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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). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


