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ABSTRAK 

 

 

Aripta Pradana 

Hubungan  antara  Kebisingan dengan Stres Kerja pada Pekerja Bagian Gravity         

PT. Dua Kelinci, 

XIII + 60 halaman + 10 tabel + 9 gambar + 12 lampiran   

 

Tempat kerja, terdapat faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja seperti 

faktor fisik, dan berpengaruh terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Lingkungan 

kerja merupakan salah satu sumber utama bahaya potensial kesehatan kerja. Salah 

satu dari faktor yang terdapat dalam lingkungan kerja adalah kebisingan. Kebisingan 

dapat menimbulkan dampak, salah satunya bisa menimbulkan stres terhadap 

seseorang yang terpapar kebisingan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hubungan antara kebisingan dengan stres kerja pada pekerja bagian 

produksi  Gravity PT. Dua Kelinci. 

Jenis penelitian ini adalah analitik observasional dengan pendekatan cross 

sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pekerja yang ada bpada 

bagian Gravity PT. Dua Kelinci. Teknik pengambilan sampel dengan metode 

Purposive sampling dan menggunakan kriteria yang telah ditentukan sehingga 

didapatkan jumlah sampel 50 pekerja sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

Instrumen dalam penelitian ini adalah pengukuran kebisingan dengan menggunakan 

Sound Level Meter,  dan pengisian kuesioner stres kerja. Analisis data dilakukan 

secara univariat dan bivariat (menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan α= 

0,05). 

  Dari hasil penelitian didapatkan bahwa ada hubungan antara kebisingan 

dengan stres kerja dengan p value (0,000) < α (0,05). Kesimpulan dalam penelitian 

ini adalah ada hubungan antara kebisingan dengan stres kerja pada pekerja bagian 

Gravity PT. Dua Kelinci dengan p value 0,000. Saran untuk peneliti selanjutnya 

perlu adanya penelitian lebih lanjut dengan jenis desain penelitian dan variabel  yang 

berbeda, untuk bagian Gravity melakukan monitoring lingkungan kerja (kebisingan) 

secara rutin, melakukan pengendalian bahaya pada sumber bising dengan cara: 

perawatan mesin, isolasi, memberikan peredam bunyi, melakukan pengendalian 

administratif dengan rotasi pekerja, mutasi, penyediaan Ear Plug, pendistribusian 

Ear Plug secara rutin, dan pemakaian Ear Plug, memberikan pelatihan kepada 

pekerja dalam mengatasi  kebisingan dan stress, kerja di lingkungan kerja, 

melakukan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan antara 6-12 bulan sekali, 

memberikan sanksi kepada pekerja yang tidak mengenakan Ear Plug. 

Kata Kunci:  Lingkungan Kerja, Kebisingan, Stres Kerja 

Kepustakaan: 28 (1995-2012) 
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ABSTRACT  

Aripta Pradana  

The correlation between noise with Work Stress in Workers of Gravity PT. Dua 

Kelinci,  
XIII + 60 pages + 10 tables +  9 image + 12 attachments  

 

Workplace, there are factors that affect the work environment such as 

physical factors, and effect on health and safety. The work environment is one of the 

main sources of potential health hazards. One of the factors contained in the work 

environment is noise. Noise have an impact, one of which can cause stress to 

someone who is exposed to noise. The purpose of this study was to determine the 

relationship between the noise to the occupational stress in the production line of the 

workers Gravity on PT. Dua Kelinci.  

The study was an observational analytic cross-sectional approach. The 

population in this study are all part of the workers there bpada Gravity PT. Dua  

Kelinci. Sampling technique purposive sampling method and using predetermined 

criteria to obtain the sample 50 workers according to established criteria. Instrument 

in this study is the measurement noise by using a Sound Level Meter, and job stress 

questionnaires. Data analysis was performed by univariate and bivariate (using the 

Kolmogorov-Smirnov test with α = 0.05)..  

The result showed that there was a significant correlation between 

occupational stress with the noise of the p value (0.001) <α (0.05). The conclusion of 

this research is the correlation between the noise with occupational stress on workers 

Gravity part PT. Dua Kelinci with p value 0.000. Suggestions for further research is 

necessary to further study the types of research designs and different variables, for 

the Gravity monitoring of the work environment (noise) on a regular basis, to control 

hazards at the source of noise in a way: engine maintenance, insulation, giving 

silencer, did administrative control of the rotation of workers, transfer, provision of 

Ear Plugs, Ear Plugs regular distribution, and use of Ear Plugs, provide training to 

employees in dealing with noise and stress, work environment, perform medical 

examinations conducted between 6-12 months, impose sanctions on workers who do 

not wear Ear Plugs. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kesehatan merupakan hak dasar (asasi) manusia dan salah satu faktor yang 

sangat menentukan kualitas sumber daya manusia. Kesehatan dan keselamatan bagi 

masyarakat pekerja terbukti memiliki korelasi langsung dan nyata terhadap 

kesejahteraan tenaga kerja. Pekerja yang sehat memungkinkan tercapainya hasil 

kerja yang lebih baik bila dibandingkan dengan pekerja yang terganggu 

kesehatannya. Kesehatan kerja merupakan spesialisasi dalam ilmu kesehatan beserta 

praktiknya yang bertujuan agar masyarakat atau pekerja memperoleh derajat 

kesehatan setinggi tingginya, baik fisik maupun mental, sosial dengan usaha 

preventif dan kuratif, terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang diakibatkan 

faktor pekerjaan dan lingkungan serta terhadap penyakit umum (A.M. Sugeng 

Budiono, dkk., 2003:97). 

Menurut Tarwaka, dkk., (2004:33), industrialisasi akan selalu diikuti oleh 

penerapan teknologi tinggi, namun  penggunaan bahan peralatan yang beraneka 

ragam dan kompleks tersebut sering tidak diikuti oleh kesiapan SDM. Keterbatasan 

manusia sering menjadi faktor penentu terjadinya musibah seperti kecelakaan, 

kebakaran, peledakan, pencemaran lingkungan dan timbulnya penyakit akibat kerja. 

Penyakit akibat kerja merupakan penyakit  yang disebabkan oleh pekerjaan, alat, 

bahan, dan proses yang terjadi di tempat kerja (Anizar, 2009:107). 

Di tempat kerja, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan 

kerja seperti faktor fisik, faktor kimia, faktor biologis dan faktor  
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psikologis. Semua faktor tersebut dapat menimbulkan gangguan terhadap suasana 

kerja dan berpengaruh terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (Tarwaka, dkk., 

2004:33). 

Menurut peraturan Menakertans RI No per-05/MEN/1996 pasal 1 ayat 9 

tentang sistem menejemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pekerja adalah tiap 

orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan 

kerja guna menghasilkan jasa atau barang guna memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Bertitik tolak dari hal tersebut, lingkungan kerja merupakan salah satu sumber utama 

bahaya potensial kesehatan kerja. Salah satu dari faktor yang terdapat dalam 

lingkungan kerja adalah kebisingan. 

Kebisingan di tempat kerja seringkali merupakan problem tersendiri bagi 

tenaga kerja, umumnya berasal dari mesin kerja. Sayangnya, banyak tenaga kerja 

yang telah terbiasa dengan kebisingan tersebut, meskipun tidak mengeluh gangguan 

kesehatan tetap terjadi, sedangkan efek kebisingan terhadap kesehatan tergantung 

pada intensitasnya (Anies, 2005:91).  

Pekerjaan yang menimbulkan bising dengan intensitas tinggi umumnya 

terdapat di pabrik tekstil, genarator pabrik yang digunakan sebagai pembangkit 

tenaga listrik, pekerjaan pemotongan plat baja, pekerjaan bubut, gurinda, 

pengamplasan bahan logam dan sebagainya (A.M. Sugeng Budiono, dkk, 2003:33).  

Pada umumnya, kebisingan yang bernada tinggi sangat mengganggu, 

terlebih jika kebisingan tersebut berjenis terputus-putus atau yang datang hilangnya 

secara tiba-tiba dan tidak terduga dapat menimbulkan gangguan berupa  
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tekanan darah, peningkatan nadi, kontruksi  pembuluh darah perifer terutama pada 

tangan dan kaki, serta dapat menyebabkan pucat dan gangguan sensoris. Pengaruh 

kebisingan sangat terasa, apabila tidak diketahui apa dan dimana tempat sumbernya 

(Suma’mur P.K., 2009:125). 

Perusahaan yang menjadi obyek yaitu PT. Dua Kelinci, perusahaan ini 

bergerak dalam industri makanan ringan, berlokasi di Kota Pati, Provinsi Jawa 

Tengah. Defisi yang ada dalam PT. Dua Kelinci diantaranya, Defisi Kacang Garing 

(KG), Kacang Atom (KA), Tic-Tac (TT), Food Drink (FD), Biji-bijian dan Teknik. 

Mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi sudah modern dan bisa 

menimbulkan suara bising. Berdasarkan hasil pengukuran yang ada di poliklinik 

pada bulan Agustus 2012 hasil kebisingan pada salah satu bagian Defisi Kacang 

Garing yaitu  packing sebesar  84,1 dB, Defisi Kacang atom pada mesin molen 

sebesar 87,1 dB, Defisi Tic-tac pada mesin mixer sebesar 89,6 dB, Defisi FD pada 

water tretment 88,6 dB, Defisi Teknik pada bagian bengkel 90,6 dB, Defisi KG 

bagian Gravity pada mesin Gravity sebesar 92,3 dB. 

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut obyek yang akan diambil yaitu pada 

bagian Gravity, disana terdapat 6 mesin. Proses yang ada di Gravity meliputi 

pemasukan kacang dari Truk pengangkut kacang ke Mesin Cleaner untuk proses 

pencucian  kacang, selanjutnya kacang direndam di mesin Drying dan di sortir lalu 

kacang dihubungkan ke mesin Conveyor untuk proses lanjutan ke mesin Gravity 

yang berfungsi untuk pemisahan kacang yang baik dan yang buruk. Di bagian 

Gravity pada  mesin Gravity Abangan pengukuran kebisingan sebesar 84 dB, 

sedangkan pada mesin Gravity 1 sebesar 92,3 dB. Hal ini menunjukkan  
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bahwa kebisingan di area tersebut melebihi NAB yaitu 85 dB dengan suara mesin 

yang gaduh dan waktu kerja 8jam/hari secara terus-menerus dapat menyebabkan 

adanya gangguan pekerjaan (kebisingan). Kebisingan dapat menimbulkan efek 

berupa gangguan fisiologis, psikologis dan gangguan patologis organis, salah satu 

contoh gangguan psikologis yang diakibatkan oleh kebisingan adalah stres kerja 

(Depkes RI, 2003:36).  

Stres dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang terjadi bila transaksi antara 

individu dengan lingkungan. Stres dapat menyebabkan individu merasakan adanya 

kepincangan, apakah itu nyata atau tidak (Eunike R. Rustiana, 2005:55). Adapun 

gejala stres meliputi tanda seperti  sakit kepala, urat bahu dan leher terasa tegang, 

gangguan pencernaan, nyeri punggung dan leher, keluar keringat berlebihan, merasa 

lelah, sulit tidur, cemas dan tegang saat menghadapi masalah, sulit berkonsentrasi, 

mudah marah dan tersinggung (Siti Nuzulia, 2010:31). Bagi perusahaan, stres dilihat 

dalam konteks makna jumlah kemangkiran, kehilangan produktivitas, kinerja yang 

buruk, kecelakaan, penurunan kreatifitas, dan kurang inovasi (Terry Loocker dan 

Olga Gregson 2005:42). 

Berdasarkan tanda stres diatas dilakukan survei awal pada 15 pekerja di 

bagian gravity, dari 15 pekerja didapatkan 4 pekerja  (26,6%) merasa lelah, 4 pekerja 

(26,6%)  sakit kepala, 3 pekerja (20%)  sering tegang pada otot leher, 2 pekerja 

(13,3%)  cemas, 1 pekerja (6,67%) sulit berkonsentrasi, dan 1 pekerja (6,67%) baik-

baik saja, Sehingga dapat dikatakan 14 pekerja (93,3%) mengalami gejala  stres. 

Oleh karena itu, berdasarkan kenyataan di lapangan perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai “Hubungan antara Kebisingan dengan Stres Kerja 

pada Pekerja Bagian Gravity PT. Dua Kelinci”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Adakah hubungan antara kebisingan dengan stres kerja pada pekerja bagian 

Gravity PT. Dua Kelinci? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui hubungan antara kebisingan dengan stres kerja pada 

pekerja bagian produksi  Gravity PT. Dua Kelinci. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1  Untuk Peneliti 

 Dapat menambah pengetahuan dan ketrampilan dalam menyelesaikan dan 

menganalisa masalah mengenai intensitas kebisingan dan dampak yang diakibatkan. 

