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       Sejalan dengan pertumbuhan industri sekarang ini jelas memerlukan tenaga 

kerja sebagai unsur dominan yang mengelola bahan baku, mesin, peralatan dan 

proses lainnya yang dilakukan ditempat kerja, guna menghasilkan suatu produk 

yang bermanfaat bagi masyarakat. Setiap tempat kerja selalu mengandung 

berbagai potensi bahaya yang dapat mempengaruhi kesehatan tenaga kerja atau 

dapat menimbulkan penyakit akibat kerja yaitu stress kerja. Tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk meneliti kebisingan dengan stress kerja pada pekerja 

penggilingan padi di Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang Jawa Tengah. 

       Penelitian ini merupakan Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis 

penelitian penjelasan atau Explanatory Research dengan pendekatan Cross 

Sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah pekerja penggilingan padi 

sejumlah 61 orang. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode total 

sampling sebanyak 61 orang. 

       Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu kebisingan merupakan sumber utama 

stres pada pekerja penggilingan padi di Kecamatan Sawangan, Kabupaten 

Magelang. 

       Saran bagi pekerja sebaiknya para pekerja lebih mengutamakan perlindungan 

diri dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti ear plug maupun ear 

muff . Bagi pemilik penggilingan padi sebaiknya pemilik usaha penggilingan padi 

memberikan APD pada pekerja, melakukan pengecekan berkala. bagi peneliti 

selanjutnya sebaiknya bagi peneliti selanjutnya untuk menerapkan atau 

menggunakan desain penelitian yang lain seperti case control atau kohort yang 

hasilnya dapat dijadikan penguat atau pembanding terhadap hasil penelitia 

sebelumnya dan juga dengan mengklasifikasikan jenis sampel.  
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       According of  industrial expansion, need human source as for manage raw 

material, engine, tool dan other process that can do in work place, in purpose to 

produce some product that can be usefull for public. In every work place always 

contains various danger for workers or can cause work accident for example stress 

at work. The purpose of this research was for find out relation between intensity 

of noise with work stress in  Sawangan Subdistrict, Magelang Regency Middle 

Java. 

       This study is explanatory research with cross sectional approach. The 

population in this research that all rice mill worker by 61 people. Sample of this 

research is 61 people by all population people. 

       The Conclusion from this research is intensity noise is primary source of 

work stress in rice mill worker in  Sawangan Subdistrict, Magelang Regency. 

       The advice for rice mill worker, worker have thing about their saving with 

using self protector item for example ear plug or ear muff. The advice for rice mill 

owner, the owner should give self protection item for worker, rutinity checking 

for rice mill. The advice for next researcher is for using another study for example 

case control or kohort so the result of the research is more accurate and more 

trusted 

 

Key word : Intensity of noise, work stress 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

       Sejalan dengan pertumbuhan industri sekarang ini jelas memerlukan tenaga 

kerja sebagai unsur dominan yang mengelola bahan baku, mesin, peralatan dan 

proses lainnya yang dilakukan ditempat kerja, guna menghasilkan suatu produk 

yang bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, tenaga kerja mempunyai 

peranan yang sangat penting sebagai penggerak roda pembangunan nasional 

khususnya yang berkaitan dengan sektor industri. Disamping itu tenaga kerja 

adalah unsur yang langsung berhadapan dengan berbagai akibat dari kegiatan 

industri, sehingga sudah seharusnya kepada tenaga kerja diberikan perlindungan 

dan pemeliharaan kesehatan (A. M. Sugeng Budiono, dkk., 2003:314). 

       Setiap tempat kerja selalu mengandung berbagai potensi bahaya yang dapat 

mempengaruhi kesehatan tenaga kerja atau dapat menimbulkan penyakit akibat 

kerja. Gangguan ini dapat berupa gangguan fisik atau psikis terhadap tenaga kerja. 

Gangguan psikis merupakan potensi bahaya yang sering terabaikan, padahal 

potensi bahaya psikis ini juga merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan 

dalam kaitannya dengan kesehatan mental pekerja. Terjadinya konflik dalam diri 

tenaga kerja sebagai akibat yang timbul dari gangguan psikologis apabila tidak 

segera diatasi akan berdampak pada timbulnya stres kerja (Tarwaka, 2008:56). 

