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ABSTRAK 

 

Suksmono. 

Hubungan antara Intensitas Kebisingan dan Iklim Kerja dengan Stres Kerja 

pada Pekerja di Bagian Produksi PT. Nusantara Building Industries (NBI), 

XV +    halaman +    tabel +    gambar +    lampiran  

 

 Perkembangan industri yang disertai persaingan dan tuntutan 

profesionalitas yang semakin tinggi menimbulkan banyak tekanan yang harus 

dihadapi pekerja di dalam melakukan pekerjaan. Kondisi fisik lingkungan kerja 

merupakan salah satu faktor yang dapat memberikan tekanan atau beban 

tambahan pada pekerja apabila melebihi dari kapasitas pekerja itu sendiri. 

Tekanan yang timbul dan berlangsung secara terus menerus berpotensi 

menimbulkan kecemasan. Dampak merugikan akibat kecemasan yang sering 

dirasakan oleh para pekerja yaitu stres kerja. Tujuan dari penelitian ini untuk 

mengetahui hubungan antara intensitas kebisingan dan iklim kerja dengan stres 

kerja pada pekerja di bagian produksi PT. Nusantara Building Industries (NBI). 

 Penelitian ini merupakan penelitian survei analitik dengan pendekatan 

cross sectional. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pekerja di bagian 

produksi PT. NBI dalam   shift yang berjumlah     orang. Sedangkan sampel 

penelitian berjumlah    orang diambil dengan menggunakan teknik purposive 

sampling. Instrumen yang digunakan adalah sound level meter, questemp dan 

kuesioner. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat (menggunakan uji 

pearson product moment dan rank spearman dengan α =     ) 

 Kesimpulan dari penelitian ini yaitu ada hubungan antara intensitas 

kebisingan dengan stres kerja dengan nilai sig (ρ value) sebesar       < α      

dan ada hubungan antara iklim kerja dengan stres kerja dengan nilai sig (ρ value) 

sebesar       < α     . 

 Saran yang diberikan untuk pekerja yaitu seharusnya memiliki 

kedisiplinan dan kesadaran untuk selalu menggunakan alat pelindung diri saat 

bekerja sekaligus memperhatian cara penggunaannya yang benar. Untuk 

perusahaan sebaiknya selalu menyediakan serta mencukupi kebutuhan alat 

pelindung diri bagi pekerja sekaligus memperhatikan kontinuitas distribusinya, 

selain itu memberikan teguran maupun sanksi bagi pekerja yang tidak 

menggunakan alat pelindung diri saat bekerja. Apabila akan melakukan penelitian 

serupa, sebaiknya menggunakan desain penelitian yang lain sehingga hasilnya 

dapat dijadikan penguat atau pembanding terhadap penelitian-penelitian 

sebelumnya. 

 

Kata Kunci  : Intensitas Kebisingan, Iklim Kerja, Stres Kerja  

Kepustakaan:    (    -    ) 



iii 

 

Public Health Department 

Sport Science Faculty 

Semarang State University 

February      

 

                                                                                       

ABSTRACT 

 

Suksmono. 

The Relationship Between Intensity of Noise And Climate in the Work Place 

with Work Stress among Production Worker in PT. Nusantara Building 

Industries (NBI), 

XV +    pages +    tables +    figures +    appendices 

 

 Industrial developments and competitive with the higher demands of 

professionalism that raises a lot of pressure that must be faced by workers in 

doing the work. The physical condition of the work environment is one factor that 

can exert pressure or extra burden on workers when the excess of the capacity of 

the workers themselves. The pressure rise and continues over potentially cause 

anxiety. Adverse impacts due to the anxiety often felt by the workers that work 

stress. The purpose of this research was to determine the relationship between the 

intensity of noise and climate in the work place with work stress on workers in the 

production of PT. Nusantara Building Industries (NBI). 

 This study is an analytic survey with cross sectional approach. The 

population in this research that all workers in the production of PT. NBI in one 

shift by     people. The total sample is    people were taken by purposive 

sampling technique. The instrument used is the sound level meter, questemp and 

questionnaires. Data analysis was performed by univariate and bivariate analysis 

(using Pearson product moment test and Spearman rank with α =     ) 

 The conclusion from this research that there is a relationship between the 

intensity of noise with work stress with sig (ρ value) of       < α      and there is 

a relationship between work climate with work stress with sig (ρ value) for       

< α      . 

 The advice for the workers should be discipline and aware to use personal 

protective equipment during the work correctly. For companies should always 

provide and meet the needs of personal protective equipment for workers as well 

as pay attention to the continuity of the distribution, in addition giving the 

punishment for workers who did not use personal protective equipment while 

working. When will conduct similar research, preferably using a different study 

design so that it can be componed with previous studies. 

 

 

Key words : Intensity of Noise, Climate in the Work place, Work Stress 

Literature :    (    -    ) 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO : 

Salah Satu penemuan terbesar umat manusia adalah bahwa mereka bisa 

melakukan hal-hal yang sebelumnya mereka sangka tidak bisa dilakukan (Henry 

Ford). 

 

Tidak ada jaminan kesuksesan, namun tidak mencobanya adalah jaminan 

kegagalan (Bill Clinton). 

 

Kegagalan hanya situasi tak terduga yang menuntut transformasi dalam makna 

positif. Ingat, Amerika Serikat merupakan hasil dari kegagalan total sebab 

sebenarnya Columbus ingin mencari jalan ke Asia (Eugenio Barba). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

     Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan industri yang disertai persaingan dan tuntutan 

profesionalitas yang semakin tinggi menimbulkan banyak tekanan yang harus 

dihadapi pekerja di dalam melakukan pekerjaan. Selain tekanan yang berasal dari 

dalam diri sendiri juga berasal dari lingkungan kerja. Kondisi fisik lingkungan 

kerja merupakan salah satu faktor yang dapat memberikan tekanan atau beban 

tambahan pada pekerja apabila melebihi dari kapasitas pekerja itu sendiri. 

Tekanan yang timbul dan berlangsung secara terus menerus berpotensi 

menimbulkan kecemasan. Dampak merugikan akibat kecemasan yang sering 

dirasakan oleh para pekerja yaitu stres kerja (Siti Nurhendar,       ).  

 PT. Nusantara Building Industries (NBI) merupakan salah satu perusahaan 

swasta nasional yang bergerak dibidang Industri Building Material. Perusahaan 

yang berada di Kabupaten Demak ini memproduksi produk bahan bangunan 

berupa lembaran fiber semen bergelombang simetris dan lembaran rata calsium 

silikat.   

 Terdapat beberapa tahap dalam proses produksinya, yaitu preparation 

process adalah proses persiapan dan pencampuran berbagai bahan baku ke dalam 

mixer, forming sheet manufacturing process adalah proses pencetakan lembaran-

lembaran basah di forming sheet, stacking process adalah proses pembentukan 

produk di atas cetakan dan kemudian ditumpuk pada palet besi, destacking 



  
 

 

process adalah proses pemindahan produk dari palet besi ke palet kayu untuk 

selanjutnya dikeringkan, autoclave process adalah proses pengeringan produk di 

dalam autoclave, finishing line adalah proses akhir dan penyesuaian produk 

terhadap kebutuhan dan untuk produk-produk yang rusak diolah lagi di dalam 

mesin hard waste grinding. Sebagian besar dari proses produksi sudah dijalankan 

secara otomatis namun proses masih terbuka sehingga` pekerja masih bisa kontak 

dengan mesin, untuk itu pekerja dituntut untuk konsentrasi dan berkoordinasi 

dengan baik antar sesama pekerja untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan 

seperti kecelakaan kerja. 

 Dari berbagai proses, pekerja berada dalam lingkungan fisik yang 

berpotensi menimbulkan gangguan dalam bekerja maupun gangguan kesehatan, 

antara lain terpapar debu dari bahan baku, terpapar bising dari berbagai mesin 

yang digunakan serta iklim kerja yang panas. Tetapi untuk paparan debu, pihak 

perusahaan sudah memberikan APD dan melakukan pengendalian dengan cara 

pendistribusian bahan baku melalui pipa-pipa untuk meminimalkan paparan, 

sedangkan untuk intensitas kebisingan dan iklim kerja belum dilakukan 

penanggulangan secara efektif, hanya earplug untuk meminimalisir paparan 

bising. Mesin-mesin kerja yang menjadi sumber bising dan panas antara lain 

genset, compressor, ballmil, forming sheet, destaking, hard waste grinding, roll 

press plat machine, boyler dan autoclave. 

 Kebisingan merupakan suara atau bunyi yang tidak dikehendaki, maka dari 

itu kebisingan akan menyebabkan gangguan bagi siapa saja yang bekerja pada 

lingkungan bising tersebut (Suma’mur          ). Sedangkan iklim kerja 



  
 

 

merupakan kombinasi dari suhu udara, kelembaban udara, kecepatan gerakan 

udara  dan panas radiasi di suatu tempat kerja (Suma’mur          ). Pekerja 

yang berada di lingkungan kerja yang panas harus menanggung panas badan yang 

terbentuk sebagai hasil aktifitas kerja fisik, di samping itu juga mendapat beban 

tambahan berupa panas yang ditimbulkan oleh proses kerjanya. Dari beberapa 

penelitian ditemukan bahwa tingginya suhu di tempat kerja mempengaruhi 

banyaknya kejadian kecelakaan kerja, misalnya yang terjadi di perusahaan 

tambang dengan suhu   
o
F atau     

o
C ke atas dilaporkan mengalami kecelakaan 

kerja tiga kali lebih besar dibandingkan perusahaan-perusahaan yang memiliki 

suhu di bawahnya. Hal ini dimungkinkan karena para pekerja menjadi malas, 

kurang konsentrasi, tidak senang dan acuh tak acuh terhadap pekerjaannya (Tulus 

Winarsunu,        ). 

 Dari hasil pengukuran kebisingan yang dilakukan oleh Hiperkes Provinsi 

Jawa Tengah di PT. NBI pada bulan Februari     , diperoleh hasil yaitu lokasi 

antara FS  dan FS  sebesar      dBA, destaking FS  dan FS  sebesar      dBA, 

destaking FS  dan FS  sebesar      dBA, dan antara FS  dan FS  sebesar      

dBA. Sedangkan hasil pengukuran iklim kerja yaitu lokasi antara FS  dan FS  

sebesar     
o
C, antara FS  dan FS  sebesar     

o
C, antara autoclave FS  dan FS  

sebesar     
o
C dan FS  sebesar     

o
C. Berdasarkan Permenakertrans No. 

  /MEN/X/     tentang NAB faktor fisik dan kimia di tempat kerja, Nilai 

Ambang Batas (NAB) kebisingan yaitu    dBA, sedangkan NAB iklim kerja 

dengan kategori beban kerja sedang dan waktu kerja    -     yaitu    
o
C, 

maka dari semua lokasi yang diukur baik kebisingan maupun iklim kerja sudah 



  
 

 

melebihi NAB, sehingga lingkungan kerja menjadi tidak nyaman dan berpotensi 

menyebabkan berbagai gangguan kerja serta kesehatan pada pekerja salah satunya 

yaitu gangguan psikologis berupa stres kerja yang secara otomatis akan 

menurunkan produktivitas kerja. 

 Stres merupakan respon adaptif terhadap ketidaksesuaian antara 

kemampuan individu dengan tuntutan situasi eksternal (Tulus Winarsunu,      : 

  ). Menurut National Institute for Occupational Safety and Health, lebih dari 

setengah pekerja di Amerika melihat stres kerja sebagai permasalahan besar 

dalam kehidupan mereka, persentase ini meningkat dua kali lipat di banding awal 

    .  Jumlah orang yang menderita sakit karena stres meningkat tiga kali lipat 

antara     -    . The American Institute of Stress memperkirakan bahwa stres 

dan sakit yang disebabkannya, membuat dunia usaha di Amerika mengalami 

kerugian sebesar     miliar dolar pertahun. Komunitas Eropa secara resmi 

menyatakan bahwa stres merupakan permasalahan kesehatan yang terkait 

pekerjaan terbesar kedua yang dihadapi oleh para pekerja di Eropa (Stephen P. 

Robbins dan Timothy A. Judge,         ).     

 Menurut Grandjean (    ) salah satu kondisi yang bisa menjadi stressor di 

lingkungan kerja yaitu physical environmental problem yang meliputi antara lain 

kebisingan dan suhu di tempat kerja (Tulus Winarsunu,        ). Hal ini juga 

dibenarkan oleh penelitian Soewondo (    ) yang mengidentifikasi sumber stres 

pada     karyawan di perusahaan minyak swasta, hasilnya sumber stres dapat 

berasal dari keadaan tempat kerja seperti ruangan kerja terlalu panas atau dingin, 

ruangan sempit, bising dan kurang penerangan (Sutarto Wijono,         ). 



  
 

 

 Jex dan Beehr seperti dikutip Spector (    ) mengelompokkan reaksi-

reaksi yang muncul akibat adanya stressor yaitu berupa reaksi psikologis, fisik, 

dan perilaku. Reaksi psikologis berhubungan dengan respon-respon emosional 

seperti kecemasan, marah, ketidakpuasan kerja, mudah marah/jengkel, gelisah, 

susah tidur, tidak semangat, bangun pagi tidak segar dan merasa frustasi. Reaksi 

fisik meliputi simptom-simptom seperti sakit kepala, sakit perut, jantung dan 

pusing. Reaksi perilaku adalah respon terhadap stres kerja yang berupa 

kecelakaan, pindah kerja, merokok dan penggunaan zat kimia (Tulus Winarsunu, 

       ).  

 Dari hasil kuesioner tentang identifikasi sumber stres pada    responden 

pekerja pada hari Rabu    Oktober     , didapatkan hasil   sumber yang tertinggi 

yaitu     atau    orang pekerja merasa tidak puas dengan kondisi fisik tempat 

kerja yaitu bising dan iklim kerja yang panas, diikuti     atau    orang pekerja 

tidak puas dengan gaji dan     atau   orang tidak puas dengan keamanan dalam 

pekerjaan mereka. Sedangkan dari hasil kuesioner tentang tanda dan gejala stres 

selama   bulan terakhir didapatkan hasil    pekerja sering tersinggung,   pekerja 

kadang-kadang tersinggung dan   pekerja sisanya hampir tidak pernah 

tersinggung;   pekerja sering cemas/tertekan,   pekerja kadang-kadang merasa 

cemas/tertekan, dan   pekerja sisanya hampir tidak pernah cemas/tertekan;   

pekerja sering mengalami gejala fisik seperti nyeri punggung dan leher, pusing, 

nyeri otot, sembelit, diare, hilang selera makan, pirosis dan gangguan pencernaan; 

  pekerja kadang-kadang mengalami gejala fisik seperti nyeri punggung dan leher, 

pusing, nyeri otot, sembelit, diare, hilang selera makan, pirosis dan gangguan 



  
 

 

pencernaan; dan   pekerja sisanya hampir tidak pernah mengalami. 

 Apabila dilihat dari total skor yaitu sebanyak     atau    orang pekerja 

sudah masuk kategori stres dan     atau   orang sisanya tidak masuk dalam 

kategori stres. Hal ini memberikan gambaran bahwa beberapa responden sudah 

mengalami stres kerja berdasarkan beberapa indikator di atas. Berdasarkan uraian 

di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai hubungan antara intensitas 

kebisingan dan iklim kerja dengan stres kerja pada pekerja di bagian produksi PT. 

Nusantara Building Industries (NBI). 

     Rumusan Masalah 

 Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarkan pada    responden 

pekerja, beberapa pekerja di bagian produksi PT. NBI sudah mengalami stres 

kerja dilihat dari berbagai indikator pada kuesioner. Sedangkan penyebabnya 

diprediksi karena faktor lingkungan fisik kerja yakni intensitas kebisingan dan 

iklim kerja yang sudah melebihi nilai ambang batas (NAB) berdasarkan 

pengukuran yang dilakukan oleh Hiperkes pada bulan Februari     , sehingga 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu adakah hubungan antara intensitas 

kebisingan dan iklim kerja dengan stres kerja pada pekerja di bagian produksi PT. 

Nusantara Building Industries (NBI)? 

     Tujuan Penelitian 

      Tujuan Umum 

 Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara 

intensitas kebisingan dan iklim kerja dengan stres kerja pada pekerja di bagian 

produksi PT. Nusantara Building Industries (NBI). 



  
 

 

       Tujuan Khusus 

 . Untuk mengetahui intensitas kebisingan di bagian produksi PT. NBI. 

 . Untuk mengetahui iklim kerja di bagian produksi PT. NBI. 

 . Untuk mengetahui stres kerja pada pekerja di bagian produksi PT. NBI. 

 . Untuk menganalisis hubungan antara intensitas kebisingan dengan stres kerja 

pada pekerja di bagian produksi PT. NBI. 

 . Untuk menganalisis hubungan antara iklim kerja dengan stres kerja pada 

pekerja di bagian produksi PT. NBI. 

     Manfaat Penelitian 

      Bagi Penulis 

 Sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi 

penulis serta sarana pengaplikasian teori yang telah diterima dari bangku kuliah 

terhadap kenyataan di lapangan terutama mengenai permasalahan yang diteliti. 

      Bagi Pekerja 

 . Memberikan informasi pada pekerja mengenai dampak atau efek intensitas 

kebisingan dan iklim kerja panas terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja 

khususnya terhadap munculnya stres kerja.  

 . Memberikan masukan pada pekerja agar dapat meminimalisir dampak akibat 

intensitas kebisingan dan iklim kerja panas di lingkungan kerja. 

      Bagi Perusahaan 

 Sebagai bahan referensi untuk menentukan upaya pencegahan serta 

penanggulangan yang tepat terhadap masalah intensitas kebisingan dan iklim kerja 

di lingkungan kerja. 



  
 

 

      Bagi Instansi Terkait 

 Sebagai bahan masukan dan tambahan informasi mengenai hubungan 

antara intensitas kebisingan dan iklim kerja terhadap stres kerja sehingga dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terutama 

yang berkaitan dengan masalah tersebut. 

     Keaslian Penelitian 

 Penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu (Tabel    ) 

Tabel    : Keaslian Penelitian 

NO Judul 

Penelitian 

Nama 

Peneliti 

Tahun 

dan 

Tempat 

Penelitian 

Rancangan 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 . Hubungan 

antara 

kebisingan 

dengan 

tingkat 

stres dan 

produk 

tivitas 

kerja pada 

tenaga 

kerja di 

bagian 

bordir PT. 

Sai 

Apparel 

Industries 

Semarang 

Tahun 

    . 

Fitri 

yunita sari 

     

bagian 

bordir PT. 

Sai 

Apparel 

Industries 

Semarang 

Studi 

analitik 

dengan 

pendekatan 

cross 

sectional. 

Variabel 

bebas: 

kebisingan 

Variabel 

terikat: 

stres dan 

produk 

tivitas 

kerja 

Ada 

hubungan 

yang kuat 

antara 

kebisingan 

dengan 

stres pada 

tenaga 

kerja. 

Ada 

hubungan 

yang 

lemah 

antara 

kebisingan 

dengan 

produk 

tivitas 

kerja. 

 

 . Hubungan 

intensitas 

kebisingan 

dengan 

tingkat 

stres kerja  

Ratna sari      

PT KAI 

(Persero) 

DAOP IV 

Semarang 

Penelitian 

survei 

analitik 

dengan 

pendekatan 

cross  

Variabel 

bebas: 

intensitas 

kebisingan 

Variabel 

terikat:   

Ada 

hubungan 

yang 

lemah 

antara 

intensitas  



  
 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 pada 

pegawai di 

PT KAI 

(Persero) 

DAOP IV 

Semarang 

Tahun 

    . 

 

  sectional. tingat stres 

kerja 

kebisingan 

dengan 

tingkat 

stres kerja. 

 . Hubungan 

antara 

iklim kerja 

dengan 

kelelahan 

pada 

pekerja di 

industri 

tahu 

jomblang 

Semarang. 

Siska 

Intan 

Prahar 

Dian 

     

Industri 

tahu 

jomblang 

Semarang  

Penelitian 

asosiatif 

dengan 

metode 

survei 

dengan 

menggunak

an 

pendekatan 

cross 

sectional. 

Variabel 

bebas: 

iklim kerja 

Variabel 

terikat: 

kelelahan 

Tidak ada 

hubungan 

antara 

iklim kerja 

dengan 

kelelahan 

pada 

pekerja di 

industri 

tahu 

jomblang 

Semarang. 

 

 . Hubungan 

antara 

intensitas 

kebisingan 

dan iklim 

kerja 

dengan 

stres kerja 

pada 

pekerja di 

bagian 

produksi 

PT. 

Nusantara 

Building 

Industries 

(NBI). 

Suksmono      

PT. 

Nusantara 

Building 

Industries 

(NBI) 

Penelitian 

survei 

analitik 

dengan 

pendekatan 

cross 

sectional. 

Variabel 

bebas: 

intensitas 

kebisingan 

dan iklim 

kerja 

Variabel 

terikat: 

stres kerja 

Ada 

hubungan 

antara 

intensitas 

kebisingan 

dengan 

stres kerja 

pada 

pekerja di 

bagian 

produksi 

PT. NBI. 

Ada 

hubungan 

antara 

iklim kerja 

dengan 

stres kerja 

pada 

pekerja di 

bagian 

produksi 

PT. NBI. 



   
 

 

Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya yaitu sebagai berikut (Tabel    ) 

Tabel    : Perbedaan dengan Penelitian-Penelitian Sebelumnya 

No Perbedaan Nama peneliti 

Fitri yunita 

sari 

Ratna sari Siska Intan 

Prahardian 

Suksmono 

 . Judul Hubungan 

antara 

kebisingan 

dengan 

tingkat stres 

dan 

produktivitas 

kerja pada 

tenaga kerja 

di bagian 

bordir PT. 

Sai Apparel 

Industries 

Semarang 

Tahun     . 

Hubungan 

intensitas 

kebisingan 

dengan 

tingkat stres 

kerja pada 

pegawai di 

PT KAI 

(Persero) 

DAOP IV 

Semarang 

Tahun 

    . 

Hubungan 

antara iklim 

kerja dengan 

kelelahan 

pada pekerja 

di industri 

tahu 

jomblang 

Semarang. 

Hubungan 

antara 

intensitas 

kebisingan 

dan iklim 

kerja 

dengan stres 

kerja pada 

pekerja di 

bagian 

produksi 

PT. 

Nusantara 

Building 

Industries 

(NBI). 

 

 . Tahun dan 

Tempat 

Penelitian 

     

bagian bordir 

PT. Sai 

Apparel 

Industries 

Semarang 

     

PT KAI 

(Persero) 

DAOP IV 

Semarang 

     

Industri tahu 

jomblang 

Semarang 

     

PT. 