1.4.2 Untuk Perusahaan 

Dapat menjadi gambaran dan bahan masukan bagi perusahaan tentang 

bahaya pemaparan kebisingan terhadap pekerja khususnya terhadap dampak stres 

kerja, sehingga perusahaan diharapkan dapat melakukan upaya pengendalian 

kebisingan terhadap tenaga kerja untuk mengurangi risiko. 

1.4.3   Untuk Pekerja 

Dapat memahami tentang efek kebisingan terhadap kesehatan khususnya 

mengenai masalah  stres kerja, sehingga pekerja menjadi tahu tentang hal tersebut. 

1.5 Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian ini merupakan matriks yang memuat tentang judul 

penelitian, nama peneliti, tahun dan tempat penelitian, rancangan penelitian, variabel 

yang diteliti dan hasil yang diteliti (Tabel 1.1). 
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Tabel 1.1: Keaslian Penelitian   

No. Judul 

Penelitian 

Nama 

Peneliti 
Tahun 

Rancangan  

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. Tinjauan 

Stres kerja 

pada 

pekerja 

dengan  

paparan 

kebisingan 

di bagian 

produksi 

PT.Sinar 

Sosro 

Ungaran     

Nurina 

Sendang 

Rusdayani 

2004 Cross 

Sectional 

Variabel 

bebas: 

Stres kerja 

  

Variabel 

terikat: 

Paparan 

kebisingan 

Terdapat 

stres kerja 

pada 

pekerja 

dengan 

paparan 

kebisingan 

di PT. 

Sinar 

Sosro 

Ungaran. 

2. Hubungan 

antara 

pemaparan 

kebisingan 

dengan  

fungsi 

pendengar

an 

karyawan 

produksi 

bagian 

selector 

PT. Sinar 

Sosro 

Ungaran 

Sapti 

Nugraheni 

Setyo Sari 

2005 Cross 

Sectional 

Variabel 

bebas: 

Pemapar 

an 

kebisingan 

 

Variabel 

terikat: 

Fungsi 

pendengar

an 

Ada 

hubungan 

antara 

lama 

pemaparan 

kebisingan 

dengan 

fungsi 

pendengar

an 

karyawan 

bagian 

produksi 

di bagian 

selector 

PT. Sinar 

Sosro 

Ungaran 
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Lanjutan (Tabel 1.1) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

3

. 

Hubungan 

antara 

intensitas 

kebisingan 

dengan ke 

kejadian 

gangguan 

pendengar

an pada 

pekerja  

bagian 

processing 

PT. Chia 

Jian di 

Wedelan 

Jepara 

Angelina 

Tristiani 

2012 Cross 

Sectional 

Variabel 

bebas: 

Intensitas 

kebisingan 

 

Variabel 

terikat: 

Gangguan 

pendengar

an 

Ada 

hubungan 

antara 

intensitas 

kebising 

dengan 

gangguan 

pendengar

an   

Dari tabel keaslian penelitian di atas maka, terdapat perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya sebagai berikut:  

1. Tempat penelitian ini adalah perusahaan makanan ringan, sedangkan pada 

penelitian sebelumnya melakukan penelitian di perusahaan minuman ringan dan 

perusahaan meubel. 

2.   Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel terikat tentang 

stres kerja, sedangkan penelitian sebelumnya tentang paparan kebisingan, fungsi 

pendengaran, dan gangguan pendengaran. 

1.6    Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.1  Ruang Lingkup Tempat 

  Penelitian dilakukan pada bagian Gravity. 

1.6.2  Ruang Lingkup Waktu 

          Penyusunan skripsi dilakukan pada bulan April 2012 - Februari 2013. 
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1.6.3  Ruang Lingkup Keilmuan 

           Ruang lingkup materi pada penelitian ini dibatasi pada bidang Ilmu 

Kesehatan Masyarakt yang ditekankan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

khususnya pada aspek kebisingan dan stres kerja.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sumber  Bising 

Bunyi adalah rangsangan yang diterima oleh telinga karena getaran media 

elastis. Sifat bunyi ditentukan oleh frekuensi dan intensitasnya. Frekuensi bunyi 

adalah jumlah gelombang bunyi yang lengkap yang diterima oleh telinga setiap 

detik (Anizar, 2009:155). 

Bising (noise) adalah bunyi yang ditimbulkan oleh gelombang suara 

dengan intensitas dan frekuensi yang tidak menentu. Di sektor industri, bising 

berarti bunyi yang sangat mengganggu dan membuang energi (Ridwan Harrianto, 

2010:130). 

Sumber  bising dapat diidentifikasikan jenis dan bentuknya. Kebisingan 

yang berasal dari berbagai peralatan memiliki tingkat kebisingan yang berbeda-

beda dari suatu model ke model lain. Proses pemotongan seperti proses 

penggergajian kayu merupakan sebagian contoh bentuk benturan antara alat kerja 

dan benda kerja yang menimbulkan kebisingan. Penggunaan gergaji bundar dapat 

menimbulkan tingkat kebisingan antara 80-120  dB  (Sihar Tigor B.T., 2005:4). 

Menurut Tarwaka, dkk., (2004:39), sumber kebisingan di perusahaan 

biasanya berasal dari mesin untuk proses dan alat lain yang dipakai untuk 

melakukan pekerjaan. Contoh beberapa sumber kebisingan di perusahaan baik 

dari dalam maupun dari luar perusahaan seperti: (1) generator; mesin diesel untuk 

pembangkit listrik; (2) mesin produksi; (3) mesin potong, gergaji, serut di 
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perusahaan kayu; (4) ketel uap atau boiler untuk pemanas air; (5) alat  yang 

menimbulkan suara dan getaran seperti alat pertukangan; (6) kendaraan bermotor 

dari lalu lintas dll. 

2.2  Kebisingan 

Suara ditempat kerja berubah menjadi salah satu bahaya kerja 

(occupational hazard) saat keberadaannya dirasakan mengganggu atau tidak 

diinginkan secara fisik (menyakitkan pada telinga pekerja) dan psikis 

(mengganggu konsentrasi dan kelancaran komunikasi) yang akan menjadi polutan 

bagi lingkungan, sehingga kebisinbgan didefinisikan sebagai polusi lingkungan 

yang disebabkan oleh suara (Sihar Tigor B.T., 2005:6). 

Pengertian kebisingan menurut Sartilo Wirawan Sarwono (1995:92),  

kebisingan adalah suara yang tidak dikehendaki yang sifatnya subjektif dan 

psikologik. Subjektif karena bergantung pada orang yang bersangkutan. Secara 

psikologik bising adalah penimbul stres karena sifatnya yang mengganggu. 

2.2.1  Jenis  Kebisingan 

Di tempat kerja, kebisingan diklasifikasikan ke dalam dua jenis golongan 

besar, yaitu kebisingan tetap dan kebisingan tidak tetap  (Sihar Tigor B.T., 

2005:7). 

2.2.1.1  Kebisingan tetap  

Kebisingan tetap dapat dipisah menjadi dua jenis yaitu : 

2.2.1.1.1  Kebisingan dengan frekuensi terputus 

     Kebisingan ini berupa nada murni pada frekuensi yang beragam, 

contohnya, suara kipas, suara mesin (Gambar 2.1). 
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Gambar 2.1: Mesin Ganset 

(Sumber: Sihar Tigor B.T., 2005:4) 

2.2.1.1.2  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. 

2.2.1.2  Kebisingan tidak tetap dibagi  menjadi : 

2.2.1.2.1  Kebisingan fluktuatif (fluctuating noise) 

            Kebisingan yang selalu berubah-ubah selama rentang waktu tertentu, 

misalnya mesin tempa di perusahaan. 

2.2.1.2.2  Intermittent noise 

            Intermittent noise adalah kebisingan yang terputus-putus dan besarnya 

dapat berubah-ubah, contohnya kebisingan pada mesin diperusahaan.  
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2.2.1.2.3  Impulsive noise 

Kebisingan impulsif dihasilkan oleh suara berintensitas tinggi 

(memekakan telinga) dalam waktu relatif singkat, misalnya suara ledakan senjata 

api dan alat sejenisnya. 

2.2.2  Pengukuran  Kebisingan 

Pengukuran ada yang hanya bertujuan untuk pengendalian terhadap 

lingkungan kerja namun ada juga pengukuran yang bertujuan untuk mengetahui 

pengaruhnya terhadap tenaga kerja yang bersangkutan (Anizar, 2009:167). 

Bunyi diukur dengan satuan yang disebut desibel, dalam hal ini 

mengukur besarnya tekanan udara yang ditimbulkan oleh gelombang bunyi. 

Satuan desibel diukur dari 0 sampai 140, atau bunyi terlemah yang masih dapat 

didengar oleh manusia sampai tingkat bunyi yang dapat mengakibatkan kerusakan 

permanen pada telinga manusia. Desibel biasa disingkat dB dan mempunyai skala 

A, B, C. Skala yang terdekat dengan pendengaran manusia adalah skala A atau 

dBA (Anies, 2005:93). 

Pada pengukuran ini dapat digunakan alat “Sound Level Meter” (Gambar 

2.3). Alat tersebut dapat mengukur intensitas kebisingan antara 40-130 dB(A) 

pada frekuensi antara 20-20.000 Hz. Sebelum dilakukan pengukuran harus 

dilakukan countour map lokasi sumber suara dan sekitarnya. Selanjutnya pada 

waktu pengukuran “Sound Lever Meter” di pasang pada ketinggian ± (140-150 m) 

atau setinggi telinga (Tarwaka, dkk., 2004:39).  
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Gambar 2.3: Sound Level Meter  

(Sumber: Havis Setiawan, 2011:1) 

 

Menurut Suma’mur P.K (2010:118), maksud pengukuran kebisingan 

adalah:  

1. Memperoleh data tentang frekuensi dan intensitas kebisingan. 

2. Menggunakan data hasil pengukuran kebisingan untuk mengurangi intensitas 

kebisingan. 

2.2.3  Faktor pengaruh pendengaran pekerja 

Tidak semua kebisingan dapat mengganggu para pekerja. Hal tersebut 

tergantung dari beberapa faktor, diantaranya adalah (Slamet Riyadi, 2011:12) 

2.2.3.1 Intensitas Bising 

Nada 1000 Hz dengan intensitas 85 dB, jika diperdengarkan selama 4 jam 

tidak membahayakan. Intensitas menentukan derajat kebisingan. 

2.2.3.2 Frekuensi bising 

Bising dengan ftrekuensi tinggi lebih berbahaya dari pada bising dengan 

intensitas rendah. 
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2.2.3.3 Masa Kerja 

Semakin lama berada dalam lingkungan bising, semakin berbahaya untuk 

kesehatan, misalnya stres kerja. 

2.2.3.4 Sifat Bising 

Bising yang didengarkan secara terus menerus lebih berbahaya 

dibandingkan bising terputus-putus. 

2.2.3.5 Usia 

Orang yang berusia lebih dari 40 tahun akan lebih mudah stres akibat 

terpapar bising ditempat kerja. 

 

2.2.4   Efek  Kebisingan 

Menurut Depkes RI (2003:36), kebisingan di tempat kerja menimbulkan 

gangguan. Gangguan tersebut dapat dikelompokkan secara bertingkat sebagai 

berikut: 

2.2.4.1  Gangguan fisiologis 

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

dengan kata lain fungsi pendengaran secara fisiologis dapat terganggu. 

Pembicaraan atau insruksi dalam pekerjaan tidak dapat didengar secara jelas 

sehingga dapat menimbulkan ganguan lain misalnya kecelakaan, pembicaraan 

terpaksa berteriak, selain memerlukan ekstra tenaga juga dapat menambah 

kebisingan. 

2.2.4.2  Stres 

Gangguan fisiologis semakin lama bisa menimbulkan stres. Suara yang 

tidak dikehendaki juga dapat menimbulkan gangguan jiwa, sulit konsentrasi, dan 

lain sebagainya. 
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2.2.4.3  Gangguan patologis organis 

Gangguan kebisingan yang paling menonjol adalah pengaruh terhadap 

pendengaran atau telinga yang dapat menimbulkan ketulian yang bersifat 

sementara hingga permanen. 

2.2.5 Hubungan Kebisingan dengan Kesehatan 

Hubungan utama dari kebisingan terhadap kesehatan adalah kerusakan 

pada indera pendengar yang menyebabkan ketulian progresif. Mula-mula 

kebisingan pada pendengaran adalah sementara dan pemulihan terjadi secara cepat 

sesudah dihentikan kerja di tempat bising ( Suma’mur P.K, 1996:61). 

Menurut A.M Sugeng Budiono (2003:100), hubungan kebisingan terhadap 

kesehatan pekerja adalah, (1) stres; (2) tekanan darah naik; (3) pusing; (4) denyut 

jantung bertambah; (5) menggaggu konsentrasi. 