       Stres adalah segala aksi dari tubuh manusia terhadap segala rangsangan baik 

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

menimbulkan bermacam-macam dampak yang merugikan mulai dari menurunnya 
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kesehatan sampai pada dideritanya suatu penyakit. Dalam kaitannya dengan 

pekerjaan, semua dampak dari stres tersebut akan menjurus pada menurunnya 

performansi, efisiensi dan produktivitas kerja yang bersangkutan (Tarwaka, 2011:36). 

       Survey yang dilakukan oleh Northwestern National Life pada pekerja di 

Amerika menunjukkan bahwa 40% pekerja dilaporkan mengalami stres di tempat 

kerja dan seperempat pekerja menganggap pekerjaan mereka sebagai stresor 

paling utama dalam hidup mereka (NIOSH, 2012). Hasil penelitian yang diumumkan 

International Labour Organization (ILO) pada bulan Oktober 2000 mengenai 

program dan kebijakan kesehatan jiwa pada angkatan kerja di Finlandia, Jerman, 

Polandia, Inggris, dan AS menunjukkan bahwa kasus gangguan jiwa semakin 

meningkat. Dilaporkan bahwa satu dari sepuluh pekerja mengalami depresi, 

kecemasan, stres, dan burnout (Pristiyanto, D., 2001:132). 

       Di Indonesia yang memiliki jumlah angkatan kerja mencapai 120,4 juta orang 

pada Bulan Februari 2012, atau bertambah sebesar 1,0 juta orang dibanding Bulan 

Februari 2011, memiliki potensi kerugian yang sangat besar sebagai dampak dari 

stres kerja (Badan Pusat Statistik, 2012:1). Di Indonesia, fenomena stres kerja juga 

terjadi. Beberapa studi terakhir menyimpulkan banwa setiap tahunnya kasus stres 

kerja di Indonesia meningkat dengan cepat dan berpotensi menimbulkan dampak 

sosial, emosional, psikologis dan berbagai masalah yang berhubungan dengan 

kesehatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Regus pada tahun 2012 

menyatakan bahwa setengah dari pekerja di Indonesia (64%) mengatakan bahwa 

tingkat stres mereka bertambah dibandingkan tahun lalu (Stephen P. Robbin dan 

Timothy A. Judge, 2008:369). 
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       Dalam lingkup ketenagakerjaan, stres kerja merupakan masalah bagi 

kesehatan tenaga kerja, berpotensi meningkatkan resiko kecelakaan kerja yang 

akan menimbulkan banyak kerugian materi, dan mampu menurunkan 

produktifitas kerja secara keseluruhan (Waluyo M., 2000:45). Kondisi individual 

juga berpengaruh terhadap terjadinya stres kerja. Seorang individu menilai suatu 

situasi menimbulkan stres atau tidak, sangatlah tergantung dari kepekaan individu 

dari mencakup beberapa variabel antara lain: usia, masa kerja, komunikasi 

ditempat kerja, kepribadian dan semangat kerja. 

       Salah satu kondisi yang bisa menjadi stresor di lingkungan kerja yaitu 

physical environmental problem yang meliputi kebisingan (Tulus Winarsunu, 

2008:86). Penggunaan teknologi yang tinggi di tempat kerja dalam hal sarana dan 

prasarana yang menghasilkan suara atau bunyi atau kegaduhan yang tidak 

diinginkan akan menimbulkan gangguan kesehatan pada pekerja, yaitu dengan 

terjadinya penyakit akibat kerja. Kebisingan merupakan salah satu polutan dan 

pada umumnya merupakan hasil samping pemanfaatan teknologi oleh manusia 

(DepKes RI., 1999). Pengaruh utama kebisingan kepada manusia adalah 

kerusakan pada indera pendengaran yang menyebabkan ketulian progresif dan 

akibat ini diketahui dan diterima umum untuk berabad-abad lamanya (Suma’mur 

P.K., 2009:121). 

       Kebisingan tingkat tinggi dapat menyebabkan efek jangka panjang dan jangka 

pendek pada pendengaran. Semakin tinggi intensitas dari kebisingan, potensi 

untuk menimbulkan berbagai gangguan semakin besar seperti kehilangan 

sementara sampai permanen, pusing, mengantuk, tekanan darah tinggi, stres 

emosional yang dapat diikuti sakit maag, sulit tidur, sakit jantung dan kehilangan 

konsetrasi (Anizar, 2009:55). 
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       Pada tahun 2008, WHO (World Health Organization) melaporkan, 

diperkirakan hampir 14 persen dari total tenaga kerja negara industri terpapar 

bising melebihi 90 dB. Tenaga kerja yang bekerja pada ruangan dengan intensitas 

kebisingan tinggi akan mengalami stres kerja yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan tenaga kerja yang berada dalam intensitas kebisingan lebih rendah 

(Roestam, A.W., 2004:22). 

