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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara berkembang yang saat ini sedang giat 

melaksanakan pembangunan di segala bidang, satu diantaranya adalah pembangunan 

disektor industri sehingga muncul perusahaan-perusahaan di beberapa daerah baik di 

kota besar maupun di kota kecil.  Saat ini sudah terdapat lebih dari 1.200 Industri 

Kecil Menengah (IKM) Indonesia telah terdaftar dalam situs milik Kementrian 

Perindustrian Republik Indonesia. Namun, IKM (Industri Kecil Menengah) masih 

menghadapi beragam tantangan. Salah satu diantaranya keselamatan dan kesehatan 

kerja (K3) serta kondisi kerja (Islami dan Partiwi, 2011).  

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan hal yang penting bagi 

perusahaan, karena dampak kecelakaan dan penyakit akibat kerja tidak hanya 

karyawan yang dirugikan, tetapi juga perusahaan. Program keselamatan dan 

kesehatan kerja yang dibuat perusahaan merupakan upaya untuk mencegah 

kecelakaan kerja dengan mengenali potensi terjadinya dan melakukan tindakan 

antisipatif. Untuk itu menerapkan K3 secara efektif dan efisien merupakan hal yang 

sangat penting dalam meningkatkan produktifitas dan daya saing IKM di Indonesia 

(Sriwahyudi, 2014).  

Dalam lingkungan kerja, pekerja akan menghadapi faktor beban kerja, beban 

tambahan akibat lingkungan kerja dan kapasitas kerja, akibat lingkungan kerja 

tersebut dapat berasal dari fisik, kimia, biologi, fisiologi, dan mental fisikologis. 
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Penakaian mesin alat kerja dan mekanisasi dalam industri dapat menimbulkan bising 

ditempat kerja. Dimana proses industri dipercepat untuk mendapatkan produksi 

semaksimal mungkin, dengan begitu akibat bising juga meningkat. Kebisingan yang 

dihasilakan dari suatu industri yang berintensitas tinggi akan membawa dampak 

buruk berupa ketulian karena terus menerus terpapar kebisingan (Susanti, Y, I. 2010).  

Kabupaten Gianyar terkenal sebagai daerah industri kerajinan, persentase 

industri di wilayah Gianyar mencapai 60% dari total pekerja. Baik memproduksinya 

dengan cara manual atau tradisional sampai menggunakan mesin, sebagian besar 

tenaga kerja tidak menggunakan APD untuk terhindar dari risiko terjadinya 

kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kecelakaan kerja bagi para pekerja di 

wilayah Gianyar cenderung mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2013 

terdapat 97 kasus kecelakaan dan di tahun 2014 meningkat menjadi 117 kasus. 

Terjadinya kecelakaan kerja disinyalir akibat kurangnya pemahaman pemilik 

perusahaan akan pentingnya penerapan K3. Dari 117 perusahaan yang terdaftar, 

belum semua menerapkan norma K3 (Profil Kabupaten Gianyar. 2015).  

Desa Bresela, Kecamatan Payangan merupakan pusat pengrajin pembuatan 

dulang, ada sebanyak 12 industri yang bergelut dalam usaha pembuatan dulang. 

Dalam proses pembuatan dulang terjadi beberapa masalah baik dari segi lingkungan 

dan kesehatan. Berdasarkan observasi yang dilakuakn penulis di UD Nitidewi, pada 

proses perapian (penghalusan) dan pewarnaan dulang menghasilkan bunyi sangat 

keras yang dapat membahayakan pendengaran apabila tidak menggunakan alat 

pelindung diri berupa sumbat telinga. Sebagai upaya pencegahan bahaya, perusahaan 

tidak menyediakan alat pelindung diri untuk pendengaran.  
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UD Nitidewi, merupakan salah satu industri yang berkembang dan bergerak 

dibidang industri kerajinan yang berupa pembuatan dulang. Dalam proses 

produksinya industri UD Nitidewi menggunakan mesin dalam proses merapikan 

bentuk dulang yang menggunakan penggerindaan dan pewarnaan dulang 

menggunakan mesin kompresor. Terdapat 30 tenaga kerja yang bekerja di bagian-

bagian yang sudah ditetapkan oleh industri, pada bagian perapian dulang 

(penggerindaan) terdapat 5 tenaga kerja, di bagian tempat pencetakan dulang terdapat 