2.2.6 Nilai Ambang Batas  Kebisingan 

Menurut Suma’mur P.K, 2009:129, Nilai Ambang Batas (NAB) 

kebisingan sebagai faktor bahaya di tempat kerja adalah standar sebagai 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. 

NAB kebisingan adalah 85 dB(A), NAB kebisingan tersebut merupakan ketentuan 

dalam Kepmenker RI Nomor: Kep-51/Men1999 (Tabel 2.1).  
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Tabel 2.1: Nilai Ambang Batas Kebisingan 

Waktu Pemajanan per Hari Intensitas Kebisingan dalam dBA 

8 

4 

                              2             Jam 

1 

85 

88 

91 

94 

30 

15 

7,5 

                        3,75        Menit 

1,88 

0,94 

97 

100 

103 

106 

109 

112 

28,12 

                          14,06 

115 

118 

7,03 

3,52 

               1,76       Detik 

0,88 

0,44 

121 

124 

127 

130 

133 

0,22 

0,11 

Tidak Boleh 

136 

139 

140 

(Sumber: Herry Koesyanto dan Eram T.P., 2005:35) 

 

2.2.7   Pengendalian  Kebisingan 

Adapun cara untuk pengendalian kebisingan. Ada tiga cara, diantaranya 

adalah: 

2.2.7.1 Pengendalian Administratif 

Adapun pengendalian kebisingan secara administratif, yaitu:  
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2.2.7.1.1 Menetapkan peraturan tentang rotasi pekerjaan 

  Merupakan salah satu pengendalian administratif untuk mengurangi 

akumulasi dampak kebisingan pada pekerja. 

2.2.7.1.2 Menetapkan peraturan bagi pekerja tentang keharusan untuk 

beristirahat dan makan 

  Peraturan ini menetapkan pekerja untuk beristirahat dan makan ditempat 

khusus yang tenang dan tidak bising. Apabila tempat istirahat tersebut masih 

terdapat dalam lokasi kebisingan, maka untuk tempat tersebut perlu dilakukan 

penanganan lebih dalam (pengurangan kebisingan).  

2.2.7.1.3 Melakukan pemasangan tulisan bahaya  

  Tindakan ini dilakukan sebagai suatu perhatian pada titik yang mempunyai 

potensi kebisingan, misalnya dituliskan pada mesin produksi yang mempunyai 

kebisingan yang tinggi. 

2.2.7.1.4 Menetapkan peraturan tentang sanksi  

  Sanksi diberikan karena tindakan indisipliner bagi seorang pekerja yang 

melanggar ketetapan perusahaan yang berkaitan dengan masalah pengendalian 

bahaya kebisingan (Sihar Tigor B.T., 2005:97). 

2.2.7.2 Pengendalian Teknik  

  Mekanisme pengendalian bising dapat dilaksanakan melalui tiga arah, 

yaitu sumber bising, transmisi bising, dan penerima bising. Pengendalian ini 

dilakukan dengan cara: (Ridwan Harrianto, 2010:145). 
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2.2.7.2.1 Mengurangi intensitas sumber bising 

Cara yang digunakan (1) memilih mesin dengan teknologi yang lebih 

maju; (2) memodifikasi teknologi sumber bising; (3) pemeliharaan mesin; (4) 

substitusi; (5) mengurangi intensitas bunyi dari komponen peralatan yang 

bergetar; (6) mengurangi bunyi yang dihasilkan akibat aliran gas, mengurangi 

tekanan dan turbulensi gas; (7) mengganti kipas pendorong yang kecil dan 

berkecepatan tinggi dengan yang lebih besar dan berkecepatan lebih rendah. 

2.2.7.2.2 Menghambat transmisi bising 

  Mengurangi (1) transmisi suara melalui benda padat dengan digunakan 

bantalan yang fleksibel atau yang mempunyai daya pegas; (2) mengurangi 

transmisi bising melalui udara dengan digunakan bahan peredam suara pada 

dinding dan atap ruangan; (3) mengisolasi sumber bising; (4) peralatan yang dapat 

mengatur distribusi suara; (5) mengisolasi operator pada ruangan yang kedap 

suara. 

2.2.7.3    Penggunaan Alat Pelindung Diri  

Alat pelindung diri merupakan alternatif terakhir bila pengendalian yang 

lain telah dilakukan. Tenaga kerja dilengkapi dengan sumbat telinga (ear plug) 

atau tutup telinga (ear muff) disesuaikan dengan jenis pekerjaan, kondisi dan 

penurunan intensitas kebisingan yang diharapkan ( A.M. Sugeng Budiono, dkk., 

2003:35). 

Ear plug merupakan sumbat telinga yang paling sederhana terbuat dari 

kapas yang dicelup dalam lilin sampai dengan dari bahan sintetis sedemikian rupa 
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sehingga sesuai dengan liang telinga pemakai. Sumbat telinga ini dapat 

menurunkan kebisingan sebesar 25-30 dB (Gambar 2.4). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4: Ear Plug 

Sumber: Musician Ear Plug and Ear Muff Worn, (2008:1). 

 

Menurut Anizar (2009:174),  Ear muff merupakan penutup telinga lebih 

baik dari pada penyumbat telinga, karena selain menghalangi hambatan suara 

melalui udara, juga menghambat hantaran melalui tulang tengkorak.  

Penutup telinga ini dapat menurunkan intensitas kebisingan sebesar 30-40 dB 

(Gambar 2.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5: Ear Muff 

Sumber: Musician Ear Plug and Ear muff Worn, (2008:1). 
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2.3  Stres 

Secara umum dapat dikatakan, bahwa  jika  seseorang dihadapkan pada 

pekerjaan yang melampaui kemampuan individu tersebut, individu yang 

bersangkutan mengalami stres kerja (Anies, 2005:140). 

Menurut Rice (1992) dalam Anies (2005:140), seseorang dapat 

dikategorikan stres kerja, apabila stres yang dialami melibatkan juga pihak 

organisasi perusahaan tempat orang yang bersangkutan bekerja. 

Stres sebenarnya merupakan suatu bentuk tanggapan seseorang, baik 

secara fisik maupun mental, terhadap suatu perubahan di lingkungan yang 

dirasakan mengganggu dan mengakibatkan dirinya terancam (Pandji Anoraga, 

2006:108). 

Stres kerja adalah segala rangsangan atau aksi dari tubuh manusia baik 

yang berasal dari luar maupun dari dalam tubuh itu sendiri. Stres dapat 

menimbulkan bermacam-macam efek yang merugikan mulai dari menurunnya 

kesehatan sampai pada dideritanya suatu penyakit ( Tarwaka, dkk., 2004:145). 

2.3.1  Sumber  Stres 

Ada beberapa sumber stres kerja, menurut Cooper (1983) dalam Anies 

(2005:141), antara lain sebagai berikut: 

2.3.1.1 Lingkungan kerja 

Kondisi kerja yang buruk berpotensi menyebabkan pekerja mudah sakit, 

mengalami stres dan menurunkan produktivitas kerja. Lingkungan yang kurang 

nyaman misalnya kebisingan, panas, sirkulasi udara kurang, membuat pekerja 

mudah menderita stres. 
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Lingkungan fisik yang berhubungan dengan stres yaitu: 

2.3.1.1.1 Kebisingan 

Bising merupakan gelombang suara yang dirasakan sebagai gangguan, 

karena sifatnya yang mengganggu secara psikologik bising adalah penimbul stres 

(stresor). Tidak adanya kendali pada kebisingan akan menimbulkan stres jika 

berlangsung lama. 

2.3.1.2  Overload (Beban Kerja) 

Overload dapat dibedakan menjadi kuantitatif dan kualitatif. Dikatakan 

overload secara kuantitatif, bila target kerja melebihi kemampuan pekerja yang 

bersangkutan, akibatnya mudah lelah dan berada dalam ketegangan tinggi. 

Overload kualitatif, bila pekerjaan memiliki tingkat kesulitan atau kerumitan yang 

tinggi.  

 Menurut Tarwaka, dkk., (2004:95), faktor yang berhubungan dengan  

beban kerja adalah 

2.3.1.2.1 Faktor Eksternal 

 Faktor eksternal beban kerja adalah beban kerja  yang berasal dari luar 

tubuh pekerja. Aspek beban kerja eksternal sering disebut sebagai stressor. Yang 

termasuk beban kerja eksternal adalah: 

 Pertama, tugas-tugas (tasks). Tugas ada yang bersifat fisik seperti, tata 

ruang kerja, stasiun kerja, alat dan sarana kerja, kondisi kerja, sikap kerja dan alat 

bantu kerja. Tugas juga ada yang bersifat mental seperti, kompleksitas pekerjaan 

dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. 
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 Kedua, organisasi kerja. Organisasi kerja yang mempengaruhi beban 

kerja misalnya, lamanya waktu kerja, waktu istirahat, kerja bergilir, sistem 

pengupahan, kerja malam, musik kerja, tugas dan wewenang. 

 Ketiga, lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi 

beban kerja adalah yang termasuk dalam beban tambahan akibat lingkungan kerja. 

Misalnya saja lingkungan kerja fisik (kebisingan, penerangan, getaran), 

lingkungan kerja kimiawi (debu, gas pencemaran udara), lingkungan kerja 

biologis (bakteri, virus dan parasit) dan lingkungan kerja psikologis (penempatan 

tenaga kerja). 

2.3.1.2.2 Faktor Internal 

 Faktor internal beban kerja adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh 

itu sendiri sebagai akibat adanya reaksi dari beban kerja eksternal. Reaksi tersebut 

dikenal dengan strain. Secara ringkas faktor internal meliputi: 

1. Faktor somatis, yaitu jenis kelamin, usia, kondisi kesehatan. 

2. Faktor psikis, yaitu persepsi, kepercayaan, keinginan, kepuasan, dll. 

2.3.1.3  Deprivational stres 

Istilah deprivational stres diperkenalkan oleh George Every dan Daniel 

Girdano, yaitu pekerjaan yang tidak lagi menantang atau menarik bagi pekerja. 

Akibatnya, timbul berbagai keluhan seperti kebosanan, ketidakpuasan dan 

sebagainya. 

2.3.1.4  Pekerjaan  

Ada pekerjaan yang berisiko tinggi dan berbahaya bagi keselamatan,  

misalnya pekerja di pertambangan, di lepas pantai, pekerja cleaning service pada 



23 
 

 

gedung pencakar langit dan sebagainya. Semua pekerjaan tersebut berpotensi 

menimbulkan stres. 

2.3.2  Faktor yang Berhubungan dengan Stres Kerja 

Setiap aspek di pekerjaan dapat menjadi pembangkit stres. Pekerja yang 

menentukan sejauh mana situasi yang dihadapi merupakan situasi stres atau tidak. 

Menurut Stephen P. Robbins, (2002,319), stres dapat dikategorikan menjadi 3 

faktor yaitu: 

2.3.2.1   Faktor Lingkungan Kerja 

Ketidakpastian lingkungan mempengaruhi desain dari struktur suatu 

organisasi juga mempengaruhi tingkat stres dalam suatu organisasi. Faktor 

lingkungan penyebab stres dikelompokkan menjadi 2 yaitu: 

2.3.2.1.1 Lingkungan kerja fisik 

  Aspek-aspek lingkungan kerja fisik antara lain (1) Rancangan 

ruang kerja; (2) Rancangan pekerjaan; (3) Bising ditempat kerja; (4) Ventilasi 

yang kurang. 

2.3.2.1.2  Lingkungan kerja psikis 

  Beberapa lingkungan kerja psikis yang dapat menyebabkan stres 

antara lain (1) beban kerja fisik yang berlebihan; (2) Waktu yang terbatas dalam 

menyelesaikan tugas; (3) ketidakjelasan peran; (4) perselisihan antar pribadi 

maupun kelompok. 

2.3.2.2 Faktor Individual 

Mencakup faktor-faktor kehidupan pribadi pekerja terutama adalah isu 

keluarga, masalah ekonomi, dan karakteristik kepribadian yang intern. Ada 

beberapa faktor individual antara lain: 
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2.3.2.2.1 Usia 

Menurut Depkes RI (2003:15), menyebutkan bahwa usia produktif adalah 

antara 18-40 tahun. Semakin tua usia seseorang, semakin kecil kemungkinan 

keluar dari pekerjaan. Faber dalam artikel Jacinta F. Rini (2002) menyatakan 

tenaga kerja < 40 tahun paling beresiko terhadap gangguan yang berhubungan 

dengan stres. Hal ini disebabkan karena pekerja berumur muda dipengaruhi oleh 

harapan yang tidak realistis jika dibanding dengan mereka yang lebih tua. 

2.3.2.2.2 Masa kerja 

  Masa kerja adalah jangka waktu orang sudah bekerja dari pertama mulai 

masuk hingga sekarang masih bekerja. Masa kerja yang rentan terhadap penyakit 

akibat kerja adalah pekerja yang masa kerjanya antara 2-6 tahun, semakin lama 

orang tersebut bekerja maka semakin lama juga mereka terpapar berbagai 

penyakit (Suma’mur P. K, 1996:71) .  