Nusantara 

Building 

Industries 

(NBI) 

 

 . Variabel Variabel 

bebas: 

kebisingan 

Variabel 

terikat: stres 

dan 

produktivitas 

kerja 

Variabel 

bebas: 

intensitas 

kebisingan 

Variabel 

terikat:  

tingat stres 

kerja 

Variabel 

bebas: iklim 

kerja 

Variabel 

terikat: 

kelelahan 

Variabel 

bebas: 

intensitas 

kebisingan 

dan iklim 

kerja 

Variabel 

terikat: stres 

kerja 

 

 

 



   
 

 

    Ruang Lingkup Penelitian 

       Ruang Lingkup Tempat 

  Lokasi atau tempat yang dijadikan sebagai objek penelitian yaitu bagian 

produksi PT. Nusantara Building Industries (NBI). 

      Ruang Lingkup Waktu 

  Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Juni-Februari     . 

      Ruang Lingkup keilmuan 

 Penelitian ini termasuk dalam lingkup ilmu kesehatan masyarakat 

peminatan Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja (KLKK). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

     FAKTOR FISIK LINGKUNGAN KERJA   

       Kebisingan  

         Pengertian Kebisingan 

 Menurut Workplace Health and Safety, kebisingan adalah bunyi atau suara 

yang tidak dikehendaki yang bersifat mengganggu pendengaran dan bahkan dapat 

menurunkan daya dengar seseorang yang terpapar (Tarwaka dkk,        ). 

Sedangkan menurut Permenakertrans No.  /MEN/X/    , Kebisingan adalah 

semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat proses produksi 

dan/atau alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan 

pendengaran. 

 Suara atau bunyi dapat dirasakan oleh indra pendengaran akibat adanya 

rangsangan getaran yang datang melalui media yang berasal dari benda yang 

bergetar  Menurut Suma’mur (    ) dan WHS (    ) kualitas suara dipengaruhi 

oleh dua hal yaitu frekuensi dan intensitas suara. Frekuensi dinyatakan dalam 

jumlah getaran per detik atau Hz yaitu jumlah getaran yang sampai ke telinga 

setiap detiknya. Sedangkan intensitas atau arus energi lazimnya dinyatakan dalam 

desibel (dB) yaitu perbandingan antara kekuatan dasar bunyi dengan frekuensi 

yang tepat dapat didengar oleh telinga normal (Tarwaka dkk,        ).  

 

 



   

 

 

        Jenis Kebisingan 

Jenis-jenis kebisingan dibedakan menjadi dua, yaitu: 

          Berdasarkan atas sifat dan spektrum frekuensi bunyi, dibagi menjadi: 

 . Bising Kontinu dengan Spektrum Frekuensi Luas. Bising ini relatif, dalam 

batas kurang lebih   dB untuk periode     detik berturut-turut. Misalnya: 

mesin, kipas angin, dapur pijar dll. 

 . Bising Kontinu dengan Spektrum Frekuensi Sempit. Bising ini juga relatif 

tetap, akan tetapi ia hanya mempunyai frekuensi tertentu saja (pada frekuensi 

   ,      dan      Hz). Misalnya: gergaji sirkuler, katup gas dll. 

 . Bising yang Terputus-Putus (Intermitten). Bising jenis ini tidak terjadi secara 

terus menerus melainkan ada periode relatif tenang. Misalnya suara lalu lintas, 

kebisingan di lapangan terbang. 

 . Bising Impulsif. Bising jenis ini memiliki perubahan tekanan suara melebihi 

   dB dalam waktu sangat cepat dan biasanya mengejutkan pendengarnya. 

misalnya: tembakan, ledakan, meriam.  

 . Bising Impulsif Berulang. Sama dengan bising implusif, hanya saja disini 

terjadi secara berulang-ulang.contohnya: mesin tempa. 

          Berdasarkan atas pengaruhnya terhadap manusia, bising dibagi menjadi: 

 . Bising yang Mengganggu (Iritating Noise). Bising ini intensitasnya tidak 

terlalu keras, misalnya: orang mendengkur. 

 

 



   

 

 

 . Bising yang Menutupi (Masking Noise). Merupakan bunyi yang menutupi 

pendengaran dengan jelas. Secara tidak langsung bunyi ini akan 

membahayakan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, karena teriakan atau 

isyarat tanda bahaya tertutupi oleh bising dari sumber lain. 

 . Bising yang Merusak (Damaging/Injurious Noise), adalah bunyi yang 

intensitasnya melampaui NAB. Bunyi jenis ini akan merusak atau menurunkan 

fungsi pendengaran (Soeripto M,         ). 

        Sumber Kebisingan 

Menurut Dirjen PPM dan PL., DEPKES dan KESSOS RI Tahun     , 

sumber kebisingan dibedakan menjadi: 

 . Bising Industri, industri besar termasuk di dalamnya pabrik, bengkel dan 

sejenisnya. Bising industri dapat dirasakan oleh karyawan maupun 

masyarakat di sekitar industri. 

 . Bising Rumah Tangga, umumnya disebabkan oleh alat-alat rumah tangga dan 

tingkat kebisingannya tidak terlalu tinggi. 

 . Bising Spesifik, bising yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan khusus, 

misalnya pemasangan tiang pancang tol atau bangunan. 

 Bila dilihat dari sifatnya, sumber bising dibagi menjadi dua yaitu (Wisnu, 

    ): 

 . Sumber kebisingan statis, misalnya pabrik, mesin, tape, dan lainnya. 

 . Sumber kebisingan dinamis, misalnya mobil, pesawat terbang, kapal laut, dan 

lainnya.  

 Bila dilihat dari bentuk sumber suara yang dikeluarkannya, sumber bising 



   

 

 

dapat dibagi dua yaitu: 

 . Sumber bising yang berbentuk sebagai suatu titik atau bola atau lingkaran. 

Contoh: sumber bising dari mesin-mesin industri atau mesin yang tidak 

bergerak. 

 . Sumber bising yang berbentuk sebagai suatu garis, misalnya kebisingan lalu 

lintas (Heru Subaris dan Haryono,        ).   

         Nilai Ambang Batas (NAB) Kebisingan 

 Nilai Ambang Batas yang selanjutnya disingkat NAB adalah standar 

faktor bahaya di tempat kerja sebagai kadar/intensitas rata-rata tertimbang waktu 

(time weighted average) yang dapat diterima tenaga kerja tanpa mengakibatkan 

penyakit atau gangguan kesehatan, dalam pekerjaan sehari-hari untuk waktu tidak 

melebihi   jam sehari atau    jam seminggu. Tujuan ditetapkannya NAB ini 

adalah untuk upaya pengendalian dan perlindungan terhadap pekerja (Soeripto M, 

        ). Sedangkan menurut Permenakertrans No.  /MEN/X/     NAB 

digunakan sebagai pedoman rekomendasi pada praktek higiene perusahaan dalam 

melakukan penatalaksanaan lingkungan kerja sebagai upaya untuk mencegah 

dampaknya terhadap kesehatan. 

 Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

Per.  /MEN/X/     Tahun      Tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan 

Faktor Kimia di Tempat Kerja, NAB kebisingan ditetapkan sebesar    desibel A 

(dBA). Hal ini berarti bahwa pada tingkat intensitas bising tersebut sebagian besar 

tenaga kerja masih berada dalam batas aman untuk bekerja selama   jam/hari atau 



   

 

 

   jam/minggu. NAB Kebisingan untuk batas waktu pemaparan per hari disajikan 

pada tabel di bawah ini (Tabel    ) 

Tabel    : NAB Kebisingan 

Batas waktu pemaparan per hari kerja Intensitas kebisingan dalam dBA 

  Jam    

      

      

      

   

   Menit    

        

         

          

          

          

   

      Detik     

           

          

          

          

          

          

          

          

Catatan : 

Tidak boleh terpajan lebih dari     dBA, walaupun sesaat. 

Sumber : Kepmenakertrans Nomor Per.  /MEN/X/    . 

 

         Anatomi dan Fisiologi Organ Pendengaran Manusia 

 Telinga manusia terdiri dari   bagian utama yaitu: 

           Telinga Bagian Luar 

 Terdiri dari daun telinga dan liang telinga (audiotory canal), dibatasi oleh 

membran timpani. Telinga bagian luar berfungsi sebagai mikrofon yaitu 

menampung gelombang suara dan menyebabkan membran timpani bergerak. 

 



   

 

 

           Telinga Bagian Tengah 

 Terdiri dari osicle yaitu   tulang kecil yakni martil, landasan dan sanggurdi 

yang berfungsi memperbesar getaran dari membran timpani dan meneruskan 

getaran yang telah diperbesar ke oval window yang fleksibel. Oval window ini 

terdapat pada ujung cochlea. 

           Telinga Bagian Dalam  

 Disebut cochlea berbentuk rumah siput, mengandung cairan yang 

didalamnya terdapat membran basiler dan organ corti yang terdiri dari sel-sel 

rambut yang merupakan reseptor pendengaran. Getaran dari oval window akan 

diteruskan oleh cairan dalam cochlea dan menggetarkan membran basiler. 

Getaran ini merupakan impuls bagi organ corti yang selanjutnya diteruskan ke 

otak melalui syaraf pendengar (nervous cochlearis) dan diterima sebagai suara 

yang dapat dipahami. Secara normal, manusia dapat mendengar suara pada 

kisaran frekuensi antara   -       Hz (Soeripto M,         ) (Gambar    ) 

 
 

Gambar     Anatomi Fisiologi Telinga 

(Sumber: http://webschoolsolutions.com/patts/systems/ear.htm) 

http://webschoolsolutions.com/patts/systems/ear.htm


   

 

 

         Pengaruh Kebisingan Terhadap Tenaga Kerja 

 Bising dapat menyebabkan berbagai pengaruh antara lain: kerusakan 

indera pendengaran yang dapat menyebabkan penurunan daya dengar baik yang 

bersifat sementara sampai yang bersifat permanen atau ketulian, peningkatan 

tekanan darah dan denyut jantung, resiko serangan jantung dan gangguan 

pencernaan serta stres yang dapat menyebabkan terjadinya kelelahan dini, 

kegelisahan dan depresi. Secara spesifik stres karena kebisingan dapat 

menyebabkan cepat marah, sakit kepala, gangguan tidur, gangguan reaksi 

psikomotor, kehilangan konsentrasi, gangguan komunikasi, penurunan performasi 

kerja yang kesemuanya akan bermuara pada kehilangan efisiensi dan 

produktivitas kerja (Tarwaka dkk,        ).  

Menurut Heru Subaris dan Haryono (       ), efek kebisingan pada 

indera pendengaran dapat diklasifikasikan menjadi: 

           Trauma Akustik 

Merupakan gangguan pendengaran yang disebabkan oleh pemaparan 

tunggal terhadap intensitas kebisingan yang sangat tinggi dan terjadi secara tiba-

tiba. Sebagai contoh, ketulian yang disebabkan oleh ledakan bom. 

           Ketulian Sementara (Temporary Threshold Shift atau TTS) 

Yaitu gangguan pendengaran yang dialami seseorang yang sifatnya 

sementara. Daya dengarnya sedikit demi sedikit pulih kembali, waktu untuk 

pemulihan kembali adalah berkisar dari beberapa menit sampai beberapa hari ( -  

hari), namun yang paling lama tidak lebih dari    hari. 

 



   

 

 

          Ketulian Permanen (Permanent Threshold Shift atau PTS) 

Apabila seorang pekerja mengalami TTS dan kemudian terpajan bising 

kembali sebelum pemulihan secara lengkap terjadi, maka akan terjadi akumulasi 

sisa ketulian dan jika hal ini berlangsung secara berulang dan menahun, sifat 

ketuliannya akan berubah menjadi menetap (permanent). PTS juga disebut NIHL 

(Noise Induced Hearing Loss) dan umumnya terjadi setelah pajanan    tahun atau 

lebih.    

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya ketulian yaitu: ( ) 

Tingginya Intensitas Suara, semakin tinggi tingkat suara (dengan dB yang besar), 

semakin berpotensi menimbulkan gangguan pendengaran, ( ) Lama Pemajanan,  

Semakin lama terpapar bising, maka semakin besar pula resiko terjadinya 

gangguan pendengaran, ( ) Spektrum Suara, oleh karena kepekaan telinga pada 

setiap frekuensi tidak sama, maka bentuk spektrum akan mempunyai pengaruh 

yang berlebihan, ( ) Temporary Pattern, bising yang kontinu akan memberikan 

energi suara lebih banyak sehingga lebih berbahaya dibandingkan bising yang 

terputus-putus, ( ) Kepekaan Individu, kepekaan telinga terhadap kebisingan 

berbeda-beda pada masing-masing orang, oleh karena itu derajat ketuliannya juga 

berbeda, ( ) Pengaruh obat-obatan tertentu, obat-obatan tertentu mempengaruhi 

pengaruh synergistik terhadap ketulian (memperberat ketulian), apabila 

dikonsumsi ketika atau sebelum terpapar bising, ( ) Keadaan kesehatan, keadaan 

kesehatan menyebabkan pengaruh yang berbeda-beda pada masing-masing orang 

(Soeripto M,         ). 



   

 

 

 Sedangkan efek kebisingan pada non indera pendengaran (Non Audiotory 

Effect) yaitu: 

          Gangguan Komunikasi 

 Kebisingan dapat mengganggu komunikasi sehingga dapat menyebabkan 

terganggunya pekerjaan, bahkan dapat menyebabkan kesalahan atau kecelakaan, 

terutama pada pekerjaan yang memerlukan koordinasi antar pekerja maupun pada 

pekerja baru yang salah faham atau salah pengertian akibat kurang efektifnya 

komunikasi. 

           Gangguan Tidur (Sleep Interference)  

Kebisingan dapat menyebabkan gangguan pada tidur. Menurut EPA 

(    ) manusia dapat terganggu tidurnya pada intensitas suara   -   dBA. 

            Gangguan Pelaksanaan Tugas (Task Interference) 

Kebisingan dapat mengganggu seseorang dalam melaksanakan tugas, 

terutama pada tugas-tugas yang membutuhkan ketelitian atau konsentrasi tinggi. 

            Perasaan Tidak Senang atau Mudah Marah (Annoyance) 

Kebisingan dikatakan mengganggu apabila pemajanan terhadap seseorang 

menyebabkan orang tersebut ingin mengurangi, menolak atau meninggalkan 

tempat yang bising bila mungkin. 

          Stres 

 Pengalaman pada pemeriksaan di perusahaan menunjukkan beberapa 

tahapan akibat stres kebisingan, yaitu: menurunnya daya konsentrasi, cenderung 

cepat lelah, gangguan komunikasi, gangguan fungsi pendengaran secara bertahap, 

ketulian atau penurunan daya dengar yang menetap. 



   

 

 

          Pengukuran Kebisingan 

 Maksud dari pengukuran kebisingan yaitu memperoleh data tentang 

frekuensi dan intensitas kebisingan di tempat kerja atau dimana saja; 

menggunakan data hasil pengukuran kebisingan untuk mengurangi intensitas 

kebisingan dalam rangka upaya konservasi pendengaran atau perlindungan tenaga 

kerja atau masyarakat (Suma’mur          ).  

 Alat yang digunakan untuk mengukur intensitas kebisingan adalah sound 

level meter. Alat ini mengukur kebisingan diantara   -    dB dan dari frekuensi 

  -       Hz (Tarwaka dkk,        ). Sedangkan satuannya menggunakan 

desibel dengan skala A atau disingkat dBA karena skala tersebut yang paling 

sesuai dengan fungsi pendengaran manusia dalam hal kepekaannya terhadap suara 

pada berbagai frekuensi (Soeripto M,         ) (Gambar    )  

Gambar     Sound Level Meter 

(Sumber: http://syifaniaputri.blogspot.com/       /sound-level-meter-slm.html) 

 

Cara kerja alat tersebut adalah sebagai berikut: 

 .  Memasang baterai pada tempatnya. 

http://syifaniaputri.blogspot.com/2010/04/sound-level-meter-slm.html


   

 

 

 .  Menekan tombol power. 

 .  Mengecek garis tanda pada monitor untuk mengetahui baterai dalam keadaan 

baik atau tidak. 

 .  Melakukan kalibrasi alat dengan kalibrator sehingga angka pada monitor 

sesuai dengan angka kalibrator. 

 .  Memilih selector pada posisi: 

 fast: untuk kebisingan kontinu. 

 slow: untuk kebisingan impulsif atau terputus-putus. 

 .  Memilih selector range intensitas kebisingan. 

 .  Menentukan lokasi pengukuran, arahkan mikropone pada sumber kebisingan. 

 .  Tinggi alat ukur dari lantai adalah setinggi telinga yaitu antara    -    cm. 

 . Setiap lokasi pengukuran dilakukan pengamatan selama  -  menit dengan ±   

kali pembacaan. Hasil pengukuran adalah angka yang ditunjukkan pada 

monitor (angka stabil). 

  . Mencatat hasil pengukuran dan menghitung rata-rata kebisingan saat (leq) 

(Herry Koesyanto dan Eram Tunggul Pawenang,        ). 

         Pengendalian Kebisingan 

 Kebisingan dapat dikendalikan dengan: 

          Pengurangan kebisingan pada sumbernya 

   Pengurangan kebisingan pada sumbernya dapat dilakukan misalnya 

dengan memasang peredam pada sumber getaran, tetapi umumnya hal itu 

dilakukan dengan melakukan riset dan membuat perencanaan mesin atau peralatan 

kerja yang baru. 



   

 

 

           Penempatan penghalang pada jalan transmisi 

  Isolasi tenaga kerja atau mesin atau unit operasi adalah upaya segera dan 

baik dalam upaya mengurangi kebisingan. Untuk itu perencanaan harus matang 

dan material yang dipakai untuk isolasi harus mampu menyerap suara. 

           Proteksi dengan sumbat atau tutup telinga 

 Tutup telinga (ear muff) biasanya lebih efektif dari pada sumbat telinga 

(ear plug) dan dapat lebih besar menurunkan intensitas kebisingan yang sampai ke 

saraf pendengar. Alat-alat ini dapat mengurangi intensitas kebisingan sekitar   -

   dB. Dengan memakai tutup atau sumbat telinga, cara komunikasi harus 

diperbaiki sebagai akibat teredamnya intensitas suara pembicaraan yang masuk ke 

telinga. Problematik utama pemakai alat pelindung telinga adalah mendidik 

tenaga kerja agar konsisten patuh dalam menggunakannya (Suma’mur          ).   

        Mekanisme Hubungan antara Intensitas Kebisingan dengan 

Terjadinya Stres Kerja 

 Menurut Grandjean (    ) salah satu kondisi yang bisa menjadi stressor di 

lingkungan kerja yaitu physical environmental problem yang meliputi antara lain 

kebisingan dan suhu di tempat kerja (Tulus Winarsunu,        ). Stres 

merupakan kondisi yang dihasilkan ketika seseorang berinteraksi dengan 

lingkungannya yang kemudian merasakan suatu pertentangan, apakah itu 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   fase yaitu: 

            Fase Waspada (Alarm Reaction/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: 

 . 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 

merangsang sekresi asam lambung yang dapat merusak mukosa lambung 

serta menurunkan daya tahan tubuh; 

 . Mata menyebabkan dilatasi pupil; 



   

 

 

 . Kelenjar air mata dengan peningkatan sekresi; 

 . Sistem pernafasan dengan dilatasi bronkiolus dan peningkatan pernafasan; 

 . 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; 

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

berkurang, kontraksi sfingter yang menurun; 

 . Hati, peningkatan pemecahan cadangan karbohidrat dalam bentuk glikogen 

(glikogenolisis) dan peningkatan kerja glukoneogenesis, penurunan sintesa 

glikogen sehingga gula darah akan meningkat di dalam darah; 

 . Sistem Kemih terjadi peningkatan motilitas ureter, kontraksi otot kandung 

kemih, relaksasi sfingter; 

 . Kelenjar keringat, peningkatan sekresi; 

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

          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 

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. 



   

 

 

           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,        ). 

      Iklim Kerja 

         Pengertian Iklim Kerja 

 Iklim kerja dalam hal ini iklim kerja panas menurut Permenakertrans 

No.   Tahun      adalah hasil perpaduan antara suhu, kelembaban, kecepatan 

gerakan udara dan panas radiasi dengan tingkat pengeluaran panas dari tubuh 

tenaga kerja sebagai akibat pekerjaannya. Sedangkan menurut Heru Subaris dan 

Haryono (    ) dan Suma’mur (    ), iklim kerja adalah kombinasi dari suhu 

udara, kelembaban udara, kecepatan gerakan udara dan suhu radiasi pada suatu 

tempat kerja.  

 Cuaca kerja yang tidak nyaman, tidak sesuai dengan syarat yang 

ditentukan dapat menurunkan kapasitas kerja yang berakibat menurunnya efisiensi 

dan produktivitas kerja. Suhu udara yang dianggap nyaman bagi orang Indonesia 

ialah sekitar   
o
C-  

o
C dan selisih suhu di dalam dan di luar tidak boleh lebih 

dari  
o
C. Batas kecepatan angin secara kasar yaitu      sampai     m/dt (Heru 

Subaris dan Haryono,        ). 

         Sumber Panas 

 Ada dua macam sumber panas yang sangat penting untuk para tenaga kerja 

yang bekerja di lingkungan tempat kerja yang panas: 

 



   

 

 

          Panas Metabolisme 

Tubuh manusia akan selalu menghasilkan panas selama masih hidup. 

Proses yang menghasilkan panas di dalam tubuh ini disebut proses metabolisme. 

Panas metabolisme meningkat, apabila beban kerja (aktivitas kerja) meningkat. 

Dalam rangka menjaga kelangsungan hidup, maka suhu tubuh harus dipelihara 

agar tetap konstan (  
o
C). Kenyataan bahwa tubuh hanya memiliki kemampuan 

yang sangat terbatas dalam menyimpan panas yang dihasilkan dari metabolisme. 

Oleh karena itu, kelebihan panas metabolisme yang dihasilkan harus dibuang atau 

dikeluarkan dari dalam tubuh ke udara sekitarnya (udara lingkungan kerja). 

          Panas dari luar tubuh (lingkungan kerja) 

 Hal ini sangat penting untuk dua alasan: 

 . Panas dari lingkungan tempat kerja secara nyata dapat menambah beban 

panas kepada tubuh. 

 . Bahwa faktor-faktor panas lingkungan tempat kerja termasuk suhu udara, 

kecepatan gerak udara, kelembaban udara dan panas radiasi (baik radiasi dari 

tubuh/dapur maupun radiasi dari matahari), menentukan 

kecepatan/kemampuan tubuh dalam melepaskan panas ke udara lingkungan 

tempat kerja (Soeripto M,         ). 

         Proses Pertukaran Panas  

 Pekerja di dalam lingkungan panas seperti di sekitar boyler, oven, tungku 

pemanas atau bekerja di luar ruangan di bawah terik matahari dapat mengalami 

tekanan panas. Selama aktivitas pada lingkungan panas tersebut, tubuh secara 

otomatis akan memberikan reaksi untuk memelihara suatu kisaran panas 



   

 

 

lingkungan yang konstan dengan menyeimbangkan antara panas yang diterima 

dari luar tubuh dengan kehilangan panas dari dalam tubuh  Menurut Suma’mur 

(    ) dan Priatna (    ) bahwa suhu tubuh manusia dipertahankan hampir 

menetap (homeotermis) oleh suatu pengaturan suhu (thermoregulatory system). 