       Kecamatan Sawangan adalah salah satu dari 21 Kecamatan yang ada di 

Wilayah Kabupaten Magelang. Secara administrasi wilayah Kecamatan Sawangan 

dibagi menjadi 15 Desa, 157 Dusun, 165 RW dan 664 RT. Luas Wilayah 

Kecamatan Sawangan sekitar 70 km² atau sekitar 8,32% dari luas wilayah 

Kabupaten Magelang. Jumlah penduduk Kecamatan Sawangan sebanyak 53.624 

jiwa dengan rincian 27.191 jiwa laki-laki dan 26.433 jiwa perempuan. Pekerjaan 

utama penduduk Kecamatan sawangan sebagian bekerja di sektor pertanian 

dengan jumlah 5.862 jiwa. Di Wilayah Kecamatan Sawangan terdapat 23 tempat 

penggilingan padi. 

       Pada industri penggilingan padi terdapat bising yang ditimbulkan oleh mesin. 

Bising mesin ini cukup tinggi sehingga berpengaruh langsung pada tenaga kerja 

maupun orang lain yang berada ditempat kerja yaitu berupa gangguan 

komunikasi, gangguan konsentrasi, gangguan kenyamanan pendengaran, 

gangguan seperti ini akan dirasakan para tenaga kerja pada setiap melakukan 

pekerjaan sehingga akan dapat menimbulkan ketidaknyamanan kerja. 

       Berdasarkan survey awal yang dilakukan pada tanggal 11 juni tahun 2014 di 

salah satu ruang penggilingan padi di Kecamatan Sawangan Magelang dengan 

mengukur intensitas bising di tempat kerja bagian penggilingan yaitu kebisingan 
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yang berasal dari pengoperasian mesin penggiling padi dengan intensitas 

kebisingan rata-rata 87,5 dB dimana pekerja berada di dalam ruangan tersebut 

selama 8 jam kerja dalam sehari. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara 

terhadap 4 orang pekerja dan diketahui bahwa pekerja tersebut mengalami 

keluhan seperti, sulit tidur, sakit kepala, sulit berkomunikasi dan mudah 

kelelahan. Dalam survey awal tersebut peneliti juga melihat pekerja tidak 

memakai ear plug dalam bekerja. Dari hasil survey awal tersebut dapat diketahui 

bahwa intensitas kebisingan di tempat kerja melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) 

yang diperkenankan, yaitu 85 dB untuk 6 jam kerja seperti yang diatur dalam 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-51/MEN/1999. 

       Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai “Studi deskriptif tingkat kebisingan dan kejadian stres pada 

pekerja penggilingan padi di di Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang Jawa 

Tengah”. 

 1.2 Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu “ bagaimana gambaran intensitas kebisingan dan kejadian stres 

kerja pada pekerja penggilingan padi di Kecamatan Sawangan, Kabupaten 

Magelang?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

       Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui gambaran tingkat kebisingan 

dan kejadian stres pada pekerja penggilingan padi di Kecamatan Sawangan, 

Magelang. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Untuk Pekerja Penggilingan Padi 

Dapat dijadikan acuan untuk mencegah meningkatnya stres pada pekerja 

penggilingan padi sehingga dapat meningkatkan produktifitas kerja. 

1.4.2 Untuk Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat 

       Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan dan refenrensi untuk 

mengurangi terjadinya stres kerja pada pekerja penggilingan padi dan masukan 

untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam upaya peningkatan mutu 

produktifitas kerja dan sumber daya manusia.  

1.4.3 Untuk peneliti 

       Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam pengabdian masyarakat serta 

dapat membandingkan antara teori yang di peroleh di bangku kuliah dengan 

kejadian sebenarnya.  

1.5 Keaslian Penelitian 

        Keaslian penelitian dapat digunakan untuk membedakan penelitian yang  

dilakukan sekarang dan penelitian sebelumnya (Tabel 1.1). 

