
i 
 

GAMBARAN TINGKAT KEBISINGAN DAN KELUHAN 

SUBJEKTIF TENAGA KERJA LAUNDRY JASMINE DI 

KELURAHAN KEROBOKAN KELOD KECAMATAN 

 KUTA UTARA KABUPATEN BADUNG  

TAHUN 2018 

 
 

 

 

 

OLEH : 

LAURENSIA SURYANI GANDU 

NIM. P07133015024 
 

 

 

 

 

 

 

KEMENTERIAN KESEHATAN RI 

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR 

JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN 

DENPASAR 

2018 



ii 
 

GAMBARAN TINGKAT KEBISINGAN DAN KELUHAN 

SUBJEKTIF TENAGA KERJA LAUNDRY JASMINE DI 

KELURAHAN KEROBOKAN KELOD KECAMATAN 

 KUTA UTARA KABUPATEN BADUNG  

TAHUN 2018 
 

 

 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat 

Menyelesaikan Pendidikan Diploma III Poltekkes Denpasar 

Jurusan Kesehatan Lingkungan 

 

 

 

 

OLEH : 

LAURENSIA SURYANI GANDU 

NIM. P07133015024 
 

 

 

 

 

 

 

KEMENTERIAN KESEHATAN RI 

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR 

JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN 

DENPASAR 

2018 



iii 
 

 
 



iv 
 

 
 

 



v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

DESCRIPTION OF LEVEL OF NOISE AND COMPLETE LABOR 

SUBJECTIVE  LAUNDRY JASMINEIN KELOD KEROBOKAN 

 WEIGHT KUTA UTARA REGENCY OF BADUNG 

YEAR 2018 

 

ABSTRACT 

Work environment is an important part of a company. One of the health and safety  

issues that can degrade work performance is noise in an industry. the purpose of the 

research undertaken is to determine the noise level and subjective complaints of labor 

in Laundry Jasmine. In this study the authors use descriptive research. The average 

total noise intensity during the three-day measurements at each measurement point 

was 88.4 dB (A) and the drying section was 87.9 dB (A) which means the Jasmine 

laundry noise intensity exceeds the Threshold  which the noise standard in the 

working environment is 85 dB (A). The result of observation that has been done to 

the labor in the laundry industry Jasmine found that as many as 14 people complained 

and 6 people did not complain. Things that can be done to overcome the problem 

include noise reduction at the source, making the bulkhead using permanent wall 

paired with silencers and manpower equipped with self-protective equipment ie 

earplugs or plugs such as ear plug tool. 

 

Keywords : noise level, subjective complaints 
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ABSTRAK 

Lingkungan kerja merupakan bagian yang cukup penting dari sebuah 

perusahaan. Salah satu persoalan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang dapat 

menurunkan performa kerja adalah kebisingan pada suatu industri.. Tujuan dari 

penelitian yang dilakukan adalah  untuk mengetahui tingkat kebisingan dan keluhan 

subjektif tenaga kerja di Laundry Jasmine. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

penelitian deskriptif. Total rata-rata intensitas kebisingan selama tiga hari pengukuran 

pada masing-masing titik pengukuran adalah untuk dibagian pencucian sebesar 88,4 

dB(A) dan dibagian pengeringan sebesar 87,9 dB(A) yang berarti intesitas kebisingan 

laundry Jasmine melebihi Nilai Ambang Batas(NAB) dimana standar kebisingan 

pada lingkungan kerja adalah 85 dB(A). Hasil observasi yang telah dilakukan 

terhadap  20 tenaga kerja di industry laundry Jasmine  didapatkan yaitu sebanyak 14 

orang  mengeluh dan 6 orang tidak mengeluh. Hal yang dapat dilakukan untuk 

menanggulangi masalah tersebut antara lain pengurangan kebisingan pada 

sumbernya, membuat sekat menggunakan tembok permanen yang dipasangkan 

peredam suara dan tenaga kerja dilengkapi dengan alat pelindung diri yaitu penutup 

telinga atau sumbatan seperti alat ear plug. 

 

 

Kata kunci : Tingkat kebisingan, Keluhan Subjektif 
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RINGKASAN PENELITIAN 
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TAHUN 2018 

 

Oleh : Laurensia Suryani Gandu (NIM.P07133015024) 

Dalam usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi dari suatu perusahaan 

salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan kapasitas tersebut tidak terlepas dari 

produktivitas tenaga kerja. Lingkungan kerja merupakan bagian yang cukup penting 

dari sebuah perusahaan, karena lingkungan kerja yang tidak sesuai dengan kondisi 

dan kebutuhan tenaga kerja dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan kerja. Salah 

satu persoalan Kesehatan dan Keselamatan kerja (K3) yang dapat menurunkan 

performa kerja adalah kebisingan pada suatu industri. Kebisingan adalah bunyi yang 

tidak dikehendaki karena tidak sesuai dengan konteks ruang dan waktu sehingga 

dapat menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan manusia. 

Berdasarkan Kep.MenNaker No. 51 tahun 1999, tentang nilai ambang batas (NAB) 

kebisingan di tempat kerja, ditetapkan sebesar 85 dBA. Perusahaan yang menjadi 

objek penelitian adalah Laundry Jasmine. Laundry Jasmine merupakan salah satu 

industry Pelayanan Jasa yaitu memberikan pelayanan jasa pencucian kain/linen. 

Jumlah karyawan dari Laundry Jasmine adalah sebanyak 100 orang. Adapun masalah 

yang ditemukan berdasarkan survey yang dilakukan di Laundry tersebut yaitu 

Laundry Jasmine memiliki ruang kerja dengan menggunakan mesin – mesin yang 

dapat menghasilkan bunyi/bising yang cukup tinggi. Waktu kerja di Laundry Jasmine 

adalah 24 jam dengan pembagian jam kerja sebanyak 3 shift. Jadi setiap 30 sampai 35 

tenaga kerja bekerja  dengan waktu kerja 8 jam perhari. Adapun tujuan dari penelitian 

yang dilakukan adalah : untuk mengetahui tingkat kebisingan dan keluhan subjektif 

tenaga kerja di Laundry Jasmine, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta 

Utara Kabupaten Badung. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian 

deskriptif yaitu suatu penelitian yang terjadi di lingkungan industri. Unit analisa 

adalah suatu satuan yang diperhitungkan sebagai subyek penelitian sedangkan 



ix 
 

responden adalah intensitas kebisingan di ruang pemrosesan dan keluhan subjektif 

dari tenaga kerja, dan mendapatkan hasil yang melebihi nilai ambang batas, dimana 

standar kebisingan pada industri sebesar 85 dB(A). total rata-rata intensitas 

kebisingan selama tiga hari pengukuran pada masing-masing titik pengukuran adalah 

untuk dibagian pencucian sebesar 88,4 dB(A) dan dibagian pengeringan sebesar 87,9 

dB(A) yang berarti intesitas kebisingan di industry laundry Jasmine melebihi Nilai 

Ambang Batas (NAB). Hasil observasi yang telah dilakukan terhadap tenaga kerja di 

industry laundry Jasmine  didapatkan yaitu sebanyak 14 (70 %) orang tenaga kerja 

mengeluh dan 6 (30 %) tenaga kerja tidak mengeluh. Hal yang dapat dilakukan untuk 

menanggulangi masalah tersebut antara lain pengurangan kebisingan pada sumbernya 

seperti pemberian pengaman mesin atau menempatkan peredam suara pada sumber 

getaran, membuat sekat menggunakan tembok permanen yang dipasangkan peredam 

suara dengan tujuan membatasi antara bagian pencucian, pengeringan, maupun 

penyeterikaan dan tenaga kerja dilengkapi dengan alat pelindung diri yaitu penutup 

telinga atau sumbatan seperti alat ear plug. 