Suhu menetap ini dapat dipertahankan akibat keseimbangan di antara panas yang 

dihasilkan dari metabolisme tubuh dan pertukaran panas di antara tubuh dengan 

lingkungan sekitarnya. Sedangkan produksi panas di dalam tubuh tergantung dari 

kegiatan fisik tubuh, makanan, gangguan sistem pengaturan panas seperti dalam 

kondisi demam dan lain-lain (Tarwaka dkk,        ).  

 Faktor-faktor yang yang menyebabkan pertukaran panas antara tubuh 

dengan lingkungan sekitar adalah  

 . Konduksi, ialah pertukaran panas antara tubuh dengan benda-benda sekitar 

melalui mekanisme sentuhan atau kontak langsung. Konduksi dapat 

menghilangkan panas dari tubuh apabila suhunya lebih rendah dan dapat 

menambah panas tubuh apabila suhunya lebih tinggi,. 

 . Konveksi, adalah pertukaran panas dari tubuh dengan lingkungan melalui 

kontak udara dengan tubuh (Suma’mur,         ). 

 . Radiasi, adalah perpindahan panas dari benda yang panas ke benda yang lebih 

dingin tanpa memerlukan media. Panas dipindahkan melalui suatu ruang, 

sedangkan benda-benda tidak saling bersentuhan (Soeripto M,         ) 

 . Evaporasi adalah proses penguapan air dari kulit sebagai akibat perbedaan 

tekanan uap air antara kulit dengan udara sekitar (Heru Subaris dan Haryono, 

       ).   



   

 

 

         Faktor-Faktor yang Berkaitan dengan Respon Tubuh terhadap 

Panas 

 Respon panas berbeda-beda untuk setiap individu. Hal ini terkait dengan 

beberapa faktor sebagai berikut: 

          Kemampuan Aklimatisasi (Penyesuaian Tubuh terhadap Panas) 

 Pada proses aklimatisasi menyebabkan denyut jantung lebih rendah dan 

laju pengeluaran keringat meningkat. Khusus untuk pekerja yang baru di 

lingkungan panas diperlukan waktu aklimatisasi selama  -  minggu. Jadi, 

aklimatisasi terhadap lingkungan panas sangat diperlukan pada seseorang yang 

belum terbiasa dengan kondisi tersebut (Tarwaka dkk,        ). 

           Obat-Obatan Tertentu 

 Obat-obatan tertentu seperti diuretics dan antihypertensive. Obat-obatan 

ini dapat mengganggu sirkulasi darah atau respon jantung terhadap tekanan. 

          Alkohol dan Obat-Obatan yang Bersifat Rekreasi 

 Alkohol dan obat-obatan yang bersifat rekreasi dapat meningkatkan 

volume urine, dan kemungkinan mengalami heat stroke. 

           Umur  

 Semakin tua makin sulit merespon panas karena penurunan efisiensi 

cardiovaskuler (jantung). Makin tua semakin sulit berkeringat sehingga 

memperkecil kemampuan untuk menurunkan suhu inti. Pada pekerjaan yang 

sama, tenaga kerja yang berusia tua mempunyai suhu inti lebih tinggi 

dibandingkan yang berusia muda. Untuk itu pemulihan kondisi tubuh selama 

istirahat membutuhkan waktu yang lama. 



   

 

 

           Kondisi fisik 

Kondisi fisik yang mempengaruhi, semakin fit kondisi fisik tubuh maka 

semakin mudah tubuh merespon panas. 

           Etnis 

Respon panas berbeda-beda pada setiap etnis. Misal antara etnis Arab 

dengan etnis Eropa. Tetapi perbedaan respon panas pada kedua etnis tersebut 

lebih merupakan perbedaan diet (pola makan). 

          Gizi 

 Beberapa zat gizi akan hilang karena adanya tekanan panas. Misal, 

pekerjaan berat yang memerlukan kalori lebih dari     kkal akan berpotensi 

kehilangan zinc, hal ini mengganggu pertumbuhan, perkembangan dan kesehatan. 

Pekerjaan di ruang panas minimal membutuhkan asupan vitamin C     mg/hari 

pada pekerja yang bersangkutan  (Heru Subaris dan Haryono,        ).    

        Pengaruh Fisiologis Akibat Tekanan Panas 

 Tekanan panas memerlukan upaya tambahan pada anggota tubuh untuk 

memelihara keseimbangan panas. Memurut Pulat (    ) bahwa reaksi fisiologis 

tubuh (Heat Strain) oleh karena peningkatan temperatur udara di luar comfort 

zone adalah sebagai berikut: 

 . Vasodilatasi (Pelebaran diameter pembuluh darah yang terjadi ketika otot-

otot di dinding pembuluh darah mengendur/rileks). 

 . Denyut jantung meningkat 

 . Temperatur kulit meningkat 

 . Suhu inti tubuh pada awalnya turun kemudian meningkat dll. 



   

 

 

 Selanjutnya apabila pemaparan terhadap tekanan panas terus berlanjut, 

maka resiko terjadi gangguan kesehatan juga akan meningkat. Menurut Grantham 

(    ) dan Bernard (    ) reaksi fisiologis akibat pemaparan panas yang 

berlebihan dapat dimulai dari gangguan fisiologis yang sangat sederhana sampai 

dengan terjadinya penyakit yang sangat serius. Pemaparan terhadap tekanan panas 

juga menyebabkan penurunan berat badan. 

Secara lebih rinci, gangguan kesehatan akibat pemaparan suhu lingkungan 

panas yang berlebihan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

          Gangguan perilaku dan performansi kerja 

  Seperti terjadinya kelelahan, sering melakukan istirahat curian dan lain-

lain  Menurut Suma’mur (        ) suhu panas berakibat pada menurunnya 

prestasi kerja. Penurunan kemampuan berfikir demikian sangat luar biasa terjadi 

sesudah suhu udara melampaui   
o
C. Suhu panas mempengaruhi kelincahan, 

memperpanjang waktu reaksi dan memperlambat waktu pengambilan keputusan, 

mengganggu kecermatan kerja otak, mengganggu koordinasi saraf perasa dan 

motoris, serta memudahkan emosi untuk dirangsang. 

          Dehidrasi  

 Dehidrasi adalah gangguan dalam keseimbangan cairan atau air pada 

tubuh. Hal ini terjadi karena pengeluaran air lebih banyak daripada pemasukan 

atau karena gangguan kesehatan sehingga penggantian cairan tidak cukup. 

Gangguan kehilangan cairan tubuh ini biasanya disertai dengan gangguan 

keseimbangan zat elektrolit  tubuh. 

 



   

 

 

           Heat Rash 

 Keadaan seperti biang keringat atau keringat buntat, gatal kulit akibat 

kondisi kulit selalu basah. Pada kondisi demikian pekerja perlu beristirahat pada 

tempat yang lebih sejuk dan menggunakan bedak penghilang keringat. 

           Heat Cramps 

 Merupakan kejang-kejang otot tubuh (tangan dan kaki) akibat keluarnya 

keringat yang menyebabkan hilangnya garam natrium dari tubuh yang 

kemungkinan besar disebabkan karena minum terlalu banyak dengan sedikit 

garam natrium. 

           Heat Syncope atau fainting 

 Keadaan ini disebabkan karena aliran darah ke otak tidak cukup karena 

sebagian besar aliran darah di bawa ke permukaan kulit atau perifer yang 

disebabkan karena pemaparan suhu tinggi. 

          Heat Exhaustion 

 Keadaan ini terjadi apabila tubuh kehilangan terlalu banyak cairan dan 

atau kehilangan garam. Gejalanya mulut kering, sangat haus, lemah, dan sangat 

lelah. Gangguan ini biasanya banyak dialami oleh pekerja yang belum 

beraklimatisasi terhadap suhu udara panas (Tarwaka dkk,         ). 

           Heat Stroke 

 Temperatur tubuh   -  
o
C yang mengakibatkan kerusakan jaringan-

jaringan, seperti liver, ginjal, dan otak. Korban merasa sakit kepala, fatigue, 

pening, denyut nadi cepat, disorientasi dan tidak sadarkan diri (Heru Subaris dan 

Haryono,        ).  



   

 

 

         Penilaian Lingkungan Kerja Panas 

Salah satu parameter pengukuran suhu lingkungan panas adalah dengan 

menilai Indeks Suhu Basah dan Bola (ISBB) yang terdiri dari parameter suhu 

udara kering, suhu udara basah dan suhu basah radiasi. Contoh peralatan 

sederhana yang digunakan untuk mengukur parameter ISBB tersebut adalah 

Termometer Bola ( mengukur suhu radiasi), Sling Psychrometer (mengukur suhu 

dan kelembaban) dan Termometer Kata (mengukur kecepatan udara).  

Kemudian secara manual ISBB dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

 . Indeks Suhu Basah dan Bola untuk di luar ruangan dengan panas radiasi: 

 ISBB = (    x Suhu basah) + (    x Suhu radiasi) + (    x Suhu kering). 

 . Indeks Suhu Basah dan Bola untuk di dalam ruangan tanpa panas radiasi : 

 ISBB = (    x Suhu basah) + (    x Suhu bola). 

 Selain alat tersebut, terdapat alat ukur ISBB yang lebih modern yaitu 

Questemp Heat Stress Monitor. Alat tersebut dioperasikan secara digital yang 

meliputi parameter suhu basah, suhu kering, sehu radiasi dan ISBB yang hasilnya 

dibaca dengan menekan tombol operasional dalam satuan 
o
C dan 

o
F. Pada waktu 

pengukuran alat ditempatkan di sekitar sumber panas dimana pekerja melakukan 

pekerjaannya (Gambar    ). 



   

 

 

 
Gambar     Questemp 

(Sumber: http://www.ierents.com/ProductInfo.aspx?productid=QTQT-  )  

 

 Dari hasil pengukuran ISBB tersebut kemudian disesuaikan dengan beban 

kerja yang diterima oleh pekerja, selanjutnya dilakukan pengaturan waktu kerja-

waktu istirahat yang tepat sehingga pekerja tetap dapat bekerja dengan aman dan 

sehat (Tarwaka dkk,        ). 

         Nilai Ambang Batas (NAB) Iklim Kerja 

 NAB iklim kerja Indeks Suhu Basah dan Bola (ISBB) yang diperkenankan 

menurut Permenakertrans No.   tahun      yaitu (Tabel    ) 

Tabel    : NAB Iklim Kerja 

Pengaturan waktu kerja setiap 

jam 

ISBB (
o
C) 

Beban Kerja 

Ringan Sedang Berat 

    -                - 

    -                    

    -                    

   -                    

Catatan : 

a. Beban kerja ringan membutuhkan kalori sampai dengan     Kilo kalori/jam. 

b. Beban kerja sedang membutuhkan kalori lebih dari     sampai dengan 

kurang dari     Kilo kalori/jam. 

c. Beban kerja berat membutuhkan kalori lebih dari     sampai dengan kurang 

dari     Kilo kalori/jam. 

Sumber : Kepmenakertrans Nomor Per.  /MEN/X/    . 

http://www.ierents.com/ProductInfo.aspx?productid=QTQT-32


   

 

 

         Pengendalian Lingkungan Kerja Panas 

 Secara ringkas teknik pengendalian terhadap pemaparan tekanan panas di 

perusahaan dapat dilakukan dengan: 

 . Mengurangi faktor beban kerja dengan mekanisasi. 

 . Mengurangi beban panas radian dengan cara: ( ) Menurunkan temperatur 

udara dari proses kerja yang menghasilkan panas, ( ) Relokasi proses kerja 

yang menghasilkan panas, ( ) Penggunaan perisai panas dan alat pelindung 

yang dapat memantulkan panas.  

 . Mengurangi temperatur dan kelembaban. Cara ini dapat dilakukan melalui 

ventilasi pengenceran (dilution ventilation) atau pendinginan secara mekanis 

(mechanical cooling). Cara ini telah terbukti secara dapat menghemat biaya 

dan meningkatkan kenyamanan. 

 . Meningkatkan pergerakan udara. Peningkatan pergerakan udara melalui 

ventilasi buatan dimaksudkan untuk memperluas pendinginan evaporasi, 

tetapi tidak boleh melebihi     m/det. 

 . Pembatasan terhadap waktu pemaparan panas dengan cara: ( ) Melakukan 

pekerjaan pada tempat panas pada pagi dan sore hari, ( ) Penyediaan tempat 

yang sejuk yang terpisah dengan proses kerja untuk pemulihan, ( ) Mengatur 

waktu kerja-istirahat secara tepat berdasarkan beban kerja dan nilai ISBB. 

 . Untuk pekerja yang bekerja di lingkungan panas, perlu diperhatikan dalam 

pakaian kerjanya. Sebaiknya pakaian kerja berasal dari bahan yang mudah 

menyerap keringat seperti bahan yang terbuat dari katun sehingga mudah 

penguapan.  Selain itu perlu disediakan air minum untuk menjaga suhu tubuh 



   

 

 

dan menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat pengeluaran keringat yang 

berlebihan (Tarwaka dkk,        ).  

        Mekanisme Hubungan antara Iklim Kerja dengan Terjadinya Stres 

Kerja 

 Suhu tubuh manusia cenderung naik turun (fluktuasi) setiap saat. Banyak 

faktor yang dapat menyebabkan fluktuasi suhu tubuh. Untuk mempertahankan 

suhu tubuh manusia dalam keadaan konstan, diperlukan regulasi suhu tubuh. Suhu 

tubuh manusia diatur dengan mekanisme umpan balik (feed back) yang 

diperankan oleh pusat pengaturan suhu di hipotalamus. Apabila pusat temperatur 

hipotalamus mendeteksi suhu tubuh yang terlalu panas, tubuh akan melakukan 

mekanisme umpan balik. Mekanisme umpan balik ini terjadi bila suhu tubuh inti 

telah melewati batas toleransi tubuh untuk mempertahankan suhu yang disebut 

titik tetap (set point). Titik tetap tubuh dipertahankan agar suhu tubuh inti konstan 

pada    C. Apabila suhu tubuh meningkat lebih dari titik tetap, hipotalamus akan 

terangsang untuk melakukan serangkaian mekanisme untuk mempertahankan 

suhu dengan cara menurunkan produksi panas dan meningkatkan pengeluaran 

panas sehingga suhu kembali pada titik tetap (Tarwaka dkk,        ). 

 Ketika tubuh mendapatkan tekanan dari stressor berupa iklim kerja panas 

yang berlebihan secara terus menerus, maka proses tubuh untuk mempertahankan 

suhu normal (homeotermis) yang dilakukan oleh pusat pengaturan suhu di 

hipotalamus menjadi terganggu.  Terjadi vasodilatasi pembuluh darah perifer 

hampir pada semua area tubuh. Vasodilatasi ini disebabkan oleh hambatan dari 

pusat simpatis pada hipotalamus posterior yang menyebabkan vasokontriksi 



   

 

 

sehingga terjadi vasodilatasi yang kuat pada kulit yang memungkinkan percepatan 

pemindahan panas dari tubuh ke kulit hingga delapan kali lipat lebih banyak 

sehingga tubuh mengalami heat syncope atau fainting. Kemudian mekanisme 

selanjutnya yang terjadi pada tubuh sama seperti mekanisme tubuh ketika 

mendapatkan stressor berupa bising yaitu meliputi fase waspada (alarm 

reaction/reaksi peringatan), the stage of resistance (reaksi pertahanan) dan fase 

kelelahan. 

 Bila terjadi stres, kecemasan, dan kegelisahan maka tubuh akan bereaksi 

secara otomatis berupa perangsangan hormon dan neurotransmiter untuk 

menahan stressor sehingga penting untuk mempertahankan kondisi mental dan 

fisik individu (Liza,        ). 

 

    FAKTOR INDIVIDU 

 Faktor individu merupakan sumber dari dalam diri individu yang 

berhubungan dengan kejadian stres kerja. Karakteristik individu yang 

berhubungan dengan terjadinya stres kerja meliputi: 

       Kepribadian 

 Setiap individu mempunyai kepribadian yang berbeda antara satu dengan 

yang lainnya. Secara umum, kepribadian individu digolongkan menjadi dua, 

yaitu: ( ) introvert dan ( ) ekstrovert. Individu yang mempunyai sifat introvert 

akan cenderung mengalami stres bila dihadapkan pada persoalan-persoalan yang 

membuat dirinya terancam atau tertekan dibandingkan dengan individu yang 

berkepribadian ekstrovert. 



   

 

 

 Sementara itu, menurut Friedman dan Rosenman (    ) telah 

mengelompokkan kepribadian ke dalam dua tipe yaitu tipe A dan tipe B. Kedua 

tipe kepribadian tersebut akan berbeda dalam mengatasi perubahan-perubahan 

yang terjadi di lingkungan mereka. Kepribadian tipe A adalah individu yang 

selalu mengerjakan sesuatu dengan cepat atau tergesa-gesa, mengerjakan beberapa 

hal dalam satu waktu, mempunyai sikap kompetitif tinggi, tidak sabar dalam 

mencapai tujuan, berorientasi pada prestasi, ambisius, agresif, mudah tertekan, 

mudah gelisah, dan berbicara dengan penuh semangat (explosive). Sedangkan 

kepribadian tipe B mempunyai ciri-ciri menggampangkan (easy going), rileks, 

tidak suka tantangan, jarang marah, menggunakan banyak waktunya untuk hal 

yang disenangi, tidak mudah iri, jarang kekurangan waktu, bergeraknya lamban 

dan berbicara dengan nada suara rendah. 

 Dari hasil penelitian menunjukkan kepribadian tipe A mengalami stres 

lebih tinggi yang mengakibatkan sakit jantung koroner dibandingkan kepribadian 

tipe B. Meskipun demikian kepribadian tipe A mempunyai perbedaan dalam 

mengatasi stres kerja bila dibandingkan dengan tipe B, terutama jika harga diri 

tipe A terancam, merekan akan cenderung menunjukkan sikap melawan karena 

tekanan darahnya naik (Sutarto Wijono,         ). 

       Umur 

 Tenaga kerja dengan umur lebih tua akan semakin mampu menunjukkan 

kematangan jiwa, dalam arti semakin bijaksana, mampu berfikir rasional, mampu 

mengendalikan emosi, semakin toleran terhadap pandangan dan perilaku yang 

berbeda darinya dan semakin dapat menunjukkan kematangan intelektual dan 



   

 

 

psikologisnya (Dewi Basmala Gatot dan  Wiku Adisasmito,       ). Faber dalam 

artikel Jacinta F. Rini (    ) menyatakan tenaga kerja <    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. 

        Jenis Kelamin 

 Dari beberapa penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa pekerja wanita 

akan mengalami stres kerja yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, dikarenakan 

wanita mempunyai peran ganda atau menghadapi konflik peran yaitu sebagai 

pekerja untuk mencari nafkah tambahan dan sebagai ibu rumah tangga (Jacinta F. 

Rini,       ). 

       Masa Kerja  

 Menurut penelitian Heni Trisnawati (    ) menyatakan bahwa stres kerja 

lebih banyak dialami oleh pekerja dengan masa kerja <    tahun karena pada 

kurun waktu tersebut seseorang masih dipenuhi oleh harapan-harapan seperti 

peningkatan jenjang karier, gaji dan kesejahteraan sehingga lebih mudah stres dan 

mengalami kebosanan dalam rutinitas pekerjaan yang cenderung monoton. 

Tenaga kerja dengan masa kerja lebih lama telah berada dalam proses 

menciptakan identitas profesional yang lebih stabil. Pengalaman kerja menjadikan 

pekerajaan lebih tahan terhadap stres karena mereka telah mengembangkan 

mekanisme untuk mengatasi stres dan melakukan penyesuaian diri untuk 

menghadapi tekanan dan tuntutan pekerjaan (Stephen P. Robbin dan Timothy A. 

Judge,         ). 



   

 

 

       Tingkat Pendidikan 

 Penelitian Nurina Sendang Rusdayani (    ) membuktikan bahwa latar 

belakang tingkat pendidikan yang dimiliki pekerja akan mempengaruhi cara 

pandang, sikap dan persepsi dalam melihat suatu tekanan dalam lingkungan kerja. 

 Semakin tinggi pendidikan akan semakin tinggi keinginan untuk 

memanfaatkan pengetahuan dan ketrampilan. Begitu pula kemahiran kerja 

seseorang tergantung pada tingkat pendidikan, pengetahuan dan pengalaman yang 

cakap (Dewi Basmala Gatot dan  Wiku Adisasmito,       ).  

       Status Perkawinan 

Seorang pekerja yang telah menikah mempunyai beban yang lebih banyak 

daripada seseorang pekerja yang masih lajang, pekerja yang telah menikah 

mempunyai masalah dalam keluarganya seperti masalah ekonomi, masalah 

dengan istri dan anak yang pada akhirnya akan menjadi sumber stres kerja bagi 

para pekerja dan akan menggangu konsentrasi mereka terhadap pekerjaannya 

(Stephen. P. Robbin dan Timothy A. Judge,         ).  

       Alat Pelindung Telinga 

 Alat Pelindung Diri (APD) adalah seperangkat alat yang digunakan tenaga 

kerja untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuhnya dari adanya potensi 

bahaya atau kecelakaan kerja. APD tidaklah secara sempurna dapat melindungi 

tubuh, tetapi hanya mengurangi tingkat keparahan yang mungkin terjadi (A.M. 

Sugeng Budiono dkk,         ).  

 APD yang digunakan untuk melindungi telinga dari paparan bising yaitu: 

 



   

 

 

         Sumbat Telinga (Ear Plug) 

 Sumbat telinga atau ear plug dapat mengurangi intensitas suara sebesar 

  -   dB. Ear plug dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 

 . Ear plug sekali pakai (Disposable Plugs), terbuat dari kaca halus (glass 

down), plastik yang dilapisi glass down, lilin yang berisi katun wol (wax-

impregnated cotton wool), busa polyurethane (polyurethane foam). Ear plug 

jenis ini biasanya disediakan beberapa buah untuk satu periode bagi satu 

pekerja. 

 . Ear plug yang dapat dipakai kembali (Reusable Plugs), terbuat dari plastik 

yang dibentuk permanen (permanen moulded plastic) atau karet. Untuk jenis 

ini ear plug dicuci setiap selesai digunakan dan disimpan dalam tempat yang 

steril. 