Tabel 1.1 : Keaslian Penelitian 

No. Judul 

Penelitian 

Nama 

Peneliti 

Tahun dan 

Tempat 

Penelitian 

Rancangan 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

penelitian 

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

1. Stres 

Akibat 

Kerja 

pada 

Tenaga 

Kerja 

yang 

terpapar 

bising 

Erwin 

Dyah 

Nawa-

winetu 

2007, 

Desa 

Metatu 

Kecama-

tan 

Bejeng, 

Gresik 

Penelitian 

observasion

al dengan 

pendekatan 

cross 

sectional 

Variabel 

bebas: 

umur, 

masa 

kerja, 

intensitas 

kebising-

an, 

persepsi 

Faktor 

yang 

berhubu-

ngan 

secara 

sigifikan 

dengan 

kejadian 

stres 
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Lanjutan (Tabel 1.1)  

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

     Terhadap 

kebising-

an 

Variabel 

terikat: 

stres kerja 

Kerja 

adalah 

umur, 

masa 

kerja, dan 

intensitas 

kebising-

an 

2. Hubung-

an 

Intensitas 

dan Masa 

Kerja 

Terhadap 

Terjadi-

nya Stres 

Kerja 

pada 

Pekerja 

dibagian 

Tenun 

“Agung 

Saputra 

Tex”  

Tri 

Budiyan-

to 

2010, 

Agung 

Saputra 

Tex, 

Yogya-

karta 

Penelitian 

obsevasio-

nal dengan 

pendekatan 

cross 

sectional 

Variabel 

bebas: 

intensitas 

kebising-

an dan 

masa 

kerja 

Variabel 

terikat: 

stres kerja 

Terhadap 

hubung-

an antara 

intensitas 

kebising-

an dan 

masa 

kerja 

dengan 

terjadi-

nya stres 

kerja 

3. Faktor 

Yang 

Mempen

garuhi 

Stres 

Kerja 

Silvia 

Kristanti 

Tri 

Febiana 

2013, PT. 

Hasnus 

Sinergi 

Kaliman-

tan 

Selatan 

Penelitian 

kuantitatif 

dengan 

metode 

analisis 

regresi 

linier 

Variabel 

bebas: 

kebisinga

n, 

kelelahan 

kerja dan 

shift 

kerja. 

Variabel 

terikat: 

stres kerja 

Tidak ada 

hasil yang 

signifik-

an antara 

shift  

kerja 

dengan 

stres 

kerja. 

Ada hasil 

yang 

signifikan 

antara 

kebising-

an  

dan 

kelelahan 

kerja 

dengan 

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

dengan penelitian sebelumnya terletak pada tempat penelitian ini berada di 

Kecamatan Sawangan, Magelang Jawa Tengah. Sedangkan penelitian sebelumnya 

berada di pabrik tekstil, variabel bebas penelitian ini adalah kebisingan sedangkan 

penelitian sebelumnya menggunakan variabel umur, masa kerja, kelelahan kerja 

dan shift kerja. 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.1 Ruang Lingkup Tempat 

       Tempat penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sawangan, Kabupaten 

Magelang, Jawa Tengah. 

1.6.2 Ruang Lingkup Waktu 

       Waktu penelitian ini dilaksanakan tanggal 20-23 Januari tahun 2015. 

1.6.3 Ruang lingkup Materi  

       Materi yang diteliti adalah studi deskriptif kebisingan terhadap stres kerja 

pada pekerja penggilingan padi di Kecamatan Sawangan, Magelang Jawa Tengah.



{ 

9 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kebisingan 

2.1.1 Pengertian Kebisingan 

       Menurut Permenakertrans No.13/MEN/X/2011, Kebisingan adalah semua 

suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari berbagai macam alat proses 

produksi dan atau alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan 

gangguan pada sistem pendengaran. Kebisingan selain memberikan efek terhadap 

pendengaran (auditory effect) juga dapat menimbulkan efek bukan pada 

pendengaran (non auditory effect) dan efek ini bisa terjadi walaupun intensitas 

kebisingan tidak terlalu tinggi.   

       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 P.K (1984) dan WHS (1993) dalam Tarwaka 

(2004:38) 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. Kebisingan antara 60-85 dB dapat menyebabkan kerusakan alat 

pendengaran bila kontak terjadi dalam waktu lama yang dapat berdampak 

terhadap kesehatan jiwa seseorang, seperti stres yang pada akhirnya dapat 

menurunkan kesehatan fisik.   
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2.1.2 Jenis Kebisingan 

       Jenis kebisingan dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan atas sifat 

kebisingan dan spektrum frekuensi, dibagi menjadi: 

1. Bising Kontinu dengan Spektrum Frekuensi Luas. Misalnya: kipas angin. 

2. Bising Kontinu dengan Spektrum Frekuensi Sempit. Misalnya: gergaji sirkuler. 

3. Bising yang Terputus (Intermitten). Misalnya: suara lalu lintas. 

4. Bising Impulsif. Misalnya: tembakan, ledakan, meriam. 

5. Bising Impulsif  berulang. Misalnya: mesin tempa. 

       Berdasarkan atas pengaruh terhadap manusia, bising dibagi menjadi: 

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

keras. 