 

 

Daftar bacaan  : 18 bacaan (tahun 2002 s/d tahun 2015) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi dari suatu perusahaan 

salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan kapasitas tersebut tidak terlepas dari 

produktivitas tenaga kerja. Lingkungan kerja merupakan bagian yang cukup penting 

dari sebuah perusahaan, karena lingkungan kerja yang tidak sesuai dengan kondisi 

dan kebutuhan tenaga kerja dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan kerja. Terdapat 

beberapa hal yang terkait dengan lingkungan kerja yaitu lingkungan kerja fisik, 

lingkungan kerja kimia dan lingkungan kerja biologis. Jika lingkungan kerja fisik 

dalam kondisi tidak memenuhi syarat, maka dapat menyebabkan terjadinya 

kecelakaan kerja atau ketidaknyaman di unit-unit produksi, yang pada akhirnya secara 

keseluruhan akan menurunkan tingkat produktivitas perusahaan (Wahyu A, 2003). 

Lingkungan fisik pekerjaan merupakan bagian dari lingkungan secara 

keseluruhan, sebab lingkungan fisik pekerjaan adalah salah satu bagian dari 14 (empat 

belas) asas ilmu lingkungan. Dalam asas kesepuluh menyebutkan bahwa “Pada 

lingkungan yang stabil, perbandingan antara biomassa dengan produktivitas (B/P) 

dalam perjalanan waktu akan naik mencapai sebuah asimtot” (Sastrawijaya, 2009). 

Pada asas tersebut dapat diartikan bahwa sistem biologi itu menjalani evolusi yang 

mengarah pada peningkatan efisiensi penggunaan energi dalam lingkungan fisik yang 

memungkinkan keanekaragaman berkembang, untuk itu lingkungan fisik jika tidak 
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terkontrol (melebihi Nilai Ambang Batas) akan menjadi penyebab pencemaran 

lingkungan. Jika hal ini terjadi dalam lingkungan pabrik, perkantoran, dan lain-lain 

akan memberikan dampak negatif terhadap kemampuan kerja dari para karyawan atau 

pekerja (Ruslan, 2008). 

Salah satu persoalan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang dapat 

menurunkan performa kerja adalah kebisingan pada suatu industri. Kebisingan 

adalah bunyi yang tidak dikehendaki karena tidak sesuai dengan konteks ruang dan 

waktu sehingga dapat menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan 

manusia (Sasongko, Dwi P dkk, 2000). Berdasarkan Kep.MenNaker No. 51 tahun 

1999, tentang nilai ambang batas (NAB) kebisingan di tempat kerja, ditetapkan 

sebesar 85dBA. Kebisingan ditempat kerja seringkali bersumber dari mesin kerja 

yang menjadi masalah utama bagi tenaga kerja yang tanpa disadari menyebabkan 

gangguan kesehatan meskipun tenaga kerja sudah biasa terpapar dengan hal tersebut 

dan tidak mengeluh. Kebisingan di tempat kerja menyebabkan berbagai gangguan 

pada tenaga kerja,seperti gangguan fisiologis dan gangguan komunikasi. Bila 

kebisingan di tempat kerja diterima dalam waktu lama dapat menyebabkan penyakit 

psikomatik berupa stress akibat kerja (Roestam A.W, 2003) 

Perusahaan yang menjadi objek penelitian adalah Laundry Jasmine. Laundry 

Jasmine merupakan salah satu industry Pelayanan Jasa yaitu memberikan pelayanan 

jasa pencucian kain/linen. Jumlah karyawan dari Laundry Jasmine adalah sebanyak 

100 orang. Adapun masalah yang ditemukan berdasarkan survey yang dilakukan di 

Laundry tersebut yaitu Laundry Jasmine memiliki ruang kerja dengan menggunakan 
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mesin – mesin yang dapat menghasilkan bunyi/bising yang cukup tinggi. Waktu kerja 

di Laundry Jasmine adalah 24 jam dengan pembagian jam kerja sebanyak 3 shift. Jadi 

setiap 30 sampai 35 tenaga kerja bekerja  dengan waktu kerja 8 jam perhari. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan tenaga kerja yang bekerja disana, 

adapun keluhan dari tenaga kerja seperti sulit berkomunikasi dengan sesama, cepat 

marah, telinga berdengung, stress dan kelelahan. Tenaga kerja yang selalu terpapar 

dalam lingkungan kerja yang menggunakan alat atau mesin yang menghasilkan 

bunyi/suara yang tidak diinginkan dan tanpa menggunakan alat pelindung diri tentu 

akan mempengaruhi kenyamanan dan gangguan kesehatan bagi tenaga kerja seperti 

kerusakan indra pendengaran baik yang bersifat sementara maupun permanen ataupun 

gangguan kesehatan lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh intensitas dan lamanya 

pendengaran terpapar oleh kebisingan. Adapun masalah lain yang ditemukan pada 

laundry Jasmine berdasarkan hasil wawancara dengan manajer di laundry tersebut 

yaitu di laundry tersebut belum pernah dilakukan penelitian atau pemeriksaan 

mengenai kualitas lingkungan fisik khususnya kebisingan. 

Melihat permasalahan tersebut, maka penulis  melaksanakan penelitian atas 

dasar pertimbangan resiko dan keluhan yang diakibatkan dari pemaparan terhadap 

kebisingan yang dihadapi oleh  tenaga kerja  di Laundry Jasmine, maka penulis 

mengadakan penelitian dengan judul “Gambaran Tingkat Kebisingan dan Keluhan 

subjektif Tenaga Kerja Laundry Jasmine di kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan 

Kuta Utara, Kabupaten Badung Tahun 2018”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini penulis dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah Gambaran Tingkat Kebisingan 

dan Keluhan subjektif Tenaga Kerja di Laundry Jasmine ,Kelurahan Kerobokan 

Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung Tahun 2018 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan, antara lain : 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui tingkat kebisingan dan keluhan subjektif tenaga kerja di 

Laundry Jasmine, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten 

Badung Tahun 2018. 

2. Tujuan khusus 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui intensitas kebisingan di Laundry Jasmine, Kelurahan 

Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung Tahun 2018. 

b. Untuk mengetahui keluhan subyektif tenaga kerja di Laundry Jasmine, Kelurahan 

Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara,Kabupaten Badung Tahun 2018. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat praktis 

Dengan adanya penelitian tentang tingkat kebisingan dan keluhan subjektif 

tenaga kerja di Laundry Jasmine, maka nantinya dapat menjadi acuan bagi pengelola 
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laundry untuk mengatasi keluhan yang dirasakan oleh tenaga kerja akibat dari 

kebisingan dan dijadikan pertimbangan dalam aktifitas produksi di Laundry Jasmine, 

Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung Tahun 

2018. 

 

2. Manfaat teoritis  

a. Bagi penulis, dapat digunakan untuk menambah pengetahuan, ketrampilan, 

pengalaman, dan wawasan berfikir serta dapat mempraktikan ilmu yang diperolah 

saat kuliah khususnya dibidang Sanitasi industry dan Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja(K3). 

b. Sebagai bahan masukan dalam penelitian selanjutnya mengenai Sanitasi industry 

dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja(K3). 