  Sedangkan pada pekerja yang berada pada lingkungan kerja dengan 

intensitas kebisingan yang tinggi dan dalam waktu yang lama beresiko lebih 

mudah stres dan mengalami kebosanan dalam rutinitas pekerjaan yang cenderung 

monoton (Suma’mur P.K., 1996:129). Berdasarkan teori tersebut maka kategori 

masa kerja dalam penelitian ini adalah: 

1. Masa kerja baru : < 6 tahun 

2. Masa kerja sedang : 6-10 tahun 

3. Masa kerja lama : > 10 tahun 

2.3.2.2.3    Kondisi Kesehatan 

Kondisi sehat dapat diartikan tidak menderita salah satu atau lebih dari 

penyakit yaitu tidak memiliki gangguan kesehatan seperti tekanan darah tinggi, 
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sakit kepala, nyeri punggung dan leher, karena seseorang yang sedang menderita 

sakit akan mudah terpengaruh oleh efek lingkungan (Sartono, 2002:23). 

2.3.3       Gejala Stres 

 Ada beberapa gejala stres dapat dilihat dari berbagai faktor yang 

menunjukkan adanya perubahan baik secara fisiologis, psikologis,  dan sikap 

(Sutarto Wijono, 2010:122) 

2.3.3.1     Perubahan fisiologis 

Ditandai oleh adanya gejala seperti lelah, kehabisan tenaga, pusing, 

gangguan pencernaan, mulut dan kerongkongan kering, tangan dan kaki dingin 

berkeringat, otot sekitar leher tegang . 

2.3.3.2   Perubahan psikologis 

Ditandai oleh adanya kecemasan berlarut-larut, sulit tidur, napas tersengal-

sengal. 

2.3.3.3   Perubahan sikap 

Ditandai perubahan sikap seperti keras kepala, mudah marah, tidak puas 

terhadap apa yang dicapai, Bingung, gelisah, sedih,  jengkel, salah paham, tak 

berdaya, hilang semangat. 

 Menurut Pandji Anoraga (2006:110),  gejala berat akibat stres sudah tentu 

kematian, gila dan hilangnya kontak sama sekali dengan lingkungan sosaial. 

Gejala ringan sampai sedang meliputi: 

2.3.3.1.1 Gejala Badan 

Gejala badan meliputi: sakit kepala, mudah kaget, keluar keringat dingin, 

lesu, letih, gangguan pada tidur, kaku leher belakang sampai punggung, dada rasa 
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panas atau nyeri, nafsu makan turun, mual, muntah, kejang, pingsan, dan sejumlah 

gejala lain. 

2.3.3.1.2    Gejala Emosional 

Gejala emosional meliputi: pelupa, sukar konsentrasi, sukar ambil 

keputusan, cemas, mudah marah atau jengkel, mudah menangis, gelisah dan 

pandangan putus asa. 

2.3.3.1.3 Gejala Sosial 

Gejala sosial meliputi: makin banyak merokok atau minum dan makan, 

menarik diri dari pergaulan sosial, mudah bertengkar. 

2.3.4 Terjadinya Stres Kerja  

Stres`timbul setiap kali karena adanya perubahan dalam keseimbangan 

sebuah kompleksitas antara manusia, mesin dan lingkungan. Kompleksitas 

merupakan suatu sistem interaktif, maka stres yang dihasilkan tersebut ada 

diantara beberapa komponen sistem. Demikian, stres terjadi dalam komponen-

komponen fisik, salah satunya pekerjaan atau lingkungan yang bising dapat 

mengakibatkan ketegangan pada manusia, sehingga stres akan muncul dan banyak 

kondisi penghambat lain mempunyai kemungkinan yang tak terelakan sebagai 

penyebab stres di lingkungan kerja (Pandji Anoraga, 2006:112). 

2.3.5   Efek  Stres terhadap Pekerja 

Stres kerja dapat berakibatkan hal-hal sebagai berikut (Sartilo Wirawan 

Sarwono, 1995:96). 

1. Penyakit fisik yang diinduksi oleh stres yaitu penyakit jantung, hipertensi, 

mual, muntah. 



27 
 

 

2. Kecelakaan kerja. 

3. Absen: pegawai yang sulit menyelesaikan pekerjaan sebab tidak hadir karena 

pilek, sakit kepala. 

4. Lesu: pegawai kehilangan motivasi kerja. 

5. Gangguan jiwa: seperti mudah gugup, tegang, mudah tersinggung, perubahan 

perilaku mudah bertengkar, kurang berpartisipasi terhadap pekerjaan.  

2.3.6    Mengatasi Stres 

Menurut Anies (2005:144), dalam menghadapi stres (to fight), mencakup 

tiga macam strategi yang mestinya dilakukan yaitu:  

1. Mengubah lingkungan kerja, jika perlu dengan memanipulasi sedemikian rupa,  

sehingga nyaman bagi tenaga kerja. 

2. Mengubah lingkungan kerja melalui persepsi tenaga kerja, misalnya dengan 

meyakinkan diri bahwa ancaman itu tidak ada. 

3. Meningkatkan daya tahan mental tenaga kerja terhadap stres. 

Menurut Sarafino (dalam Eunike R. Rustiana, 2005:63) metode untuk    

mengatasi stres meliputi: 

2.3.6.1 Aksi langsung 

 Tindakan aksi langsung coping yang terpusat pada masalah, misalnya 

negoisasi, minta nasehat, hukum seseorang. 

2.3.6.2   Pelimpahan pada orang lain 

  Misalnya seseorang mencari bantuan, ketentraman, dan penghiburan dari 

keluarga atau teman. 
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2.3.6.3   Pelepasan emosional 

  Cara dimana seseorang mengekspresikan perasaannya ketika stres. 

Misalnya berteriak saat marah, menangis, melucu biar tidak tegang. 

2.3.6.4 Dukungan sosial ditingkatkan 

Bergabung dalam masyarakat, kelompok keagamaan, kelompok remaja. 

2.4   Kerangka Teori 

Berdasarkan uraian di atas, dapat digambarkan kerangka teori penelitian 

(Gambar 2.6). 
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Gambar 2.6: Kerangka Teori 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konsep 

  Kerangka konsep adalah suatu hubungan antara konsep atau variabel yang 

akan diamati atau diukur melalui penelitian yang dilakukan (Soekidjo Notoatmodjo, 

2005:69). Kerangka konsep dalam penelitian ini dapat digambarkan (Gambar 3.1). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1: Kerangka Konsep 

3.2  Variabel 

Variabel adalah ukuran atau ciri yang dimiliki oleh anggota suatu kelompok 

yang berbeda dengan yang dimiliki oleh kelompok lain (Soekidjo Notoatmodjo, 

2005:70). Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu:  

1. Variabel bebas yaitu  kebisingan. 

2. Variabel terikat yaitu stres kerja. 

3. Variabel pengganggu dalam penelitian ini adalah usia, masa kerja, dan kondisi 

kesehatan. Dalam penelitian ini variabel pengganggu dikendalikan dengan kriteria 

inklusi. 
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3.3  Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu penelitian (Soekidjo 

Notoatmodjo, 2005:72). Hipotesis dalam penelitian ini adalah “Ada hubungan  antara  

kebisingan  dengan stres kerja  pada pekerja bagian Gravity PT. Dua Kelinci ”. 

3.4  Definisi Operasional 

Definisi operasional berisi tentang  apa yang dimaksudkan dalam penelitian 

diantaranya adalah variabel, definisi operasional, alat ukur, cara pengambilan data, 

skala dan hasil ukur (Tabel 3.1). 

Tabel 3.1: Definisi Operasional 

Variabel Definisi 

Operasional 

Alat 

Ukur 

Cara 

Pengambilan 

Data 

Skala Kategori 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Kebisingan Bunyi yang 

didengar oleh 

pekerja 

dengan 

tingkat 

kebisingan 

lebih dari 85 

dBA dan 

terpapar lebih 

dari 8jam 

bekerja 

(Sihar Tigor, 

B.T: 2005) 

Sound 

Level 

Meter 

tipe 

Iutron 

SL-

4022 

Melakukan 

pengukuran 

langsung  

Ordinal 1.Dikata

kan 

bising 

jika 

intensitas 

kebising

annya > 

85 dBA 

2.Dikata

kan tidak 

bising 

jika 

intensitas 

kebising

annya ≤ 

85 dBA 

(Anies, 

2005) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

2. Stres Kerja Apabila 

seseorang 

dihadapkan 

pada 

pekerjaan 

yang 

melampaui 

individu 

tersebut, 

sehingga 

individu yang 

bersangkutan 

mengalami 

stres kerja 

(Anies, 2005) 

Kuesio

ner 

Pengisian 

kuesioner  

Ordinal 1. Stres 

rendah 

jika X 

< 52  

2. Stres 

sedang 

jika 52 

≤ X ≤ 

78 

3. Stres 

tinggi 

X > 78 

(Dwi 

Pangas

tuti, 

2008) 

 

3.5  Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan metode analitik observasional 

dengan cara pendekatan cross sectional yaitu penelitian untuk mencari hubungan 

antar variabel. Pendekatan cross sectional adalah suatu penelitian untuk mempelajari 

dinamika korelasi antara faktor risiko dengan cara pendekatan, observasi atau 

pengumpulan data  di ukur atau dikumpulkan dalam waktu bersamaan atau sekaligus 

pada suatu waktu (Soekidjo Notoatmodjo, 2005:145). 

3.6  Populasi dan Sampel 

3.6.1 Populasi  

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian atau obyek yang diteliti 

(Soekidjo Notoatmodjo, 2005:79). Populasi pada  penelitian ini adalah semua pekerja 

yang ada di bagian Gravity PT. Dua Kelinci  yaitu sebanyak 103 pekerja. 

Lanjutan (Tabel 3.1) 
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3.6.2   Sampel 

Sampel adalah sebagian dari keseluruhan obyek yang diteliti dan dianggap 

mewakili seluruh populasi di tempat penelitian (Soekidjo Notoatmodjo, 2005:79). 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

Purposive Sampling dengan menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi.  

3.6.3   Pengambilan Sampel dan Besar Sampel 

Sampel yang disebut juga subyek penelitian adalah sebagian dari populasi 

dengan kriteria sebagai berikut: 

3.6.3.1 Kriteria Eksklusi 

Kriteria eksklusi adalah karakteristik sampel yang tidak dapat dimasukkan 

atau tidak layak diteliti, adapun kriteria eksklusi, meliputi: (1) responden menolak 

berpartisipasi; (2) responden sakit atau tidak datang saat penelitian. 

3.6.3.2 Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi adalah karakteristik sampel yang dapat dimasukkan atau 

layak untuk diteliti, adapun kriteria inklusi, meliputi:  

3.6.3.2.1   Usia 

Dikendalikan dengan memilih pekerja yang berusia 18-40 tahun. Semakin tua 

usia pekerja akan semakin cenderung untuk rentan terhadap paparan dilingkungan 

kerja dan penyakit akibat kerja (Jacinta F. Rini, 2002:4). 

3.6.3.2.2 Masa kerja 

  Dikendalikan dengan memilih pekerja yang masa kerjanya > 1 tahun, karena 

masa kerja yang rentan terhadap penyakit akibat kerja antara 2-6 tahun (Suma’mur 

P.K., 1996:71). 
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3.6.3.2.3   Kondisi kesehatan 

Dikendalikan dengan memilih pekerja yang memiliki status sehat atau dengan 

kata lain tidak menderita salah satu atau lebih dari penyakit yaitu tidak memiliki 

gangguan kesehatan seperti tekanan darah tinggi, diare, asma, sakit kepala, nyeri 

punggung dan leher, karena seseorang yang sedang menderita sakit akan mudah 

terpengaruh oleh efek lingkungan (Sartono, 2002:23). 

3.7     Sumber Data 

           Sumber data penelitian ini yaitu: 

3.7.1  Data Primer 

Data primer penelitian ini yaitu data kebisingan di bagian Gravity yang 

diperoleh dengan metode pengukuran digunakan alat Sound Level Meter tipe Iutron 

SL-4022 dan pengisian lembar kuesioner oleh pekerja di bagian Gravity PT. Dua 

Kelinci Pati. 

3.7.2  Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diambil ditempat penelitian, data sekunder 

pada penelitian ini diperoleh dari poliklinik berdasarkan laporan perusahaan. Adapun 

data yang ingin didapatkan mengenai tenaga kerja yang meliputi identitas pekerja, 

hasil pengukuran kebisingan sebelumnya dan gambaran umum tentang perusahaan. 