  Kelebihan ear plug adalah mudah dibawa dan disimpan, dalam 

penggunaannya juga tidak mengganggu apabila digunakan bersama-sama dengan 

kacamata dan helm (Gambar    ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar     Ear Plug 

(Sumber: http://safetymigas.blogspot.com/       /alat-pelindung-mata-muka-

dan-telinga.html) 

http://safetymigas.blogspot.com/2011/05/alat-pelindung-mata-muka-dan-telinga.html
http://safetymigas.blogspot.com/2011/05/alat-pelindung-mata-muka-dan-telinga.html


   

 

 

        Tutup Telinga (Ear Muff) 

 Tutup telinga atau ear muff dapat melindungi bagian luar telinga dan alat 

ini lebih efektif daripada sumbat telinga karena dapat mengurangi intensitas suara 

sebesar   -   dB  Alat ini terbuat dari “cup” yang menutupi daun telinga  Agar 

tertutup rapat, pada tepi cup dilapisi dengan bantalan dari busa. Tingkat 

peredaman yang efektif tergantung pada kualitas cup tersebut. Kelebihan ear muff 

antara lain lebih efektif dalam meredam suara, mudah dalam pengawasan bila 

akan menerapkan kedisiplinan pada pekerja dan bila telinga sedang terinfeksi 

tetap dapat digunakan (Gambar    ).  

  

 

 

 

  

 

 

 

Gambar     Ear Muff 

(Sumber: http://safetymigas.blogspot.com/       /alat-pelindung-mata-muka-

dan-telinga.html) 

 

  Pemilihan dalam penggunaan ear plug atau ear muff disesuaikan dengan 

kondisi dan kebutuhan yang ada (A.M. Sugeng Budiono dkk,         ). 

      Pakaian Pelindung Panas 

 Alat Pelindung Diri (APD) yang digunakan untuk mengurangi paparan 

panas dari lingkungan yaitu pakaian pelindung panas. Pakaian ini berfungsi untuk 



   

 

 

menutupi sebagian atau seluruh tubuh dari percikan api, panas, suhu dingin, 

minyak, dan cairan kimia. Bahannya dapat terbuat dari kain dril, kulit, plastik, 

atau kain yang dilapisi alumunium. Bentuknya dapat berupa apron (menutupi 

sebagian tubuh yaitu mulai dada sampai lutut), celemek atau pakaian terusan 

dengan celana panjang dan lengan panjang (overalls) (A.M. Sugeng Budiono dkk, 

        ) (Gambar    ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar     Pakaian Pelindung Panas 

(Sumber: http://safetymigas.blogspot.com/       /alat-pelindung-badan.html) 

 

 Warna pakaian biasanya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, akan 

tetapi berkaitan dengan keterbatan warna pada bahan pakaian, biasanya 

ditambahkan warna pada assesoris pakaian, misalnya pada bagian depan 

ditambahkan jahitan kain dengan warna spotlight agar mempunyai efek 

fluoresensi ketika terkena cahaya sehingga mudah terlihat. Pakaian pelindung 

panas ini harus nyaman, tidak longgar, tidak ada lipatan-lipatan yang mengganggu 



   

 

 

aktivitas pemakainya atau berpotensi menyebabkan kecelakaan (Anne Ahira, 

    ). 

 

    FAKTOR FAKTOR LAIN 

 Menurut Cartwright et.al (    ) faktor-faktor lain yang menjadi penyebab 

stres akibat kerja yaitu: 

        Faktor Peran Individu dalam Organisasi 

 Setiap tenaga kerja bekerja sesuai dengan perannya dalam organisasi, 

artinya setiap pekerja mempunyai kelompok tugas yang harus ia selesaikan sesuai 

dengan aturan atau harapan dari atasannya. Namun demikian tidak selamanya 

pekerja berhasil dalam memainkan perannya sehingga terjadi disfunction peran. 

Ada dua hal yang termasuk dalam disfunction peran yaitu: 

         Konflik Peran 

 Konflik peran timbul jika seorang pekerja mengalami adanya: ( ) 

Pertentangan antara tugas-tugas yang harus ia lakukan dan antara tanggung jawab 

yang ia miliki, ( ) Tugas-tugas yang harus ia lakukan yang menurut 

pandangannya bukan merupakan bagian dari pekerjaannya, ( ) Tuntutan-tuntutan 

yang bertentangan dari atasan, rekan, bawahannya, atau orang lain yang dinilai 

penting bagi dirinya, ( ) Pertentangan dengan nilai-nilai dan keyakinan pribadinya 

sewaktu melakukan tugas pekerjaannya.   

 Stres timbul karena ketidakcakapannya untuk memenuhi tuntutan-tuntutan 

dan berbagai harapan terhadap dirinya. Van Sell dkk (    ) dan Kahn dkk (    ) 

menemukan bahwa pekerja yang menderita konflik peran lebih banyak mengalami 



   

 

 

kepuasan kerja yang rendah dan ketegangan pekerjaan yang lebih tinggi. Konflik 

peran juga berkaitan dengan stres fisiologikal. French dan Caplan (    ) 

menemukan bahwa peningkatan detak jantung dan rasa tegang pekerjaan pada 

pekerja mempunyai kaitan erat dengan konflik peran yang dilaporkan. 

         Ketaksaan Peran (Role Ambiguity) 

 Ketaksaan peran dirasakan jika seorang pekerja tidak memiliki cukup 

informasi untuk dapat melakukan tugasnya, tidak mengerti atau tidak dapat 

merealisasi harapan-harapan yang berkaitan dengan peran tertentu.  

 Menurut Kahn dkk (    ), stres yang timbul karena ketidakjelasan sasaran 

akhirnya mengarah pada ketidakpuasan pekerjaan, kurang percaya diri, rasa diri 

tidak berguna, rasa harga diri menurun, depresi, motivasi kerja rendah, 

peningkatan tekanan darah dan detak nadi, dan kecenderungan untuk 

meninggalkan pekerjaan (Ashar Sunyoto M,         ). 

       Faktor Hubungan Kerja (Interpersonal) 

 Hubungan baik antar pekerja di tempat kerja merupakan faktor utama 

dalam kesehatan individu dan organisasi. Hubungan kerja yang tidak baik terlihat 

dengan gejala-gejala seperti kepercayaan yang rendah, taraf pemberian support 

yang rendah, dan minat yang rendah dalam pemecahan masalah organisasi. 

Ketidakpercayaan secara positif berhubungan dengan ketaksaan peran yang tinggi, 

yang mengarah pada komunikasi antarpribadi yang tidak sesuai dan ketegangan 

psikologikal dalam bentuk kepuasan kerja yang rendah, penurunan kondisi 

kesehatan, dan rasa tertekan oleh atasan atau rekan kerjanya.  



   

 

 

Sebaliknya, hubungan sosial yang menunjang (supportive) dengan atasan, 

rekan kerja, dan bawahan tidak akan menimbulkan tekanan antar pribadi yang 

berhubungan dengan persaingan. Kedekatan kelompok, kepercayaan antar pribadi 

dan rasa senang dengan atasan berpengaruh pada penurunan stres kerja dan 

peningkatan kondisi kesehatan (Ashar Sunyoto M,         ).  

       Faktor Pengembangan Karier 

 Everly dan Girdano menganggap bahwa untuk mencapai kepuasan kerja 

dan mencegah timbulnya frustasi pada pekerja, perlu diperhatikan tiga unsur 

penting dalam pengembangan karier, yaitu: 

 . Peluang untuk menggunakan keterampilan sepenuhnya. 

 . Peluang mengembangan keterampilan yang baru. 

 . Penyuluhan karier untuk memudahkan keputusan-keputusan yang 

menyangkut karier. 

 Pengembangan karier merupakan penyebab stres potensial yang mencakup 

ketidakpastian pekerjaan, promosi berlebih atau promosi yang kurang (Ashar 

Sunyoto M,         ). 

       Faktor Struktur dan Iklim Organisasi 

 Bagaimana para pekerja mempersepsikan kebudayaan, kebiasaan, dan 

iklim organisasi merupakan hal penting dalam memahami sumber-sumber stres 

potensial sebagai hasil dari keberadaan mereka dalam organisasi. Kepuasan dan 

ketidakpuasan kerja berkaitan dengan penilaian dari struktur dan iklim organisasi 

ini. Faktor penyebab stres yang ditemukan dalam kategori ini terpusat pada sejauh 

mana pekerja terlibat, berperan serta dan pada support sosial. 



   

 

 

 Penyebab stres yang berhubungan dengan struktur dan iklim organisasi 

biasanya berawal dari budaya organisasi dan model manajemen yang 

dipergunakan. Misalnya antara lain kurangnya pendekatan partisipatoris, 

konsultasi yang tidak efektif, kurangnya komunikasi dan kebijaksanaan kantor 

(Ashar Sunyoto M,         ).  

      Faktor Tuntutan dari Luar Organisasi/Pekerjaan 

 Isu-isu tentang keluarga, konflik keluarga, kesulitan keuangan dan 

keyakinan pribadi dengan organisasi yang bertentangan dapat memberikan 

tekanan pada individu dalam bekerja, sebagaimana halnya stres kerja dapat 

menimbulkan dampak negatif pada kehidupan pribadi dan keluarga. Namun 

demikian, perlu diketahui bahwa peristiwa kehidupan pribadi dapat meringankan 

dampak dari akibat stres kerja dan support sosial dapat berfungsi sebagai “bantal 

penahan” stres (Ashar Sunyoto M          ). 

 

     STRES KERJA 

      Pengertian Stres Kerja 

 Selye mendefinisikan stres sebagai reaksi organisme terhadap situasi yang 

mengancam. Ivancevich daan Matteson (    ) seperti dikutip Miner (    ) 

menyatakan bahwa stres adalah respon adaptif terhadap ketidaksesuaian antara 

kemampuan individu dengan tuntutan situasi eksternal. Kranz et al (    ) seperti 

dikutip Miner (    ) mendefinisikan stres sebagai suatu keadaan internal individu 

ketika mempersepsi adanya suatu ancaman baik fisik maupun psikologis yang ada 

di lingkungannya (Tulus Winarsunu,        ).   



   

 

 

 Sedangkan pengertian stres kerja itu sendiri menurut Mendelson (    ) 

ialah suatu ketidakmampuan pekerja untuk menghadapi tuntutan tugas dengan 

akibat suatu ketidaknyamanan dalam kerja (Tarwaka dkk,         ). Menurut 

Beehr dan Newman (    ) stres kerja ialah suatu keadaan yang timbul dalam 

interaksi di antara manusia dengan pekerjaannya. Sehingga dapat disimpulkan 

stres kerja sebagai suatu kondisi dari hasil penghayatan subyektif individu yang 

dapat berupa interaksi antara individu dan lingkungan kerja yang dapat 

mengancam dan memberi tekanan secara psikologis, fisiologis, dan sikap individu 

(Sutarto Wijono,         ).  

      Sumber-Sumber Stres  

 Sarafino dalam Smet (    ) membedakan sumber-sumber stres, yaitu 

dalam diri individu, keluarga, komunitas dan masyarakat.  

 . Sumber-sumber stres di dalam diri seseorang, kadang-kadang sumber stres itu 

ada di dalam diri seseorang. Tingkatan stres yang muncul tergantung pada 

keadaan rasa sakit dan umur individu.  

 . Sumber-sumber stres di dalam keluarga, stres di sini dapat bersumber dari 

interaksi di antara para anggota keluarga. 

 . Sumber-sumber stres di dalam komunitas dan lingkungan, beberapa 

pengalaman stres orang tua bersumber dari pekerjaannya, dan lingkungan 

yang stresfull sifatnya.  

 . Pekerjaan, diantara faktor-faktor yang membuat suatu pekerjaan itu stressfull 

adalah tuntutan kerja.  



   

 

 

 . Stres yang berasal dari lingkungan, lingkungan yang dimaksudkan di sini 

adalah lingkungan fisik, seperti: kebisingan, suhu terlalu panas, kesesakan 

(Bart Smet,         ).  

      Reaksi-Reaksi yang Timbul Akibat Stres 

Jex dan Beehr seperti dikutip Spector (    ) mengelompokkan reaksi-

reaksi yang muncul akibat adanya stressor yaitu berupa:  

         Reaksi Psikologis 

 Reaksi psikologis berhubungan dengan respon-respon emosional seperti 

kelelahan, kecemasan, ketidakpuasan kerja, mudah marah/jengkel, sulit 

konsentrasi, gelisah, depresi, rendah diri, susah tidur, tidak semangat, bangun pagi 

tidak segar dan merasa frustasi.  

         Reaksi Fisik  

 Reaksi fisik meliputi simptom-simptom seperti jantung berdebar-debar, 

napas cepat dan pendek, sesak napas, gumpalan lendir di tenggorokan, mulut 

kering, gangguan pencernaan, nausea, diare, sembelit, perut kembung, ketegangan 

otot, sakit kepala atau pusing.  

        Reaksi Perilaku  

 Reaksi perilaku merupakan respon terhadap stres kerja yang berupa rentan 

membuat kesalahan atau kecelakaan, pindah kerja, merokok, minum alkohol, 

perubahan selera makan dan penggunaan zat kimia (Tulus Winarsunu,        ; 

Terry Looker dan Olga Gregson,         ). 

 

 



   

 

 

       Pengukuran Tingkat Stres Kerja 

 Teknik Pengukuran stres yang banyak digunakan di Amerika Serikat 

menurut karoley dapat digolongkan dalam   metode, antara lain: 

        Self Report Measure 

 Cara ini mengukur stres dengan menanyakan melalui kuesioner tentang 

intensitas pengalaman psikologis, fisiologis dan perubahan fisik yang dialami 

dalam peristiwa kehidupan seseorang. Teknik ini disebut live event scale. Teknik 

ini mengukur dengan mengamati perubahan perilaku yang ditampilkan seseorang 

menurunnya prestasi kerja dengan gejala seperti cenderung berbuat salah, mudah 

lupa dan kurang perhatian pada sesuatu. 

         Performance Measure 

 Mengukur stres dengan melihat atau mengobservasi perubahan-perubahan 

perilaku yang ditampilkan oleh seseorang. Misalnya perubahan di dalam prestasi 

kerja menurun yang tampak dalam gejala seperti cenderung berbuat salah, mudah 

lupa, kurang perhatian pada sesuatu, meningkatnya waktu reaksi. 

         Physiological Measure 

 Pengukuran ini berusaha melihat perubahan yang terjadi pada fisik 

seseorang seperti perubahan tekanan darah, ketegangan otot leher dan bahu dan 

sebagainya. 

        Biochemical Measure (pengukuran biokimia) 

 Pengukuran ini berusaha melihat respon biokimia lewat perubahan hormon 

katekolamin dan kortikosteroid setelah pemberian stimulus (Jacinta F. Rini,     ).

  



   

 

 

       Pencegahan dan Pengendalian Stres Akibat Kerja 

Sauter, et al (    ) dikutip dari National Institute For Occupational Safety 

and Health (NIOSH) memberikan rekomendasi tentang bagaimana cara untuk 

mengurangi atau meminimalisir stres akibat kerja sebagai berikut: 

 . Beban kerja baik fisik maupun mental harus disesuaikan dengan kemampuan 

atau kapasitas kerja pekerja yang bersangkutan dengan menghindarkan 

adanya beban berlebih maupun beban yang terlalu ringan. 

 . Jam kerja harus disesuaikan baik terhadap tuntutan tugas maupun tanggung 

jawab di luar pekerjaan. 

 . Setiap pekerja harus diberikan kesempatan untuk mengembangkan karier, 

mendapatkan promosi dan pengembangan kemampuan keahlian. 

 . Membentuk lingkungan sosial yang sehat, hubungan antara tenaga kerja yang 

satu dengan yang lain, tenaga kerja-supervisor yang baik dan sehat dalam 

organisasi akan membuat situasi yang nyaman. 

 . Tugas-tugas pekerjaan harus didesain untuk dapat menyediakan stimulasi dan 

kesempatan agar pekerjaa dapat menggunakan keterampilannya. Rotasi tugas 

dapat dilakukan untuk meningkatkan karier dan pengembangan usaha. 

Di lain pihak Cartwright et al (    ) dikutip dari Elkin dan Rosch (    ) 

juga memberikan cara-cara untuk mengurangi stres akibat kerja secara lebih 

spesifik yaitu: 

 . Redesain tugas-tugas pekerjaan 

 . Redesain lingkungan kerja 

 . Menerapkan waktu kerja yang fleksibel 



   

 

 

 . Menerapkan manajemen partisipatoris 

 . Melibatkan karyawan dalam pengembangan karier 

 . Menganalisis peraturan kerja dan menetapkan tujuan (goals) 

 . Mendukung aktivitas sosial 

 . Membangun tim kerja yang kompak 

 . Menetapkan kebijakan ketenagakerjaan yang adil. 

 Namun demikian secara ringkas langkah-langkah yang harus dilakukan 

untuk mengurangi terjadinya stres adalah sebagai berikut: 

 . Menghilangkan faktor penyebab stres, khususnya yang berasal dari 

lingkungan kerja, task dan organisasi kerja. 

 . Memposisikan pekerja pada posisi yang seharusnya (The right man on the 

right place) 

 . Mengembangkan struktur organisasi sesuai dengan kultur dan tradisi 

masyarakat pekerjanya. 

 . Menjamin perasaan aman setiap pekerja (Tarwaka dkk,         ).  

       Hubungan antara Stres Kerja dengan Kecelakaan Kerja 

Menurut Tulus Winarsunu (       ) menyatakan bahwa kecenderungan 

mendapatkan kecelakaan kerja akan meningkat jika tugas, lingkungan atau 

stressor individual menurunkan kapasitas individu dalam memenuhi tuntutan 

tugas, atau jika tuntutan-tuntutan tugas meningkat melebihi kapasitas normal 

individu. Oborne berpendapat bahwa banyak kecelakaan kerja terjadi ketika 

lingkungan kerja termasuk tugas, peralatan, kebisingan, suhu, teman sekerja dan 

sebagainya memiliki tuntutan yang melebihi kemampuan atau yang dapat 



   

 

 

dikerjakan oleh individu. Teori lain yang masih masuk dalam model stres adalah 

teori yang memberi postulat bahwa angka kecelakaan kerja akan meningkat jika 

taraf stres baik secara psikologis maupun fisiologis melebihi taraf kapasitas 

individu dalam mengatasi stres tersebut. Jenis stressor ini antara lain kebisingan, 

suhu, pencahayaan yang jelek, kecemasan, kurang tidur, marah dan sebagainya. 

       Hubungan antara Stres Kerja dengan Produktivitas Kerja 

Menurut Pandji Anoraga (       ) ada beberapa hal yang mempengaruhi 

produktivitas kerja. Salah satunya yaitu lingkungan atau suasana kerja yang baik. 

Lingkungan kerja yang baik akan membawa hubungan yang baik pula pada segala 

pihak baik pada pekerja, pimpinan atau pada hasil pekerjaannya. Misalnya, para 

pekerja seharusnya bekerja pada tempat yang tenang untuk mendapatkan hasil 

yang baik, akan tetapi lingkungan fisik kerjanya tidak sesuai seperti 

bising/suhunya panas sehingga pekerja menjadi tidak nyaman dalam bekerja, 

berpotensi mengalami stres dan hasilnya kerjanya tidak optimal.  

Sedangkan pengaruh stres kerja terhadap organisasi atau tempat kerja yaitu 

tingginya angka tidak masuk kerja, turnover, hubungan kerja menjadi tegang dan 

rendahnya kualitas pekerjaan yang secara langsung akan menurunkan 

produktivitas (Tarwaka dkk,         ). 

 

 

 

 

 



   

 

 

     Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar     Kerangka Teori 

Sumber: Tarwaka dkk (    ), Tulus Winarsunu (    ), Pandji Anoraga (    ), 

Sutarto Wijono (    ), Ashar S.M (    ), Stephen. P. Robbin dan Timothy A. 

Judge (    ), Jacinta F. Rini (    ), Dewi Basmala Gatot dan  Wiku Adisasmito 

(    ), Heni Trisnawati (    ), Nurina Sendang Rusdayani (    ). 

Faktor-Faktor Lain: 

 . Faktor peran individu dalam 

organisasi 

 . Faktor hubungan kerja 

(interpersonal) 

 . Faktor pengembangan karier 

 . Faktor struktur dan iklim 

organisasi 

 . Faktor tuntutan dari luar 

organisasi/pekerjaan  

Faktor Individu:  

 .   Kepribadian 

 .   Umur 

 . Jenis kelamin 

 . Masa kerja 

 . Tingkat pendidikan  

 . Status perkawinan  

 . Pemakaian alat 

pelindung telinga 

 . Pemakaian pakaian 

pelindung panas 

Stres Kerja 

Menurunnya 

Produktivitas Kerja 

Faktor Fisik Lingkungan 

Kerja: 

 . Kebisingan 

 . Iklim kerja panas 

 

Kecelakaan Kerja 



 
 

   

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

     Kerangka Konsep  

 Dari hasil tinjauan kepustakaan, kerangka teori serta masalah penelitian 

yang telah dirumuskan tersebut, maka dikembangkan suatu kerangka konsep 

penelitian. Yang dimaksud kerangka konsep penelitian adalah suatu hubungan 

atau kaitan antara konsep yang satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah 

yang ingin diteliti (Soekidjo Notoatmodjo,        ). 

Kerangka konsep dalam penelitian ini yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar     Kerangka Konsep 

* Keterangan: Variabel perancu dikendalikan 

Variabel Bebas 

 . Intensitas Kebisingan 

 . Iklim Kerja 

Variabel Terikat 

Stres Kerja 

Variabel Perancu* 

 . Umur 
 . Jenis Kelamin  

 . Masa Kerja 
 . Status Perkawinan 
 . Pemakaian Alat Pelindung Telinga 

 . Pemakaian Pakaian Pelindung Panas 



   
 

 
 

     Variabel Penelitian 

 Variabel mengandung pengertian ukuran atau ciri yang dimiliki oleh 

anggota-anggota suatu kelompok yang berbeda dengan yang dimiliki oleh 

kelompok lain. Definisi lain mengatakan bahwa variabel adalah sesuatu yang 

digunakan sebagai ciri, sifat, atau ukuran yang dimiliki atau didapatkan oleh 

satuan penelitian tentang sesuatu konsep pengertian tertentu (Soekidjo 

Notoatmodjo,        ). 

Variabel dalam penelitian ini yaitu: 

      Variabel Bebas  

 Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (Sugiono,        ). 

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu intensitas kebisingan dan iklim kerja. 

       Variabel Terikat  

 Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiono,        ). Variabel terikat dalam 

penelitian ini yaitu stres kerja yang dialami pekerja di bagian produksi PT. NBI.  

       Variabel Perancu 

 Variabel perancu adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat (Sugiono,        ). Variabel perancu 

dalam penelitian ini yaitu umur, jenis kelamin, masa kerja, status perkawinan dan 

pemakaian alat pelindung telinga serta pakaian pelindung panas. 

Variabel pengganggu dalam penelitian ini dikendalikan dengan cara 

memilih responden yang berumur   -   tahun (usia produktif) dikarenakan usia 



   
 

 
 

tersebut lebih rentan terkena stres kerja (Dewi Basmala Gatot dan Wiku 

Adisasmito,       ), masa kerja lebih dari   tahun dikarenakan sebelum   tahun 

merupakan proses adaptasi bagi pekerja (Stephen P. Robbin dan Timothy A. 