 .    
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Kebisingan 

Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan 

dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan 

manusia dan kenyamanan lingkungan. Polusi suara atau kebisingan adalah salah satu 

isu lingkungan. Polusi suara adalah polusi yang tidak terlihat. (Suarna, 2007). 

Kebisingan adalah suara atau bunyi dapat dirasakan oleh indra pendengaran  

akibat adanya rangsangan  getaran  yang datang melalui media yang berasal dari 

benda yang bergetar. Definisi kebisingan menurut   Kepmenaker   (1999)   adalah   

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 (Tarwaka, 2004). 

Kebisingan  dalam  kesehatan  kerja  dapat  diartikan  sebagai suara yang 

dapat menurunkan pendengaran baik secara kuantitatif (peningkatan ambang 

pendengaran) maupun secara kualitatif (penyempitan  spektrum  pendengaran),  

berkaitan  dengan  faktor intensitas, frekuensi, durasi dan pola waktu.  Jadi dapat 

disimpulkan bahwa kebisingan adalah bunyi atau suara yang tidak dikehendaki dan 

dapat mengganggu kesehatan, kenyamanan serta dapat menimbulkan ketulian 

(Depkes, 2009). 
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B. Kebisingan di Tempat Kerja 

  Kebisingan  dalam  kesehatan  kerja  dapat  diartikan  sebagai suara yang dapat 

menurunkan pendengaran baik secara kuantitatif (peningkatan ambang pendengaran) 

maupun secara kualitatif (penyempitan  spektrum  pendengaran), berkaitan  dengan  

faktor intensitas, frekuensi, durasi dan pola waktu. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa kebisingan adalah bunyi atau suara yang tidak dikehendaki dan dapat 

mengganggu kesehatan, kenyamanan serta dapat menimbulkan ketulian (Depkes RI, 

2009). Suara di tempat kerja berubah menjadi salah satu bahaya kerja (occupational 

hazard) saat keberadaannya dirasakan mengganggu atau tidak diinginkan (Tigor S, 

2009), secara : 

1. Fisik (menyakitkan telinga pekerja). 

2. Psikis (mengganggu konsentrasi dan kelancaran komunikasi). Dalam bahasa K3, 

National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) telah 

mengidentifikasikan status suara atau kondisi kerja di mana suara berubah 

menjadi polutan secara lebih jelas, yaitu : 

a. Suara-suara dengan tingkat kebisingan lebih besar dari 104 dB(A). 

b. Kondisi kerja yang mengakibatkan seorang karyawan harus menghadapi tingkat 

kebisingan lebih besar dari 85 dB selama lebih dari 8 jam perhari. 

 

C. Jenis-jenis Kebisingan 

Menurut Sihar (2005) Kebisingan di tempat kerja diklasifikasikan ke dalam 

dua jenis golongan besar, yaitu kebisingan tetap dan tidak tepat. 
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1. Kebisingan tetap  

     Kebisingan tetap dibagi menjadi dua jenis yaitu : 

a. Kebisingan dengan frekuensi tertutup 

Kebisingan ini berupa nada murni pada frekuensi yang beragam,  contohnya 

adalah kipas angin, suara mesin, suara bunyi  pesawat terbang. 

b. Broad band noise 

Kebisingan dengan frekuensi terputus dan broad band noise sama-sama 

digolongkan sebagai kebisingan tetap (steady noise). Perbedaannya adalah 

broad band noise terjadi pada frekuensi yang lebih bervariasi (bukan nada 

murni), misalnya gergaji sirkuler, katub gas, dan lain-lain. 

2. Kebisingan tidak tetap dibagi menjadi dua yaitu : 

a.    Kebisingan fluktuatif (fluctuating noise) 

 Kebisingan yang selalu berubah-ubah selama rentang waktu tertentu, misalnya 

mesin tempat diperusahaan. 

b.    Intermittent noise 

Intermittent noise adalah kebisingan yang terputus-putus dan besarnya dapat berubah-

ubah, contohnya kebisingan pada mesin diperusahaan. 

 

D. Sumber – Sumber Kebisingan 

Seseorang cenderung mengabaikan kebisingan yang dihasilkannya sendiri. 

Bila kebisingan itu secara wajar menyertai pekerjaan, seperti kebisingan mesin kerja. 
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Sebagai patokan, kebisingan mekanik atau elektrik, yang disebabkan kipas angin, 

transformator, motor, pompa, pembersih vakum atau mesin cuci, selalu lebih 

menggangu daripada kebisingan yang  hakekatnya alami (angin, hujan, air terjun dan 

lain-lain) (Prasetio, 2006). 

Menurut Budiono (1992), sumber kebisingan dibagi menjadi dua kelompok yaitu: 

1. Bising interior ( bising dalam ) 

Bising interior berasal dari manusia, dari rumah tangga atau mesin-mesin 

lainnya seperti radio, televise, kipas angin, computer, pembuka kaleng, pengkilap 

lantai, dan pengkondisi udara. 

2. Bising eksterior ( bising luar )  

Bising eksterior berasal dari kendaraan, mesin–mesin diesel, transportasi 

darat, trasnporatsi udara, alat–alat mekanik, alat–alat mekanis dan alat–alat dari 

kontruksi bangunan. 

 

E. Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Pendengaran Pekerja 

Kebisingan didefinisikan sebagai suara yang tidak diinginkan. Pengertian  

tidak  diinginkan  ini  tentu  saja  bersifat  subjektif,  seperti musik kaum muda 

mungkin saja tidak sesuai bagi kaum yang lebih tua dan begitu pula sebaliknya. 

Semua bunyi yang mengalihkan perhatian, mengganggu,   atau   berbahaya   bagi   

kesehatan   sehari-hari,   dapat dianggap sebagai kebisingan. Secara umum  

kebisingan didefinisikan sebagi  bunyi  yang  tidak  diinginkan  oleh  penerimanya.  

Kebisingan dalam industri adalah salah satu faktor berupa bunyi yang dapat 

menimbulkan akibat buruk bagi kesehatan dan keselamatan kerja. Kebisingan adalah 
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suatu masalah yang memerlukan usaha-usaha keras dari berbagai bidang, dan tidak 

dapat dipecahkan hanya dengan ilmu pengetahuan, keahlian teknik dan disiplin 

ilmu sosial saja (Novitasari, 2009).  

Menurut Slamet Ryadi, (2011), tidak semua kebisingan dapat mengganggu 

para pekerja. Hal tersebut tergantung dari beberapa faktor, yaitu : 

1. Intensitas kebisingan. 

2. Frekuensi Kebisingan. 

3. Masa kerja 

4. Sifat Bising 

5. Usia 

 

F. Penetapan Standar Kebisingan di Lingkungan Kerja 

Nilai ambang batas ( NAB ) kebisingan sebagai faktor Bahaya di tempat kerja 

adalah sebagai standar pedoman pengendalian agar tenaga kerja masih dapat 

menghadapinya tanpa mengakibatkan penyakit atau gangguan kesehatan dalam 

pekerjaan sehari-hari untuk waktu tidak melebihi 8 jam sehari dan 5 (lima) hari kerja 

seminggu atau 40 jam seminggu (Suma'mur P.K, 2009). NAB kebisingan adalah 85 

dB(A), NAB kebisingan tersebut merupakan Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 

1405/KEPMEN/2002. 
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Tabel 1. 