3.8      Instrumen Penelitian 

Pada penelitian ini yang dimaksud instrumen yaitu perangkat yang akan 

digunakan untuk membantu mengungkap data yang diinginkan dari penelitian yang 

dilakukan (Soekidjo Notoatmodjo, 2005:48). Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa pengukuran dan  kuesioner. 
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3.8.1 Pengukuran 

Pengukuran dalam penelitian ini digunakan alat pengukur kebisingan yaitu 

Sound Level Meter tipe Iutron SL-4022 untuk mengukur variasi tekanan bunyi di 

udara yang dapat mengubah bising menjadi suatu sinyal elektrik, dan hasilnya dapat 

dibaca langsung pada monitor dengan satuan desibel (Ridwan Harrianto, 2010:139). 

3.8.2 Kuesioner 

          Kuesioner dapat diartikan sebagai daftar pertanyaan yang sudah tersusun 

dengan baik dan sudah matang di mana responden tinggal memberikan jawaban atau 

dengan memberikan tanda tertentu. Pentingnya kuesioner sebagai alat pengumpul 

data adalah untuk memperoleh suatu data yang sesuai dengan tujuan penelitian. 

Dalam penelitian ini stres di ukur dengan kuesioner skala stres kerja. Menurut Carry 

Cooper dan Alison Straw (1995:7), skala stres disusun berdasarkan gejala stres kerja 

yang dibagi menjadi 3 yaitu: 

1. Gejala Fisik: napas memburu, mulut dan kerongkongan kering, tangan lembab, 

otot sekitar leher tegang, pencernaan terganggu, letih, diare, sakit kepala. 

2. Gejala Perilaku: bingung, cemas, gelisah, sedih, jengkel, salah paham, tak 

berdaya, hilang semangat. 

3. Gejala tempat kerja: kepuasan kerja, kinerja menurun, semangat dan energi 

menurun, kreatifitas berkurang. 

Dalam skala stres kerja terdiri dari 2 pertanyaan yaitu pertanyaan positif dan 

pertanyaan negatif. Untuk skor skala stres kerja pada pertanyaan: positif                                                   

skor; selalu 4, sering 3, kadang-kadang 2, tidak pernah 1. Sedangkan negatif, selalu 

1, sering 2, kadang-kadang 3, tidak pernah 4. 
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3.9 Validitas dan Reliabilitas Kuesioner 

3.9.1 Validitas 

Hasil dari validitas kuesioner stres diperoleh r hitung yang kemudian 

dibandingkan r tabel product moment dengan signifikan 5% didapat harga r tabel 

sebesar 0,361. Pertanyaan yang mempunyai r hitung < 0,361 adalah nomor 7 yaitu 

(0,310), nomor 9 (0,063), nomor 22 (0,141), nomor 23 (-0,177). Dengan demikian 

pertanyaan nomor 7, 9, 22, dan 23 tidak valid. Hasil perhitungan menunjukkan 

bahwa 26 butir pertanyaan dikatakan valid. 

3.9.2 Reliabilitas 

Dinyatakan reliabel jika r alpha > r tabel (Soekidjo Notoatmodjo 2002:135). 

Berdasarkan perhitungan diperoleh r alpha (0,903) > r tabel (0,361), sehingga 26 

pertanyaan dikatakan reliabel. 

3.10  Pengambilan Data 

Dalam penelitian ini pengambilan data dengan cara  pengukuran langsung 

yaitu: 

3.10.1  Pengukuran Kebisingan 

Pengukuran kebisingan dengan alat Sound Level Meter tipe Iutron SL-4022  

dan lembar data kebisingan. Adapun langkahnya sebagai berikut: 

3.10.1.1  Langkah Persiapan  

Langkah persiapan dilakukan sebelum alat mulai digunakan yaitu : 

1. Pasang baterai pada tempatnya. 

2. Tekan tombol power. 

3. Cek garis pada monitor untuk mengetahui baterai dalam keadaan baik atau 

tidaknya. 
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4. Kalibrasi alat dengan kalibrasi, sehingga angka pada monitor sesuai dengan angka 

kalibrator. 

3.10.1.2  Langkah Pengukuran  

Langkah untuk mulai pengukuran adalah sebagai berikut: 

1.  Pilih selektor pada posisi: 

Fast: Untuk jenis kebisingan kontinue. 

Slow: Untuk jenis kebisingan impulsive atau terputus-putus. 

2.  Pilih selector range intensitas kebisingan. 

3.  Tentukan lokasi pengukuran. 

4.  Setiap lokasi pengukuran dilakukan pengamatan selama 1-2 menit, dengan enam  

kali pembacaan. Hasil pengukuran adalah angka yang ditunjukan pada monitor. 

5.  Catat hasil pengukuran dan hitung rata-rata kebisingan sesaat (LEK). 

                        Lek = 10 log (10
L1/10

+10
L2/10

+10
L3/10

+...) dBA 

    Dimana standar pengukuran kebisingan mengacu pada keputusan Menteri 

Tenaga Kerja RI. Kep. 51/MEN/1999 tentang nilai ambang batas faktor fisik di 

tempat kerja. 

3.10.2  Pengisian kuesioner 

Pengisian kuesioner berguna untuk mengetahui stres kerja, dalam penelitian 

ini menggunakan kuesioner. Kuesioner yang berisi indikator stres dikerjakan secara 

langsung kepada responden yang menjadi subyek penelitian. 

3.11  Pelaksanaan Pengambilan Data 

Pelaksanaan pengambilan data dalam penelitian ini diuraikan melalui 

beberapa tahap antara lain: 
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3.11.1   Tahap Pra-pengambilan Data 

1. Peminjaman alat Sound Level Meter tipe Iutron SL-4022 untuk pengukuran 

kebisingan. 

2. Koordinasi dengan pihak perusahaan tentang tujuan dan prosedur pengambilan 

data. 

3. Penentuan responden berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 

4. Persiapan alat pengukur kebisingan (Sound Level Meter tipe Iutron SL-4022), 

dan kuesioner serta lembar pengambilan data. 

3.11.2    Tahap Pengambilan Data 

 Tahap pengambilan data  adalah kegiatan yang dilakukan saat pengambilan 

data. Adapun kegiatan pada tahap pengambilan data adalah: 

1. pengukuran dan pencatatan data kebisingan di bagian Gravity PT. Dua Kelinci. 

2. Pengisian kuesioner tentang stres kerja oleh responden bagian Gravity PT. Dua 

Kelinci. 

          Adapun pelaksanaan pengambilan data penelitian dapat dituliskan pada (Tabel 

3.2): 

Tabel 3.2: Pelaksanaan Kegiatan Pengambilan data 

No. Hari dan Tanggal Pelaksanaan Kegiatan Pukul 

1.  Sabtu, 12 Januari 2013 Koordinasi kepada pihak PT. 

Dua Kelinci dan meminjam alat 

Sound Level Meter untuk 

pengukuran kebisingan. 

08.00 

2. Sabtu, 12 Januari 2013 Penentuan responden 

berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan. 

09.00 

3. Jumat, 18 Januari 2013 Pengukuran dan pencatatan data  

kebisingan  di bagian Gravity PT. 

Dua Kelinci. 

08.00 

4. Sabtu, 19 Januari 2013 Pengisian kuesioner stres pada 

pekerja bagian Gravity PT. Dua 

Kelinci 

12.00 
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5. Selasa, 22 Januari 2013 Pengolahan data. 11.00 

6. Rabu, 23 Januari 2013 Analisis data. 09.00 

 

3.11.3 Tahap Pasca-pengambilan Data 

          Tahap pasca-pengambilan data adalah kegiatan setelah melakukan 

pengambilan data. Adapun langkah pada tahap pasca-pengambilan data adalah: 

1. Pengolahan data.  

2. Analisis data. 

3.12  Pengolahan dan Analisis Data 

3.12.1 Pengolahan Data 

Data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan dan diolah sesuai dengan 

tujuan kerangka konsep penelitian. Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan 

pengolahan data. Pengolahan data dilakukan melalui tahapnya sebagai berikut: 

3.12.1.1 Editing 

 Sebelum data diolah, data tersebut perlu diedit terlebih dahulu. Data atau 

keterangan yang telah dikumpulkan dalam record book, daftar pertanyaan ataupun 

pada interview quide perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki jika masih ada kesalahan 

dan keraguan data. 

3.12.1.2 Coding 

  Data yang dikumpulkan dapat berupa angka, kalimat pendek atau panjang. 

Sehingga dengan demikian untuk memudahkan analisa, maka jawaban tersebut perlu 

diberi kode. 

3.12.1.3 Entry 

  Data yang teleh diberi kode tersebut kemudian dimasukkan dalam program 

computer (SPSS versi 16) untuk selanjutnya akan diolah. 

3.12.1.4 Tabulation 
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  Tabulation  digunakan untuk mengelompokkan jawaban yang serupa dan 

menjumlahkannya dengan cara yang teliti dan teratur ke dalam tabel yang telah 

disediakan 

    Data diolah dan dianalisis dengan teknik tertentu. Data kualitatif dengan 

teknik analisis kualitatif, sedangkan data kuantitatif dengan menggunakan teknik 

analisis kuantitatif. Untuk pengolahan data kuantitatif dapat dilakukan dengan tangan 

atau melalui proses komputerisasi. Dalam pengolahan ini mencakup tabulasi data dan 

perhitungan statistik. 

3.12.2   Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan program komputer SPSS  for 

Windows 16.0 analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

3.12.2.1  Analisis Univariat 

Analisis dilakukan terhadap variabel dari hasil penelitian. Pada umumnya 

analisis ini hanya menghasilkan distribusi dan presentase dari setiap variabel seperti 

kebisingan, stres kerja, dan lain-lain (Soekidjo Notoatmodjo, 2005:188). Hal ini 

sangat penting guna mendapatkan gambaran awal mengenai keadaan umum 

responden sehingga tidak akan menimbulkan kerancuan ketika analisis data 

penelitian dilakukan. 

3.12.2.2  Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel 

bebas dan terikat. Uji statistik untuk mengetahui hubungan  antara kebisingan dengan 

stres kerja yaitu mengguanakan uji Chi-Square. Uji Chi-Square adalah teknik 

statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis bila dalam populasi terdiri atas dua 

atau lebih kelas yang berupa data kategorik (Sugiyono, 2006:104). 
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Syarat Uji Chi-Square adalah tidak ada sel yang nilai observed bernilai nol 

dan sel yang nilai expected (E) kurang dari 5 maksimal 20% dari jumlah sel. Jika 

syarat uji Chi-square tidak terpenuhi, maka dipakai uji alternatifnya yaitu: 

1. Alternatif  uji  Chi-Square  untuk  tabel 2x2 adalah uji Fisher 

2. Alternatif uji Chi-Square untuk tabel 2xK adalah uji Kolmogorov-Smirnov   

3. Penggabungan sel adalah langkah alternatif uji Chi-Square untuk tabel selain 

2x2 dan 2xk sehingga terbentuk suatu tabel BxK yang baru. Setelah dilakukan 

penggabungan sel, uji hipotesis dipilih sesuai dengan tabel BxK yang baru 

tersebut (M. Sopiyudin Dahlan, 2008:19). 

Taraf signifikan yang digunakan adalah 95% dengan nilai kemaknaan 5%. 

Kriteria nilai p value yang dihasilkan dibandingkan dengan nilai kemaknaan yang 

dipilih dengan kriteria sebagai berikut:  

1.   Jika p value > 0,05 maka Ho diterima. 

2.   Jika p value < 0,05 maka Ho ditolak.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1 Sejarah Perkembangan Perusahanan 

PT. Dua Kelinci berawal di tahun 1927, dimana berdiri sebuah industri rumah 

tangga kecil yang memproduksi kacang garing. Industri rumah tangga tersebut 

berangkat dengan visi yang sederhana, yaitu untuk memproduksi kacang garing yang 

berkualitas. PT. Dua Kelinci memproduksi kacang garing yang dikemas dan diberi 

label dengan merk dagang Dua Kelinci yang pada awalnya hanya diedarkan di 

Surabaya dan daerah sekitarnya. Secara bertahap, distribusi produk ini berkembang 

dan luas mencapai seluruh daerah Jawa Timur. Itulah awal dari sukses PT. Dua 

Kelinci yang sekarang telah mempunyai merk-merk dagang kacang garing yang kuat 

dan sangat dikenal di pasar Indonesia. Pada tahun 1985, pabirk baru telah dibangun 

di atas tanah seluas 6 Hektar di Pati yang merupakan pusat dari kacang tanah di Jawa 

Tengah. Dibangun di bawah nama PT. Dua Kelinci, pabrik yang terletak di Pati Jawa 

Tengah ini mempunyai posisi yang sangat strategis untuk mendapatkan bahan baku 

kacang tanah yang segar dan berkualitas bagus secara terus menerus. 

