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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Kesehatan kerja adalah spesialisasi dalam ilmu kesehatan atau kedokteran 

beserta prakteknya yang bertujuan, agar pekerja memperoleh derajat kesehatan 

setinggi-tingginya, baik fisik atau mental, maupun sosial dengan usaha-usaha 

preventif dan kuratif, terhadap penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan kesehatan 

yang diakibatkan faktor-faktor pekerjaan dan lingkungan kerja serta terhadap 

penyakit-penyakit umum (Suma’mur, 1984). Keselamatan kerja bermakna sebagai 

upaya mengurangi dan atau menekan sejauh mungkin kecederaan akibat kerja dengan 

cara mencegah kecelakaan dan mengawasi pemaparan bahan berbahaya yang 

menimbulkan kecelakaan di tempat kerja. Menurut Rachman (1991), kecelakaan 

kerja adalah suatu kejadian yang tidak diduga dan tidak dikehendaki dari semula yang 

mengacaukan proses dari aktivitas yang telah ditentukan dan dapat mengakibatkan 

kerugian baik korban jiwa maupun harta benda. 

 

B. Penyakit Akibat Kerja 

Menurut Anies (2005), penyakit akibat kerja adalah setiap penyakit yang 

disebabkan oleh pekerja atau lingkungan kerja. Penyakit ini artefisial oleh karena itu 

timbulnya disebabkan oleh adanya pekerjaan. Penyakit ini sering diberiakn nama 

penyakit buatan manusia (manmade diseases). Berat ringannya penyakit dan cacat 

terantung dari jenis dan tingkat sakit. Sering kali terjadi cacat yang berat sehingga 

pencegahannya lebih baik daripada pengobatan.  



7 

 

1. Faktor penyebab  

Menurut  Rachman (1991), beberapa “Hazard” yang sering dijumpai pada 

lingkungan kerja adalah (1) Golongan fisik yang meliputi suhu, tekanan, suara, 

penerangan radiasi, getaran; (2) Golongan kimia yaitu debu, uap, gas, larutan, awan 

atau kabut; (3) Golongan pisikologis disebabkan oleh bibit penyakit; (4) Golongan 

fisiologis disebabkan kesalahan konstruksi mesin, siakp badan uang kurang baij dan 

sebagainya yang semuanya menyebabkan kelelahan fisik; (5) Golongan mental 

pisikologis, antara lain hubungan kerja yang tidak baik, keadaan membosankan dan 

sebagainya. Kita akan bahas satu persatu penyebab penyakit akibat kerja yang sudah 

dikemukakan di atas.  

a. Golongan fisik  

1) Penerangan  

Untuk mendapatkan penerangan yang baik, biasanya orang menggunakan dua 

macam penerangan sekaligus, yaitu: 

a) Penerangan alami: sinar matahari/cahaya langit-langit 

b) Penerangan buatan: dengan menggunakan lampu-lampu 

Penerangan yang baik adalan penerangan yang memungkinkan seorang tenaga 

kerja melihat pekerjaannya dengan teliti, cepat dan tanpa upaya yang tidak 

perlu, serta membantu menciptakan lingkungan kerja yang nikamat dan 

meyenangkan.  

Sifat-sifat dari penerangan yang baik ditentukan oleh:  

a) Pembagian luminasi dalam lapanga penglihatan 

b) Pencegahan kesilauan 
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c) Arah sinar  

d) Warna, dan  

e) Panas penerangan terhadap keadaan lingkungan 

Apabila penerangan buruk dapat menimbulkan berbagai gangguan sebagai 

berikut: 

a) Kelelahan mata dengan berkurangnya daya dan efisiensi kerja 

b) Kelelahan mental 

c) Keluhan-keluhan pagal di daerah mata dan sakit kepala disekitar mata 

d) Kerusakan alat penglihatan 

e) Meningkatnya kecelakaan   

2) Faktor tekanan udara 

a) Tekanan udara rendah 

Tekanan udara rendah ini terjadi pada pekerja-pekerja yang berada 

pada daerah pegunungan atau di angkas. Adapun penyakit yang disebabkan 

oleh tekanan udara rendah adalah Policithaemia, hypoxia, dan hipocapia.  

b) Tekanan udara tinggi 

Tekanan udara tinggi biasanya dihadapi oleh pekerja-pekerja yang 

bekerja dibawah permukaan air dan bekerja tambang yang sangat dalam. 