Waktu Pemaparan Kebisingan Per Hari Kerja Yang Diterima Pekerja berdasarkan 

NAB 

 

 

 

Yang dimaksud dengan NAB adalah nilai ambang batas yang disingkat NAB 

adalah intensitas tertinggi dan merupakan nilai rata-rata yang masih dapat diterima 

Batas Waktu Pemaparan 

 

Per Hari Kerja 

Intensitas Kebisingan Dalam 

 

dB(A) 

8 jam 85 

4 jam 88 

2 jam 91 

1 jam 94 

30 menit 97 

15 menit 100 

7,5 menit 103 

3,75 menit 106 

1,88 menit 109 

0,94 menit 112 

28,12 menit 115 

14,06 menit 118 

7,03 menit 121 

3,52 menit 124 

1,76 menit 127 

0,88 menit 130 

0,44 menit 133 

0,22 menit 135 

Sumber : Tarwaka (2004) 
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tenaga kerja tanpa mengakibatkan kehilangan daya dengar yang tepat untuk waktu 

kerja terus-menerus tidak melebihi 8 jam sehari dan sebulan 40 jam. 

Adapun tujuan dari penetapan standar kebisingan ditempat kerja adalah 

melindungi tenaga kerja dan pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh kebisingan pada 

intensitas atau tidak melebihi NAB yang sudah ditetapkan. (Suma'mur P.K, 2009). 

G. Dampak Kebisingan Terhadap Tenaga Kerja 

Kebisingan yang melebihi nilai ambang batas dapat menimbulkan dampak 

negatif bagi kesehatan manusia yang kemudian menimbulkan berbagai keluhan-

keluhan yang menyatakan adanya kelelahan yang dialami oleh tenaga kerja akibat 

dari beban kerja yang membebaninya, dimana terjadi interaksi pekerja atau orang 

dengan jenis pekerjaannya, rancangan tempat kerja, peralatan tempat kerja, termasuk 

sikap kerja serta lingkungan tempat kerjanya. 

Adapun dampak dari kebisingan yang melebihi nilai ambang batas (Tarwaka, 2014), 

antara lain: 

1. Gangguan komunikasi 

Gangguan komunikasi seperti merasa terganggu saat berinteraksi atau 

berbicara dengan sesama tenaga kerja, mengganggu perhatian atau konsentrasi saat 

bekerja, sulit mengerti atau paham dengan rekan kerja atau konsumen. 

2. Gangguan fisiologis 

Gangguan fisiologis yaitu gangguan yang mula-mula timbul akibat bising, 

seperti  pusing/sakit kepala, tekanan darah meningkat, berkurangnya nafsu makan, 

mual, susah tidur, sesak nafas, telinga berdengung dan penegangan otot. 
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3. Gangguan psikologi 

Gangguan psikologi yang dapat dialami tenaga kerja seperti merasa tidak 

nyaman dalam bekerja, cepat merasa capeh atau lelah, lebih mudah emosi atau marah, 

tidak berkonsentrasi, dan mengganggu produktivitas diri tenaga kerja. 

 

H. Pengendalian Kebisingan 

Pengendalian kebisingan ditujukan pada sumber bising dan sebaran 

kebisingan (Tarwaka, 2014) Cara yang dilakukan untuk mengendalikan 

kebisingan adalah : 

1. Eliminasi 

Eliminasi merupakan suatu pengendalian risiko yang bersifat permanen dan 

harus dicoba untuk diterapkan sebagai pilihan prioritas utama. Eliminasi dapat 

dicapai dengan memindahkan objek kerja atau system kerja yang berhubungan 

dengan tempat kerja. 

2. Substitusi 

Pengendalian ini dimaksudkan untuk menggantikan bahan-bahan dan 

peralatan yang berbahaya dengan bahan-bahan dan peralatan yang kurang berbahaya 

atau yang lebih aman, sehingga pemaparannya selalu dalam batas yang masih bisa 

ditoleransi atau dapat diterima. 

3. Enginering  control 

Pengendalian dan rekayasa teknik termasuk merubah struktur objek kerja 

untuk mencegah seseorang terpapar pada potensi bahaya, seperti pemberian 

pengaman mesin. 
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4. Isolasi 

Isolasi merupakan pengendalian risko dengan cara memisahkan seseorang 

dari objek kerja, pengendalian kebisingan pada media propagasi dengan tujuan 

menghalangi paparan kebisingan dari sumber agar tidak mencapai penerima. 

5. Pengendalian administratif 

Pengendalian administratif dilakukan dengan menyediakan suatu system 

kerja yang dapat mengurangi kemungkinan seseorang terpapar potensi bahaya. 

Metode pengendalian ini sangat tergantung dari perilaku pekerja dan memerlukan 

pengawasan yang teratur untuk dipatuhinya pengendalian secara administratif ini. 

6. Alat pelindung diri 

Alat pelindung diri secara umum merupakan sarana pengendalian yang 

digunakan untuk jangka pendek dan bersifat sementara, ketika suatu system 

pengendalian yang bersifat permanen belum dapat diimplementasikan. Alat 

pelindung diri yang dapat digunakan sebagai alat proteksi pendengaran adalah ear 

plug.  

7. Penggunaan kapas atau spon 

Penggunaan kapas atau spon ini hanya dapat digunakan sekali pakai bagi 

tenaga kerja. Sedangkan yang terbuat dari bahan karet dan plastik yang dicetak 

(molded rubber/plastic) dapat digunakan berulang kali. Produk karet ini akan 

membantu mengurangi efek gangguan dan kerusakan indra pendengaran yang 

diakibatkan dari suara/bising di tempat kerja.  
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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Keterangan                               

                  = Yang diteliti 

     = Tidak diteliti  

         Gambar 1 

Kerangka Konsep 

 

Berdasarkan kerangka konsep diatas dapat diuraikan yaitu kebisingan dari 

perusahaan seperti mesin cuci, mesin pengering, mesin penyeterikaan yang digunakan 

untuk pemrosesan mulai dari pencucian linen, pengeringan dan penyeterikaan linen, 

Laundry jasmine, 

Kabupaten Badung 

Proses Produksi 

( pencucian, 

pengeringan,penyetr

ikaan linen) 

Out Put 

(Hasil 

pencucian 

linen) 

Konsumen 

( hotel ) 

Kebisingan 

         Keluhan Subyektif  

1. Gangguan Fisiologis  
2. Gangguan 

Komunikasi 

Pengukuran intensitas 

kebisingan 
Sumber Kebisingan 

: 

1. Bising interior 
2. Bising exterior 

 

 

Tenaga Kerja 

Mengeluh Tidak Mengeluh 
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dan masih banyak mesin – mesin pendukung untuk menyelesaikan pekerjaannya, 

suara pegawai pada saat bekerja, kebisingan dari jalan raya, dan lingkungan sekitar 

perusahaan. Beberapa hal tersebut yang menyebabkan timbulnya kebisingan dan 

menyebabkan masalah yaitu timbulnya keluhan – keluhan dari pihak karyawan 

diperusahaan laundry tersebut seperti sulit berkonsentrasi pada saat bekerja, susah 

berinteraksi antar pegawai, terjadinya kerusakan pendengaran, terjadinya salah tafsir 

pada saat berkomunikasi antara sesama tenaga kerja, susah tidur, sesak nafas dan 

cepat lelah. Paparan yang terjadi terus menerus dapat menyebabkan gangguan 

kesehatan pada tenaga kerja baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang 

sehingga diperlukan suatu pengendalian untuk mengatasi dan menanggulangi masalah 

tersebut. 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian  

Menurut Notoatmojo (2012), variabel adalah pengertian kurang atau ciri yang 

dimiliki oleh anggota – anggota suatu kelompok yang berbeda dengan yang dimiliki 

oleh kelompok lain. Variabel dalam penelitian ini adalah intensitas kebisingan dan 

keluhan subyektif tenaga kerja di Laundry Jasmine, Kabupaten Badung. 