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

pendengaran dengan jelas dan membahayakan kesehatan. 

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

melampaui NAB dan akan merusak fungsi pendengaran (Soeripto M., 

2008:336). 

2.1.3 Sumber kebisingan 

       Menurut Dirjen PPM dan PL., Depkes dan KESSOP RI Tahun 2000, sumber 

kebisingan dibedakan menjadi: 

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

sejenisnya.  

2. Bising Rumah Tangga, umumnya disebabkan oleh peralatan rumah tangga dan 

tingkat kebisingannya tidak terlalu tinggi.  

3. Bising Spesifik, bising yang disebabkan oleh kegiatan khusus, misalnya 

pemasangan tiang pancang tol atau bangunan. 
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       Bila dilihat dari sifatnya, sumber bising dibagi menjadi dua, yaitu: 

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

misalnya: sumber bising dari mesin industri atau mesin yang tidak bergerak. 

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

Lintas (Heru Subaris dan Haryono, 2007:16). 

2.1.4 Nilai Ambang Batas Kebisingan 

       Nilai Ambang Batas yang selanjutnya disingkat NAB adalah standar faktor 

bahaya di tempat kerja sebagai kadar atau 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 8 jam sehari atau 40 jam seminggu. Tujuan ditetapkannya NAB ini 

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

2008:349). Sedangkan menurut Permenakertrans No.13/MEN/X/ 2011 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.13/MEN/X/2011 Tahun 2011 Tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan 

Faktor Kimia di Tempat Kerja, NAB kebisingan ditetapkan sebesar 85 desibel A 

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

tenaga kerja masih berada dalam batas aman untuk bekerja selama 8 jam per hari 

atau 40 jam per minggu. NAB Kebisingan untuk batas waktu pemaparan per hari 

disajikan pada tabel di bawah ini (Tabel 2.1). 
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Tabel 2.1: NAB Kebisingan 

Batas waktu pemaparan per hari kerja Intensitas kebisingan dalam dB 

(1) (2) 

8 Jam 85 

4 Jam 88 

2 Jam 91 

1 Jam 94 

  

30 Menit 97 

15 Menit 100 

7,5 Menit 103 

3,75 Menit 106 

1,88 Menit 109 

0,94 Menit 112 

  

28,12 Detik 115 

14,06 Detik 118 

7,03 Detik 121 

3,52 Detik 124 

1,76 Detik 127 

0,88 Detik 130 

0,44 Detik 133 

0,22 Detik 136 

0,11 Detik 139 

Catatan: 

Tidak boleh terpajan lebih dari 140 dB, walau sesaat. 

Sumber: Kepmenakertrans Nomor Per. 13/MEN/X/2011    

2.1.5 Pengaruh Kebisingan Dengan Tenaga Kerja 

       Kebisingan mempunyai pengaruh terhadap tenaga kerja, mulai gangguan 

ringan berupa gangguan terhadap konsentrasi kerja, pengaruh dalam komunikasi 

dan kenikmatan kerja sampai pada cacat yang berat karena kehilangan daya 

pendengaran. 

       Berbagai macam pengaruh kebisingan terhadap tenaga kerja dan produktivitas 

kerja, yaitu: 

1. Gangguan terhadap konsentrasi kerja dapat mengakibatkan menurunya 

kuantitas dan kualitas kerja.  
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2. Gangguan dalam kenikmatan kerja berbeda untuk tiap orang.  

3. Gangguan terhadap komunikasi.  

4. Menurunnya daya dengar adalah akibat yang paling serius dan dapat 

menimbulkan ketulian total (Anizar, 2009:162). 

       Menurut Soeripto M (2008:344) diantara sekian banyak gangguan (pengaruh) 

yang ditimbulkan oleh kebisingan, maka yang paling serius adalah gangguan 

terjadinya ketulian, yaitu: 

2.1.5.1 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 dengan beberapa 

hari (3-7 hari), namun yang paling lama tidak lebih dari 10 hari. 

2.1.5.2 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 selama satu 

tahun atau lebih. 

       Sedangkan faktor yang mempengaruhi terjadinya ketulian yaitu:  

1. Tingginya Intensitas Suara, semakin tinggi tingkat suara (dengan dB yang 

besar), semakin berpotensi menimbulkan gangguan pendengaran. 