Judge,         ), belum menikah dikarenakan tidak punya tanggungan anak dan 

istri sehingga meminimalisir masalah yang mungkin timbul di luar pekerjaan 

(Stephen P. Robbin dan Timothy A. Judge,         ), tidak memakai alat 

pelindung telinga dikarenakan pekerja akan terpapar bising secara penuh sehingga 

lebih rentan terkena stres kerja (A.M. Sugeng Budiono dkk,         ) dan tidak 

memakai pakaian pelindung panas dikarenakan pekerja akan terpapar iklim kerja 

yang panas secara penuh sehingga lebih rentan terkena stres kerja (A.M. Sugeng 

Budiono dkk,         ). Sedangkan variabel jenis kelamin diabaikan karena 

semua pekerja berjenis kelamin laki-laki. 

     Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian (Sugiono,        ). Hipotesis dalam penelitian ini yaitu ada hubungan 

antara intensitas kebisingan dan iklim kerja dengan stres kerja pada pekerja bagian 

produksi di PT. Nusantara Building Industries (NBI). 

    Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel 

Tabel     Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel 

NO Variabel 
Definisi 

Operasinal 
Instrumen Hasil Ukur 

Skala 

Data 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

.  Intensitas 

kebisingan 

Semua suara yang 

tidak dikehendaki 

yang bersumber 

dari alat-alat 

proses produksi 

dan/atau alat-alat  

Sound Level 

Meter 

dBA Rasio 



   
 

 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

  kerja yang pada 

tingkat tertentu 

dapat 

menimbulkan 

gangguan 

pendengaran. 

   

 . Iklim kerja Merupakan 

kombinasi dari 

suhu udara, 

kelembaban 

udara, kecepatan 

gerakan udara, 

dan panas radiasi. 

Questemp 
o
Celcius Interval 

 . 

 

Stres kerja Suatu kondisi dari 

hasil penghayatan 

subyektif individu 

yang dapat berupa 

interaksi antara 

individu dan 

lingkungan kerja 

yang dapat 

mengancam dan 

memberi tekanan 

secara psikologis, 

fisiologis, dan 

sikap individu ( 

Sutarto Wijono, 

        ).  

 

Kuesioner Kategori: 

 .   -  : 

tingkat stres 

kerja rendah 

 .   -  : 

tingkat stres 

kerja sedang 

 .   -  : 

tingkat stres 

kerja tinggi 

 .  -  : 

tingkat stres 

kerja sangat 

tinggi 

(Terry 

Looker dan 

Olga 

Gregson, 

       ) 

Ordinal 

 

 

    Jenis dan Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian survei analitik dengan pendekatan 

cross sectional. Metode cross sectional merupakan suatu penelitian untuk 

mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor resiko dengan efek, dengan 

cara pendekatan, observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat 

(point time opproach). Artinya setiap subyek penelitian diobservasi sekali saja 



   
 

 
 

dan pengukuran dilakukan terhadap status karakter variabel subyek pada saat 

pemeriksaan. Hal ini tidak berarti bahwa semua subyek penelitian diamati pada 

waktu yang sama (Soekidjo Notoatmodjo,         ). 

    Populasi dan Sampel Penelitian 

   Keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti disebut populasi. 

Sedangkan sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan 

dianggap mewakili seluruh populasi disebut sampel (Soekidjo Notoatmodjo, 

       ).  

 Populasi yang menjadi objek penelitian ini yaitu seluruh pekerja di bagian 

produksi PT. NBI dalam   shift yang berjumlah     orang. Sedangkan sampel 

penelitiannya diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu 

didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri 

berdasarkan ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Soekidjo 

Notoatmodjo,        ). Sedangkan untuk mengendalikan variabel perancunya 

dengan menggunakan metode restriksi. Restriksi merupakan suatu metode untuk 

membatasi subyek penelitian menurut kriteria tertentu yang disebut kriteria 

eligibilitas. Dua jenis kriteria eligibilitas tersebut yaitu kriteria inklusi dan 

eksklusi (Bhisma Murti,        ).   

Adapun kriteria inklusi dalam penelitian ini yaitu memilih responden yang 

berumur   -   tahun (usia produktif), berjenis kelamin laki-laki, masa kerja lebih 

dari   tahun, belum menikah dan tidak memakai alat pelindung telinga dan 

pakaian pelindung panas. Sedangkan kriteria eksklusinya yaitu tidak bersedia 



   
 

 
 

menjadi responden, sedang sakit pada saat penelitian dan tidak masuk kerja pada 

saat penelitian. 

 Perhitungan besar sampel minimal menggunakan rumus sebagai berikut 

  
    

 
 
   (   ) 

  (   )      
 
 
   (   )

 

(Sumber: Stanley Lemeshow,        ) 

Keterangan: 

n       =  Besar sampel 

N       =  Populasi =     orang 

P           =  Proposi untuk sifat tertentu yang diperkirakan terjadi pada populasi  

Untuk proporsi atau sifat tertentu yang tidak diketahui, maka 

besarnya p yang digunakan adalah (   ) =     

    
 

 
 =  Standar deviasi dengan derajat kepercayaan (   ) =     

D   =  Tingkat kepercayaan/ketepatan yang diinginkan (   ) 

  
          (     )   

    (     )            (     )
 

  
                  

                       
 

  
      

         
 

 

     

        Jadi jumlah sampel minimal yang digunakan adalah    orang.  

    Sumber Data 

 Sumber data penelitian yang diperoleh berasal dari data primer dan data 

sekunder. 

       Data Primer  

 Dikatakan data primer bila pengumpulan datanya dilakukan oleh peneliti 

sendiri terhadap sasarannya (Widya H.C dan Dina Nur A.N,       ) . Data primer 



   
 

 
 

dalam penelitian ini diperoleh dari observasi di tempat penelitian untuk 

mengidentifikasi masalah, membagikan kuesioner pada pekerja untuk 

mengidentifikasi sumber stres, mengetahui tanda dan gejala stres serta nanti pada 

saat penelitian, peneliti melakukan pengukuran intensitas kebisingan dan iklim 

kerja serta membagikan kuesioner pada pekerja untuk memilih sampel dan untuk 

mengetahui tingkat stres kerjanya. 

      Data Sekunder 

 Dikatakan data sekunder apabila pengumpulan data yang diinginkan 

diperoleh dari orang lain atau tempat lain dan bukan dilakukan oleh peneliti 

sendiri (Widya H.C dan Dina Nur A.N,       ). Data sekunder dalam penelitian 

berasal dari perusahaan berupa profil perusahaan serta data pengukuran yang 

dilakukan oleh Hiperkes tahun     . 

    Instrumen Penelitian dan Teknik Pengambilan Data 

      Instrumen Penelitian 

   Instrumen penelitian atau perangkat yang digunakan untuk pengumpulan 

data dalam penelitian ini adalah 

         Sound Lever Meter  

Sound level meter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur 

intensitas kebisingan di tempat kerja. Sound level meter yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu tipe Lutron SL-    . 

         Qustemp 

Questemp merupakan alat yang digunakan untuk mengukur iklim di 

tempat kerja. Questemp yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Questemp
o
   . 



   
 

 
 

         Kuesioner  

   Merupakan teknik pengumpulan data melalui penyebaran daftar 

pertanyaan untuk dijawab dan penulis mendampingi responden pada saat 

menjawab guna memberikan penjelasan atas pertanyaan yang kurang dipahami. 

Kuesioner-kuesioner dalam penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi 

sumber stres, mengetahui tanda dan gejala stres, memilih responden yang akan 

dijadikan subyek penelitian serta mengukur tingkat stres kerja pada pekerja. 

Kuesioner diambil dari buku yang berjudul “ Managing Stress, Mengatasi Stres 

Secara Mandiri” karangan Terry Looker dan Olga Gregson. 

          Validitas 

Kuesioner sebagai salah satu instrumen dalam penelitian ini tidak 

dilakukan uji validitas karena sudah baku. Kuesioner tersebut diambil dari buku 

yang berjudul “ Managing Stress, Mengatasi Stres Secara Mandiri” karangan 

Terry Looker dan Olga Gregson yang sudah valid untuk mengukur tingkat stres 

kerja.  

          Reliabilitas 

Begitu juga dengan reliabilitas, kuesioner dalam penelitian ini tidak 

dilakukan uji reliabilitas karena sudah baku. Kuesioner diambil dari buku yang 

berjudul “ Managing Stress  Mengatasi Stres Secara Mandiri” karangan Terry 

Looker dan Olga Gregson yang sudah dipercaya atau sudah reliabel untuk 

mengukur tingkat stres kerja. 

 

 



   
 

 
 

       Teknik Pengambilan Data 

 Teknik pengambilan data dalam penelitian ini yaitu: 

        Studi Kepustakaan 

  Mengumpulkan bahan-bahan dan informasi mengenai teori dan konsep 

guna menjelaskan fenomena yang berhubungan dengan variabel penelitian, 

melalui dokumen tertulis berupa buku dan bahan tertulis lainnya. 

        Observasi 

  Metode observasi dikenal dengan metode pengamatan yang meliputi 

pemantauan perhatian terhadap obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. 

Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi atau mengukur potensi masalah dan 

gambaran umum di tempat penelitian. 

         Wawancara 

  Wawancara dilakukan guna mencari informasi yang berkaitan dengan 

fenomena yang diamati, yang belum terungkap atau kesulitan untuk digali secara 

mendalam melalui instrumen kuesioner. Wawancara yang digunakan yaitu dengan 

kuesioner untuk mengidentifikasi sumber stres serta mengetahui tanda dan gejala 

stres pada pekerja. 

         Pengukuran Langsung 

 Pengukuran dilakukan untuk mengetahui intensitas kebisingan dan iklim 

kerja di tempat penelitian. Instrumen yang digunakan untuk mengukur intensitas 

kebisingan yaitu Sound Level Meter. Cara kerja alat tersebut adalah sebagai 

berikut: 

  . Memasang baterai pada tempatnya. 



   
 

 
 

  . Menekan tombol power. 

  . Mengecek garis tanda pada monitor untuk mengetahui baterai dalam keadaan 

baik atau tidak. 

  . Melakukan kalibrasi alat dengan kalibrator sehingga angka pada monitor 

sesuai dengan angka kalibrator. 

  . Memilih selector pada posisi: 

Fast: untuk kebisingan kontinu. 

Slow: untuk kebisingan impulsif atau terputus-putus. 

  . Memilih selector range intensitas kebisingan. 

  . Menentukan lokasi pengukuran, mengarahkan mikropone pada sumber 

kebisingan. 

  . Tinggi alat ukur dari lantai adalah setinggi telinga yaitu antara    -    cm. 

  . Setiap lokasi pengukuran dilakukan pengamatan selama  -  menit dengan ±   

kali pembacaan. Hasil pengukuran adalah angka yang ditunjukkan pada 

monitor (angka stabil). 

  . Mencatat hasil pengukuran dan menghitung rata-rata kebisingan saat (leq) 

(Herry Koesyanto dan Eram Tunggul Pawenang,        ).  

 Sedangkan untuk mengukur iklim kerja menggunakan alat Questemp. 

Adapun cara kerja alat tersebut adalah sebagai berikut: 

 . Menekan tombol power. 

 . Menekan tombol 
o
C atau 

o
F untuk menentukan suhu yang digunakan. 

 . Menekan tombol globe untuk menentukan suhu bola. 

 . Menekan tombol dry bulb untuk mendapatkan suhu bola kering. 



   
 

 
 

 . Menekan tombol wet bulb untuk mendapatkan suhu bola basah. 

 . Menekan tombol Wet Bulb Globe Thermometer ( WBGT) untuk mendapatkan 

Indeks Suhu Bola Basah (ISBB). 

 . Mencatat hasil pada display. 

 . Menekan tombol power untuk mematikan. 

 . Setiap selesai menekan salah satu tombol diamkan    menit untuk waktu 

adaptasi (Herry Koesyanto dan Eram Tunggul Pawenang,        ). 

     Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian meliputi: 

      Pra Penelitian 

 Yaitu tahap dimana peneliti melakukan observasi awal untuk 

mengidentifikasi atau mengetahui potensi masalah dan gambaran umum di tempat 

penelitian serta menyebarkan kuesioner pada pekerja untuk mengidentifikasi 

sumber stres serta mengetahui tanda dan gejala stres pada pekerja. 

      Penelitian 

  Peneliti menyebarkan kuesioner pada pekerja untuk memilih responden 

yang akan dijadikan subyek penelitian serta mengukur tingkat stres kerja pada 

pekerja. Kemudian mengambil data dengan melakukan pengukuran langsung 

terhadap intensitas kebisingan dan iklim kerja di lokasi penelitian.  

       Pasca Penelitian 

 Setelah pengambilan data selesai, kemudian hasilnya direkap dan 

dianalisis untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara intensitas kebisingan 



   
 

 
 

dan iklim kerja dengan tingkat stres kerja pada pekerja bagian produksi di PT. 

Nusantara Building Industries (NBI). 

     Teknik Analisis Data 

Adapun langkah-langkah dalam menganalisa data yaitu sebagai berikut:  

       Editing 

 Sebelum diolah data tersebut perlu diedit terlebih dahulu. Data atau 

keterangan yang telah dikumpulkan dalam bentuk record book, daftar pertanyaan 

atau kepada interview perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki jika dirasakan masih 

ada kesalahan dan keraguan data.  

       Coding 

 Data yang telah dikumpulkan dapat berupa kalimat yang pendek atau 

panjang, untuk memudahkan analisa, maka jawaban tersebut perlu diberi kode. 

Mengkode jawaban adalah menaruh angka pada tiap jawaban. 

       Scoring 

 Scoring yaitu pemberian skor atau nilai pada setiap jawaban yang 

diberikan oleh responden. 

       Tabulating 

 Tabulasi dimaksudkan untuk memasukkan data ke dalam tabel dan 

mengatur angka sehingga dapat dihitung dalam kasus dalam berbagai kategori. 

       Entry Data  

  Data yang telah dikode kemudian dimasukkan dalam program komputer 

untuk selanjutnya akan diolah. 

 



   
 

 
 

       Analisis Data 

         Analisis Univariat 

 Analisis univariat yang dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil 

penelitian. Pada umumnya dalam analisis ini hanya menghasilkan distribusi dan 

persentase dari tiap variabel (Soekidjo Notoatmodjo,         ). 

         Analisis Bivariat 

 Analisis bivariat dilakukan terhadap dua variabel yang diduga 

berhubungan atau berkorelasi (soekidjo Notoatmodjo,         ). Analisis bivariat 

yang digunakan adalah uji Pearson Product Moment karena skala variabel yang 

digunakan adalah numerik (rasio dan interval) dengan data terdistribusi normal.  

Sedangkan apabila data tidak terdistribusi normal, maka menggunakan uji 

alternatif yaitu uji Rank Spearman. 

 Pengujian statistik dengan uji Pearson Product Moment atau Rank 

Spearman dengan taraf kepercayaan    . Kriteria hubungan berdasarkan nilai ρ 

value (nilai sig) yang hasilnya dibandingkan dengan alfa (α=    ) dengan kriteria 

sebagai berikut: 

 . Jika p Value >      maka Ho diterima 

 . Jika p Value <      maka Ho ditolak  

Kekuatan hubungan dapat dilihat berdasarkan besaran angka, yaitu: 

 .      -     : tingkat hubungan sangat lemah 

 .      -     : tingakat hubungan lemah 

 .      -     : tingkat hubungan sedang 

 .      -     : tingkat hubungan kuat 



   
 

 
 

 .      -    : tingkat hubungan sangat kuat 

 Melalui uji Pearson Product Moment atau Rank Spearman dapat diketahui 

arah hubungannya. Tanda negatif (-) menunjukkan adanya arah hubungan yang 

berlawanan, semakin besar nilai   variabel maka semakin kecil nilai variabel 

lainnya. Sedangkan tanda positif (+) menunjukkan arah hubungan yang searah, 

semakin besar nilai   variabel semakin besar pula nilai variabel lainnya 

(Sopiyudin Dahlan,     :   ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

     Gambaran Umum PT. NBI 

 PT. Nusantara Building Industries (NBI) merupakan salah satu perusahaan 

swasta nasional yang bergerak dibidang Industri Building Material. PT. NBI 

berdiri tahun      dengan nama PT. Asia Board. Kemudian pada tahun      

berganti nama menjadi PT. Asia Asbesindo dan masih di tahun yang sama 

berubah nama lagi menjadi PT. Nusantara Building Industries (NBI). Perusahaan 

yang berada di Kabupaten Demak ini memproduksi produk bahan bangunan 

berupa lembaran fiber semen bergelombang simetris dan lembaran rata calsium 

silikat.   

 Terdapat beberapa tahap dalam proses produksinya, yaitu preparation 

process adalah proses persiapan dan pencampuran berbagai bahan baku ke dalam 

mixer, forming sheet manufacturing process adalah proses pencetakan lembaran-

lembaran basah di forming sheet, stacking process adalah proses pembentukan 

produk di atas cetakan dan kemudian ditumpuk pada palet besi, destacking 

process adalah proses pemindahan produk dari palet besi ke palet kayu untuk 

selanjutnya dikeringkan, autoclave process adalah proses pengeringan produk di 

dalam autoclave, finishing line adalah proses akhir dan penyesuaian produk 

terhadap kebutuhan dan untuk produk-produk yang rusak diolah lagi di dalam 

mesin hard waste grinding. Sebagian besar dari proses produksi sudah dijalankan 

secara otomatis dan pekerja sebagai operator untuk meminimalisir kontak antara 



   
 

 
 

pekerja dengan mesin, akan tetapi pekerja dituntut untuk konsentrasi dan 

berkoordinasi dengan baik antar sesama pekerja untuk mencegah hal-hal yang 

tidak diinginkan seperti kecelakaan kerja. 

 Dari berbagai proses, pekerja berada dalam lingkungan fisik yang 

berpotensi menimbulkan gangguan dalam bekerja maupun gangguan kesehatan, 

antara lain terpapar debu dari bahan baku, terpapar bising dari berbagai mesin 

yang digunakan serta iklim kerja yang panas. Tetapi untuk paparan debu, pihak 

perusahaan sudah memberikan APD dan melakukan pengendalian dengan cara 

pendistribusian bahan baku melalui pipa-pipa untuk meminimalkan paparan, 

sedangkan untuk intensitas kebisingan dan iklim kerja belum dilakukan 

penanggulangan secara efektif, hanya earplug untuk meminimalisir paparan 

bising. Mesin-mesin kerja yang menjadi sumber bising dan panas antara lain 

genset, compresor, ballmil, forming sheet, destaking, hard waste grinding, roll 

press plat machine, boyler dan autoclave. 

 .   Hasil Penelitian 

       Analisis Univariat 

 Analisis univariat dilakukan terhadap setiap variabel penelitian. Analisis 

univariat dalam penelitian ini meliputi distribusi dan persentase dari setiap 

variabel data yang berhubungan antara intensitas kebisingan dan iklim kerja 

dengan stres kerja pada pekerja bagian produksi PT. NBI. 

         Distribusi Umur Responden 

 Dari hasil kuesioner penjaringan pada responden yaitu pekerja di bagian 

produksi PT. NBI diperoleh data sebaran umur sebagai berikut (Tabel  . ): 



   
 

 
 

Tabel     Distribusi Responden berdasarkan Umur 

No Umur Responden Jumlah Persentase (%) 

    -          

  >        

 Total        

 

 Distribusi umur responden yaitu antara   -   tahun sebanyak    orang 

(    ) sedangkan responden yang berumur >    tahun tidak ada (  ). Apabila 

digambarkan dalam bentuk grafik diperoleh visualisasi sebagai berikut (Gambar 

   ): 

 

Gambar     Distribusi Umur Responden 

         Distribusi Masa Kerja Responden 

 Masa kerja adalah lama seseorang bekerja dihitung dari pertama masuk 

hingga saat penelitian berlangsung. Masa kerja ini menunjukkan lamanya 

seseorang terkena paparan di tempat kerja hingga penelitian dilaksanakan. 

Semakin lama masa kerja seseorang, semakin lama terkena paparan di tempat 

kerja sehingga semakin tinggi resiko terjadinya penyakit akibat kerja.   
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 Pada penelitian ini variabel masa kerja dikendalikan dengan memilih 

responden yang memiliki masa kerja lebih dari atau sama dengan   tahun (   

tahun). Dari    responden semuanya (    ) memiliki masa kerja    tahun. 

         Distribusi Pemakaian Alat Pelindung Telinga (APT) Responden 

 Alat pelindung diri (APD) adalah seperangkat alat yang digunakan tenaga 

kerja untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuhnya dari adanya potensi 

bahaya atau kecelakaan kerja (A.M. Sugeng Budiono dkk,         ). APD 

tidaklah secara sempurna dapat melindungi tubuh, tetapi hanya mengurangi 

tingkat keparahan yang mungkin terjadi. Untuk melindungi telinga dari paparan 

kebisingan, alat pelindung telinga (APT) yang digunakan bisa berupa sumbat 

telinga (ear plug) atau tutup telinga (ear muff).  

 Pada penelitian ini variabel pemakaian APT dikendalikan dengan memilih 

responden yang tidak memakai APT. Dari    responden semuanya (    ) tidak 

memakai APT. 

         Distribusi Pemakaian Pakaian Pelindung Panas Responden 

 Untuk melindungi dari iklim kerja panas, APD yang digunakan yaitu 

pakaian pelindung panas. Pihak pabrik tidak menyediakan pakaian pelindung 

panas sehingga variabel pemakaian pakaian pelindung panas sudah terkendali 

karena semua responden tidak memakai. Dari    responden semuanya (    ) 

tidak memakai pakaian pelindung panas. 

         Distribusi Jenis Kelamin Responden 

 Jenis kelamin seseorang berpengaruh terhadap terjadinya stres. Para 

wanita yang bekerja dikabarkan mengalami stres lebih tinggi dibandingkan 



   
 

 
 

dengan pria, karena wanita yang bekerja menghadapi konflik peran sebagai wanita 

karir sekaligus ibu rumah tangga. Terutama di Indonesia, wanita sangat dituntut 

perannya sebagai ibu rumah tangga yang baik dan benar sehingga banyak wanita 

karier yang merasa bersalah ketika harus bekerja. Perasaan bersalah ditambah 

dengan tuntutan dari dua sisi, yaitu pekerjaan dan ekonomi rumah tangga, sangat 

berpotensi menyebabkan wanita bekerja mengalami stres (Jacinta F. Rini, 

      ).     

 Di bagian Produksi PT. NBI yang merupakan tempat penelitian semua 

pekerjanya adalah laki-laki sehingga variabel jenis kelamin sudah terkendali. Dari 

   responden semuanya (    ) berjenis kelamin laki-laki. 

