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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

Out Put 

(Hasil 

pencucian 

Konsumen 

( hotel ) 

Kebisingan 

         Keluhan Subyektif  

1. Gangguan Fisiologis  
2. Gangguan 

Pengukuran intensitas 

kebisingan 
Sumber Kebisingan 

: 

1.Bising interior 

 

 

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 