Seiring dengan itu, PT. Dua Kelinci juga secara terus menerus dan teratur 

melakukan inovasi-inovasi untuk menciptakan produk-produk baru untuk dipasarkan 

ke masyarakat. di tahun 2000, PT. Dua Kelinci telah meluncurkan produk-produk 

baru seperti Sanghai DK, Hot Nut,Garlic Nut, HA Lofet, dan lain-lain. Dilengkapi 

dengan peralatan dan fasilitas pendukung modern yang mengikuti  
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panduan teknologi terkini, pabrik baru dibangun untuk menambah daya produksi 

baik dalam segi kualitas dan kuantitas. Didukung pula oleh sumber daya manusia, 

teknologi modern, inovasi, dan pengawasan mutu yang tepat. 

4.2 Gambaran Umum Bagian Gravity 

Bagian Gravity merupakan bagian lanjutan dari proses pengeringan (drying). 

Pada bagian ini terdapat 6 mesin yaitu mesin Gravity 1, mesin Gravity 2,  mesin 

Gravity 3, mesin Gravity 4, mesin Gravity 5, dan mesin Gravity Abangan. Mesin 

Gravity berfungsi untuk memisahkan kacang, yaitu kacang dipisahkan antara kacang 

dengan kualitas baik dan buruk. Pada mesin Gravity sedikitnya ada 6 pekerja yang 

menjaga mesin guna untuk mengawasi mutu kacang. Disana terdapat 2 sift dengan 

waktu kerja setiap siftnya adalah 8 jam per hari. Proses pada bagian Gravity mulai 

dari kacang pada mesin drying dialirkan menuju mesin Gravity, setelah masuk ke 

mesin Gravity kacang secara otomatis dapat dipisahkan antara kacang dengan mutu 

baik dan kacang dengan mutu yang tidak baik (tenos). Kacang yang bermutu baik 

selanjutnya akan dialirkan dan disimpan di corong berbentuk tabung dengan tinggi 5 

meter. Sedangkan kacang yang tenos akan di simpan di sak yang selanjutnya akan 

dijual kembali.  

4.3  Karakteristik Responden 

4.3.1 Usia Responden 

Berdasarkan hasil penelitian dari 50 responden diperoleh data distribusi 

responden menurut usia. Lebih jelas distribusi usia responden dalam penelitian ini 

tertulis pada (Tabel 4.1). 
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Tabel 4.1: Distribusi Frekuensi Usia Responden 

No.           Usia Frekuensi (Orang) Prosentase 

1.      < 40 tahun 36 72 

2.        40 tahun 14 28 

 

Berdasarkan Kategori usia di atas, frekuensi usia kurang dari 40 tahun 

sebanyak 36 responden, dengan prosentase 72%. Sedangkan usia 40 tahun yaitu 

sebanyak 14 responden, dengan prosentase 28% (Gambar 4.1). 

 
 

Gambar 4.1: Distribusi Usia Responden 

 

4.3.2 Masa Kerja Responden 

Masa kerja pekerja dilihat dari lamanya bekerja pada bagian Gravity, dari 

hasil wawancara didapatkan hasil masa kerja responden sebagai berikut (Tabel 4.2). 

Tabel 4.2: Distribusi Frekuensi Masa Kerja Responden 

No. Masa Kerja (Tahun) Frekuensi (Orang)         Prosentase  

1. Baru (<6 tahun) 10 20 

2. Sedang (6-10 tahun) 23 46 

3. Lama (>10 tahun) 17 34 

 Jumlah 50 100 
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Berdasarkan kategori masa kerja di atas, frekuensi terbanyak terdapat pada 

masa kerja 6-10 tahun yaitu sebanyak 23 responden, dengan prosentase 46%. 

Sedangkan pada masa kerja baru (<6 tahun) sebanyak 10 responden, dengan 

prosentase 20% dan masa kerja lama (>10 tahun) sebanyak 17 responden, dengan 

prosentase  34% (Gambar 4.2). 

 
Gambar 4.2: Distribusi Masa Kerja Responden 

 

 

4.3.3 Distribusi Kondisi Kesehatan Responden 

Dikendalikan dengan memilih pekerja yang memiliki status sehat atau dengan 

kata lain tidak menderita salah satu atau lebih dari penyakit yaitu tidak memiliki 

gangguan kesehatan seperti tekanan darah tinggi, diare, asma, sakit kepala, nyeri 

punggung dan leher, karena seseorang yang sedang menderita sakit akan mudah 

terpengaruh oleh efek lingkungan (Sartono, 2002:23). Dari 50 responden semuanya 

(100%) mempunyai status sehat. 
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4.4    Hasil Penelitian 

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 50 pekerja bagian Gravity  PT. 

Dua Kelinci. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2013. 

4.4.1 Analisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan terhadap tiap variabel hasil penelitian. Analisis 

ini menunjukkan jumlah dan prosentase dari tiap variable data yang berhubungan 

antara Kebisingan dengan stres kerja pada bagian Gravity PT. Dua Kelinci Pati. 

4.4.1.1 Distribusi Kebisingan 

Distribusi kebisingan diperoleh saat pengambilan data pada bagian Gravity 

PT. Dua Keklinci Pati (Tabel 4.3). 

Tabel 4.3: Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Jenis Mesin dan Nilai 

Kebisingan di Bagian Gravity. 

No. Jenis Mesin Nilai Kebisingan 

(dBA) 

Frekuensi (Orang) 

1. Gravity 1 96,9 10 

2. Gravity 2 96,3 8 

3. Gravity 3 97,2 9 

4. Gravity 4 94,5 9 

5. Gravity 5 83,8 8 

6. Gravity Abangan 83,5 6 

 Jumlah  50 

 

Frekuensi responden berdasarkan jenis mesin produksi dan nilai kebisingan 

yang dihasilkan, didapatkan 10 pekerja yang bekerja dengan menggunakan mesin 

Gravity 1, sedangkan yang bekerja di mesin Gravity 2  
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sebanyak 8 pekerja, pada mesin Gravity 3 sebanyak 9 pekerja, pada mesin Gravity 4 

sebanyak 9 pekerja, pada mesin Gravity 5 sebanyak 8 pekerja, dan mesin Gravity 

abangan sebanyak 6 pekerja (Gambar 4.3). 

 
Gambar 4.3: Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Jenis Mesin dan Nilai     

Kebisingan di Bagian Gravity. 

 

 

4.4.1.2 Stres Kerja 

Dari hasil pengisian kuesioner diperoleh data tentang stres kerja responden 

sebagai berikut (Tabel 4.4): 

Tabel 4.4: Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Stres Kerja 

No. Stres Kerja Frekuensi (Orang) Prosentase  

1. Ringan 16 32 

2. Sedang 22 44 

3. Berat 12 24 

 Jumlah 50 100 
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Tabel diatas menunjukkan bahwa responden mengalami stres ringan 

sebanyak 32%, responden mengalami stres sedang sebanyak 44%, dan responden 

mengalami stres berat sebanyak 24% (Gambar 4.4). 

.

 

Gambar 4.4: Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Stres Kerja 

 

4.4.2 Analisis Bivariat 

Pada penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu kebisingan sebagai variabel 

bebas dan variabel terikat yaitu stres kerja. Berdasarkan data yang diperoleh dari 

penelitian yang dilakukan terhadap kedua variabel tersebut dapat dilihat dalam 

tabulasi sebagai berikut (Tabel 4.5). 

Tabel 4.5: Hubungan antara Kebisingan dengan Stres Kerja 

Jenis 

Mesin 

Gravity 

dengan 

Nilai 

Kebisingan 

Kriteria Stres Kerja Total Baris 

p Value Ringan Sedang  Berat 

N % 

f % f % F % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
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Lanjutan (Tabel 4.5) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Gravity 1 

  (96,9) 

1 2 9 18 0 0 10 20 

0,001 

Gravity 2 

  (96,3) 

4 8 2 4 2 4 8 16 

Gravity 3 

  (97,2) 

0 0 1 2 8 16 9 18 

Gravity 4 

  (94,5) 

0 0 8 16 1 2 9 18 

Gravity 5 

  (83,8) 

8 16 0 0 0 0 8 16 

Gravity 

Abangan 

  (83,5) 

4 8 2 4 0 0 6 12 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari 50 pekerja yang bekerja di 

mesin Gravity 1 sebanyak 10 pekerja (nilai kebisingan 96,9 dBA), tidak ada  

responden (0%) yang mengalami stres kerja berat, 9 responden (18%) responden 

mengalami stres kerja sedang dan 1 responden (2%) mengalami stres kerja ringan. 

Sedangkan di mesin Gravity 2 ada 8 pekerja (nilai kebisingan 96,3 dBA), ada 

sebanyak 2 responden (4%) mengalami stres kerja berat, 2 responden (4%) 

mengalami stres kerja sedang dan 4 responden (8%) mengalami stres kerja ringan. 

Sedangkan 9 pekerja di mesin Gravity 3 (nilai kebisingan 97,2 dBA), ada sebanyak 8 

responden (16%) mengalami stres kerja berat, 1 responden (2%) mengalami stres 

kerja sedang dan tidak ada responden (0%) yang mengalami stres kerja ringan. 

Sedangkan 9 pekerja yang bekerja dengan mesin Gravity 4 (nilai kebisingan 94,5 

dBA), ada sebanyak 1 responden (2%) yang mengalami stres kerja berat, sedangkan 

8 responden (16%) mengalami  stres kerja sedang dan tidak ada responden (0%) 

yang mengalami stres kerja ringan Pada mesin Gravity 5 ada 8 pekerja dengan (nilai 

kebisingan 83,8 dBA), tidak ada  responden (0%)  
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yang mengalami stres kerja berat dan stres kerja sedang serta  8 responden (16%) 

mengalami stres kerja ringan. Sedangkan 6 pekerja yang bekerja dengan mesin 

Gravity Abangan (nilai kebisingan 83,5 dBA), tidak ada responden (0%) yang 

mengalami stres kerja berat, 2 responden (4%) mengalami stres kerja sedang dan 4 

pekerja (8%) mengalami stres kerja ringan. 

4.4.2.1   Uji Kolmogorov-Smirnov 

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan terhadap 

kedua variabel tersebut dapat dilakukan uji statistik data. Pada penelitian ini tabel 

yang digunakan adalah 2xK. Dari hasil uji Chi-Square yang telah dilakukan ternyata 

tidak memenuhi syarat sehingga uji alternatif yang digunakan adalah uji 

Kolmogorov-Smirnov. 

4.4.2.2   Hubungan antara Kebisingan dengan Stres Kerja 

Hasil perhitungan statistik digunakan uji non parametrik Kolmogorov-

Smirnov mengenai hubungan antara kebisingan dengan stres kerja diperoleh nilai 

significancy atau nilai p value sebesar 0,000 (p value < 0,05). yang menunjukkan 

bahwa ada hubungan antara kebisingan dengan stres kerja. Semakin tinggi 

kebisingan atau melebihi NAB yaitu 85 dBA maka semakin tinggi pula stres 

kerjanya. Hasil uji olmogorov-Smirnov (Tabel 4.6). 

Tabel 4.6: Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov 

Test Statistics
a
 

  Stres Kerja 

Most Extreme Differences Absolute .746 

Positive .746 

Negative .000 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.369 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1 Kebisingan  

Kebisingan dapat diartikan bunyi atau suara yang tidak dikehendaki yang 

bersifat mengganggu pendengaran dan bahkan menurunkan daya dengar 

seseorang yang terpapar (Tarwaka, dkk., 2004:38). Kebisingan dapat 

mempengaruhi konsentrasi dan dapat membantu terjadinya kecelakaan. 

Kebisingan yang lebih dari 85 dBA dapat mempengaruhi daya dengar. 

Pencegahan terhadap kebisingan harus dimulai sejak perencanaan mesin dan 

dilanjutkan dengan memasang bahan-bahan yang menyerap kebisingan 

(Suma’mur P.K., 1996:301). 

5.1.1 Mekanisme Terjadinya Kebisingan 

Bunyi atau suara didengar sebagai rangsangan pada sel syaraf pendengar 

dalam telinga oleh gelombang longitudinal yang ditimbulkan getaran dari sumber 

bunyi. Gelombang tersebut merambat melalui media udara atau penghantar 

lainnya, dan manakala bunyi atau suara tersebut tidak dikehendaki karena 

mengganggu atau timbul diluar kemauan orang yang bersangkutan, maka bunyi 

tersebut dinyatakan sebagai kebisingan. 

Berdasarkan data yang diperoleh, tercatat bahwa nilai kebisingan di bagian 

Gravity untuk mesin Gravity 1 nilai kebisingannya (96,9 dBA), mesin Gravity 2 

tingkat kebisingannya (96,3 dBA), mesin Gravity 3 nilai kebisingannya (97,2 

dBA), mesin Gravity 4 nilai kebisingannya (94,5 dBA), mesin Gravity 5 nilai 

kebisingannya (83,8 dBA), dan mesin Gravity abangan nilai kebisingannya (83,5 
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dBA). Secara teoritis, tingkat kebisingan di bagian Gravity dari 6 mesin yang 

digunakan terdapat  4 mesin yang melampaui Nilai Ambang Batas (NAB) yaitu 

melebihi 85 dBA, dengan kondisi yang seperti itu dapat menimbulkan kebisingan 

sehingga rasa kurang nyaman dialami oleh pekerja pada saat menjalankan 

pekerjaannya. Selama bekerja para pekerja tidak ada yang memakai alat  

pelindung telinga (APT) berupa ear plug maupun ear muff, sehingga 

memungkinkan pekerja mengalami gangguan pada saat bekerja. 