Adapun penyakit yang disebabkan oleh tekanan udara tinggi  adalah penyakit 

CAISSON. Disebabkan karena gas nitrogen di dalam tubuh meyebabkan 

pentutupan pembulu darah sehingga terjadi kelumpuhan.  
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3) Faktor radiasi 

Radiasi dapat berupa radiasi pengion dan radiasi non pengion. Radiasi 

pengion, misalnya berasal dari bahan-bahan radioaktif yang menyebabkan antara 

lain penyakit-penyakit system darah dan kulit, sedangkan radiasi non pengion, 

misalnya, radiasi elektromegnetik yang berasal dari peralatan yang mengguanakn 

listrik. Radiasi sinar inframerah bias mengakibatkan katarak pada lensa mata, 

sedangkan sinar ultraviolet menajadi sebab conjungtivitis photo-electrica 

4) Suhu yang terlalu tinggi menyebabkan heat stroke beat cranps atau hyperpyrexia, 

sedangkan suhu-suhu yang renfah, antara lain menimbulkan frostbite. 

b. Golongan kimiawi  

1) Debu yang menyebabkan pnemokoniosis, diantaranya: silicosis, bisinosis, 

asbestosis dan lain-lain. 

2) Uap yang di antaranya menyebabkan metal fume fever dermatis, atau 

keracunan. 

3) Gas, misalnya keracunan oleh CO, H2S dan lain-lain. 

4) Larutan yang dapat menyebabkan dermatitis 

5) Awan atau kabut, misalnya racun serangga (insecticides), racun jamur dan 

lain-lain yang dapat menimbulkan keracunan.  

c. Golongan infeksi/pisikologis, misalnya oelh bakteri, virus, parasite maupun jamur 

d. Golongan fisiologis, yang disebabkan oleh kesalahan-keslahan konstruksi mesin, 

sikap badan kurang baik, salah cara melakukan pekerjaan dan laian-lain yang 

semuanya menimbulkan kelelahan fisik, bahkan lambat laun perubahan fisik 

tubuh pekerja 
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e. Golongan mental-psikologis, yaitu gangguan jiwa yang menonjol, yaitu stress 

pisikologis dan depresi. 

 

C. Kebisingan   

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 

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

tempat kerja : ”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”. Bunyi didengar sebagai rangsangan-

rangsangan pada telinga oleh getaran-getaran melalui media elastis dan manakala 

bunyi-bunyi tersebut tidak dikehendaki, maka dinyatakan sebagai kebisingan 

(Suma'mur, 1984). 

1. Jenis-jenis Kebisingan  

Menurut Rachman (1991), berdasarkan pada sifatnya maka bunyi yang 

menyebabkan kebisingan dapat dibagi dalam : 

a. Kebisingan kontinue 

Yaitu kebisingan yang tidak terputus-putus. Ini dapat dibedakan lagi berdasarkan 

frekuensi spektrum, yaitu : 

1) Frekuensi spektrum luas (steady state, wide band noise), misalnya kipas 

angin. Suara getaran udara dalam saluran, suara mesin-mesin tenun dan lain-

lain. 

2) Frekuensi spektrum sempit, (steady state, norrow band noise) misalnya suara 

sirine, generator, kompresor, suara gergaji sirkuler dan lain-lain. 
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b. Kebisingan intermiten 

Yaitu kebisingan yang terputus-putus. Kebisingan yang berlangsung tidak terus 

menerus, misalnya kebisingan yang terdapat di lapangan udara, atau di jalan-jalan 

raya dan lain-lain. 

c. Kebisingan implusif 

Yaitu kebisingan dengan intensitas yang agak cepat berubah, misalnya pada 

pekerjaan mengerling dan lain-lain. 

d. Kebisingan impaktif 

Yaitu kebisingan dengan intensitas rendah tetapi sangat cepat, misalnya tembakan 

meriam.  

2. Sumber Bising  

Menurut Tarwaka (2004) sumber-sumber kebisingan di tempat kerja yaitu dari 

dalam maupun dari luar tempat kerja : 

a) Generator, mesin diesel untuk pembangkit listrik, 

b) Mesin-mesin produksi, 

c) Mesin potong, gergaji, serut di perusahaan kayu, 

d) Ketel uap atau booiler untuk pemanas air, 

e) Alat-alat lain yang menimbulkan suara dan getaran seperti alat pertukangan, 

f) Kendaraan bermotor dari lalu lintas. 