2. Lama Pemajanan, Semakin lama terpapar bising, maka semakin besar pula 

resiko terjadinya gangguan pendengaran. 
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3. Spektrum Suara, oleh karena kepekaan telinga pada setiap frekuensi tidak sama, 

maka bentuk spektrum akan mempunyai pengaruh yang berlebihan,  

4. Temporary Pattern, bising yang kontinu akan memberikan energi suara lebih 

banyak sehingga lebih berbahaya dibandingkan bising yang terputus-putus. 

5. Kepekaan Individu, kepekaan telinga terhadap kebisingan berbeda-beda pada 

masing-masing orang, oleh karena itu derajat ketuliannya juga berbeda. 

6. Pengaruh obat tertentu, obat tertentu mempengaruhi pengaruh synergistik 

terhadap ketulian, apabila dikonsumsi ketika atau sebelum terpapar bising. 

7. Keadaan kesehatan, keadaan kesehatan menyebabkan pengaruh yang berbeda 

pada masing-masing orang (Soeripto M., 2008:347). 

       Sedangkan efek kebisingan pada indera pendengaran (Non Audiotory Effect) 

yaitu: 

1. Gangguan Komunikasi Kebisingan yang dapat mengganggu komunikasi. 

2. Gangguan Tidur (Sleep Interference) Kebisingan yang dapat menyebabkan 

gangguan pada tidur. 

3. Gangguan Pelaksanaan Tugas (Task Interference) Kebisingan yang dapat 

mengganggu seseorang dalam melaksanakan tugas. 

4. Perasaan Tidak Senang atau Mudah Marah (Annoyance). Menyebabkan orang 

tersebut ingin mengurangi, menolak atau meninggalkan tempat yang bising bila 

mungkin. 

5. Stres Pengalaman pada pemeriksaan di perusahaan menunjukkan beberapa 

tahapan akibat stres kebisingan. 
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2.1.6 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 P.K., 2009:118).  

       Alat yang digunakan untuk mengukur intensitas kebisingan adalah sound 

level meter. Alat ini mengukur kebisingan diantara 40-130 dB dan dari frekuensi 

20-20.000 Hz. Suatu sistem kalibrasi terdapat dalam alat itu sendiri, kecuali untuk 

kalibrasi mikrofon diperlukan pengecekan dengan kalibrasi tersendiri (Suma’mur 

P.K., 2009:119). Sedangkan satuannya menggunakan desibel dengan skala A atau 

disingkat dB karena skala tersebut yang paling sesuai dengan fungsi pendengaran 

manusia dalam hal kepekaannya terhadap suara pada berbagai frekuensi (Soeripto 

M., 2008:326). 

2.1.7 Mekanisme Hubungan antara Intensitas Kebisingan dengan Terjadinya   

Stres Kerja 

       Menurut Grandjean (1998) dalam Tulus Winarsunu (2008:86) salah satu 

kondisi yang bisa menjadi stresor di lingkungan kerja yaitu physical 

environmental problem yang meliputi antara lain kebisingan dan suhu di tempat 

kerja. 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. 
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       Dalam Neil Niven (2013:122) disebutkan bahwa respon tubuh terhadap  

stimulus apapun yang mengakibatkan stres terjadi dalam 3 tahap yang dinamai 

Selye Syndrome Adaptasi Umum (GAS).  

2.1.7.1 Tahap 1: Reaksi peringatan.  

       Yang termasuk disini adalah efek aktivasi system saraf autonom dan 

mempunyai karakteristik adanya penurunan resistensi tubuh terhadap stres. 

Modula adrenal sebaliknya mensekresi adrenalin dan noradrenalin. Hormon 

adrenokortikotropik (ACTH) dihasilkan oleh grandula hipofisis, yang 

menstimulus korteks adrenal untuk melepaskan glukokortikoid. Jika stres awal 

terlalu berat, organisme dapat mati pada tahap ini. 