         Distribusi Status Perkawinan Responden 

Seorang pekerja yang telah menikah mempunyai beban yang lebih banyak 

daripada seseorang pekerja yang masih lajang, pekerja yang telah menikah 

mempunyai masalah dalam keluarganya seperti masalah ekonomi, masalah 

dengan istri dan anak yang pada akhirnya akan menjadi sumber stres kerja bagi 

para pekerja dan akan menggangu konsentrasi mereka terhadap pekerjaannya 

(Stephen P. Robbin dan Timothy A. Judge,         ). 

 Pada penelitian ini variabel status perkawinan dikendalikan dengan 

memilih responden yang belum menikah. Dari    responden semuanya (    ) 

mempunyai status belum menikah. 

         Distribusi Intensitas Kebisingan 

 Berdasarkan hasil penelitian pada bagian produksi PT. NBI diperoleh data 

intensitas kebisingan sebagai berikut (Tabel    ): 



   
 

 
 

Tabel     Data Intensitas kebisingan 

NO BAGIAN 

INTENSITAS KEBISINGAN 

(dB) 
KET 

(NAB:   dB) 
Minimum Maksimum Leq 

 . DM FS                  > NAB 

 . DM FS                  > NAB 

 . DM AC F                 > NAB 

 . DM FS                  > NAB 

 . DM FS          .       > NAB 

 . Stacking FS                  > NAB 

 . Aval Mixer FS                  > NAB 

 . Aval Mixer FS                  > NAB 

 . Aval Mixer FS                  > NAB 

  . Forming Sheet                  > NAB 

  . Forming Sheet                  > NAB 

  . Forming sheet     .            > NAB 

  . Forming sheet     .            > NAB 

  . Setling Tank FS                  > NAB 

  . Setling Tank FS     .    .       > NAB 

  . Mixer FS                  > NAB 

  . Mixer FS          .       > NAB 

  . Mixer FS     .    .       > NAB 

  . Mixer    .            > NAB 

  . Autoclave FS                  > NAB 

  . Autoclave FS                  > NAB 

  . Boiler                > NAB 

  . Cover                 > NAB 

  . Vertikal Mill   .            > NAB 

  . Hidra Pulper   .            > NAB 

  . Refiner                > NAB 

  . Ball Mill                > NAB 

  . Carpenter                < NAB 

  . Cutting    .            > NAB 

  . Finishing Line                < NAB 

 

 Dari data di atas menyatakan bahwa dari    titik yang diukur,    titik 

(     ) telah melebihi NAB sedangkan   titik (    ) di bawah NAB. Apabila 

digambarkan dalam bentuk grafik diperoleh visualisasi sebagai berikut (Gambar 

   ): 



   
 

 
 

 

Gambar     Distribusi Intensitas Kebisingan 

 Sedangkan apabila dilihat dari distribusi statistik deskriptifnya diperoleh 

hasil sebagai berikut (Tabel    ): 

Tabel     Distribusi Statistik Deskriptif Intensitas Kebisingan 

Variabel Mean Median SD Min - Max     Cl 

Intensitas kebisingan                       -            –       

 

 Berdasarkan hasil analisis didapatkan rata-rata (mean) intensitas 

kebisingan adalah       dB (    Cl :       –      ). Median       dengan 

Standar Deviasi     . Dari hasil estimasi interval dapat disampaikan bahwa     

diyakini yaitu rata-rata intensitas kebisingan adalah       dB sampai dengan 

      dB. 

         Distribusi Iklim Kerja 

 Berdasarkan hasil penelitian pada bagian produksi PT. NBI diperoleh data 

iklim kerja sebagai berikut (Tabel    ): 
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Tabel     Data Iklim Kerja 

No Bagian Iklim Kerja (
o
C) Ket (NAB :    

o
C) 

 . DM FS        > NAB 

 . DM FS        > NAB 

 . DM AC F       > NAB 

 . DM FS        > NAB 

 . DM FS        > NAB 

 . Stacking FS        > NAB 

 . Aval mixer FS        > NAB 

 . Aval mixer FS        > NAB 

 . Aval mixer FS        > NAB 

  . Forming sheet        > NAB 

  . Forming sheet        > NAB 

  . Forming sheet        > NAB 

  . Forming sheet        > NAB 

  . Setling tank FS        > NAB 

  . Setling tank FS        > NAB 

  . Mixer FS        > NAB 

  . Mixer FS        > NAB 

  . Mixer FS        > NAB 

  . Mixer       > NAB 

  . Autoclave FS        > NAB 

  . Autoclave FS        > NAB 

  . Boiler       > NAB 

  . Cover       > NAB 

  . Vertikal mill      > NAB 

  . Hidra pulper       > NAB 

  . Refiner       > NAB 

  . Ball mill      > NAB 

  . Carpenter       > NAB 

  . Cutting       > NAB 

  . Finishing line      > NAB 

  

 Dari data di atas menyatakan bahwa dari    titik yang diukur, semuanya 

(    ) telah melebihi NAB. Apabila digambarkan dalam bentuk grafik diperoleh 

visualisasi sebagai berikut (Gambar    ): 



   
 

 
 

 

Gambar     Distribusi Iklim Kerja 

 Sedangkan apabila dilihat dari distribusi statistik deskriptifnya diperoleh 

hasil sebagai berikut (Tabel    ): 

Tabel     Distribusi Statistik Deskriptif Iklim Kerja 

Variabel Mean Median SD Min - Max     Cl 

Iklim Kerja                        –            –       

 

 Berdasarkan hasil analisis didapatkan rata-rata (mean) iklim kerja adalah 

      
o
C (    Cl :       –      ). Median       dengan Standar Deviasi     . 

Dari hasil estimasi interval dapat disampaikan bahwa     diyakini yaitu rata-rata 

iklim kerja adalah       
o
C sampai dengan       

o
C. 

         Distribusi Stres Kerja Responden 

 Distribusi stres kerja pada responden berdasarkan hasil pengisian 

kuesioner stres kerja adalah sebagai berikut (Tabel    ): 
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Tabel     Data Stres Kerja 

No Kategori stres kerja Jumlah Persentase (%) 

  Stres rendah         

  Stres sedang         

  Stres tinggi        

  Stres sangat tinggi     

 Total          

 

 Berdasarkan tabel di atas, responden yang mengalami stres kerja rendah 

sebanyak   orang (    ), responden yang mengalami stres kerja sedang 

merupakan jumlah terbanyak yaitu    orang (     ), responden yang mengalami 

stres kerja tinggi sebanyak   orang (     ) dan tidak ada responden (  ) yang 

mengalami stres sangat tinggi. Apabila digambarkan dalam bentuk grafik 

diperoleh visualisasi sebagai berikut (Gambar    ): 

 

Gambar     Distribusi Stres Kerja 

       Analisis Bivariat 

 Analisis bivariat dilakukan terhadap dua variabel yang diduga 

berhubungan atau berkorelasi (Soekidjo Notoatmodjo,         ). Analisis 
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bivariat digunakan untuk untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu intensitas 

kebisingan dan iklim kerja sedangkan variabel terikatnya yaitu stres kerja.  

 Untuk melakukan analisis serta menentukan teknik analisis yang akan 

digunakan, maka terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data untuk mengetahui 

apakah data-data tersebut terdistribusi normal atau tidak. Berikut adalah hasil dari 

uji normalitas data dengan menggunakan software SPSS versi      (Tabel    ):  

Tabel     Hasil Uji Normalitas Data 

No Variabel Nilai sig Kategori 

 . Intensitas Kebisingan .    Data tidak terdistribusi normal. 

 . Iklim Kerja .    Data terdistribusi normal. 

 . Stres Kerja .    Data terdistribusi normal. 

  

 Dari hasil uji normalitas data di atas, karena data berjumlah    yaitu 

kurang dari    maka data yang diambil adalah kolom Shapiro-Wilk. Pada kolom 

tersebut didapatkan hasil sebagai berikut: 

 . Pada variabel intensitas kebisingan diperoleh nilai sig (ρ value)       < α 

     maka data tidak terdistribusi normal sehingga menggunakan uji alternatif 

Rank Spearman. 

 . Pada variabel iklim kerja diperoleh nilai sig (ρ value)       > α      maka 

data terdistribusi normal sehingga menggunakan uji Pearson Product 

Moment. 

 . Pada variabel stres kerja diperoleh nilai sig (ρ value)       > α      maka 

data terdistribusi normal, sedangkan uji yang dipakai yaitu mengikuti variabel 

bebasnya. 

 



   
 

 
 

          Hubungan antara intensitas kebisingan dengan stres kerja 

 Berdasarkan uji normalitas data di atas, variabel intensitas kebisingan 

(variabel bebas) tidak terdistribusi normal dan variabel stres kerja (variabel 

terikat) terdistribusi normal sehingga teknik analisis yang digunakan untuk 

mengetahui hubungan antara intensitas kebisingan dengan stres kerja yaitu 

menggunakan uji alternatif rank spearman. Berikut adalah hasil dari uji rank 

spearman dengan menggunakan software SPSS versi      (Tabel    ):  

Tabel     Hasil Uji Rank Spearman 

No Variabel P value Correlation 

Spearman 

Keterangan 

 . Hubungan antara 

intensitas 

kebisingan 

dengan stres kerja 

      -       Ada hubungan antara 

intensitas kebisingan 

dengan stres kerja 

dengan tingkat hubungan 

sedang dan arahnya 

berlawanan. 

 

 Dari tabel     di atas, diperoleh nilai sig (ρ value) sebesar       < α      

maka Ho ditolak, artinya ada hubungan antara intensitas kebisingan dengan stres 

kerja. Besarnya koefisien korelasi (r) yaitu       yang berarti berkorelasi sedang 

dan tanda negatif (-) menunjukkan arah berlawanan yaitu semakin besar nilai 

intensitas kebisingan maka semakin kecil skor kuesionernya, yang artinya 

semakin besar nilai intensitas kebisingan maka semakin tinggi tingkat stres kerja. 

         Hubungan antara iklim kerja dengan stres kerja 

 Berdasarkan uji normalitas data di atas, variabel iklim kerja (variabel 

bebas) dan stres kerja (variabel terikat) terdistribusi normal sehingga teknik 

analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara iklim kerja dengan 

stres kerja yaitu menggunakan uji pearson product moment. Berikut adalah hasil 



   
 

 
 

dari uji pearson product moment dengan menggunakan software SPSS versi      

(Tabel    ): 

Tabel     Hasil Uji Pearson Product Moment 

No Variabel P value Correlation 

Pearson Product 

Moment 

Keterangan 

 . Hubungan antara 

intensitas 

kebisingan 

dengan stres kerja 

      -  ,    Ada hubungan antara 

iklim kerja dengan 

stres kerja dengan 

tingkat hubungan 

sedang dan arahnya 

berlawanan. 

  

 Dari tabel     di atas, diperoleh nilai sig (ρ value) sebesar       < α      

maka Ho ditolak, artinya ada hubungan antara iklim kerja dengan stres kerja. 

Besarnya koefisien korelasi (r) yaitu       yang berarti berkorelasi sedang dan 

tanda negatif (-) menunjukkan arah berlawanan yaitu semakin besar nilai iklim 

kerja maka semakin kecil skor kuesionernya, yang artinya semakin besar nilai 

iklim kerja maka semakin tinggi tingkat stres kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

BAB V 

PEMBAHASAN 

 

     Karakteristik Umur Responden  

 Tenaga kerja dengan umur lebih tua akan semakin mampu menunjukkan 

kematangan jiwa, dalam arti semakin bijaksana, mampu berfikir rasional, mampu 

mengendalikan emosi, semakin toleran terhadap pandangan dan perilaku yang 

berbeda darinya dan semakin dapat menunjukkan kematangan intelektual dan 

psikologisnya (Dewi Basmala Gatot dan  Wiku Adisasmito,       ).  

 Semua pekerja di bagian produksi PT. NBI masih berusia produktif yaitu 

antara   -   tahun. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh distribusi umur 

responden yaitu antara   -   tahun sebanyak    orang (    ) sedangkan 

responden yang berumur >    tahun tidak ada (  ). 

 Seorang pekerja yang masih berumur muda dan masih produktif lebih 

rentan terkena stres kerja. Hal ini sesuai dengan pendapat Faber dalam artikel 

Jacinta F. Rini (    ) yang menyatakan tenaga kerja <    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. 

     Karakteristik Masa Kerja Responden 

 Menurut penelitian Heni Trisnawati (    ) menyatakan bahwa stres kerja 

lebih banyak dialami oleh pekerja dengan masa kerja <    tahun karena pada 

kurun waktu tersebut seseorang masih dipenuhi oleh harapan-harapan seperti 



   
 

 
 

peningkatan jenjang karier, gaji dan kesejahteraan sehingga lebih mudah stres dan 

mengalami kebosanan dalam rutinitas pekerjaan yang cenderung monoton. 

 Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh distribusi masa kerja responden 

berkisar dari  -  tahun sehingga masih tergolong masa kerja baru. Hal ini beresiko 

terkena stres kerja.  Menurut Stephen P. Robbin dan Timothy A. Judge 

(        ) tenaga kerja dengan masa kerja lebih lama telah berada dalam proses 

menciptakan identitas profesional yang lebih stabil. Pengalaman kerja menjadikan 

pekerajaan lebih tahan terhadap stres karena mereka telah mengembangkan 

mekanisme untuk mengatasi stres dan melakukan penyesuaian diri untuk 

menghadapi tekanan dan tuntutan pekerjaan. 

     Karakteristik Pemakaian Alat Pelindung Telinga (APT) Responden 

 Alat pelindung diri (APD) adalah seperangkat alat yang digunakan tenaga 

kerja untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuhnya dari adanya potensi 

bahaya atau kecelakaan kerja. APD tidaklah secara sempurna dapat melindungi 

tubuh, tetapi hanya mengurangi tingkat keparahan yang mungkin terjadi (A.M. 

Sugeng Budiono dkk,         ). Untuk melindungi telinga dari paparan 

kebisingan, alat pelindung telinga (APT) yang digunakan bisa berupa sumbat 

telinga (ear plug), yang dapat mereduksi suara sebesar   -   dB (A.M. Sugeng 

Budiono dkk,         ) atau tutup telinga (ear muff) yang dapat mereduksi suara 

sebesar   -   dB (A.M. Sugeng Budiono dkk,         ). 

  Dalam penelitian ini, dipilih responden yang tidak memakai APT karena 

terpapar bising lebih besar sehingga berpotensi terkena stres kerja. Menurut 

Tarwaka dkk (        ) keadaan fisik tempat kerja seperti suara bising yang 



   
 

 
 

tinggi dapat menyebabkan stres pada pekerja karena pekerja mendapat tekanan 

tambahan dari suara bising tersebut sehingga menjadi tidak nyaman dalam 

bekerja. 

     Karakteristik Pemakaian Pakaian Pelindung Panas Responden  

 Ketika tubuh mendapatkan tekanan dari stressor berupa iklim kerja panas 

yang berlebihan secara terus menerus, maka proses tubuh untuk mempertahankan 

suhu normal (homeotermis) yang dilakukan oleh pusat pengaturan suhu di 

hipotalamus menjadi terganggu.  Terjadi vasodilatasi pembuluh darah perifer 

hampir pada semua area tubuh. Vasodilatasi ini disebabkan oleh hambatan dari 

pusat simpatis pada hipotalamus posterior yang menyebabkan vasokontriksi 

sehingga terjadi vasodilatasi yang kuat pada kulit yang memungkinkan percepatan 

pemindahan panas dari tubuh ke kulit hingga delapan kali lipat lebih banyak 

sehingga tubuh mengalami heat syncope atau fainting. Kemudian mekanisme 

selanjutnya yang terjadi pada tubuh sama seperti mekanisme tubuh ketika 

mendapatkan stressor berupa bising yaitu meliputi fase waspada (alarm 

reaction/reaksi peringatan), the stage of resistance (reaksi pertahanan) dan fase 

kelelahan. 

 Pakaian pelindung panas yang ideal dapat terbuat dari kain dril, kulit, 

plastik, atau kain yang dilapisi alumunium. Bentuknya dapat berupa apron 

(menutupi sebagian tubuh yaitu mulai dada sampai lutut), celemek atau pakaian 

terusan dengan celana panjang dan lengan panjang (overalls) (A.M. Sugeng 

Budiono dkk,         ). Selain itu ditambahkan warna pada assesoris pakaian, 

misalnya pada bagian depan ditambahkan jahitan kain dengan warna spotlight 



   
 

 
 

agar mempunyai efek fluoresensi ketika terkena cahaya sehingga mudah terlihat. 

Pakaian pelindung panas ini harus nyaman, tidak longgar, tidak ada lipatan-lipatan 

yang mengganggu aktivitas pemakainya atau berpotensi menyebabkan kecelakaan 

(Anne Ahira,     ). 

 Dalam penelitian ini, semua responden tidak memakai pakaian pelindung 

panas karena pihak pabrik tidak menyediakan. Sama seperti penjelasan pada 

pemakaian APT, pekerja yang tidak memakai pakaian pelindung panas beresiko 

terkena stres kerja karena pekerja mendapat tekanan tambahan dari iklim kerja 

yang panas dari lingkungannya sehingga menjadi tidak nyaman dalam bekerja. 

     Karakteristik Jenis Kelamin Responden 

 Para pekerja di bagian produksi PT. NBI semuanya laki-laki sehingga 

tidak bisa memilih jenis kelamin yang lain walaupun resiko terkena stres kerja 

antara laki-laki dengan perempuan lebih beresiko perempuan. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Jacinta F. Rini (      ) yang mengatakan bahwa jenis kelamin 

seseorang berpengaruh terhadap terjadinya stres. Para wanita yang bekerja 

dikabarkan mengalami stress lebih tinggi dibandingkan dengan pria, karena 

wanita yang bekerja menghadapi konflik peran sebagai wanita karier sekaligus ibu 

rumah tangga. Terutama di Indonesia, wanita sangat dituntut perannya sebagai ibu 

rumah tangga yang baik dan benar sehingga banyak wanita karier yang merasa 

bersalah ketika harus bekerja. Perasaan bersalah ditambah dengan tuntutan dari 

dua sisi, yaitu pekerjaan dan ekonomi rumah tangga, sangat berpotensi 

menyebabkan wanita bekerja mengalami stres. 

 



   
 

 
 

 

     Karakteristik Status Perkawinan pada Responden 

 Dalam penelitian ini, responden yang dipilih ialah responden yang belum 

menikah karena untuk meminimalisir beban tambahan yang diterima pekerja 

selain dari pekerjaannya.  

Menurut Stephen. P. Robbin dan Timothy A. Judge (        ) seorang 

pekerja yang telah menikah mempunyai beban yang lebih banyak daripada 

seseorang pekerja yang masih lajang, pekerja yang telah menikah mempunyai 

masalah dalam keluarganya seperti masalah ekonomi, masalah dengan istri dan 

anak yang pada akhirnya akan menjadi sumber stres kerja bagi para pekerja dan 

akan menggangu konsentrasi mereka terhadap pekerjaannya. 

     Hubungan antara Intensitas Kebisingan dengan Stres Kerja 

 Bagian produksi merupakan bagian yang paling vital dalam sebuah 

industri. Bagian ini merupakan tempat mengolah produk dari mulai bahan baku 

sampai menjadi produk setengah jadi atau produk jadi. Dalam mengolah produk, 

industri menggunakan berbagai mesin kerja yang bekerja secara kontinu yang 

menimbulkan kebisingan akibat getaran atau gesekan antar bagian (part) mesin 

maupun dengan produk.  

 Kebisingan merupakan semua suara yang tidak dikehendaki yang 

bersumber dari alat-alat proses produksi dan atau alat-alat kerja yang pada tingkat 

tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran (Permenakertrans 

No.  /MEN/X/    ). Nilai ambang batas (NAB) intensitas kebisingan yang 

masih dalam batas aman untuk bekerja selama   jam/hari atau    jam/minggu 



   
 

 
 

yaitu hanya diperkenankan terpapar kebisingan dengan intensitas    dB. Apabila 

sudah melebihi NAB akan berpotensi menimbulkan berbagai gangguan seperti 

pada gangguan pendengaran maupun non pendengaran (Heru Subaris dan 

Haryono,        ). 

 Menurut Tarwaka dkk (       ), bising dapat menyebabkan berbagai 

pengaruh antara lain kerusakan indera pendengaran yang dapat menyebabkan 

penurunan daya dengar baik yang bersifat sementara sampai yang bersifat 

permanen atau ketulian, peningkatan tekanan darah dan denyut jantung, resiko 

serangan jantung dan gangguan pencernaan serta stres yang dapat menyebabkan 

terjadinya kelelahan dini, kegelisahan dan depresi. Secara spesifik stres karena 

kebisingan dapat menyebabkan cepat marah, sakit kepala, gangguan tidur, 

gangguan reaksi psikomotor, kehilangan konsentrasi, gangguan komunikasi, 

penurunan performasi kerja yang kesemuanya akan bermuara pada kehilangan 

efisiensi dan produktivitas kerja. Sedangkan menurut Grandjean (    ) salah satu 

kondisi yang bisa menjadi stressor di lingkungan kerja yaitu physical 

environmental problem yang meliputi antara lain kebisingan dan suhu di tempat 

kerja (Tulus Winarsunu,        ).   

 Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa dari    titik tempat kerja 

yang diukur,    titik (     ) telah melebihi NAB sedangkan   titik (    ) di 

bawah NAB. Nilai intensitas kebisingan tertinggi adalah      dB yaitu di lokasi 

Cutting, sedangkan nilai intensitas kebisingan terendah adalah      dB yaitu 

lokasi Finishing Line (lihat tabel    ).  



   
 

 
 

 Dari    pekerja yang menjadi sampel responden, mendapatkan hasil 

bahwa   responden (    ) mengalami stres kerja rendah dengan skor antara   -

  ;    responden (     ) yang merupakan jumlah terbanyak mengalami stres 

kerja sedang dengan skor antara   -  ;   responden (     ) mengalami stres 

kerja tinggi dengan skor antara   -  ; sedangkan responden yang mengalami stres 

sangat tinggi dengan skor antara  -   tidak ada. Responden yang mengalami stres 

tinggi (skor   -  ) yaitu:   pekerja bagian mixer dengan skor    (skor   -  );   

pekerja bagian cutting dengan skor    (skor   -  );   pekerja bagian DM AC F  

dengan skor    (skor   -  );   pekerja bagian forming sheet   dengan skor    

(skor   -  );   pekerja bagian cover dengan skor    (skor   -  );   pekerja 

bagian autoclave FS   dengan skor    (skor   -  );   pekerja bagian ball mill 

dengan skor    (skor   -  ) dan   pekerja bagian setling tank FS   dengan skor 

   (skor   -  ). Sedangkan reponden yang mengalami stres kerja rendah (skor 

  -  ) yaitu:   pekerja bagian finishing line dengan masing-masing skor    (skor 

  -  ) dan   pekerja bagian forming sheet   dengan skor    (skor   -  ). Serta 

sisanya mengalami stres kerja sedang dengan skor bervariasi antara   -  . 

 Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden-

responden yang mengalami stres kerja tinggi maupun sedang merupakan pekerja 

yang bekerja di bagian yang memiliki intensitas kebisingan tinggi begitu juga 

sebaliknya responden yang mengalami stres kerja rendah merupakan pekerja yang 

bekerja di bagian yang intensitas kebisingannya rendah sehingga ada relevansi 

antara tinggi rendahnya intensitas kebisingan dengan skor stres kerja. Hal tersebut 

diperkuat dengan hasil analisis uji rank spearman diperoleh nilai sig (ρ value) 



   
 

 
 

sebesar       < α      sehingga Ho ditolak, artinya ada hubungan antara 

intensitas kebisingan dengan stres kerja. Besarnya koefisien korelasi (r) yaitu 

      yang berarti berkorelasi sedang dan tanda negatif (-) menunjukkan arah 

berlawanan yaitu semakin besar nilai intensitas kebisingan maka semakin kecil 

skor kuesionernya, yang artinya semakin besar nilai intensitas kebisingan maka 

semakin tinggi tingkat stres kerja. 

 Hasil penelitian di atas juga sesuai dengan penelitian Fitri Yunita Sari 

(    ) pada bagian bordir PT. Sai Apparel Industries Semarang, diperoleh ρ value 

sebesar       sehingga dapat dinyatakan ada hubungan yang bermakna antara 

intensitas kebisingan dengan tingkat stres kerja pada pekerja di bagian bordir PT. 

Sai Apparel Industries Semarang dengan nilai r sebesar       yang artinya 

berhubungan kuat. Perbedaan kuat lemahnya hubungan antara kedua penelitian 

tersebut bisa saja dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik responden, 

karakteristik tempat kerja maupun faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap 

terjadinya stres seperti faktor peran individu dalam organisasi, hubungan kerja, 

pengembangan karier, struktur organisasi dan suasana kerja serta faktor diluar 

pekerjaan.  

     Hubungan antara Iklim Kerja dengan Stres Kerja 

 Iklim kerja dalam hal ini iklim kerja panas menurut Permenakertrans 

No.   Tahun      adalah hasil perpaduan antara suhu, kelembaban, kecepatan 

gerakan udara dan panas radiasi dengan tingkat pengeluaran panas dari tubuh 

tenaga kerja sebagai akibat pekerjaannya.  



   
 

 
 

 Cuaca kerja yang tidak nyaman, tidak sesuai dengan syarat yang 

ditentukan dapat menurunkan kapasitas kerja yang berakibat menurunnya efisiensi 

dan produktivitas kerja. Suhu udara yang dianggap nyaman bagi orang Indonesia 

ialah sekitar   
o
C-  

o
C dan selisih suhu di dalam dan di luar tidak boleh lebih 

dari  
o
C. Batas kecepatan angin secara kasar yaitu      sampai     m/dt (Heru 

Subaris dan Haryono,        ). Pekerja yang berada di lingkungan kerja yang 

panas harus menanggung panas badan yang terbentuk sebagai hasil aktifitas kerja 

fisik, di samping itu juga mendapat beban tambahan berupa panas yang 

ditimbulkan oleh proses kerjanya (Tulus Winarsunu,     :  ). Menurut 

Grandjean (    ) salah satu kondisi yang bisa menjadi stressor di lingkungan 

kerja yaitu physical environmental problem yang meliputi antara lain: kebisingan 

dan suhu di tempat kerja (Tulus Winarsunu,     :  ). Begitu juga menurut 

Cartwright et.al (    ) dalam Tarwaka dkk (        ) yang menyatakan bahwa 

keadaan fisik lingkungan kerja yang tidak nyaman seperti: bising, suhu panas, 

lembab, berdebu, bau, dan lain-lain termasuk dalam faktor instrinsik pekerjaan 

yang merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya stres kerja.  

 Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa dari    titik yang diukur 

semuanya (    ) telah melebihi NAB. NAB iklim kerja pada penelitian ini yaitu 

   
o
C karena termasuk beban kerja sedang dan pengaturan waktu kerja    -      

berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Hiperkes pada Februari     . 

Iklim kerja tertinggi yaitu di bagian Autoclave FS   yang mencapai      
o
C dan 

iklim kerja terendah di bagian  finishing line yaitu   ,   
o
C (lihat tabel    ).  



   
 

 
 

 Berdasarkan hasil kuesioner stres kerja seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya yaitu dari    pekerja yang menjadi sampel responden, mendapatkan 

hasil bahwa   responden (    ) mengalami stres kerja rendah dengan skor antara 

  -  ;    responden (     ) yang merupakan jumlah terbanyak mengalami stres 

kerja sedang dengan skor antara   -  ;   responden (     ) mengalami stres 

kerja tinggi dengan skor antara   -  ; sedangkan responden yang mengalami stres 

sangat tinggi dengan skor antara  -   tidak ada. Responden yang mengalami stres 

tinggi (skor   -  ) yaitu:   pekerja bagian mixer dengan skor    (skor   -  );   

pekerja bagian cutting dengan skor    (skor   -  );   pekerja bagian DM AC F  

dengan skor    (skor   -  );   pekerja bagian forming sheet   dengan skor    

(skor   -  );   pekerja bagian cover dengan skor    (skor   -  );   pekerja 

bagian autoclave FS   dengan skor    (skor   -  );   pekerja bagian ball mill 

dengan nilai    (skor   -  ) dan   pekerja bagian setling tank FS   dengan skor 

   (skor   -  ). Sedangkan reponden yang mengalami stres kerja rendah (skor 

  -  ) yaitu:   pekerja bagian finishing line dengan masing-masing skor    (skor 

  -  ) dan   pekerja bagian forming sheet    dengan skor    (skor   -  ) serta 

sisanya mengalami stres kerja sedang dengan nilai bervariasis antara   -  . Di 

sini dapat dilihat bahwa selain ada relevansi antara tinggi rendahnya intensitas 

kebisingan dengan skor stres kerja seperti yang telah dijelaskan di atas, terdapat 

juga relevansi antara tinggi rendahnya iklim kerja dengan skor stres kerja seperti 

responden yang bekerja di bagian Autoclave FS   yang mempunyai iklim kerja 

tertinggi mengalami stres kerja sedang sedangkan responden yang bekerja di 



   
 

 
 

bagian Finishing Line yang mempunyai iklim kerja terendah mengalami stres 

kerja rendah.  

 Hal ini diperkuat dengan hasil analisis uji Pearson Product Moment 

diperoleh nilai sig (ρ value) sebesar       < α      maka Ho ditolak, artinya ada 

hubungan antara iklim kerja dengan stres kerja. Besarnya koefisien korelasi (r) 

yaitu       yang berarti berkorelasi sedang dan tanda negatif (-) menunjukkan 

arah berlawanan yaitu semakin besar nilai iklim kerja maka semakin kecil skor 

kuesionernya, yang artinya semakin besar nilai iklim kerja maka semakin tinggi 

tingkat stres kerja. 

 Soewondo (    ) juga pernah melakukan penelitian yaitu 

mengidentifikasi sumber stres pada     karyawan di perusahaan minyak swasta, 

hasilnya sumber stres dapat berasal dari keadaan tempat kerja seperti ruangan 

kerja terlalu panas atau dingin, ruangan sempit, bising dan kurang penerangan 

(Sutarto Wijono,         ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

     Kelemahan Penelitian 

 Penelitian mengenai hubungan antara intensitas kebisingan dan iklim kerja 

dengan stres kerja pada pekerja di bagian produksi PT. NBI ini mempunyai 

beberapa kelemahan yaitu 

 . Penelitian menggunakan desain cross sectional, artinya penelitian hanya 

dilakukan sekali saja sehingga hasilnya kurang maksimal apabila 

dibandingkan dengan desain case control atau kohort yang hasilnya lebih 

akurat karena untuk desain case control ada populasi pembandingnya 

sedangkan kohort menggunakan rentang waktu yang lama untuk mengamati 

perubahan pada sampel sasaran sehingga hasilnya akan lebih akurat, tetapi 

desain tersebut membutuhkan dana yang lebih tinggi dan waktu yang lebih 

lama. 

 . Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner untuk mengukur tingkat 

stres kerja. Hal ini menjadi suatu kelemahan karena kebenaran hasil pengisian 

kuesioner tergantung dari tingkat kejujuran dan mood responden saat mengisi 

kuesioner tersebut. 

 Terlepas dari beberapa kelemahan tersebut, peneliti sudah berusaha 

semaksimal mungkin untuk melaksanakan penelitian ini dengan sebaik-baiknya, 

begitu juga responden sangat antusias dalam mengisi kuesioner dikarenakan pada 

saat mengisi mereka juga secara langsung mendapatkan istirahat tambahan 

sehingga diharapkan hasil pengisiannya lebih akurat karena diisi dengan sepenuh 

hati. 



 
 

   

BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

  

    Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai hubungan antara 

intensitas kebisingan dan iklim kerja dengan stres kerja pada pekerja di bagian 

produksi PT. Nusantara Building Industries (NBI), dapat disimpulkan: 

 . Ada hubungan antara intensitas kebisingan dengan stres kerja pada pekerja di 

bagian produksi PT. Nusantara Building Industries (NBI) dengan koefisien 

korelasi (r)       yang artinya berkorelasi sedang. 

 . Ada hubungan antara iklim kerja dengan stres kerja pada pekerja di bagian 

produksi PT. Nusantara Building Industries (NBI) dengan koefisien korelasi 

(r)       yang artinya berkorelasi sedang. 

 

    Saran 

 Berdasarkan pada simpulan di atas, ada beberapa saran yang bisa peneliti 

sampaikan yaitu sebagai berikut: 

       Bagi Pekerja 

 .  Seharusnya memiliki kedisiplinan dan kesadaran untuk selalu menggunakan 

alat pelindung diri saat bekerja sekaligus memperhatian cara penggunaannya 

yang benar guna mengurangi berbagai paparan yang dapat mengganggu 

kesehatan maupun produktivitas kerjanya, yaitu dari paparan bising dan iklim 

kerja panas.  



   
 

 
 

 . Pada saat istirahat, manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mencari tempat 

yang tenang dan tidak bising agar telinga dapat melakukan mekanisme 

pemulihan dan tubuh menjadi lebih nyaman dan rileks sehingga dapat 

menurunkan resiko terjadinya stres kerja. 

 .  Gunakan juga waktu istirahat untuk makan dan minum agar menghasilkan 

asupan nutrisi yang cukup untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang 

akibat paparan panas sehingga tubuh dapat kembali mempertahankan pada 

suhu normal, karena ketika tubuh kehilangan cairan secara terus menerus 

maka pengaturan suhu tubuh pada hipotalamus akan terganggu yang 

berpotensi menimbulkan gejala psikis dan somatik yang merupakan gejala 

stres kerja. 

       Bagi Perusahaan 

 .  Selalu menyediakan dan mencukupi kebutuhan alat pelindung diri bagi 

pekerja sekaligus memperhatikan kontinuitas distribusinya karena APD 

seperti earplug tidak bisa awet sehingga perlu pendistribusian yang teratur 

waktunya (berkala). 

 .  Hendaknya memberikan teguran maupun sanksi bagi pekerja yang tidak 

menggunakan alat pelindung diri saat bekerja guna menumbuhkan rasa 

kedisiplinan pekerja terutama dalam bidang Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K ). 

 .  Sebaiknya selalu melakukan perawatan mesin secara rutin guna memastikan 

mesin bekerja dengan aman serta tidak menimbulkan suara bising dan panas 

yang berlebihan. 



   
 

 
 

 .  Sebaiknya menambah jumlah ventilasi di ruang produksi dengan berdasarkan 

atas kesesuaian antara luas ruangan dengan luas ventilasi guna menghasilkan 

sirkulasi udara yang baik sehingga menurunkan suhu di area produksi. 

Ventilasi juga dilengkapi dengan filter berteknologi Clarus Filtration yang 

mempunyai sistem filterisasi   lapis yaitu: tahap Pre-Filter dengan vacum 

clean untuk menyaring partikel-partikel besar, tahap Particulate Filter/Odor 

Filter untuk menyaring partikel-partikel berukuran kecil hingga       mikron 

dan Carbon Filter/HEPA (High Efficiency Particulate Air) untuk 

menghilangkan bau sehingga debu asbes yang berukuran kurang dari   

mikron (yang mampu diserap tubuh) dapat disaring oleh filter.  

      Bagi Peneliti Selanjutnya 

 . Apabila akan melakukan penelitian serupa, sebaiknya menggunakan desain 

penelitian yang lain seperti case control atau kohort yang hasilnya bisa 

dijadikan penguat atau pembanding terhadap hasil penelitian-penelitian 

sebelumnya, karena untuk desain case control ada populasi pembandingnya 

sedangkan kohort menggunakan rentang waktu yang lama untuk mengamati 

perubahan pada obyek sasaran sehingga hasilnya akan lebih akurat, tetapi 

desain tersebut membutuhkan dana yang lebih tinggi dan waktu yang lebih 

lama. 

 . Sebaiknya menambah variabel faktor-faktor organisasi atau manajemen 

perusahaan seperti faktor peran individu dalam organisasi, faktor hubungan 

kerja (interpersonal), faktor pengembangan karier, faktor struktur dan iklim 

organisasi yang tidak diteliti dalam skripsi ini sehingga menghasilkan 



   
 

 
 

kemungkinan korelasi yang lain antara variabel tersebut dengan terjadinya 

stres kerja.  
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KUESIONER UNTUK MENGIDENTIFIKASI SUMBER STRES DI 

TEMPAT KERJA 

 

 

Petunjuk: 

 . Silanglah setiap aspek pekerjaan yang membuat Anda tidak puas. 

 . Juga untuk setiap aspek, Anda tulis rating stres yang paling 

merepresentasikan pandangan Anda tentang beberapa besar stres yang Anda 

alami. Rating stresnya sebagai berikut:  

 

No Rating Stres 

  Tidak ada stres  

  Stres ringan 

  Stres sedang 

  Sangat stres 

  Benar-benar stres 

 

 

No Aspek Pekerjaan 
Tidak 

Puas 

Rating 

Stres 

 . Suara bising di tempat kerja   

 . lingkungan kerja yang panas   

 . Kebebasan untuk memilih pekerjaan anda   

 . Kebebasan untuk menuntaskan pekerjaan anda   

 . Kolega rekan kerja anda   

 . Pengakuan yang anda dapatkan untuk pekerjaan 

yang bagus 

  

 . Bos atau bos-bos sekarang   

 . Tingkat tanggungjawab yang diberikan pada anda     

 . Besarnya gaji   

  . Kesempatan untuk menggunakan kemampuan 

anda 

  

  . Hubungan-hubungan industrial antara 

managemen dan karyawan 

  

  . Peluang promosi   

  . Cara pengelolaan organisasi anda   

  . Perhatian yang diberikan kepada saran-saran yang 

anda berikan 

  

  . Jumlah jam kerja   

  . Jumlah variasi dalam pekerjaan anda   

  . Keamanan pekerjaan anda   

  

(Sumber: Terry Looker dan Olga Gregson,         )  

 



    

 

 
 

REKAPITULASI HASIL KUESIONER AWAL UNTUK 

MENGIDENTIFIKASI SUMBER STRES DI TEMPAT KERJA 

 

 

No Aspek Pekerjaan 
Rating Stres Tidak Puas 

          Jumlah Prosentase 

 . Suara bising di tempat kerja - -             % 

 . Lingkungan kerja yang panas - -              

 . Kebebasan untuk memilih 

pekerjaan anda 

-     - -     % 

 . Kebebasan untuk menuntaskan 

pekerjaan anda 

-       -       

 . Kolega rekan kerja anda -     - -       

 . Pengakuan yang anda dapatkan 

untuk pekerjaan yang bagus 

-     - -     % 

 . Bos atau bos-bos sekarang -     - -     % 

 . Tingkat tanggungjawab yang 

diberikan pada anda   

-     - -       

 . Besarnya gaji - -              

  . Kesempatan untuk 

menggunakan kemampuan anda 

-     - -       

  . Hubungan-hubungan industrial 

antara managemen dan 

karyawan 

-     - -       

  . Peluang promosi -     - -     % 

  . Cara pengelolaan organisasi 

anda 

-     - -     % 

  . Perhatian yang diberikan kepada 

saran-saran yang anda berikan 

- - - - -      

  . Jumlah jam kerja -     - -     % 

  . Jumlah variasi dalam pekerjaan 

anda 

-     - -     % 

  . Keamanan pekerjaan anda -     - -     % 

 
 

 

 

 

 

 



    

 

 
 

KUESIONER TANDA-TANDA DAN GEJALA-GEJALA STRES KERJA 

PADA PEKERJA 

 

Selama   bulan lalu apakah yang Anda rasakan? 

No Keluhan Yang Dirasakan 

Hampir 

Tidak 

Pernah 

(a) 

Kadang-

Kadang 

(b) 

Sering 

(c) 

Hampir 

Selalu 

(d) 

 . Mudah tersinggung oleh orang atau hal-hal 

remeh? 

    

 . Merasa tidak sabar?     

 . Merasa tidak mampu mengatasi?     

 . Merasa gagal?     

 . Sulit mengambil keputusan?     

 . Tidak tertarik pada orang?     

 . Merasa tidak menemukan seseorang yang bisa 

diajak bicara tentang masalah-masalah anda? 

    

 . Sulit berkonsentrasi?     

 . Merasa terabaikan sama sekali?     

  . Gagal menyelesaikan tugas/pekerjaan 

sebelum melakukan tugas/pekerjaan 

selanjutnya, kemudian meninggalkan 

pekerjaan itu dengan tidak selesai dan 

mengerjakan tugas/pekerjaan selanjutnya? 

    

  . Mencoba untuk melakukan banyak hal 

sekaligus? 

    

  . Merasa cemas atau tertekan?     

  . Tanpa sadar agresif?     

  . Merasa bosan?     

  . Mengubah pola minum, merokok, atau 

makan? 

    

  . Mengubah tingkat aktivitas sosial?     

  . Menangis atau ingin menangis?     

  . Merasa selalu kecapekan?     

  . Sering mengalami hal-hal berikut: nyeri 

punggung dan leher, pusing, nyeri dan sakit 

otot, kram dan kejang urat, sembelit, diare, 

hilang selera makan, rasa panas dalam perut 

(pirosis), gangguan pencernaan dan nausea. 

    

  . Melakukan dua atu lebih hal-hal berikut: 

menggigit kuku, mengepalkan tinju, 

mengetok jari, menggeretakkan gigi, 

membungkukkan bahu, menginjak-injakkan 

kaki, sulit tidur. 

    



    

 

 
 

PENILAIAN: 

Pertanyaan No:   ,  ,  ,  ,   ,   ,   , dan     

Nilai (a)  ; (b)  ; (c)  ; (d)   

Pertanyaan no:   ,  ,  ,   ,   ,   ,   , dan     

Nilai (a)  ; (b)  ; (c)  ; (d)   

Pertanyaan No:   ,  ,   ,     

Nilai (a)  ; (b)   ; (c)   ; (d)    

 

EVALUASI: 

Jika nilai lebih dari   , maka responden sudah mengalami stres. Semakin tinggi 

nilai terhadap nilai maksimal    , semakin tinggi stres yang dialami. Nilai di atas 

   memerlukan perhatian dan mengindikasikan bahwa responden harus 

mendiskusikan gaya hidupnya dengan dokter. 

(Sumber: Terry Looker dan Olga Gregson,         )  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



    
 

 
 

REKAPITULASI HASIL KUESIONER AWAL UNTUK MENILAI TANDA-TANDA DAN GEJALA-GEJALA STRES 

PADA PEKERJA 

No Nama 

Responden/ 

Bagian 

Keluhan yang dirasakan 

Nilai Kategori 
                                                   

  Haryadi/ 

DM  

(b) 

  

(c) 

  

(b) 

   

(a) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(a) 

  

(b) 

   

(b) 

   

(b) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(a) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(b) 

  

   Stres 

  Budi Saputro/ 

Autoclave 

(b) 

  

(c) 

  

(b) 

   

(b) 

   

(b) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(c) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(a) 

  

(b) 

   

(b) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(a) 

  

(b) 

  

(a) 

  

(c) 

  

   stres 

  Danang Budi/ 

Checker  

(a) 

  

(c) 

  

(a) 

  

(a) 

  

(b) 

  

(a) 

  

(a) 

  

(b) 

  

(a) 

  

(a) 

  

(b) 

  

(b) 

   

(a) 

  

(b) 

  

(a) 

  

(a) 

  

(a) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(b) 

  

   Tidak 

stres 

  M. Dzikri/ 

Boiler 

(c) 

  

(c) 

  

 

(b) 

   

 

(a) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(c) 

   

(b) 

   

(c) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(c) 

  

(a) 

  

(c) 

  

   Stres 

  Ahmad Zaeni/ 

DM 

(b) 

  

(c) 

  

(a) 

  

(a) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(b) 

   

(b) 

   

(b) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(a) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(b) 

  

   Stres 

  Arief Saiful/ 

Autoclave 

(c) 

  

(c) 

  

(b) 

   

(a) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(c) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(c) 

   

(b) 

   

(b) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(c) 

  

(b) 

  

(b) 

  

   Stres 

  A. Sahidun/ 

FS 

(a) 

  

(b) 

  

(a) 

  

(a) 

  

(b) 

  

(a) 

  

(a) 

  

(b) 

  

(a) 

  

(a) 

  

(a) 

  

(b) 

   

(a) 

  

(b) 

  

(a) 

  

(a) 

  

(a) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(b) 

  

   Tidak 

stres 

  Sutejo/ 

HWG 

(c) 

  

(c) 

  

(b) 

   

(b) 

   

(b) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(c) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(c) 

   

(c) 

   

(c) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(a) 

  

(c) 

  

(c) 

  

(c) 

  

   Stres 

  Moch. Ismail/ 

DM 

(b) 

  

(c) 

  

 

(a) 

  

(a) 

  

(b) 

  

(a) 

  

(a) 

  

(b) 

  

(a) 

  

(b) 

  

(a) 

  

(b) 

   

a) 

  

b) 

  

b) 

  

a) 

  

a) 

  

b) 

  

b) 

  

b) 

  

   Tidak 

stres 

   Ahmad Sofin/ 

FS 

(b) 

  

(c) 

  

(a) 

  

(a) 

  

(b) 

  

(a) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(a) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(b) 

   

(b) 

   

(b) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(a) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(b) 

  

   Stres 

   Nur Iksan/ 

Boiler 

(c) 

  

(c) 

  

(b) 

   

(b) 

   

(b) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(c) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(a) 

  

(c) 

   

(c) 

   

(c) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(a) 

  

(b) 

  

(c) 

  

(c) 

  

   Stres 

   Tri Prasetyo/ 

Autoclave 

(c) 

  

(c) 

  

(b) 

   

(b) 

   

(c) 

  

(b) 

  

(c) 

  

(c) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(a) 

  

c) 

   

(c) 

  

(c) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(c) 

  

(c) 

  

(c) 

  

   Stres 

No 



    
 

 
 

   Choirul 

Umam/ 

HWG 

(c) 

  

(c) 

  

(b) 

   

(a) 

  

(c) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(c) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(c) 

   

(b) 

   

(c) 

  

(c) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(c) 

  

(c) 

  

(c) 

  

   Stres 

   Eko Pranoto/ 

FS 

(b) 

  

(c) 

  

 

(a) 

  

(a) 

  

(b) 

  

(a) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(a) 

  

(b) 

  

(a) 

  

(b) 

   

(a) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(a) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(b) 

  

   Tidak 

stres 

   Jamaludin/ 

Mixer 

(b) 

  

(c) 

  

(b) 

   

(b) 

   

(c) 

  

(b) 

  

(c) 

  

(c) 

  

(b) 

  

(c) 

  

(c) 

  

(a) 

  

(c) 

   

(c) 

  

(c) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(c) 

  

(c) 

  

(c) 

  

    Stres 

   Sholeh Gofur/ 

Mixer 

(c) 

  

(c) 

  

(b) 

   

(b) 

   

(b) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(c) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(c) 

   

(c) 

   

(c) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(a) 

  

(c) 

  

(c) 

  

(c) 

  

   Stres 

   M. Supriyono/ 

Mixer 

(c) 

  

(b) 

  

(b) 

   

 

(a) 

  

(c) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(c) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(c) 

   

(b) 

   

(b) 

  

(c) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(c) 

  

(c) 

  

(c) 

  

   Stres 

    Edy Zunanto/ 

Ballmill 

(c) 

  

(b) 

  

(b) 

   

(b) 

   

(b) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(c) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(a) 

  

(c) 

   

(c) 

   

(b) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(a) 

  

(b) 

  

(c) 

  

(c) 

  

   Stres 

   Heri Siswanto/ 

Mixer  

(c) 

  

(c) 

  

(b) 

   

(b) 

   

(b) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(c) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(c) 

  

(a) 

  

(b) 

   

(b) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(a) 

  

(b) 

  

(a) 

  

(c) 

  

   stres 

   Khoirul Amin/ 

Checker 

(a) 

  

(b) 

  

(a) 

  

(a) 

  

(b) 

  

(a) 

  

(a) 

  

(b) 

  

(a) 

  

(a) 

  

(b) 

  

(b) 

   

(a) 

  

(b) 

  

(a) 

  

(b) 

  

(a) 

  

(b) 

  

(b) 

  

(b) 

  

   Tidak 

stres 

 

 

 



    
 

 

KUESIONER PENJARINGAN  

HUBUNGAN ANTARA INTENSITAS KEBISINGAN DAN IKLIM KERJA 

DENGAN STRES KERJA PADA PEKERJA DI BAGIAN PRODUKSI PT. 