Sumber-sumber suara tersebut harus selalu diidentifikasi dan dinilai 

kehadirannya agar dapat dipantau sedini mungkin dalam upaya mencegah dan 

mengendalikan pengaruh pemaparan kebisinganterhadap pekerja yang terpapar. 
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Menurut Dian, A (2006), sumber bising utama dapat diklasifikasikan dalam 

dua kelompok, yaitu : 

a. Bising dalam (interior) 

Bising interior merupakan bising yang berasal dari manusia, alat rumah 

tangga atau mesin-mesin gedung. Misalnya radio, televisi, kipas angin, computer, 

pembuka kaleng, pengkilap lantai dan pengkondisi udara, dan lain-lain. 

b. Bising luar (eksterior) 

Bising eksterior adalah bising yang berasal dari kendaraan, mesin-mesin 

diesel, transportasi air, atau juga berasal dari alat-alat mekanis yang tampak dalam 

bangunan (menara pendingin, kompresor), alat-alat yang bergerak di darat dan 

kontruksi misalnya traktor. Dari kedua sumber bising tersebut di atas, tingkat bising 

yang sangat tinggi diproduksi dalam beberapa industri oleh proses produksi. 

Menurut Anies (2005), di tempat kerja sangat potensial untuk menciptakan 

serta menambah keparahan tingkat kebisingan, misalnya : 

1) Mengoperasikan mesin-mesin yang menimbulkan suara ”ribut” karena kondisi 

mesin yang sudah tua dan tidak terawatt dengan baik. 

2) Sistem perawatan dan perbaikan mesin-mesin produksi yang sekadarnya asal 

dapat berjalan. 

3) Sering mengoperasikan mesin-mesin kerja pada kapasitas cukup tinggi dalam 

periode operasi cukup panjang. 

4) Melakukan modifikasi atau komponen-komponen mesin secara persial, termasuk 

menggunakan komponen mesin tiruan. 
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5) Pemasangan dan peletakkan komponen-komponen mesin secara tidak tepat, 

terutama pada bagian penghubung antara modul mesin (bad connection). 

6) Penggunaan alat-alat yang kurang sesuai dengan fungsinya, misalnya penggunan 

palu (hammer) atau alat pemukul sebagai alat pembengkok benda-benda metal 

atau alat bantu pembuka baut. 

3. NAB Kebisingan di Tempat Kerja  

Adapun tujuan dari penetapan standar kebisingan di tempat kerja yaitu 

melindungi tenaga kerja dari pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh kebisingan pada 

intensitas tinggi atau tidak melebihi NAB yang sudah ditetapkan. Menurut Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.13/MEN/X/2011 NAB (Nilai 

Ambang Batas) adalah standar faktor bahaya di tempat kerja sebagai kadar atau 

intensitas rata-rata tertimbang waktu (time weighted average) yang dapat diterima 

tenaga kerja tanpa mengakibatkan penyakit atau gangguan kesehatan, dalam 

pekerjaan sehari-hari untuk waktu tidak melebihi 8 jam sehari atau 40 jam seminggu.  

Nilai Ambang Batas yang sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.13/MEN/X/2011 tentang nilai ambang 

batas faktor fisika dan faktor kimia di tempat kerja disebutkan bahwa NAB untuk 

kebisingan di tempat kerja yaitu 85 dB(A). 
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Tabel 1 

Nilai Ambang Batas Kebisingan 

 

Intensitas (dB) Waktu Pemajanan per Hari 

85 

88 

91 

94 

97 

100 

103 

106 

109 

112 

115 

118 

121 

124 

127 

130 

133 

136 

139 

140 

8 jam 

4 jam 

2 jam 

1 jam 

30 menit 

15 menit 

7,5 menit 

3,75 menit 

1,88 menit 

1,44 menit 

28,12 detik 

14,06 detik 

7,03 detik 

3,52 detik 

1,76 detik 

0,88 detik 

0,44 detik 

0,22 detik 

0,11 detik 

- 

    Sumber : Permenakertrans Nomor PER.13/MEN/X/2011. 