 

2. Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini,variabel peneliti yang telah diteliti oleh penulis yaitu 

intensitas kebisingan dan keluhan subyektif tenaga kerja. 
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Tabel 2. 

Definisi Operasional 

 

 

 

 

 

 

Variabel  Definisi Cara pengukuran Skala  

Intensitas 

kebisingan 

 

 

 

Intensitas kebisingan (bunyi) adalah arus 

energi per satuan luas yang 

dinyatakan dalam satuan desibel 

(dB). Intensitas kebisingan  yang 

normal di Industri atau tempat 

kerja adalah 85 dB untuk paparan 

8 jam per hari  

 

Pengukuran 

menggunakan 

Sound Level 

Meter N24 

 

Ordinal 

1. Bising ≥ 85 dBA 

2. Tidak Bising ≤85 dBA 

 

 

Keluhan subjektif  

tenaga 

kerja  

 

Keluhan subjektif Tenaga kerja 

adalah keluhan yang dialami 

tenaga kerja atau gejala sakit bagi 

tenaga kerja akibat dari suatu 

beban kerja. 

 

Lembar kuisioner 

 

Nominal  

1. Mengeluh  

2. Tidak mengeluh 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif yaitu suatu 

penelitian yang terjadi di lingkungan industri (Notoadmojo, 2012). Pada penelitian 

ini Penulis melakukan pengukuran intensitas kebisingan  dan melakukan wawancara 

tentang keluhan subyektif Tenaga kerja di Laundry Jasmine, Kelurahan Kerobokan 

Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Adapun lokasi yang telah dilakukan dalam penelitian ini yaitu di Laundry  

Jasmine, jln. Penguban Kauh no. 18 B, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta 

Utara Kabupaten Badung. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan pada bulan  Mei 2018. 

 

C. Unit Analisa dan Responden Penelitian 

Unit analisa adalah suatu satuan yang diperhitungkan sebagai subyek 

penelitian sedangkan responden adalah intensitas kebisingan di ruang pemrosesan dan 

keluhan subjektif dari tenaga kerja, dari hasil pengukuran dan kuisioner keseluruhan 
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dianalisis berdasarkan pengukuran kebisingan dan lembar kuisioner kemudian 

dibandingkan dengan penetapan skor sesuai interval kelas.  

 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi pada penelitian ini adalah jumlah keseluruhan tenaga kerja di Laundry 

Jasmine, Kelurahan Kerobakan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung 

yaitu sebanyak 100 orang. 

2. Sampel Penelitian 

Perhitungan besar sampel penelitian menggunakan rumus Slovin (Juliansyah Noor, 

2012), yaitu : 

n = 
𝑁

𝑁 (𝑑)2
  +1

 

Keterangan : 

N : Jumlah elemen/anggota Populasi 

n : jumlah sampel 

d : tingkat kepercayaan/ketepatan yang diinginkan 20 % (0,2). 

Jadi, besar sampel yang akan dijadikan sampel penelitian, yaitu : 

n = 
100

100 (0,2)2
  +1

 

n = 
100

100(0,2)2
  +1

 

n = 
100

100𝑥0,04+1
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n = 
100

4+1
 

n = 
100

5
 

n = 20 

Jadi, besar sampel yang  dijadikan sampel penelitian dengan tingkat kepercayaan 20 

% yaitu sebanyak 20 tenaga kerja. 

Penentuan sampel digunakan dengan sistem sampling insidental yaitu teknik 

penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau 

insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang 

orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Margono S, 2004). 

Tenaga kerja yang menjadi sasaran untuk dijadikan sampel adalah tenaga kerja yang 

bekerja pada ruangan pemrosesan atau yang terpapar dengan mesin yang menjadi 

sumber bising yaitu mesin pencucian, mesin pengeringan, dan mesin penyeterikaan. 

 

E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis Data yang Dikumpulkan 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang dipeoleh oleh penulis secara langsung pada objek 

penelitian. Data primer diperoleh melalui pengukuran intensitas kebisingan dan 

lembar kuisioner untuk mengetahui keluhan subjektif tenaga kerja akibat terpapar 

kebisingan. 

b. Data sekunder 
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Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain selain objek penelitian 

yang mendukung data primer. Data sekunder diperoleh dari hasil kajian  buku – buku 

dari perpustakaan jurusan kesehatan lingkungan dan sumber-sumber yang 

berhubungan dengan penelitian. 

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang telah dilakukan pada penelitian ini adalah 

dengan cara melakukan pengukuran intensitas kebisingan langsung ke lokasi 

penelitian, dengan menggunakan alat Sound Level Meter N24 dan wawancara dengan 

menggunakan kuisioner untuk mengetahui keluhan subyektif dari tenaga kerja di 

lokasi penelitian. 

 

3. Instrumen Pengumpulan Data 

Agar lebih mudah dalam pengumpulan data maka penulis menggunakan 

instrument berupa alat Sound Level Meter N24 untuk mengukur tingkat kebisingan 

dan kuisioner untuk mengetahui keluhan subjektif tenaga kerja. 

a. Teknik Pengambilan Sampel 

Untuk pengukuran intensitas kebisingan peneliti melakukan pengukuran di 

ruang pemrosesan yaitu pencucian, pengeringan, dan penyetrikaan linen sebanyak 3 

kali pengukuran selama 3 hari pada ruangan yang sama dengan waktu pengukuran 

yaitu pada pagi hari dan sore. Pengukuran kebisingan dilakukan pada 2 titik yaitu di 

bagian pencucian dan pengeringan dengan jarak pengukuran dari sumber bising yaitu 

3 meter dari dinding-dinding untuk menghindari pemantulan (sjarifah, 2015). Untuk 
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mengetahui keluhan subjektif penulis akan melakukan wawancara dengan 

menggunakan kuisioner kepada tenaga kerja sebanyak 20 orang. 

b. Cara melakukan Pengukuran  

1) Alat dan Bahan 

a) Alat  

(1) Satu buah alat Sound Level Meter 

(2) Stopwatch 

(3) Baterai 

(4) Formulir bis 1 

(5) Lembar kuisioner pemeriksaan Keluhan Subjektif 

b) Bahan 

(1) Alat tulis 

(2) Kamera 

2) Pelaksanaan Pengukuran Kebisingan 

a) Persiapan pengukuran  

(1) Menyiapkan Alat dan Bahan yang akan digunakan  

(2) Mengecek baterai SLM  

(3) Mengkalibrasi SLM yang akan dipakai dengan cara : 

(a) Mengatur switch function pada posisi call (94,0)  

(b) Mengatur switch Range pada posisi 60-100 dB 

(c) Jika alat sudah menunjukkan angka 94,0 maka alat sudah siap digunakan  

(d) Bila angka belum menunjukkan 94,0 maka skrup cal diputar ke kiri atau ke kanan 

sampai menunjukkan angka 94,0.  
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b) Melakukan pengukuran  

(1) Mengecek baterai SLM  

(2) Meletakkan SLM pada ketinggian 1- 1,2 meter.  