NUSANTARA BUILDING INDUSTRIES (NBI) 

TAHUN      

 

Biodata 

Nama   : 

Umur   : 

Bagian kerja  : 

Masa Kerja  : 

Pendidikan Terakhir : 

Status Pernikahan :    . Belum Menikah 

  . Sudah Menikah 

 (Lingkari pilihan nomor yang sesuai dengan Anda) 

 

Pemakaian Alat Pelindung Telinga  

Apakah Anda: 

 . Selalu memakai (Apabila ketika bekerja Anda selalu memakai alat 

pelindung telinga) 

 . Sering memakai (Apabila ketika bekerja Anda memakai alat pelindung 

telinga minimal   hari kerja dalam   minggu) 

 . Jarang memakai (Apabila ketika bekerja Anda memakai alat pelindung 

telinga kurang dari   hari kerja dalam   minggu) 

 . Tidak pernah memakai (Apabila ketika bekerja Anda tidak pernah 

memakai alat pelindung telinga) 

(Lingkari pilihan nomor yang sesuai dengan Anda) 

 

Status kesehatan  

 . Apakah selama   bulan terakhir ini Anda pernah sakit? 

a. Ya 

b. Tidak  

 (Jika “Ya” berlanjut ke nomor berikutnya) 

 

 . Sakit apa yang Anda derita? 

 

 . Obat-obatan apa yang Anda konsumsi? 

 

 

 



    
 

 

DAFTAR RESPONDEN 

No Nama Kode Bagian 

Masa 

Kerja 

(Tahun) 

Umur 

(Tahun) 

 . Jamaah R  DM FS        

  Hartono R  DM FS        

 . Agus Maerizal R  DM FS        

 . Edi Purnomo R  DM FS        

 . Hendri Dwi Prasetyo R  DM FS        

 . F. Kristianto R  DM AC F       

 . Warnoto R  DM FS        

 . Fredy Rianova R  DM FS        

 . Ahmad Cholil R  DM FS        

  . Sunaryo R   Stacking FS        

  . Luki Rabbi R   Stacking FS        

  . Ajib Sucipto R   Aval Mixer FS        

  . Ahmad Faruki R   Aval Mixer FS        

  . Zul Acohan Adennis R   Aval Mixer FS        

  . Ahmad Ghofur R   Forming Sheet        

  . M. Sulkan R   Forming Sheet        

  . Faudi A. R   Forming Sheet        

  . Munaji R   Forming Sheet        

  . Saumudin R   Forming Sheet        

  . Tri Dwi Setianto R   Setling Tank FS         

  . A. Sholekhudin R   Setling Tank FS        

  . Nanang Prasetyo R   Setling Tank FS        

  . Nur M. afif R   Mixer FS        

  . Budi Haryono R   Mixer FS        

  . Agus Mardiko R   Mixer FS        

  . Arif setiawan R   Mixer      

  . Saiful Hadi R   Mixer      

  . Rohmat Hidayat R   Autoclave FS        

  . M. Syaifudin R   Autoclave FS        

  . Rohwan R   Boiler      

  . Nur Ikhsan A. R   Boiler      

  . Ahmad Najib Maghfur R   Cover      

  . Saeful Haris R   Cover      

  . Tri Nurhadi R   Vertikal Mill      

  . Achmadi R   Hidra Pulper      

  . Deni Prastiyanto R   Refiner      

  . Kardiono R   Refiner      

  . Ahmad Saiful Mujib R   Ball Mill      

  . Karmadi R   Carpenter      

  . Sugiyanto R   Cutting      

  . Amin fauzi R   Finishing Line      

   Budi Utomo R   Finishing Line      



    
 

 

HASIL PENGUKURAN INTENSITAS KEBISINGAN 

 

NO BAGIAN INTENSITAS KEBISINGAN KET 

            Leq 

 . DM FS                                      > NAB 

 . DM FS                                      > NAB 

 . DM AC F                                     > NAB 

 . DM FS                                      > NAB 

 . DM FS                                      > NAB 

 . Stacking FS                                      > NAB 

 . Aval Mixer FS                                      > NAB 

 . Aval Mixer FS                                      > NAB 

 . Aval Mixer FS                                      > NAB 

  . Forming Sheet                                      > NAB 

  . Forming Sheet                                      > NAB 

  . Forming sheet                                      > NAB 

  . Forming sheet                                      > NAB 

  . Setling Tank FS                                      > NAB 

  . Setling Tank FS                                      > NAB 

  . Mixer FS                                      > NAB 

  . Mixer FS                                      > NAB 

  . Mixer FS                                      > NAB 

  . Mixer                                     > NAB 

  . Autoclave FS                                      > NAB 

  . Autoclave FS                                      > NAB 

  . Boiler                                    > NAB 

  . Cover                                     > NAB 

  . Vertikal Mill                                    > NAB 

  . Hidra Pulper                                    > NAB 

  . Refiner                                    > NAB 

  . Ball Mill                                    > NAB 

  . Carpenter                                    < NAB 

  . Cutting                                     > NAB 

  . Finishing Line                                    < NAB 

 



    
 

 

HASIL PENGUKURAN IKLIM KERJA 

 

 

No Bagian Waktu 

Awal Shift 

(     -     ) 

Pertengahan 

Shift (     -

     ) * 

Akhir Shift 

(     -     ) 

 . DM FS                  

 . DM FS                  

 . DM AC F                 

 . DM FS                  

 . DM FS                  

 . Stacking FS                  

 . Aval mixer FS                  

 . Aval mixer FS                  

 . Aval mixer FS                  

  . Forming sheet                  

  . Forming sheet                  

  . Forming sheet                  

  . Forming sheet                  

  . Setling tank FS                  

  . Setling tank FS                  

  . Mixer FS                  

  . Mixer FS                  

  . Mixer FS                  

  . Mixer                

  . Autoclave FS                  

  . Autoclave FS                  

  . Boiler                

  . Cover                

  . Vertikal mill                

  . Hidra pulper                

  . Refiner                

  . Ball mill                

  . Carpenter                

  . Cutting                

  . Finishing line                

 

Keterangan: 

(*) adalah data yang diambil.  



 
 

    

KUESIONER TINGKAT STRES KERJA PADA PEKERJA DI BAGIAN 

PRODUKSI PT. NUSANTARA BUILDING INDUSTRIES (NBI)  

TAHUN      

 

 

PETUNJUK: 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan cara memberi tanda 

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

alami.  Hasil dari kuesioner ini hanya digunakan untuk kepentingan 

penelitian dan tidak berpengaruh apa-apa terhadap pekerjaan Anda. 

 

 . Apabila Anda merasa terganggu oleh sikap teman kerja, apa yang Anda 

lakukan? 

a. Marah besar. 

b. Merasa marah tapi menahannya. 

c. Merasa marah tetapi tidak jadi marah. 

d. Menangis. 

e. Bukan salah satu di atas. 

 . Apabila Anda harus menyelesaikan pekerjaan yang sangat menumpuk di pagi 

hari, apa yang Anda lakukan? 

a. Bekerja ekstra kerja untuk menyelesaikan pekerjaan itu. 

b. Melupakan pekerjaan itu dan membuat minuman. 

c. Mengerjakan sebanyak mungkin yang bisa Anda kerjakan. 

d. Mendahulukan pekerjaan itu dan hanya menyelesaikan tugas-tugas yang 

paling penting. 

e. Meminta seseorang untuk membantu Anda. 

 . Apabila Anda mendengar sebuah pembicaraan dimana teman Anda membuat 

cerita yang tidak baik tentang Anda, apa yang Anda lakukan? 

a. Menyela pembicaraan dan mengatakan sedikit keberatan Anda pada  

teman Anda. 

b. Meninggalkannya tanpa terlalu memikirkannya. 

c. Meninggalkannya dan berfikir bagaimana melakukan pembalasan. 

d. Meninggalkannya tetapi merasa dongkol atau marah tentang hal itu. 

 . Apabila Anda terjebak dalam kepadatan lalu lintas, apa yang Anda lakukan? 

a. Memencet-mencet klakson Anda. 

b. Mencoba meminggirkan mobil untuk menghindari kemacetan. 

c. Menyetel radio atau kaset. 

d. Duduk kembali dan mencoba untuk santai. 

e. Melakukan suatu pekerjaan. 

f. Pertanyaan tidak bisa dijawab karena tidak punya mobil. 



    

 

 
 

 . Ketika Anda sedang melakukan permainan olahraga, apakah Anda bermain 

untuk menang? 

a. Selalu. 

b. Hampir selalu. 

c. Kadang-kadang. 

d. Tidak pernah, saya berolahraga untuk bermain. 

 . Ketika Anda bermain dengan anak-anak, apakah Anda sengaja membiarkan 

mereka untuk menang? 

a. Tidak pernah, mereka harus belajar. 

b. Kadang-kadang. 

c. Hampir selalu. 

d. Selalu karena ini hanya sebuah permainan. 

 . Anda sedang mengerjakan sebuah proyek, batas waktu semakin dekat tetapi 

pekerjaan masih belum bagus, apa yang Anda lakukan? 

a. Bekerja siang dan malam untuk memastikan bahwa pekerjaan itu 

sempurna. 

b. Mulai panik karena Anda berfikir tidak akan bisa menyelesaikannya tepat 

waktu. 

c. Memberikan yang terbaik dengan sisa waktu yang tersedia tanpa 

meninggalkan tidur. 

 . Orang lain membersihkan ruangan/kantor/garasi/bengkel dan tidak pernah 

mengembalikan barang-barang ke tempat semula, apa yang Anda lakukan? 

a. Menandai posisi setiap benda dan menyuruh orang itu untuk 

mengembalikannya ke tempat semula. 

b. Memindahkan semuanya ke tempat semula setelah orang itu pergi. 

c. Meninggalkan sebagian besar benda seperti apa adanya dan Anda tidak 

merasa terganggu dengan perubahan tersebut. 

 . Seorang teman dekat meminta pendapat Anda tentang sebuah ruang yang 

baru saja didekorasi, apakah pendapat Anda? 

a. Menganggapnya buruk dan mengatakan sejujurnya. 

b. Menganggapnya buruk tetapi mengatakan ruangan itu bagus sekali. 

c. Menganggapnya buruk tetapi hanya memberi komentar pada sisi-sisi 

yang baik. 

d. Menganggapnya buruk dan menyarankan perbaikan-perbaikan. 

  . Ketika melakukan sesuatu, apakah Anda ... 

a. Selalu bekerja untuk mendapatkan hasil yang sempurna. 

b. Melakukan hal terbaik dan tidak cemas jika ternyata hasilnya tidak 

sempurna. 

c. Menganggap bahwa segala yang Anda lakukan selalu sempurna. 



    

 

 
 

  . Keluarga Anda mengeluh karena Anda menghabiskan banyak waktu dengan 

pekerjaan dan sedikit waktu dengan mereka, apakah Anda ... 

a. Cemas tetapi merasa bahwa Anda tidak bisa berbuat apa-apa. 

b. Bekerja di ruang keluarga sehingga Anda tetap bisa bersama mereka. 

c. Melakukan lebih banyak kerja. 

d. Keluarga Anda tidak pernah mengeluh. 

e. Menyusun kembali kerja Anda sehingga bisa punya waktu lebih banyak 

bersama mereka. 

  . Bagaimana pendapat Anda tentang malam yang ideal? 

a. Sebuah pesta besar dengan banyak makanan dan minuman. 

b. Sebuah malam bersama pasangan dan melakukan sesuatu yang Anda 

sukai berdua. 

c. Menyingkir dari malam itu sama sekali. 

d. Sekelompok kecil bersama teman-teman di sebuah acara makan malam. 

e. Sebuah malam bersama keluarga dan melakukan semua hal yang disukai 

semua anggota keluarga. 

f. Bekerja. 

  . Pilih salah satu atau lebih hal berikut yang Anda lakukan? 

a. Menggigit kuku. 

b. Merasa lelah terus menerus. 

c. Merasa terengah-engah meskipun tanpa mengerahkan tenaga. 

d. Memainkan jari-jari Anda. 

e. Berkeringat tanpa alasan yang jelas. 

f. Gelisah. 

g. Menggerak-gerakkan tangan. 

h. Bukan salah satu di atas. 

  . Pilih salah satu atau lebih, apa yang sedang Anda derita saat ini? 

a. Sakit kepala. 

b. Ketegangan otot. 

c. Sembelit. 

d. Diare. 

e. Kehilangan selera makan. 

f. Selera makan meningkat. 

g. Bukan salah satu di atas. 

  . Adakah salah satu atau lebih di bawah ini yang terjadi pada Anda selama 

sebulan terakhir? 

a. Menangis atau ingin menangis. 

b. Sulit berkonsentrasi. 

c. Lupa dengan apa yang hendak Anda katakan. 

d. Hal-hal kecil yang membuat Anda marah. 



    

 

 
 

e. Sulit membuat keputusan. 

f. Ingin berteriak. 

g. Merasa bahwa tak seorang pun benar-benar bisa Anda ajak bicara. 

h. Mendapati situasi dimana Anda harus segera mengerjakan tugas yang 

lain sementara Anda belum mengerjakan tugas yang pertama. 

i. Tidak mengalami salah satu di atas. 

  . Pernahkah Anda mengalami salah satu hal di bawah ini selama setahun lalu? 

a. Sakit serius menimpa Anda atau teman dekat anda. 

b. Permasalahan-permasalah dengan keluarga. 

c. Masalah keuangan. 

d. Bukan salah satu di atas. 

  . Berapa batang rokok yang Anda habiskan setiap hari? 

a. Tidak ada. 

b.   sampai   . 

c.    sampai   . 

d. Lebih dari   . 

  . Berapa banyak alkohol yang Anda minum setiap hari? 

a. Tidak minum. 

b.   atau   kali minum. 

c.   sampai   kali minum. 

d.   kali atau lebih. 

  . Berapa cangkir kopi yang Anda minum setiap hari? 

a. Tidak minum. 

b.   atau   cangkir. 

c.   sampai   cangkir. 

d.   cangkir atau lebih.  

  . Berasa usia Anda? 

a.    atau ke bawah. 

b.   -  . 

c.   -  . 

d.   -  . 

e.    atau lebih. 

  . Apabila Anda mempunyai janji yang sangat penting pada pukul       pagi, 

apakah Anda ... 

a. Tidak tidur semalaman karena memikirkannya. 

b. Tidur nyenyak dan bangun dengan sangat rileks tanpa memikirkan 

pertemuan itu. 

c. Tidur nyenyak dan bangun menunggu pertemuan itu. 

  . Apabila seseorang yang dekat dengan Anda meninggal dunia, apakah Anda ... 

a. Berduka dan tak seorang pun bisa mengobati luka yang dalam itu. 



    

 

 
 

b. Berduka karena hidup sangat tidak adil. 

c. Menerima apa yang telah terjadi dan mencoba untuk menjalani hidup 

anda selanjutnya. 

  . Apabila Anda sudah terlanjur tenggelam dalam sebuah masalah, apakah Anda 

... 

a. Menilai kembali situasinya dan mencoba untuk melakukan hal lain. 

b. Berbicara tentang masalah itu dengan pasangan Anda atau teman dekat 

untuk melakukan sesuatu. 

c. Menyangkal bahwa Anda masalah dengan harapan bahwa hal terburuk 

tidak pernah terjadi. 

d. Mencemaskan masalah itu dan tidak melakukan apa-apa untuk mencoba-

coba dan menyelesaikannya. 

  . Kapan terakhir kali Anda tersenyum? 

a. Hari ini. 

b. Kemarin. 

c. Minggu lalu. 

d. Tidak ingat. 

  . Kapan terakhir kali Anda melontarkan pujian kepada anak-anak, pasangan, 

atau teman Anda? 

a. Hari ini. 

b. Kemarin. 

c. Minggu lalu. 

d. Tidak ingat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 
 

SKORING 

 . a =    b =     c =      d =     e =       

 . a =    b =     c =      d =     e =     
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 . a =    b =     c =      d =     
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PENILAIAN 

  -   : Tingkat stres rendah, karena menunjukkan sedikit tanda stres. 

  -   : Tingkat stres sedang, karena sudah menunjukkan gejala stres. 

  -   : Tingkat stres tinggi, karena sudah menunjukkan banyak tanda stres. 

 -    : Tingkat stres sangat tinggi, karena sudah menunjukkan gejala stres yang 

tinggi. 

(Sumber: Terry Looker dan Olga Gregson,        )  



    
 

    

REKAPITULASI DATA STRES KERJA RESPONDEN 

 

KODE STRES KERJA JUMLAH KATEGORI 

                                                                  

R                                                       Stres sedang 

R                                                       Stres sedang 

R                                                       Stres sedang 

R                                                       Stres sedang 

R                                                       Stres tinggi 

R                                                       Stres sedang 

R                                                       Stres sedang 

R                                                       Stres sedang 

R                                                       Stres sedang 

R                                                        Stres sedang 

R                                                        Stres sedang 

R                                                        Stres sedang 

R                                                        Stres sedang 

R                                                        Stres sedang 

R                                                        Stres rendah 

R                                                        Stres sedang 

R                                                        Stres sedang 

R                                                        Stres tinggi 

R                                                        Stres sedang 

R                                                        Stres sedang 

R                                                        Stres sedang 

R                                                        Stres tinggi 

R                                                        Stres sedang 

R                                                        Stres sedang 



 

    

 

 
 

R                                                        Stres sedang 

R                                                        Stres sedang 

R                                                        Stres tinggi 

R                                                        Stres sedang 

R                                                        Stres tinggi 

R                                                        Stres sedang 

R                                                        Stres sedang 

R                                                        Stres sedang 

R                                                        Stres tinggi 

R                                                        Stres sedang 

R                                                        Stres sedang 

R                                                        Stres sedang 

R                                                        Stres sedang 

R                                                        Stres tinggi 

R                                                        Stres sedang 

R                                                        Stres tinggi 

R                                                        Stres rendah 

R                                                        Stres rendah 



 
 

    

HASIL UJI SPSS 
 
 

NAMA RESPONDEN  BAGIAN   BISING IKLIM STRES KERJA 
Jamaah                 DM FS                                
Hartono                DM FS                                
Agus Maerizal         DM FS                                
Edi Purnomo           DM FS                                
Hendri Dwi Prasetyo   DM FS                                
F. Kristianto          DM AC F                             
Warnoto               DM FS                                
Fredy Rianova         DM FS                                
Ahmad Cholil          DM FS                                
Sunaryo                Stacking FS                         
Luki Rabbi             Stacking FS                         
Ajib Sucipto          Aval Mixer FS                       
Ahmad Faruki          Aval Mixer FS                       
Zul Acohan Adennis    Aval Mixer FS                       
Ahmad Ghofur          Forming Sheet                       
M. Sulkan              Forming Sheet                       
Faudi A.               Forming Sheet                       
Munaji                 Forming Sheet                       
Saumudin              Forming Sheet                       
Tri Dwi Setianto      Setling Tank FS                     
A. Sholekhudin        Setling Tank FS                     
Nanang Prasetyo       Setling Tank FS                     
Nur M. afif            Mixer FS                             
Budi Haryono          Mixer FS                             
Agus Mardiko          Mixer FS                             
Arif setiawan         Mixer                                
Saiful Hadi            Mixer                                
Rohmat Hidayat        Autoclave FS                        
M. Syaifudin          Autoclave FS                        
Rohwan                 Boiler                               
Nur Ikhsan A.         Boiler                               
Ahmad Najib Maghfur   Cover                                
Saeful Haris          Cover                                
Tri Nurhadi           Vertikal Mill                        
Achmadi                Hidra Pulper                        
Deni Prastiyanto      Refiner                              
Kardiono               Refiner                              
Ahmad Saiful Mujib    Ball Mill                            
Karmadi                Carpenter                           
Sugiyanto              Cutting                              
Amin fauzi            Finishing Line                      
Budi Utomo            Finishing Line                      
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Gambar  . Pengisian Kuesioner Penjaringan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Gambar  . Pengisian Kuesioner Stres Kerja 



    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  . Pengukuran Iklim kerja 

Gambar  . Pengukuran Intensitas Kebisingan 