 

4. Pengukuran Kebisingan  

Menurut Mukono (2006), pengukuran tingkat kebisingan dapat dilakukan dengan 

2 cara, yaitu : 
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a. Cara sederhana 

Menggunakan alat SLM (Sound Level Meter) selama 10 menit, pengukuran 

dan pembacaan dilakukan setiap 5 detik, satuan tingkat kebisingan tersebut adalah 

dB. 

b. Cara langsung 

Cara tersebut lebih canggih dan menggunakan alat ISLM (Integrating Sound 

Level Meter), pengukuran dilakukan selama 24 jam dengan selang waktu 16 jam pada 

siang hari (pukul 06.00-22.00) dan aktifitas malam hari selama 8 jam pada selang 

pukul 22.00-06.00. 

Alat utama dalam pengukuran kebisingan adalah  Sound Level Meter. Alat ini 

mengukur kebisingan pada intensitas 30-130 dB dan dari frekuensi 20-20.000 Hz. 

Suatu sistem kalibrasi terdapat dalam alat itu sendiri, kecuali untuk kalibrasi mikrofon 

diperlukan pengecekan dengan kalibrasi tersendiri. Sebagai alat kalibrasi dapat 

dipakai pengeras suara yang kekuatan suaranya dapat diatur oleh amplifier atau suatu 

piston phone dibuat untuk maksud kalibrasi tersebut, yang bergantung dari tekanan 

udara sehingga perlu koreksi berdasarkan atas perbedaan tekanan barometer. 

(Suma’mur, 2009). 

 

Gambar 1 

Sound Level Meter 

Sumber : https://www.google.co.id/search?q=gambar+sound+level+mete 

Microphone 

Meter Scale 

Range Switch 

https://www.google.co.id/search?q=gambar+sound+level+mete
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Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengukuran adalah sebagai 

berikut (Heru, 2008) : 

a. Sebelum pengukuran dilaksanakan, battery harus diperiksa untuk mengetahui 

apakah masih berfungsi atau tidak. 

b. Agar peralatan SLM yang akan digunakan benar-benar tepat, maka terlebih 

dahulu harus dicek dengan menggunakan kalibrator, yaitu dengan meletakkan 

atau memasang alat tersebut di atas microphone dari SLM, kemudian dengan 

tombol pada alat tersebut dikeluarkan nada murni (pure tone) dengan intensitas 

tertentu, maka jarum penunjuk atau display SLM tersebut harus menunjukkan 

sesuai dengan intensitas suara dari kalibrator tersebut. 

c. Meletakkan sejauh mungkin SLM sepanjang tangan (paling dekat 0,5 meter dari 

tubuh pengukur). Bila perlu gunakan tripod untuk meletakkannya. Hal ini 

dilakukan karena selain operator dapat merintangi suara yang datang dari salah 

satu arah operator tersebut juga dapat memantulkan suara sehingga menyebabkan 

kesalahan pengukuran. 

d. Pengukuran di luar gedung atau lingkungan harus dilakukan pada ketinggian 1,2 – 

1,5 meter di atas tanah dan bila mungkin tidak kurang dari 3,5 meter dari semua 

permukaan yang dapat memantulkan suara. Sebaliknya digunakan Winds Screen 

(terbuat dari karet busa berpori) yang dipasang pada microphone untuk 

mengurangi turbulensi aliran udara di sekitar diafragma microphone. 

e. Bila ingin diketahui dengan tepat sumber suara yang sedang diukur dapat 

digunakan suatu handphone yang dihubungkan dengan output dari SLM. 
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f. Hindarkan pengukuran terlalu dekat dengan sumber bunyi, karena hasil 

pengukuran akan menunjukkan perbedaan yang bermakna pada posisi SLM yang 

berubah-ubah. 

g. SLM ini dapat digunakan pada suasana kelembaban sampai dengan 90% dan pada 

suhu antara 10  - 50 . 

 

D. Karakteristik Individual Pekerja 

Gangguan atau keluhan yang dirasakan oekerja yang terpapar bising dapat 

disebabkan oleh faktor berdasarkan karakteristik pekerja yang meliputi: 

1. Usia  

Usia mempunyai pengaruh terhadap gangguan pendengaran. Usia lebih tua 

relatif akan mengalami penurunan  kepekaan terhadap rangsangan suara. Penyebab 

paling umum terjadinya gangguan pendengaran terkait usia adalah presbycusis. 