5.2 Stres Kerja 

Stres sebenarnya merupakan suatu bentuk tanggapan seseorang, baik 

secara fisik maupun mental, terhadap suatu perubahan di lingkungan yang 

dirasakan mengganggu dan mengakibatkan dirinya terancam (Pandji Anoraga, 

2006:108). 

Stres kerja adalah segala rangsangan atau aksi dari tubuh manusia baik 

yang berasal dari luar maupun dari dalam tubuh itu sendiri. Stres dapat 

menimbulkan bermacam-macam efek yang merugikan mulai dari menurunnya 

kesehatan sampai pada dideritanya suatu penyakit ( Tarwaka, dkk., 2004:145). 

Menurut Anies (2005:141), menyatakan bahwa stres kerja yang dialami oleh 

seseorang dapat terjadi karena adanya faktor lingkungan kerja misalnya 

kebisingan. Dari hasil penelitian yang dilakukan di PT. Dua Kelinci bagian 

Gravity pada 50 responden, didapat responden yang mengalami stres kerja tinggi 

sebanyak 12 responden dengan prosentase 24%, sedangkan sebanyak 22 

responden mengalami stres kerja sedang dengan prosentase 44% dan sebanyak 16 

responden mengalami stres kerja ringan dengan prosentase 32%. 
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Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa pekerja di bagian Gravity 

sebagian besar responden mengalami stres kerja sedang yaitu sebanyak 22 

responden. Hal  ini menunjukkan bahwa pekerja bagian Gravity PT. Dua Kelinci 

sering terpapar kebisingan yang berasal dari mesin produksi yang digunakan 

setiap harinya sebesar 83,5-96,9 dBA. Menurut Pandji Anoraga (2005:113), suara 

bising mempunyai kemungkinan sebagai penyebab stres. 

5.2.1 Mekanisme Terjadinya Stres Kerja 

Suara bising didengar sebagai rangsangan pada sel syaraf pendengar 

dalam telinga yang ditimbulkan getaran dari sumber bising (mesin produksi). 

Gelombang tersebut merambat melalui udara atau penghantar lainnya, 

mengaktifkan sistem syaraf simpatis dan pusat hormonal di otak (hipotalamus) 

seperti kotekolamin, epinefrin, norepinefrine, glukokortikoid, kortisol (hormon 

stres) dan kortison. Sistem Hipotalamus-Pituitary-Adrenal (HPA) merupakan 

bagian penting dalam sistem neuroendokrin yang berhubungan dengan terjadinya 

stres, hormon adrenal berasal dari medula adrenal sedangkan kortikostreroid 

dihasilkan oleh korteks adrenal. Kelebihan hormon kortisol bisa merusak fungsi 

di bagian prefrontal korteks yaitu pusat emosional. Daerah ini juga berfungsi 

mengatur fungsi perencanaan, penalaran dan pengendalian rangsangan atau 

impuls. Hipotalamus akan merangsang hipofisis, kemudian hipofisis akan 

merangsang saraf simpatis. Pada waktu sumber stres (stressor) berhasil 

diidentifikasi, otak akan mengirimkan pesan yang bersifat biokimia kepada semua 

sistem dalam tubuh. Akibatnya, pernafasan akan meningkat, tekanan darah nqik, 

otot menjadi tegang, dan timbul gejala fisiologis lainnya. individu hanya 



53 

 

mempunyai sumber energi yang terbatas, dan keterbatasan kemampuan untuk 

menghadapi stressor sehingga individu tersebut menjadi stres (Siti Nuzulia, 

2010:24). 

5.3    Hubungan antara Kebisingan dengan Stres Kerja pada Pekerja Bagian 

Gravity PT. Dua Kelinci. 

Di tempat kerja, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

lingkungan kerja seperti faktor fisik, faktor kimia, faktor biologis dan faktor 

psikologis. Semua faktor tersebut dapat menimbulkan gangguan terhadap suasana 

kerja dan berpengaruh terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (Tarwaka, dkk., 

2004:33).   

Lingkungan kerja merupakan salah satu sumber utama bahaya potensial 

kesehatan kerja. Salah satu dari faktor yang terdapat dalam lingkungan kerja 

adalah kebisingan. Kebisingan di tempat kerja seringkali merupakan problem 

tersendiri bagi tenaga kerja, umumnya berasal dari mesin kerja. Sayangnya, 

banyak tenaga kerja yang telah terbiasa dengan kebisingan tersebut, meskipun 

tidak mengeluh gangguan kesehatan tetap terjadi, sedangkan efek kebisingan 

terhadap kesehatan tergantung pada intensitasnya (Anies, 2005:91). Kebisingan 

dapat menimbulkan efek berupa gangguan fisiologis, psikologis dan gangguan 

patologis organis, salah satu contoh gangguan psikologis yang diakibatkan oleh 

kebisingan adalah stres kerja (Depkes RI, 2003:36).  

5.3.1 Mekanisme Hubungan antara  Kebisingan dengan Terjadinya Stres Kerja 

 Stres merupakan kondisi yang dihasilkan ketika seseorang berinteraksi 

dengan lingkungannya yang kemudian merasakan suatu pertentangan, apakah itu 



54 

 

riil ataupun tidak, antara tuntutan situasi dan sumber daya sistem biologis, 

psikologis dan sosial. Dalam terminologi medis, stres akan mengganggu sistem 

homeostasis tubuh yang berakibat terhadap gejala fisik dan psikologis.  

 Ketika tubuh mendapatkan tekanan dari stressor berupa suara bising tubuh 

bereaksi secara emosi dan fisis untuk mempertahankan kondisi fisis yang optimal 

reaksi ini disebut General Adaptation Syndrome (GAS). Respon tubuh terhadap 

perubahan tersebut yang disebut GAS terdiri dari 3 fase yaitu: 

5.3.1.1   Fase Waspada (Reaksi Peringatan) 

 Respons Fight or flight (respons tahap awal) tubuh kita bila bereaksi 

terhadap stres yaitu akan mengaktifkan sistem syaraf simpatis dan pusat hormonal 

di otak (hipotalamus) seperti kotekolamin, epinefrin, norepinefrine, 

glukokortikoid, kortisol (hormon stres) dan kortison. Sistem Hipotalamus-

Pituitary-Adrenal (HPA) merupakan bagian penting dalam sistem neuroendokrin 

yang berhubungan dengan terjadinya stres, hormon adrenal berasal dari medula 

adrenal sedangkan kortikostreroid dihasilkan oleh korteks adrenal. Kelebihan 

hormon kortisol bisa merusak fungsi di bagian prefrontal korteks yaitu pusat 

emosional. Daerah ini juga berfungsi mengatur fungsi perencanaan, penalaran dan 

pengendalian rangsangan atau impuls. Hipotalamus akan merangsang hipofisis, 

kemudian hipofisis akan merangsang saraf simpatis yang mempersarafi: 

1. Medula adrenal yang akan melepaskan norepinefrin, epinefrin dan kortisol, 

Kortisol yang dikeluarkan oleh korteks adrenal karena perangsangan 

hipotalamus, menyebabkan rangsangan susunan syaraf pusat otak sehingga 

tubuh menjadi waspada dan menjadi sulit tidur (insomnia). Kortisol 
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merangsang sekresi asam lambung yang dapat merusak mukosa lambung 

serta menurunkan daya tahan tubuh; 

2. Mata menyebabkan dilatasi pupil; 

3. Kelenjar air mata dengan peningkatan sekresi; 

4. Sistem pernafasan dengan dilatasi bronkiolus dan peningkatan pernafasan; 

5. Sistem Kardiovaskular (jantung) dengan peningkatan kekuatan kontraksi 

jantung, peningkatan frekuensi denyut jantung, aliran darah ke jantung, otak, 

dan ototpun meningkat sehingga tekanan darah ikut meningkat; 

6. Sistem Gastrointestinal (lambung dan usus), motilitas lambung dan usus yang 

berkurang, kontraksi sfingter yang menurun; 

7. Hati, peningkatan pemecahan cadangan karbohidrat dalam bentuk glikogen 

(glikogenolisis) dan peningkatan kerja glukoneogenesis, penurunan sintesa 

glikogen sehingga gula darah akan meningkat di dalam darah; 

8. Sistem Kemih terjadi peningkatan motilitas ureter, kontraksi otot kandung 

kemih, relaksasi sfingter; 

9. Kelenjar keringat, peningkatan sekresi; 

10. Sel lemak, terjadi pemecahan cadangan lemak (lipolisis); 

5.3.1.2 The Stage of Resistance (Reaksi Pertahanan) 

 Reaksi terhadap stressor sudah melampaui batas kemampuan tubuh, 

sehingga timbul gejala psikis dan somatik. Individu berusaha mencoba berbagai 

macam mekanisme penanggulangan psikologis dan pemecahan masalah serta 

mengatur strategi untuk mengatur stressor, tubuh akan berusaha mengimbangi 

proses fisiologis yang terjadi pada fase waspada, sedapat mungkin bisa kembali 
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normal, bila proses fisiologis ini telah teratasi maka gejala stres akan turun, namun  

apabila tidak terkendali maka proses adaptasi tubuh akan melemah dan individu 

tidak akan sembuh. 

5.3.1.3  Fase Kelelahan 

 Pada fase ini timbul gejala penyesuaian seperti sakit kepala, gangguan 

mental, penyakit arteri koroner, hipertensi, dispepsia (keluhan pada 

gastrointestinal), depresi, ansietas, frigiditas, impotensia (Liza, 2008:13). 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 50 responden bagian 

Gravity PT. Dua Kelinci, akibat faktor lingkungan yang kurang nyaman yaitu 

suara mesin produksi yang bising melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) ternyata 

berhubungan kuat dengan stres pada pekerja yang bekerja di bagian Gravity, 

dibuktikan dengan 12 responden yang mengalami stres kerja tinggi. Serta 

berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov antara variabel bebas yaitu kebisingan 

dengan variabel terikat stres kerja diperoleh p value sebesar 0,000 dapat 

dinyatakan bahwa ada hubungan yang bermakna antara kebisingan dengan stres 

kerja pada pekerja bagian Gravity PT. Dua Kelinci.  

5.4 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini 

yaitu: 

1. Sulitnya responden untuk diajak kerjasama pada saat penelitian, terutama 

pada saat pengisian kuesioner yang mengakibatkan data yang diperoleh 

menjadi rancu. 
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2. Waktu yang diberikan untuk penelitian khususnya pengisian kuesioner 

terbatas yaitu pada saat jam istirahat, sehingga memungkinkan pekerja 

tergesa-gesa untuk menjawab pertanyaan dan ingin segera menyelesaikan 

semua pertanyaan agar cepat beristirahat. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan: 

“Ada hubungan antara kebisingan dengan stres kerja pada pekerja bagian 

Gravity PT. Dua Kelinci dengan p value 0,000”. 

6.2 Saran 

Berdasarkan pada simpulan hasil penelitian adapun saran kepada PT. Dua 

Kelinci antara lain: 

6.2.1 Untuk Peneliti Selanjutnya 

 Perlu adanya penelitian lebih lanjut dengan jenis desain penelitian dan 

variabel  yang berbeda. 

6.2.2 Untuk Bagian Gravity 

1.   Melakukan monitoring lingkungan kerja (kebisingan) secara rutin. 

2.  Melakukan pengendalian bahaya pada mesin atau sumber bising dengan cara: 

perawatan mesin, isolasi, memberikan peredam bunyi. 

3. Melakukan pengendalian administratif dengan rotasi pekerja, mutasi, 

penyediaan Ear Plug, pendistribusian Ear Plug secara rutin, dan pemakaian 

Ear Plug. 

4.   Memberikan pelatihan kepada pekerja dalam mengatasi  kebisingan dan stres 

kerja di lingkungan kerja. 