7 tenaga kerja, di tempat pewarnaan I terdapat 3 tenaga kerja, kemudian pada tempat 

pewarnaan II terdapat 8 tenaga kerja dan di tempat pewarnaan III terdapat 7 tenaga 

kerja. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan penulis pada titik I tempat 

proses merapikan bentuk dulang yang mengunakan alat grinda, intensitas kebisingan 

yang didapatkan 95,29 dB. Dari hasil pengukuran tersebut dapat diketahui bahwa 

intensitas kebisingan di tempat penggerindaan melebihi Nilai Ambang Batas yang 

telah ditetapkan.  Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

Per.13/MEN/X/2011 Tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan 

Faktor Kimia di tempat Kerja, menyatakan bahwa karyawan yang waktu kerjanya 8 

jam/hari maka intensitas kebisingan maksimal 85 dB. Dan dalam observasi mengenai 

keluhan subyektif tenaga kerja, penulis mendapatkan 5 keluhan dari tenaga kerja 

yang merasa terganggu, pusing dan ingin menghentikan suara bising yang terjadi di 

industri tersebut. Jadi diperkirakan tenaga kerja ditempat tersebut mengalami keluhan 

kebisingan yang ditimbulkan oleh mesin produksi. Maka penulis tertarik melakukan 

penelitian tentang “Hubungan Kebisingan Usia dan Masa Kerja Dengan Keluhan 

Subyektif pada Tenaga Kerja di UD Nitidewi Desa Bresela Payangan Tahun 2018”. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahnnya sebagai berikut: “Bagaimanakah hubungan kebisingan usia dan masa 

kerja dengan keluhan subyektif pada tenaga kerja di UD Nitidewi Desa Bresela 

Payangan tahun 2018?. 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui hubungan kebisingan usia dan masa kerja dengan keluhan 

subyektif pada tenaga kerja di UD Nitidewi Desa Bresela Payangan 2018 

2. Tujuan khusus  

a. Untuk mengetahui kebisingan pada tempat kerja di UD Nitidewi Desa Bresela 

Payangan pada tahun 2018 

b. Untuk menegtahui keluhan subyektif yaitu gangguan fisiologis (sakit kepala, 

telinga berdenging dan jantung berdebar-debar), gangguan pisikologis (rasa tidak 

nyaman, kurang konsentrasi, sudah tidur dan emosi), dan gangguan komunikasi 

(keluhan-keluhan saat berkomunikasi) yang dialami oleh tenaga kerja UD 

Nitidewi Desa Bresela Payangan Tahun 2018.  

c. Untuk mengetahui usia tenaga kerja di UD Nitidewi Desa Bresela Payangan 

Tahun 2018 

d. Untuk mengetahui masa kerja di UD Nitidewi Desa Bresela Payangan Tahun 

2018 

e. Menganalisis hubungan kebisingan, usia dan masa kerja dengan keluhan 

subyektif pada tenaga kerja di UD Nitidewi Desa Bresela Payangan Tahun 2018.  
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat praktis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengatasi keluhan subyektif yang dirasakan 

oleh tenaga kerja di UD Nitidewi, Desa Bresela Kecamatan Payangan Kabupaten 

Gianyar. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi pengelola agar lebih 

memperhatikan usia dan masa kerja tenaga kerja, agar tidak menjadi penyakit 

yang diakibatkan oleh kerja. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengelola dan tenaga 

kerja di UD Nitidewi dalam hal pengendalian kebisingan yang dihasilkan dari 

proses penggerindaan dan pewarnaan (kompresor) 

2. Manfaat teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan keilmuan 

dan memperkaya teori dalam menelaah masalah pengaruh kebisingan di tempat kerja 

terhadap keluhan subyektif di UD Nitidewi Desa Bresela Payangan. 

 

 

 

 