Presbycusis ditandai dengan penurunan presepsi terhadap bunyi frekuensi tinggi dan 

penurunan kemampuan membedakan bunyi. Presbycusis diasumsikan menyebabkan 

kenaikan ambang dengar 0,5 dB setiap tahun, dimulai dari usia 40 tahun. Oleh karena 

itu, dalam perhitungan tingkat cacat maupun kompensasi digunakan faktor koreksi 

0,5 dB setiap tahunnya untuk pekerja dengan usia lebih dari 40 tahun. Dalam 

penelitian mengenai penurunan pendengar akibat kebisingan, faktor usia harus 

diperhatikan sebagai salah satu faktor perancu yang penting. Pengaruh umur terhadap 

terjadinya gangguan pendengaran terlihat pada umur 30 tahun. Umur kerja produktif 

pada pekerja menurut penelitian berkisar antara 20-50 tahun (Rahmawati, 2015) 
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2. Masa kerja 

Makin lama masa kerja seseorang di lingkungan kerja yang kebisingannya 

diatas NAB makin bahaya bagi sistem pendengarannya. penurunan pendengaran pada 

pekerja yang terpajam bising biasanya terjadi setelah masa kerja 5 tahun atau lebih. 

Masa kerja merupakan faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan 

auditori maupun no9n auditori. Faktor masa kerja pun berkaitan dengan aspek surasi 

paparan bising, maka kemungkinan orang tersebut untuk mengalami gangguan atau 

keluhan juga semakin besar. Semakinn lama masa kerja seseorang didalam 

lingkungan kebisingan diatas NAB makan akan semakin berbahaya pula bagi fungsi 

auditori maupun non auditori (Rachmawati, 2015).   

3. Lama Paparan  

Lama paparan berkaitan erat dengan masa kerja. Faktor masa kerja ini 

berkaitan dengan aspek durasi terhadap paparan bising. Semakin lama durasi 

seseorang terpapar bising setiap tahunnya, maka semakin besar risiko mengalami 

gangguan atau keluhan juga semakin besar. Kebanyakan seseorang yang terpapar 

kebisingan dengan paparan yang lama yang terus menerus, transmisi energi tersebut 

jika cukup lama dan kuat akan merusak organ korti dan selanjutnya dapat 

mengakibatkan tuli permanen. Selaion itu juga kebisingan bias direspon oleh otak 

yang merasakan pengalaman ini sebagai suatu ancaman stress yang kemudian 

berhubungan dengan pengeluaran hormone stress (Rachmawati, 2015).  

Untuk menentukan bahaya tidaknya suatu kebisingan tidak sebatas hanya 

dengan mengetahui intensitasnya, namun durasi dari paparan bising tersebut juga 

sangat penting. Untuk mempertimbangkan hal ini, time weighted average (TWA) dari 



19 

 

paparan bising juga ikut dipertimbangkan. Untuk kebisingan di tempat kerja, TWA 

yang digunakan biasanya didasarkan pada waktu kerja 8 jam. Semakin lama 

pekerjaan terpapar bising, dosis kebisingan yang diterima pekerja akan semakin besar 

(Rachmawati, 2015). 

4. Jenis kelamin 

Progresifitas penurunan pendengaran dipengaruhi ileh usia dan jenis kelamin, 

pada umumnya lebih cepat terajadi pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan. 

Gangguan pendengaran yang terjadi pada laki-laki ambangnya lebih tinggi 

dibandingkan pada perempuan. Kejadian gangguan pendengaran pada laki-laki 

persentasenya lebih tinggi dibandingkan perempuuan (Rhmawati, 2015).  

 

E. Efek Kebisin0gan Terhadap Daya Kerja 

1. Gangguan 

Menurut Suma’mur (1984) perbatasan, kebisingan adalah suara-suara yang 

tidak dikehendaki, maka dari itu kebisingan sering sekali mengganggu, walaupun 

terdapat variasi di antara penerangan dalam besarnya gangguan atas jenis dan 

kekerasan suatu kebisingan. Pada umumnya, kebisingan bernada tinggi snagat 

mengganggu, lebih-lebih yang terputus-putus atas datangnya  secara tiba-tiba dan 

tida0k terduga. Pengaruhnya snagat terasa, apabila sumber kebisingan tersebut tidak 

diketahui.  