(3) Menghidupkan SLM dengan menggeser tombol ON/OFF  

(4) Stel respon F (fast) untuk jenis kebisingan continue dan S (slow) pada kebisingan 

fluktuatif.  

(5) Mencatat angka yang muncul pada layar display setiap 5 detik selam 10 menit 

pada formulir bis 1.  

(6) Menghitung tingkat kebisingan dengan mencari nilai mean, median, modus.  

 

F. Pengolahan dan Analisa Data 

1. Pengolahan Data 

Data yang dikumpulkan baik data data primer maupun sekunder 

dikelompokan sesuai dengan kategori dalam bentuk tabel dan narasi sehingga 

mempermudah dalam analisis data. 

2. Analisis Data 

Hasil pengukuran intensitas kebisingan akan dibandingkan atau disesuaikan 

dengan standar atau Nilai Ambang Batas (NAB) yang ditetapkan oleh Keputusan 

Menteri Tenaga Kerja No. 1405/MENKEN/2002 tentang nilai ambang batas 

kebisingan di tempat kerja yang ditetapkan sebesar 85 dBA dengan waktu kerja 8 jam 

per hari.  Tiap pertanyaan dari kuisioner diberikan nilai 1 untuk mengeluh dan 0 

untuk tidak mengeluh. . Nilai Tertinggi untuk semua pertanyaan adalah 10 dan nilai 
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terendahnya 0.  Penentuan kategori hasil formulir ditentukan dengan rumus Strurges   

yaitu sebagai berikut: 

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 =
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 − 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
 

                              =
10 − 0

2
 

             = 5 

Dari Perhitungan interval yang didapatkan, maka ditentukan interval nilai 

untuk jawaban kuisioner yaitu : 

Jawaban ya 0 – 5   = Tidak Mengeluh 

Jawaban ya 6 – 10 = Mengeluh 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 Industry Laundry Jasmine terletak di jln. Penguban Kauh no. 18 B, Kelurahan 

Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung. Laundry Jasmine 

merupakan industri pelayanan jasa yang memberikan pelayanan jasa pencucian 

kain/linen dengan jumlah karyawan sebanyak 100 orang. Waktu kerja di Laundry 

Jasmine adalah 24 jam dengan pembagian jam kerja sebanyak 3 shift. Jadi setiap 30 

sampai 35 tenaga kerja bekerja  dengan waktu kerja 8 jam perhari. 

 Dalam proses produksi, Laundry jasmine menggunakan beberapa mesin untuk 

membantu karyawan dan melancarkan proses produksi. Adapun mesin yang 

digunakan dalam proses produksi seperti mesin pencucian (mesin imix) yang 

digunakan untuk mencuci dan membilas linen, mesin pengering (mesin drying) yang 

digunakan untuk mengeringkan linen, mesin penyetrikaan (ironer) yang digunakan 

untuk menyeterika linen setelah dikeringkan pada mesin pengering. 

Secara garis besar, tahapan dalam proses produksi di Laundry Jasmine adalah 

kain atau linen dimasukan kedalam mesin pencucian yang sudah berisi air detergen. 

Lamanya pencucian diatur pada mesin pencucian oleh karyawan yang bertugas. 

Setelah selesai, linen dimasukan kedalam mesin penngering untuk dikeringkan. 
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Setelah dikeringkan, linen disetrika dengan menggunakan mesin penyeterikaan/ironer 

untuk dirapikan dan kemudian dikemas untuk diantarkan pada konsumen.  

Hasil observasi terhadap keadaan ruangan produksi laundry Jasmine yaitu 

tidak ada perlengkapan peredam suara pada ruangan, umur mesin sudah lama yaitu 

berumur tujuh tahun serta karyawan yang bekerja pada ruangan produksi tidak 

memakai alat pelindung diri ( APD ) khususnya penutup telinga dan bekerja dengan 

waktu delapan jam per hari. 

2. Tingkat Kebisingan di Industri Laundry Jasmine 

Hasil pengukuran  tingkat kebisingan di Laundry Jasmine adalah seperti pada tabel 3. 

Tabel 3 

Hasil pengukuran Intensitas Kebisingan 

 

Pengukuran dilakukan didalam ruangan tempat mesin dioperasikan yaitu 

dibagian pencucian dan dibagian pengeringan. Total rata-rata hasil pengukuran pada 

Laundry Jasmine didapatkan sebesar 88,2 dB. 

N       NO  Titik pengukuran 

ke- 

Hasil pengukuran (dB A) 

09.00 wita 15.00 wita Total Rata-rata  

1. 1 Bagian pencucian 88,4 87,6  

  Bagian pengeringan 87,9 86,6  

2.        Bagian pencucian 89,6 88,2 88,2 

  Bagian pengeringan 89,1 87,9  

3. 3 Bagian pencucian 89,3 87,6  

  Bagian pengeringan 88,6 87,4  
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 Adapun kondisi dari ruangan yaitu  bagian pencucian dan bagian pengeringan 

terletak pada pada ruangan yang sama dan posisi antara bagian pencucian dan bagian 

pengeringan tidak begitu jauh.  

 

3.  Keluhan Subjektif Tenaga Kerja 

Hasil observasi terhadap keluhan subjektif tenaga kerja yang dilakukan di 

laundry Jasmine yang berjumlah 20 orang didapatkan hasil yaitu tenaga kerja dengan 

adanya keluhan sebanyak 14 orang dan yang tidak mengalami keluhan sebanyak 6 

orang. Adapun hasil dari observasi terhadap keluhan subjektif tenaga kerja dilaundry 

Jasmine dapat ditunjukan pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 4 

Hasil observasi keluhan subjektif tenaga kerja di laundry Jasmine 

 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Tingkat Kebisingan 

 Berdasarkan hasil pengukuran tingkat kebisingan pada Laundry Jasmine dapat 

dideskripsikan bahwa rata-rata tingkat  kebisingan pada Laundry Jsmine menunjukan 

tingkat kebisingan pada lokasi yang diukur melebihi 85 dB(A) sesuai dengan standar 

kebisingan menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1405/KEPMEN/2002 

NO Kategori J jumlah (orang) Presentase(%) 

1. 1. Mengeluh 14 70 

2. 2. Tidak mengeluh 6 30 

 Jumlah 20 100 
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NAB kebisingan ditempat kerja adalah 85 dB(A) selama 8 jam kerja dalam sehari. 

Setelah dianalisis, hasil pengukuran tingkat kebisingan pada lokasi menunjukan 

angka diatas ambang batas yang telah ditentukan yaitu 88,2 dB. Hal ini  disebabkan 

oleh kondisi dari ruangan pada laundry Jasmine itu sendiri yaitu tidak ada pemisahan 

ruangan antara bagian pencucian, pengeringan maupun penyeterikaan melainkan 

mesin dari masing-masing bagian tersebut seperti mesin cuci, mesin pengering dan 

mesin penyeterikaan diletakan dalam satu ruangan yang sama. Hal ini menyebabkan 

gabungan bunyi dari masing-masing alat tersebut menjadi bising dan intensitas 

kebisingan pada ruangan kerja tersebut meningkat.  