2.1.7.2 Tahap 2: Tahap resistensi.  

       Hipofisis terus mengeluarkan ACTH, yang kemudian merangsang korteks 

adrenal untuk mensekresi glukokortikoid, yang penting untuk resistensi terhadap 

stres karena glukokortikoid merangsang konversi lemak dan protein menjadi 

glukosa yang menghasilkan energi untuk mengatasi stres. Selama tahap ini, 

resistensi terhadap stres yang khusus meningkat dan kemudian respon yang 

sifatnya sama akan hilang. Banyak penyakit yang berhubungan dengan stres 

timbul pada tahap resistensi. Beberapa mungkin berhubungan dengan efek dari 

hormone glukokortikoid yang menghambat pembentukan antibodi, dan 

menurunkan pembentukan sel darah putih. Bagian lain dari tahap resistensi GAS 

adalah penekanan dari banyak fungsi tubuh yang berhubungan dengan perilaku 

seksual dan reproduksi. Pada pria, produksi sperma menurun, karena penurunan 

sekresi hormon seksual pria, pada wanita siklus menstruasi terganggu atau 

tertekan.     
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2.1.7.3 Tahap 3: Tahap kelelahan.  

       Jika stres yang khusus tersebut terus berlanjut, kemampuan tubuh untuk 

menahannya dan untuk menghindari stres yang lain pada akhirnya akan gagal.  

2.2 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: 

2.2.1 Kepribadian 

       Setiap individu mempunyai kepribadian yang berbeda antara satu individu 

dengan individu 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 yang 

membuat dirinya terancam atau tertekan dibandingkan dengan individu yang 

berkepribadian ekstrovert akan lebih tenang dalam menghadapi persoalan 

sehingga membuat dirinya tidak mudah stres. 

       Sementara kepribadian dikelompokan kedalam 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 
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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, 2010:135). 

2.2.2 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, 2005:5). Faber dalam 

artikel Jacinta F. Rini (2002) menyatakan tenaga kerja <40 tahun paling beresiko 

terhadap gangguan yang berhubungan dengan stres. Hal ini disebabkan karena 

pekerja berumur muda dipengaruhi oleh harapan yang tidak realistis jika 

dibanding dengan mereka yang lebih tua. 

2.2.3 Jenis Kelamin 

       Dari beberapa penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa pekerja wanita 

akan mengalami stres kerja yang lebih tinggi dibandingkan pria, dikarenakan 
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wanita mempunyai peran ganda atau menghadapi konflik peran yaitu sebagai 

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

Rini, 2002:4). 

2.2.4 Masa Kerja 

       Menurut penelitian Heni Trisnawati (2002) menyatakan bahwa stres kerja 

lebih banyak dialami oleh pekerja dengan masa kerja <20 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, 2008:374). 

2.2.5 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, 2008:372). 
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2.2.6 Penggunaan Alat Pelindung Diri 

       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., 2003:329). 

       APD yang digunakan untuk meliundungi telinga dari paparan bising yaitu: 

2.2.6.1 Sumbat Telinga (Ear Plug) 

       Sumbat telinga atau ear plug dapat mengurangi intensitas suara sebesar 10-15 

dB. Ear plug dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 

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

down), plastik yang dilapisi glass down, lilin yang berisi katun wol 

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

jenis ini biasanya disediakan beberapa buah untuk satu periode bagi satu pekerja. 

Kelebihan dari ear plug ini adalah harganya yang terjangkau. 

2.2.6.1.2 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 dengan 

kacamata dan helm. 

2.2.6.2 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 
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sebesar 20-30 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. 

2.2.6.3 Alat Pelindung Panas (Apron) 

       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., 2003:333) 

2.3 Faktor Lain 

       Faktor lain yang menjadi penyebab stres akibat kerja yaitu: 

2.3.1 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: 
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2.3.1.1 Konflik Peran 

       Harapan peran yang tidak konsisten menciptakan “konflik peran” bagi 

seseorang. Paling sedikit ada 3 macam konflik peran. Jenis pertama terjadi bila 

dua pengirim peran (role sender) atau lebih menyampaikan harapan peran yang 

tidak selaras. Para pengawas garis pertama sering mengalami jenis konflik peran 

ini. Pimpinan mengharapkan pengawas tersebut mewakili kepentingan 

perusahaan, sedang para bawahannya mengharapkan berada di pihaknya dan 

melindungi kepentinganya. 

       Jenis kedua dari konflik peran terjadi bila seorang pengirim peran 

menyampaikan harapan peran yang bertentangan. Misalnya, seorang bawahan 

didesak oleh pimpinannya menunjukan inisiatif  pada beberapa kasus tetapi 

memberikan teguran keras jika suatu saat menyimpang dari prosedur yang telah 

ditentukan. Jenis konflik yang sama terjadi bila seorang pekerja diharapkan 

mencapai tujuan yang bertentangan (misalnya: meningkatkan produksi dan 

menurunkan kesalahan bila kecepatan mempengaruhi angka kesalahan). 