Di tempat kerja tingkat kebisingan yang ditimbulkan oleh mesin dapat 

merusak pendengaran dan dapat pula menimbulkan gangguan kesehatan. Gangguan 

kesehatan yang ditimbulkan akibat bising pada tenaga kerja bermacam macam. Mulai 
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dari gangguan fisiologi sampai pada gangguan permanen seperti kehilangan 

pendengaran Menurut Dian A (2006) Efek atau gangguan kebisingan dapat dibagi 

menjadi 2 yaitu :  

a. Gangguan pada indera pendengaran (Audiotori effect )  

1) Trauma Akustik  

Merupakan gangguan pendengaran yang disebabakan pemaparan tunggal 

(Single exprosure) terhadap intensitas yang tinggi dan terjadi secara tiba-tiba, sebagai 

contoh gangguan pendengaran atau ketulian yang disebabkan suara 

2) Temporary Threshold Shift (TTS)  

  Adalah efek jangka pendek dari pemaparan bising, berupa kenaikan ambang 

sementara yang kemudian setelah berakhirnya pemaparan terhadap bising akan 

kembali normal. Faktor yang mempengaruhi terjadinya TTS adalah intensitas dan 

frekuensi bising, lama waktu pemaparan dan lama waktu istirahat dari pemaparan, 

tipe bising dan kepekaan individual.  

3) Permanent Threshold shift (PTS)  

PTS adalah kenaikan ambang pendengaran yang bersifat irreversibel, sehingga 

tidak mungkin terjadi pemulihan. Ini dapat disebabkan oleh efek komulatif 

pemaparan terhadap bising yag berulang selama bertahun-tahun.  

b. Gangguan bukan pada indera pendengaran (Non Audiotori Effect)  

Gangguan bukan pada indera non pendengaran dapat disebut juga keluhan 

yang dirasakan oleh seseorang (keluhan subyektif). Gangguan ini di bagi menjadi 4, 

yaitu: 
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1) Gangguan Komunikasi 

Kebisingan bisa mengganggu percakapan sehingga mempengaruhi 

komunikasi yang sedang berlangsung (tatap muka/via telepon). Tingkat kenyaringan 

suara yang dapat menggangu percakapan perlu diperhatikan secara seksama karena 

suara yang mengganggu percakapan sangat bergantung kepada konteks suasana. 

Kebisingan mengganggu tenaga kerja bila mengadakan percakapan dengan orang 

lain. Jika ingin percakapan tidak tergangggu, maka kebisingan harus dijaga dibawah 

60 dB(A). Untuk kebisingan berspektrum luas intensitas kebisingan tidak boleh 

melampaui 70 dB(A), apabila tingkat kebisingan melampaui 70 dB(A) pada kantor 

yang sibuk tenaga kerja akan mulai berteriak agar dapat didengar, untuk keperluan 

komunikasi ditempat kerja suatu perkataan yang diucapkan baru dapat dipahami 

apabila intensitas ucapan paling sedikit 10 dB(A) lebih tinggi dari latar belakang 

suara. (Suma’mur, 1984)  

Kebisingan dapat mengganggu pembicaraan sebagai alat komunikasi, 

sehingga kita tidak dapat menangkap dan mengerti apa yang dibicarakan oleh orang 

lain. Agar pembicaraan dapat dimengerti dalam lingkungan yang bising, maka 

pembicara harus diperkeras dan harus dalam kata serta bahasa yang dimengerti oleh 

penerima. (Suma’mur 1984) 

2) Gangguan fisiologis  

Gangguan fisiologis yang terjadi akibat bising dapat berupa peningkatan 

tekanan darah, peningkatan nadi, basal metabolisme, kontriksi pembuluh darah kecil  

(perifer) terutama pada bagian kaki, pucat, dan gangguan sensoris. Salah satu 

gangguan fisiologis akibat bising yang terjadi pada telinga adalah telinga berdenging 
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(tinnitus). Tinnitus sebenarnya bukanlah penyakit, melainkan gejala awal yang dapat 

menyebabkan sejumlah kondisi medis, seperti berkurang atau hilangnya pendengaran. 

Tinnitus dapat dipastikan menimbulkan ketidaknyamanan serta menghilangkan 

konsentrasi saat melakukan segala macam aktivitas.  

