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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 

terkontrol (melebihi Nilai Ambang Batas) akan menjadi penyebab pencemaran 
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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 

mesin – mesin yang dapat menghasilkan bunyi/bising yang cukup tinggi. Waktu kerja 
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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”. 

 

B. Rumusan Masalah 
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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 

laundry untuk mengatasi keluhan yang dirasakan oleh tenaga kerja akibat dari 
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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). 

 .    

 

 

 

 


