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 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. 
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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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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 
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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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