3) Gangguan psikologis  

Gangguan psikologis yang dapat terjadi berupa rasa tidak nyaman, kurang 

konsentrasi, susah tidur, emosi, dan lain sebagainya. Pemajanan dalam jangka waktu 

yang lama dapat menimbulkan penyakit psikosomatik seperti gastritis dan penyakit 

jantung koroner. 

F. Pengendalian dan Pencegahan Kebisinga 

Menurut Dian A (2006), pada dasarnya pengendalian terhadap bahaya-bahaya 

lingkungan kerja dapat dikelompokkan kedalam 6 kategori yaitu pengendalian 

lingkungan lingkungan dan pengendalian perorangan. 

1. Pengendalian Lingkungan  

Pengendalian lingkungan meliputi perubahan dari proses kerja dan/ atau 

lingkungan kerja dengan maksud untuk pengendalian dari pada  bahaya-bahaya 

kesehatan baik dengan meniadakan zat atau bahan yang bertanggung jawab atau 

mengurangi zat/ bahan tersebut sampai tingkat yang tidak membahayakan kesehatan, 

serta mencegah kontak antara zat/bahan dengan para pekerja.  

Salah satu cara yang digunakan adalah penghapusan atau pengurangan 

zat/bahan berbahaya pada sumbernya. Suatu proses yang diduga menghasilkan atau 

membentuk zat-zat yang berbahaya dapat dipertimbangkan atau dihentikan.  
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2. Pengendalian melalui Undang-undang  

 Pengendalian menurut undang-undang yaitu : Keputusan Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Nomor: Per. 13/MEN/X/2011 tentang Nilai Ambang Batas 

(NAB) faktor fisik di tempat kerja yaitu intensitas kebisingan tidak boleh melebihi 85 

dB(A) untuk 8 jam kerja setiap hari. 

3. Pengendalian bising secara teknis   

Pengendalian bising secara teknis adalah sebagai derikut :  

a. Mengubah cara kerja dari yang menimbulkan bising menjadi berkurang  

b. Menggunakan penyekat dinding dan langit-langit yang kedap suara  

c. Mengisolasi mesin-mesin yang menjadi sumber kebisingan  

d. Subtitusi mesin yang bising dengan mesin yang kurang bising 

e. Menggunakan pondasi mesin yang baik agar tidak ada sambungan yang goyang 

dan menganti bagian-bagian logam dengan karet  

f. Modifikasi mesin-mesin atau proses  

g. Merawat mesin dan alat secara teratur dan periodik sehingga dapat mengurangi 

sumber bising 

4. Pengendalian secara administratif  

Administratif teknik atau pengendalian secara administratif adalah suatu cara 

yang dipakai untuk mengurangi exprosure time dan level pada tenaga kerja dengan 

mengatur work pattern sedemikian rupa sehingga waktu dan level exprosurenya 

masih dalam batas aman  

Adapun pengendalian secara administratif meliputi :  

a. Jadwal yang sesuai   
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b. Rotasi pekerjaan  

c. Informasi tentang bahaya bising  

d. Penggunaan alat pelindung perorangan 

5. Pengendalian secara medis   

Usaha untuk melindungi tenaga kerja dari kebisingan dengan cara melakukan 

pemeriksaan medis sebaiknya dilakukan sebelum tenaga kerja tersebut bekerja atau 

diterima kerja. Pemeriksaan sebelum penempatan hendaknya mencakup riwayat 

medis pemeriksaan fisik dengan perhatian khusus pada tajam pendengaran. Selain itu, 

pengendalian secara medis juga dapat dilakukan dengan pengadaan pemeriksaan 

berkala. Pemeriksaan berkala pada dasarnya sama dengan pemeriksaan sebelum 

penempatan. Pemeriksaan ini hendaknya dilakukan setahun sekali 

6. Pengendalian Perorangan 

a. Penggunaan APT (Alat Pelindung Telinga)  

Pengendalian dengan cara penggunaan alat pelindung telinga (APT) ini 

merupakan alternatife terakhir bila pengendalian yang lain telah dilakukan. Alat 

pelindung telinga ini berfungsi untuk melindungi alat pendengaran (telinga) dan 

bahaya kebisingan dan melindungi telinga dari percikan api atau logam yang panas.   

