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BAB III 

KERANGKA KONSEP  

A. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 
Kerangka Konsep  

  = diteliti 

  = tidak diteliti 

Kebisingan 

a. intensitas kebisingan 

b. Jenis kebisingan 

c. Sumber bising 

Kebisingan 

Outdoor 

Karakteristik pekerja: 

a. Usia 

b. Masa kerja 

Kebisingan 

Indoor 

Sehat Gangguan Kesehatan 

(Keluhan) 

Manusia 

Gangguan pada indra 

pendengaran: 

a. Trauma akustik 

b. TTS 

c. PTS 

Gangguan pada indra non 

pendengaran: 

a. Gangguan fisiologis 

b. Gangguan psikologi 

c. Gangguan komunikasi 

 

Pengendalian dan Pencegahan 

a. Pengendalian Lingkungan 

b. Pengendalian Melalui UU 

c. Pengendalian Bising Secara Teknis 

d. Pengendalian Secara Administratif 
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B. Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel  

  Menurut (Sugiyono,2012) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat 

atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel adalah: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 

Hubungan Antar Variabel 

a. Variabel bebas   

  Variabel bebas merupakan variabel yang mempenaruhi atau mejadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2012). Variabel bebas (X) 

adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah intensitas 

kebisingan di ukur intensitas kebisingannya pada 5 ruangan tenpat yang berbeda, usia 

dan masa kerja . 

a. Variabel terikat  

  Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubhannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono. 2012). Variabel terikat 

Variabel bebas 

1. Intensitas kebisingan  

2. Usia 

3. Masa Kerja 

Variabel terikat 

Keluhan subyektif 

Variabel penganggu 

1. Intensitas kebisingan 

2. Jenis kebisingan 

3. Sumber bising  
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merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya 

variabel bebas. Variabel terikatnya adalah keluhan subyektif tenaga kerja kerja,  

b. Variabel pengganggu 

Variabel pengganggu merupakan variabel yang menggangu pengaruh atau 

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, (Notoatmodjo, 2012). Dalam 

penelitian ini yang dimaksud adalah intensitas kebisingan, jenis kebisingan dan 

sumber bising, 

2. Definisi Operasional Variabel  

 Dalam definisi operasional memang tentang batasan-batasan yang digunakan 

dalam penelitian yaitu: 

Tabel 2 

Definisi Operasional Variabel 

 

No Variabel Definisi Cara Pengamatan Skala 

1 2 3 4 5 

1 

 

Kebisingan  Suara-suara yang tidak 

dikehendaki dan bersifat 

mengganggu seperti 

suara mesin dan alat 

kompesor 

Pengkuran dengan 

menggunakan Sound 

Level Meter (SLM) 

dan Observasi, 

Dilakukan 3 kali 

pengukuran dalam 

sehari yaitu pagi, siang 

dan sore hari 

Nominal  

>85 dB (A)= 

bising 

≤85 Db (A)= 

tidak bising  

2 Usia Usia tenaga kerja  Kuesioner Ordinal  

1. 21-30 tahun 

2. 31-40 tahun 

3. 41-50 tahun 
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1 2 3 4 5 

3 Masa kerja Lamanya pekerja 

bekerja terhitung mulai 

bekerja di tempat kerja 

sampai penelitian 

berlangsung 

Kuesioner Ordinal  

1. < 5 tahun 

2. 5-10 tahun 

3. > 10 tahun 

4 Keluhan 

subyektif 

Keluhan yang dirasakan 

pekerja yaitu gangguan 

fisiologis, gangguan 

pisikologis dan 

gangguan komunikasi 

Cara pengkurannya 

dengan 

menggunakan 

kuesioner dengan 

pertanyaan 18 dan 3 

opsi jawaban.  

Ordinal 

0 – 12 = 

tidak 

mengeluh 

13–24 = 

mengeluh 

25-36 = 

Sangat 

Mengeluh  

 

C. Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah : 

1. Ada hubungan kebisingan dengan keluhan subyektif di UD Nitidewi Desa Bresela 

Payangan Tahun 2018 

2. Ada hubungan usia dengan keluhan subyektif di UD Nitidewi Desa Bresela 

Payangan Tahun 2018 

3. Ada hubungan masa kerja dengan keluhan subyektif di UD Nitidewi  Desa 

Bresela Payangan Tahun 2018 

 