 Berdasarkan gambaran hasil pengukuran, tingkat kebisingan pada Laundry 

Jasmine sudah melebihi nilai ambang batas dan berdampak pada tenaga kerja yang 

bekerja pada ruangan tersebut. Hal ini dikarenakan tenaga kerja di laundry Jasmine 

melakukan pekerjaan dengan waktu kerja 8 jam perhari dan tenaga terus menerus 

berada pada ruangan selama jam kerja. Suara bising yang ditimbulkan dari mesin-

mesin yang ada pada ruangan  kerja akan beresiko bagi kesehatan dari tenaga kerja 

pada Laundry Jasmine saat bekerja seperti yang telah didapatkan dalam data keluhan 

subjektif dari tenaga kerja yang menunjukan bahwa sebagian besar tenaga kerja 

mengalami keluhan dan terganggu dengan suara bising yang ada pada ruangan. 

Dilihat dari dampak atau resiko dari intensitas kebisingan yang melebihi nilai ambang 

batas terhadap tenaga kerja di laundry Jasmine, maka ada beberapa hal yang dapat 

dilakukan seperti memisahkan mesin-mesin yang ada pada ruangan pemrosesan 

dengan membuatkan masing-masing ruangan atau membuat sekat menggunakan 

tembok permanen yang dipasangkan peredam suara dengan tujuan membatasi antara 
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bagian pencucian, pengeringan, maupun  penyeterikaan. Sehingga suara/bunyi dari 

berbagai mesin  tidak menjadi satu atau tergabung yang membuat intensitas 

kebisingan meningkat. Adapun cara lain yang dapat dilakukan seperti isolasi terhadap 

sumber bising dan melakukan perawatan mesin secara berkala utuk kelancaran proses 

produksi dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja bagi tenaga kerja di laundry 

Jasmine, melakukan pengendalian administrative yaitu dengan mengatur waktu kerja 

sehingga tenaga kerja tidak selalu terpapar dengan sumber bising, menyediakan APD 

seperti penutup telinga atau ear plug (Tarwaka,2014). 

 

2.   Keluhan subjektif 

Dari hasil pengisian kuisioner terhadap 20 orang tenaga kerja yang bekerja di 

laundry Jasmine terdapat sebanyak 14 orang mengatakan mengeluh dan 6 orang 

mengatakan tidak mengeluh.  

a. Gangguan Fisiologis 

a) Pusing /sakit kepala ditempat kerja 

 Dari 14 orang tenaga kerja yang mengeluh didapatkan hasil yaitu 12 orang 

mengatakan mengalami keluhan pusing/sakit kepala dan 2 orang tidak mengalami 

pusing/sakit kepala disaat bekerja ditempat produksi. 

b) Mual ditempat kerja  

 Dari 14 orang tenaga kerja yang mengeluh didapatkan hasil yaitu 12 orang 

mengatakan mengalami keluhan mual dan 2 orang tidak mengalami mual saat bekerja 

bekerja ditempat produksi. 
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c) Nafsu makan berkurang 

 Dari 14 orang tenaga kerja yang mengeluh didapatkan hasil yaitu 11 orang 

mengatakan mengalami keluhan nafsu makan berkurang dan 3 orang tidak 

mengalami kurangnya nafsu makan selama bekerja ditempat produksi. 

d) Susah tidur 

   Dari 14 orang tenaga kerja yang bekerja di laundry Jasmine didapatkan hasil 

yaitu 11 orang mengatakan mengalami susah tidur dan 3 orang tidak mengalami 

susah tidur selama bekerja ditempat produksi. 

e) Sesak nafas 

 Dari 14 orang tenaga kerja yang mengeluh didapatkan hasil yaitu 14  tenaga 

kerja tersebut tidak mengalami sesak nafas selama bekerja ditempat produksi. 

f) Peningkatan tekanan darah 

 Dari 14 orang tenaga kerja yang mengeluh didapatkan hasil yaitu 2 orang 

mengatakan mengalami peningkatan tekanan darah dan 12 orang tidak mengalami 

peningkatan tekanan darah selama bekerja ditempat produksi. 

g) Cepat lelah 

Dari 14 orang tenaga kerja yang mengeluh didapatkan hasil yaitu 8 orang 

mengatakan mengalami cepat lelah dan 12 orang tidak mengalami cepat lelah selama 

bekerja ditempat produksi. 
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h) Penegangan otot 

Dari 14 orang tenaga kerja yang mengeluh didapatkan hasil yaitu 11 orang 

mengatakan mengalami penegangan otot dan 3 orang tidak mengalami penegangan 

otot selama bekerja ditempat produksi. 

b. Gangguan komunikasi 

a) Telinga berdengung 

   Dari 14 orang tenaga kerja yang mengeluh didapatkan hasil yaitu 14 orang 

tesebut mengatakan mengalami telinga selama bekerja ditempat produksi. 

b) Mengganggu perhatian/konsentrasi 

Dari 14 orang tenaga kerja yang mengeluh didapatkan hasil yaitu 12 orang 

mengatakan perhatian atau konsentrasi terganggu dan 2 orang mengatakan perhatian 

atau konsentrasi tidak terganggu selama bekerja ditempat produksi. 

 Penyebab dari keluhan diatas adalah  karena tingginya intensitas kebisingan 

yang melebihi nilai ambang batas pada Laundry Jasmine dengan waktu kerja 8 jam 

perhari yang menimbulkan gangguan kesehatan dan kenyamanan dari tenaga kerja di 

laundry Jasmine. Jika dibiarkan terus menerus dalam jangka waktu yang lama maka 

kondisi dari tenaga kerja yang mengeluh akan semakin parah dan berakibat fatal. 

Oleh sebab itu, diperlukan adannya upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap  

intensitas kebisingan yang melebihi nilai ambang batas yang berdampak terhadap 

kesehatan dari tenaga kerja di laundry Jasmine. Hal yang dapat dilakukan untuk 

menanggulangi masalah tersebut antara lain pengurangan kebisingan pada 

sumbernya seperti pemberian pengaman mesin atau menempatkan peredam suara 

pada sumber getaran, membuat sekat menggunakan tembok permanen yang 
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dipasangkan peredam suara dengan tujuan membatasi antara bagian pencucian, 

pengeringan, maupun penyeterikaan dan tenaga kerja dilengkapi dengan alat 

pelindung diri yaitu penutup telinga atau sumbatan seperti alat ear plug dan 

melakukan pengendalian administrative yaitu dengan mengatur waktu kerja sehingga 

tenaga kerja tidak selalu terpapar dengan sumber bising (Tarwaka,2014). 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Laundry Jasmine, penulis 

dapat menyimpulkan bahwa : 

2. Tingkat kebisingan 88,2 dB  pada Laundry Jasmine tidak memenuhi syarat yang 

telah ditentukan sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja 

No.1405/KEPMEN/2002 Tentang peryaratan kesehatan Lingkungan Kerja. 

3. Keluhan yang dirasakan tenaga kerja di Laundry Jasmine  didapatkan yaitu 

sebanyak 14 (70 %) orang tenaga kerja mengeluh dan 6 (30 %) tenaga kerja tidak 

mengeluh. 

 

B. Saran  

Berdasarkan simpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan dalam 

penyusunan karya tulis ilmiah ini antara lain : 

1. Untuk pemilik atau pengelolah laundry Jasmine  agar menanggulangi masalah 

intensitas kebisingan yang tinggi pada laundry Jasmine seperti menghambat 

penyebaran suara/bunyi dengan cara memasang sekat atau tembok permanen yang 

dilapisi dengan alat peredam suara, melakukan pengendalian administratif yaitu 

dengan mengatur waktu kerja sehingga tenaga kerja tidak selalu terpapar dengan 

sumber bising, menyediakan APD seperti penutup telinga atau ear plug. 

