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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN  

A. Simpulan  

1. Kebisingan di industri UD Nitidewi yang di ukur dilima ruangan  mendapatkan 

hasil 15 tenagan kerja (50%) berada ditempat tidak bising dan 15 tenaga kerja 

(50%) berada ditempat bising  

2. Usia tenaga kerja di UD Nitidewi yaitu usia 21-30 tahun sebanyak 10 tenaga kerja 

(33,3%), 31-40 tahun sebesar 14 tenaga kerja (46,7%), dan reponden dengan usia 

41-50 tahun sebesar 6 tenaga kerja (20%).  

3. Masa kerja di UD Nitidewi mendapatkan hasil yaitu masa kerja <5 tahun sebesar 5 

tenaga kerja (16,7%),  masa kerja 5-10 tahun sebesar 11 tenaga kerja (36,6%), dan 

masa kerja >10 tahun sebesar 14 tenaga kerja (46,7%) 

4. Keluhan subyektif tenaga kerja di UD Nitidewi, yang sering dirasakan yaitu 

gangguan berkomunikasi seperti berbicara harus diperkeras ditempat bising dengan 

tenaga kerja yang menjawab “ya” sebesar 24 tenaga kerja (80%), kemudian 

terjadinya gangguan pisikologis seperti terjadinya kesigapan saat bekerja dengan 

jawaban “ya” sebesar 22 tenaga kerja (73,3%). dan tidak nyaman ditempat kerja 

sehingga ingin mengurangi bising dengan jawaban “ya” sebesar 30 tenaga kerja 

(100%) 
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5. a. Kebisingan dengan keluhan subyektif 

Ada hibungan antara kebisingan dengan keluhan subyektif dengan nilai 

P=0,006 sehingga P<0,05 dan nilai Coeffiicient Contingency (CC) mendapatkan hasil 

0,447, yang artinya dikategorikan sedang 

b. Usia dengan Keluhan Subyektif  

Tidak ada hubungan anatra usia dengan keluhan subyektif dengan niali P=0,343 

sehingga P ≥ dari  0,05.  

c. Masa Kerja dengan Keluhan Subyektif  

Ada hubungan antara masa kerja dengan keluhan subyektif dengan niali 

P=0,037 sehingga P < dari  0,05, dan nilai Coeffiicient Contingency (CC) mendapatkan 

hasil 0,424, yang artinya dikategorikan sedang. 

 

B. Saran  

1. Kepada perusahaan diharapkan melakukan pengendalian kebisingan dengan 

mereduksi bising dari sumbernya seperti memasang pembatas atau tameng atau 

perisai yang dikombinasikan dengan peredam suara yang dipasang di ruangan, dan 

melakukan exposure time dengan cara menambah waktu istirahat 30 menit 

2. Kepada tenaga kerja agar memakai alat pelindung diri, menambah wawasan 

tentang bahaya kebisingan, dan jika tenaga kerja terus terpapar kebisingan agar 

melakukan pemeriksaan telinga.  

 