5.   Melakukan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan antara 6-12 bulan sekali. 

6. Memberikan sanksi kepada pekerja yang tidak mengenakan Ear Plug.
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Lampiran 1 

DAFTAR IDENTITAS RESPONDEN 

No. 
Nama  

Responden 
Jenis Kelamin Usia Masa Kerja 

1. Harianto Laki- laki 26 Tahun 8   Tahun  

2. Supono Laki- laki 33 Tahun 8   Tahun 

3. Suyanto Laki- laki 32 Tahun 6   Tahun 

4. Sugito Laki- laki 39 Tahun 12 Tahun 

5. Kahar Laki- laki 35 Tahun 8   Tahun 

6. Suparni Perempuan 40 Tahun 14 Tahun 

7. Sunarman Laki- laki 33 Tahun 7   Tahun 

8. Kurdiyanto Laki- laki 40 Tahun 6   Tahun 

9. Karmini Perempuan 40 Tahun 6   Tahun 

10. Srikati Perempuan 31 Tahun 4   Tahun 

11. Sudarmono Laki- laki 32 Tahun 7   Tahun 

12 Alex Asyaroh Laki- laki 39 Tahun 17 Tahun 

13. Ngadimin Laki- laki 31 Tahun 7   Tahun 

14. Sutopo Laki- laki 40 Tahun 20 Tahun 

15. Slamet pujianto  Laki- laki 34 Tahun 7   Tahun 

16. Muntari  Perempuan 40 Tahun 15 Tahun  

17. Busro Laki- laki 40 Tahun 9   Tahun 

18. Umar said Laki- laki 22 Tahun 2   Tahun 

19. Rumiati Perempuan 33 Tahun 18 Tahun 

20. Sumarsih Perempuan 40 Tahun 17 Tahun 

21 Sutrami Perempuan 40 Tahun 21 Tahun 

22. Kusdiningsih Perempuan 40 Tahun 20 Tahun 

23. Rastam Laki- laki 40 Tahun 7   Tahun 

24. M. Saiful Anam Laki- laki 22 Tahun 4   Tahun 

25. Nuryanto Laki- laki 33 Tahun 6   Tahun 

26. Sulasih Perempuan 36 Tahun 13 Tahun 

27. Sumiyati Perempuan 38 Tahun 14 Tahun 

28. Suminah Perempuan 37 Tahun 12 Tahun 

29. Sukarti Perempuan 40 Tahun 19 Tahun 

30. Ngatini Perempuan 35 Tahun 13 Tahun 

31. Sumarni Perempuan 38 Tahun 20 Tahun 

32. Budiono Laki- laki 29 Tahun 5   Tahun 

33. Yohan Prasetyo Laki- laki 29 Tahun 6   Tahun 

34. Widodo Laki- laki 29 Tahun 7   Tahun 

35. Kusnan Laki- laki 39 Tahun 10 Tahun 

36. Mintono Laki- laki 33 Tahun 8   Tahun 

37. Sutriman Laki- laki 40 Tahun  9   Tahun 
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Lanjutan (lampiran 1) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

38. Suci utami Perempuan 29 Tahun 2   Tahun 

39. Kundori Perempuan 28 Tahun 4   Tahun 

40. Biyanto Laki- laki 37 Tahun 5   Tahun 

41. Kaswati Perempuan 35 Tahun 12 Tahun 

42. Fiman Topang Laki- laki 38 Tahun 6   Tahun 

43. Radi  Laki- laki 40 Tahun 17 Tahun 

44. Sri wahyuningsih Perempuan 28 Tahun 6   Tahun 

45. Setya Kawan Laki- laki 31 Tahun 7   Tahun 

46. Rohman Laki- laki 32 Tahun 4   Tahun 

47. Suparmo Laki- laki 34 Tahun 6   Tahun 

48. Edi purwanto Laki- laki 40 Tahun 7   Tahun 

49. Jumain Laki-laki 32 Tahun 4   Tahun 

50. Suharno Laki-laki 27 tahun 5   Tahun 
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Lampiran 2 

 

 

No. Responden : 

Nama   : 

Umur   : 

Masa Kerja  : 

 

PETUNJUK: 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan cara memberi tanda 

silang (X) pada salah satu pilihan jawaban yang sesuai dengan yang anda 

alami dalam sebulan terakhir saat bekerja atau setelah bekerja, dengan 

alternatif jawaban yaitu:    

Tidak Pernah    : Jika dalam sebulan terakhir tidak pernah mengalami gejala 

yang ada di pertanyaan 

Kadang-kadang   : Jika dalam sebulan terakhir kadang-kadang mengalami gejala 

yang ada di pertanyaan 

Sering                 : Jika dalam sebulan terakhir sering  mengalami gejala yang ada 

di pertanyaan 

Selalu                 : Jika dalam sebulan terakhir selalu  mengalami gejala yang ada 

di pertanyaan 

 

Keterangan: 

TP           : Tidak Pernah 

KDNG2  : Kadang-Kadang 

SR           : Sering 

SL           : Selalu 

KUESIONER STRES KERJA PADA PEKERJA BAGIAN  

GRAVITY  PT. DUA KELINCI   

TAHUN 2013 
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Lanjutan (lampiran 2) 

No. Pertanyaan TP KDNG2 SR SL 

1. Saya mengalami sakit kepala saat bekerja     

2. Saya merasa mulut dan kerongkongan 

kering selama melakukan pekerjaan 

    

3. Saya merasa lelah seluruh badan sebelum 

melakukan suatu pekerjaan 

    

4. Telapak tangan saya berkeringat selama 

melakukan pekerjaan 

    

5. Nafsu makan saya berubah ketika 

menghadapi masalah 

    

6. Saya menjadi susah tidur ketika menghadapi 

suatu masalah 

    

7. Nafas saya menjadi cepat saat ada kesalahan 

saat saya bekerja 

    

8. Bila bekerja terlalu lama leher saya menjadi 

kaku 

    

9. Saya sering absen selama saya bekerja     

10. Saya merasa bingung bila tidak mampu 

melakukan pekerjaan yang kurang sesuai 

dengan kemampuan 

    

11. Saya sulit berkonsentrasi dalam bekerja saat 

sedang mengalami banyak pikiran 

    

12. Saya merasa cemas bila pekerjaan belum 

terselesaikan 

    

13. Saya mudah melakukan kesalahan yang 

membuat pekerjaan saya tidak selesai pada 

waktunya 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

14. Saya tidak nyaman bekerja bila terdengar 

suara bising dari alat-alat kerja 

 

    

15. Teman kerja saya membuat saya merasa 

tidak nyaman atau tidak cocok 

    

16. Saya merasa tersinggung bila pendapat saya 

diabaikan oleh teman sekerja 

    

17. Pekerjaan dan tugas saya terasa 

membosankan 

    

18. Saya menjadi malas bekerja bila teringat 

gaji yang tidak mencukupi 

    

19. Saya merasa putus asa sudah lama bekerja 

tidak mengalami peningkatan posisi 

    

20. Tugas yang menantang membuat saya 

menjadi semangat bekerja 

    

21. Saya merasa tidak puas dengan posisi kerja 

yang saya peroleh saat ini 

    

22. Saya tidak punya kesempatan untuk lebih 

maju dalam melakukan pekerjaan dengan 

baik 

    

23. Dalam bekerja saya selalu dikejar waktu 

untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik 

    

24. Gairah kerja saya menurun  bila hasil 

pekerjaan tidak dihargai oleh perusahaan 

    

25. Atasan saya adalah tipe atasan yang 

memperhatikan karyawannya. 

    

26. Kemajuan perusahaan membuat saya 

perrcaya diri dengan pekerjaan yang saya 

tekuni 

    

Lanjutan (Lampiran 2) 

 

 

 

Lanjutan (Lampiran 2) 
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Lanjutan (Lampiran 2) 

 

Cara Penilaian Kuesioner 

1. Pertanyaan Positif (No. 20, 25, 26)                 2. Pertanyaan Negatif  

Tidak Pernah      : 4                                               Tidak Pernah    : 1              

Kadang-kadang   : 3                                               Kadang- Kadang    : 2 

Sering             : 2                                               Sering                : 3  

Selalu             : 1                                               Selalu                : 4                

 

Kriteria : 

1. Stres Rendah : Jika X < 52 

2. Stres Sedang  : Jika 52 ≤ X ≤ 78 

3. Stres Tinggi   : Jika X > 78 
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Lampiran  3 

 

        HASIL  PENGUKURAN KEBISINGAN BAGIAN GRAVITY  

        BULAN JANUARI  PT. DUA KELINCI PATI  TAHUN 2013 

No. Bagian 

Indikator 

Fisik 

Lingkungan 

Pengukuran 

Ket NAB 
Waktu Hasil 

Rata-

rata 

 

1. 

 

Mesin 

Gravity 1 

 

Kebisingan 

 

18 

januari 

2013 

97,6 dB  

96,9 

dB 

 

Di atas 

NAB 

 

85 dB 98,7 dB 

99,0 dB 

92,6 dB 

98,6 dB 

95,1 dB 

2. Mesin 

Gravity 2 

Kebisingan 18 

januari 

2013 

94,7 dB 96,3 

dB 

Di atas 

NAB 

85 dB 

94,9 dB 

99,2 dB 

97,4 dB 

96,6 dB 

95,3 dB 

3. Mesin 

Gravity 3 

Kebisingan 18 

januari 

2013 

94,7 dB 97,2 

dB 

Di atas 

NAB 

85 dB 

97,9 dB 

99,0 dB 

98,8 dB 

96,4 dB 

96,4 dB 

4. Mesin 

Gravity 4 

Kebisingan 18 

januari 

2013 

95,9 dB 94,5 

dB 

Di atas 

NAB 

85 dB 

97,7 dB 

93,3 dB 

94,1 dB 

93,6 dB 

92,4 dB 

5. Mesin 

Gravity 5 

Kebisingan 

 

18 

januari 

2013 

86,6 dB 83,8 

dB 

Di bawah 

NAB 

85 dB 

84,3 dB 

82,1 dB 

83,1 dB 

85,3 dB 

81,6 dB 

6. Mesin 

Gravity 

Abangan 

Kebisingan 

 

18 

januari 

2013 

88,7 dB 83,5

dB 

 

Di bawah 

NAB 

85 dB 

85,6 dB 

83,1 dB 

82,3 dB 

80,3 dB 

81,4 dB 
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4 
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Lampiran 5 

   

HASIL UJI STATISTIK 

 

1. Analisis Univariat 

1.1 Usia Responden 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 18-24 tahun 2 4.0 4.0 4.0 

25-31 tahun 11 22.0 22.0 26.0 

32-40 tahun 37 74.0 74.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

1.2 Masa Kerja Responden 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Baru 10 20.0 20.0 20.0 

Sedang 22 44.0 44.0 64.0 

Lama 18 36.0 36.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

1.3 Status Kesehatan  

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sehat 50 100.0 100.0 100.0 

 

1.4 Kebisingan 

 

Kebisingan 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Bising 36 100.0% 0 .0% 36 100.0% 

Tidak Bising 14 100.0% 0 .0% 14 100.0% 
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Lanjutan (lampiran 5) 

1.5 Stres Kerja 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Stres Tinggi 12 24.0 24.0 24.0 

Stres Sedang 22 44.0 44.0 68.0 

Stres Rendah 16 32.0 32.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

2. Analisis Bivariat 

2.1 Hubungan antara kebisingan dengan stres kerja 

2.2.1 Uji Chi-Square 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Kebisingan * Stres Kerja 50 100.0% 0 .0% 50 100.0% 

 

Kebisingan * Stres Kerja Crosstabulation 

   Stres Kerja 

Total 

   Stres 

Tinggi Stres Sedang 

Stres 

Rendah 

Kebisingan Bising Count 12 20 4 36 

Expected 

Count 
8.6 15.8 11.5 36.0 

Tidak 

Bising 

Count 0 2 12 14 

Expected 

Count 
3.4 6.2 4.5 14.0 

Total Count 12 22 16 50 

Expected 

Count 
12.0 22.0 16.0 50.0 

 

 



72 
 

 

Lanjutan (Lampiran 5) 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 26.100
a
 2 .000 

Likelihood Ratio 27.897 2 .000 

Linear-by-Linear Association 20.789 1 .000 

    

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,36. 

Uji Chi-Square tidak memenuhi syarat, sehingga digunakan uji alternatif 

Kolmogorov-Smirnov tabel 2Xk. 

 

2.2.2 Uji Kolmogorov-Smirnov 

Frequencies 

 Kebisingan N 

Stres Kerja Bising 36 

Tidak Bising 14 

Total 50 

 

Test Statistics
a
 

  Stres Kerja 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .746 

Positive .746 

Negative .000 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.369 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Grouping Variable: Kebisingan  

 

Pada uji Kolmogorov-Smirnov didapatkan nilai p (0,000)  < 0,05, yang 

berarti Ho ditolak sehingga ada hubungan antara kebisingan dengan stres kerja. 

 



73 
 

 

Lampiran 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran  7 
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Lampiran 7
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Lampiran  8
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Lampiran  9 

 

Yth.  Direktur PT. Dua Kelinci 
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Lampiran 10



78 
 

 

Lampiran 11 
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Lampiran 12 

 

 

Pengukuran dan pencatatan nilai kebisingan 

 

Pengisian kuesioner stres kerja oleh responden 
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Lanjutan (lampiran 12) 

 

 
Membacakan pertanyaan kepada responden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Mendampingi responden untuk pengisian kuesioner 