2. Untuk tenaga kerja agar membiasakan diri menggunakan Alat Pelindung Diri 

seperti penutup telinga atau ear plug saat sedang bekerja. 



34 
 

Daftar Pustaka 

Arikunto, S. (2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka 

Cipta. 
 

Depkes RI. (2009). Sistem Kesehatan Nasional. Jakarta. 

 

Kepmenkes RI (2002). Persyaratan Kesehatan Lingkungan kerja perkantoran dan 

industri. Jakarta 

 

Margono S. (2004). Metodelogi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta. 

 

Notoadmojo. (2012). Metode Penelitian. Jakarta: PT Rineka Cipta. 

 

Novitasari. (2009). Stress Kerja. Retrieved Maret 03, 2018, from 

http://www.damandiri.or.id/file/Novitasari.html. 

 

Roestam A.W. (2003). Pelatihan Aplikasi Ergonomi untuk Produktivitas Jakarta. 

Jakarta: Ilmu Kedokteran Fakultas Universitas Indonesia. 

 

Ruslan. (2008). kesehatan Kerja dan Dampaknya terhadap Dunia Industri dan 

Produktivitas Tenaga Kerja. Retrieved from http://www.bppsdmk.depkes.go.id 

/?=detailnew=100tbl=infobadan. 

 

Sasongko, Dwi P dkk. (2000). Kebisingan Lingkungan. Semarang: Badan Penerbit 

Universitas Diponegoro. 

 

Sastrawijaya, A. T. (2009). Pencemaran Lingkungan. Jakarta: Rineka Cipta. 

 

Sjarifah, I. (2015). Panduan Praktikum Higiene Industri. Surakarta: Universitas 

Sebelas Maret Surakarta. 

 

Suarna I.W. (2007). Permasalahan Kebisingan di Kota Denpasar. Denpasar: 

Universitas Udayana. 

 



35 
 

Sugiono. (2007). Statistika Untuk Penelitian. Bandung: CV. Alfabeta. 

 

Suma'mur P.K. (2009). Higene Perusahaan dan Kesehatan Kerja. Jakarta: PT. 

Sagung Seto. 

 

Tarwaka. (2014). Keselamatan dan Keshatan Kerja , Manajemen dan k3 ditempat 

kerja Implementasi . Surakarta: Harapan Press. 

 

             . (2004). Ergonomi Untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan 

Produktivitas. Surakarta: UNIBA PRESS. 

 

Tigor S. (2009). kebisingan di Tempat Kerja. Yogyakarta: Andi. 

 

Wahyu A. (2003). Higiene Perusahaan. Makasar: FKM Universitas Hassanudin. 

 

 

 



36 
 

LAMPIRAN 

 

 

A. Hasil pengukuran Intensitas Kebisingan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Titik pengukuran 

ke- 

Hasil pengukuran (dB A) 

09.00 wita 15.00 wita Total Rata-rata  

1. 1 Bagian pencucian 88,4 87,6  

 

 

88,2 

  Bagian pengeringan 87,9 86,6 

2.  2       Bagian pencucian 89,6 88,2 

  Bagian pengeringan 89,1 87,9 

3. 3 Bagian pencucian 89,3 87,6 

  Bagian pengeringan 88,6 87,4 
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B. Hasil Pengukuran kebisingan hari pertama di Laundry Jasmine pada bagian 

pencucian  

 

Hasil Pengukuran kebisingan pada Laundry Jasmine yaitu sebagai berikut: 

 

 Pengurutan data perhitungan 

 

Perhitungan tingkat kebisingan 

a. Diketahui: 

1) Banyak data = 120 

2) Total pengukuran 120 data =  10.606,6 dB 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

Menit 

1 86,4 87,1 86,6 87,3 88,6 86,5 86,7 87,8 85,7 86,9 85,5 86,2 1041,3 

2 86,4 88,7 87,8 87,7 87,8 87,6 89,9 91,0 90,7 90,7 90,3 90,3 1068,9 

3 91,3 89,7 88,0 87,3 88,7 86,8 90,0 89,6 89,9 89,6 89,7 89,4 1070,0 

4 89,6 89,4 90,6 90,0 87,7 87,4 90,4 91,0 88,7 88,7 88,7 88,5 1070,7 

5 88,9 88,6 86,8 86,9 88,0 88,0 87,6 88,2 87,8 88,6 86,1 90,0 1055,5 

6 87,6 88,9 87,7 87,9 89,4 89,4 89,0 90,0 91,0 90,7 89,2 88,8 1068,0 

7 91,2 91,0 89,9 88,3 88,8 88,8 88,0 88,6 88,3 88,0 88,0 87,8 1066,5 

8 87,5 87,8 87,4 87,3 88,1 88,1 86,8 88,6 89,9 88,7 88,4 87,5 1055,6 

9 88,1 86,7 88,2 88,3 90,1 90,1 86,8 88,6 87,4 88,0 88,3 86,5 1056,5 

10 87,5 87,8 88,4 87,3 86,8 86,8 88,6 88,3 88,7 87,8 86,1 88,2 1053,6 

 
           10.606,6 

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 85,5 85,7 85,7 85,7 86,1 86,1 86,2 86,4 86,4 86,5 86,5 86,6 

2 86,7 86,7 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 86,9 86,9 87,1 87,3 87,3 

3 87,3 87,3 87,4 87,4 87,4 87,5 87,5 87,5 87,6 87,6 87,6 87,6 

4 87,7 87,7 87,7 87,8 87,8 87,8 87,8 87,8 87,8 87,8 87,8 87,9 

5 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,1 88,1 88,1 88,2 88,2 88,2 

6 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,4 88,4 88,5 88,6 88,6 88,6 88,6 

7 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,7 88,7 88,7 88,7 88,7 88,7 88,7 

8 88,9 88,9 89,0 89,2 89,4 89,4 89,4 89,4 89,6 89,6 89,6 89,6 

9 89,6 89,6 89,9 89,9 89,9 90,0 90,0 90,0 90,0 90,1 90,2 90,3 

10 90,3 90,3 90,4 90,6 90,7 90,7 90,7 91,0 91,0 91,0 91,2 91,3 
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b. Ditanya: 

1) Mean =…? 

2) Median =…? 

3) Modus =…? 

 

c. Perhitungan: 

 

1) 𝑀𝑒𝑎𝑛 =
total perhitungan

banyak data
=. . . dB  

𝑀𝑒𝑎𝑛 =
10.606,6

120
= 88,4 dB 

 

2) 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 = nilai tengah: 

= 
data ke−60+data ke−61

2
= 

=
88,2+88,3

2
= 88,2 dB  

 

3) Modus  = nilai yang sering muncul 

87,8 dB sebanyak 8 kali 

88,6 dB sebanyak 8 kali 
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C. Keluhan Subjektif Tenaga kerja  

 

Ket :  

interval nilai : Jawaban ya 0 – 5   = Tidak Mengeluh 

                                 Jawaban ya 6 – 10 = Mengeluh 



 
 

40 
 

D. Dokumentasi kegiatan penelitian 

1. Pengukuran intensitas kebisingan pada bagian pencucian 
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2. Pengukuran intensitas kebisingan pada bagian pengeringan 
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3. Melakukan wawancara  dengan tenaga kerja di laundry Jasmine mengenai keluhan subjek 

tenaga kerja 
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