Alat pelindung telinga dapat dibagi menjadi dua yaitu :  

1) Sumbat telinga (ear plug)  

Sumbat telinga (ear plug) yaitu alat pelindung telinga yang cara penggunaannya 

dimasukan pada liang telinga  Keuntungan sumbat telinga:  

a) Mudah dibawa atau karena kecil  

b) Pada tempat kerja yang panas lebih nyaman  
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c) Tidak membatasi gerakan pada kepala Lebih mudah dipakai bersama kaca 

mata dan helm   

Kerugian dari sumbat telinga antara lain:  

a) Memasang tepat sekali sukar  

b) Sulit mengontrol  

c) Saluran telinga relative mudah terkena infeksi, dan apabila sakit maka ear 

plug tidak dapat dipakai 

2) Tutup telinga (ear muff)  

Tutup telinga (ear muff) yaitu alat pelindung telinga yang penggunaanya 

ditutupkan pada saluran daun telinga  

Keuntungan ear muff:  

a) Ukurannya mudah untuk berbagai ukuran telinga  

b) Mudah diawasi  

c) Walaupun telinga terinfeksi tetap dapat dipakai  

 Kelemahannya antara lain:  

a) Harganya relatif mahal  

b) Tidak nyaman dipai untuk tempat kerja panas  

c) Sukar dipakai bersama kacamata dan helm  

d) Membatasi gerak kepala  

e) Kurang praktis karena ukurannya besar 

Menurut Depkes RI Pusat Kesker (2003) menyebutkan bahwa tidak semua 

kebisingan dapat mengganggu para pekerja. Hal tersebut tergantung dari beberapa 

faktor yaitu : 
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a. Intensitas bising 

Intensitas bising atau suara adalah suatu vector yang dihitung secara kuantitas 

dan merupakan hasi dari tekanan suara dan komonen partikel percepatan yang searah 

dengan vektor intensitas. Intenesitas suara merupakan kekuatan suara dalam satuan 

area. Intensitas suara berhubungan langsung dengan kekuatan suara dan tekanan 

suara. Nada 100 Hz dengan intensitas 85 dB(A). Kebisingan yang intensitasnya 

melebihi 85 dB(A) dapat mengganggu pendengaran. Jika dipergunakan selama empat 

jam tidak membahayakan kesehatan pendengaran, intensitas menentukan derajat 

kebisingan. 

b. Frekuensi kebisingan 

Bising dengan frekuensi tinggi lebih berbahaya dari pada bising dengan frekuensi 

rendah. 

c. Lamanya berada dalam lingkungan bising 

Semakin lama berada dalam lingkungan bising semakin berbahaya untuk 

pendengaran. 

d. Sifat bising 

Bising yang didengar terus-menerus lebih berbahaya dari pada bising yang 

terputus-putus. 

e. Waktu di luar lingkungan bising 

Waktu kerja di lingkungan bising diselingi dengan beberapa jam sehari di 

lingkungan tenang akan mengurangi bahaya mundurnya pendengaran. 
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f. Kepekaan seseorang 

Kepekaan seseorang mempunyai kepekaan 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 kebisingan  

G. Keluhan Subyektif  

Keluhan subyektif adalah tanda-tanda yang menyatakan adanya suatu 

kelelahan yang dialami oleh akibat beban kerja yang membebaninya, oleh karena 

interaksi pekerja atau orang dengan jenis pekerjaanya, rancangan tempat kerja, 

peralatan tempat kerja, termasuk sikap kerjanya serta lingkungan tempat kerjanya. 

Faktor penyebab terjadinya kelelahan di industri sangat bervariasi, tidak 

hanya dipengaruhi oleh intensitas dan lamanya kerja fisik dan mental atau beban 

kerja, lingkungan kerja, problem fisik, dan kondisi kesehatan tapi juga dapat 

dipengaruhi oleh faktor individu seperti umur, status kesehatan, status gizi, pola 

makan, jenis kelamin dan kondisi psikologi. Risiko yang dapat ditimbulkan akibat 

kelelahan diantaranya penurunan motivasi kerja, performansi rendah, rendahnya 

kualitas kerja, banyak terjadi kesalahan dalam bekerja, rendahnya produktivitas kerja, 

menyebabkan stres kerja, penyakit akibat kerja, cedera, dan terjadi kecelakaan akibat 

kerja (Triyunita, 2013). 

 


