi. Lima 

ponsel yang memiliki tingkat SAR tertinggi adalah: 

1. Motorola MOTO VU204 (SAR: 1,55 W/kg) 

2. Blackberry Curve 8330 (SAR:1,54 W/kg) 

3. Motorola W385 (SAR:1,54 W/kg) 

4. Kyocera Jax S1300 (SAR:1,55 W/kg) 

5. TMobile myTouch 3G (1.55 W/kg) 

dan lima ponsel yang memiliki tingkat SAR terendah adalah: 

1. Samsung Impression (SAR: 0,35 Watts per kilogram (W/kg) 

2. Motorola RAZR V8 (SAR: 0,36 W/kg) 

3.Samsung SGH-T229 (SAR: 0,38 W/kg) 

4.Samsung Rugby SGH-A837 (SAR:0,46 W/kg 

5.Samsung Propel Pro SGH-I627 (SAR:0,47 W/kg) 
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4. Cara Mengurangi Efek Radiasi Ponsel 

 

Berikut ini adalah beberapa tips untuk mengurangi efek paparan radiasi ponsel terhadap kesehatan 

manusia:  

 Batasi pemakaian ponsel hanya pada panggilan yang penting-penting saja dan bicaralah dengan 

singkat. Ingatlah bahwa pembicaraan via ponsel yang terlalu lama, apalagi sampai berjam-jam 

disinyalir mempunyai beberapa dampak buruk terhadap kesehatan. Namun jika Anda memang 

harus melakukan panggilan yang lama, disarankan untuk memakai handsfree untuk keamanan. 

 Anak-anak di bawah umur seharusnya hanya diperbolehkan memakai ponsel dalam keadaan 

darurat saja. Mengingat mereka masih dalam tahap perkembangan, bahaya radiasi bisa 

bertambah parah. 

 Jika memakai ponsel tanpa handsfree, tunggulah sampai panggilan benar-benar terkoneksi 

sebelum menaruh ponsel di telinga untuk melakukan pembicaraan. 

 Minimalisir pemakaian ponsel di ruang tertutup dengan bahan logam atau baja, misalnya di 

dalam mobil. Dalam ruangan seperti ini, ponsel harus bekerja keras menstabilkan koneksi 

sehingga radiasi meninggi. Selain itu, ada kemungkinan radiasi memantul kembali ke pengguna 

di ruangan yang didominasi bahan baja. 

 Minimalisir penggunaan ponsel ketika kekuatan sinyal hanya satu bar atau kurang. Dalam 

kondisi ini, ponsel juga harus bekerja keras untuk menstabilkan koneksi sehingga radiasi 

bertambah besar. 

 Belilah ponsel dengan level SAR (Specific Absorption Rate) yang rendah. Level SAR adalah 

ukuran kuantitas frekuensi radio yang diserap tubuh manusia. Semakin rendah levelnya, 

semakin baik untuk meminimalisir radiasi. Anda bisa mendapat informasi mengenai SAR ini di 

buku panduan atau surfing di internet. 

(www.detik.com) 
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