       Konflik peran jenis ketiga adalah peran beragam (multiple role). Seorang 

mungkin menjadi anggota lebih dari satu kelompok atau menduduki lebih dari 

satu posisi dalam organisasi. Perilaku yang dituntut untuk peran yang lain. 

Misalnya, jika seseorang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu fungsi dan 

untuk mengawasi pelaksanaan kerja dirinya, ia akan mengalami konflik peran dan 

mungkin sekali tidak menjalankan peran yang kedua sepenuhnya. Dalam jenis ini 

juga termasuk peran yang kedua diluar organisasi. Misalnya: seorang pejabat 

kontrak dapat menjadi seorang partner pejabat kontrak dari perusahaan yang 

sedang mengadakan penawaran kontrak dimana ia diharapkan menentukan secara 

obyektif. 
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       Jika seorang mengalami konflik peran yang serius, ia mungkin menjadi 

frustasi dan kebingungan. Orang yang dalam keterbatasan waktu berusaha 

memutusakan harapan peran mana yang harus diterima dan mana yang harus 

ditinggalkan. Sejumlah orang berusaha untuk menyelesaikan konflik peran dengan 

membicarakan perbedaan dengan para pengirim pessan, ketika orang yang lain 

menentang perilakunya atau menjadi tak menentu tanpa suatu keputusan (Kenneth 

N. Wexley, 2005:172). 

2.3.1.2 Ketaksaan Peran (Role Ambigiuty) 

       Ketaksaan peran dirasakan jika seorang pekerja tidak memiliki cukup 

informasi untuk dapat melakukan tugasnya, tidak mengerti atau tidak dapat 

merealisasi harapan yang berkaitan dengan peran tertentu.  

       Menurut Kahn dkk (1964) dalam Ashar Sunyoto M (2008:390), 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. 

2.3.2 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.  
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       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., 2008:395) 

2.3.3 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: 

1. Peluang untuk menggunakan keterampilan sepenuhnya. 

2. Peluang mengembangan keterampilan yang baru. 

3. 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., 2008:393). 

2.3.4 Faktor Struktur dan Iklim Organisasi 

       Bagaimana para pekerja mempersepsikan kebudayaan, kebiasaan, dan iklim 

organisasi merupakan hal penting dalam memahami 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. 
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       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., 2008:397). 

2.3.5 Faktor Tuntutan dari Luar Organisasi atau Pekerjaan 

       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., 2008:397). 

2.4 Stres Kerja 

2.4.1 Pengertian Stres Kerja 

       Menurut Kranz et al (1985) dalam Tulus Winarsunu (2008:75) 

mendefinisikan stres sebagai suatu keadaan internal individu ketika mempersepsi 

adanya suatu ancaman baik fisik maupun psikologis yang ada di lingkungannya.  

       Sedangkan pengertian stres kerja itu sendiri menurut Mendelson (1990) 

dalam Tarwaka (2004:146) ialah suatu ketidakmampuan pekerja untuk 

menghadapi tuntutan tugas dengan akibat suatu ketidaknyamanan dalam kerja. 

Menurut Beehr dan Newman (1978) dalam Sutarto Wijono (2010:122) stres kerja 

ialah suatu keadaan yang timbul dalam interaksi di antara manusia dengan 
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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. 

2.4.2 Sumber Stres Kerja 

       Dalam Siswanto (2007:51) terjadinya stres tergantung pada stresor dan 

tanggapan seseorang terhadap stresor tersebut. Stresor meliputi berbagai hal. 

Lingkungan fisik bisa menjadi sumber stresor, seperti suhu yang terlalu panas atau 

dingin, perubahan cuaca, cahaya yang terlalu terang atau gelap, suara yang terlalu 

bising dan polusi merupakan sumber potensial yang bisa menjadi stresor. 

Kepadatan juga bisa mengakibatkan stres. Penduduk yang tinggal dikampung 

yang kumuh yang biasanya harus membagi ruang geraknya dengan banyak orang 

lain cenderung lebih mudah meledak disbanding dengan penduduk yang tinggal di 

area yang kurang padat. 

       Stresor bisa berasal dari individu sendiri. Konflik yang berhubungan dengan 

peran dan tuntutan tanggung jawab yang dirasakan berat bisa menbuat seseorang 

menjadi tegang. 

       Stresor yang lain berasal dari kelompok seperti hubungan dengan teman, 

hubungan dengan atasan, dan hubungan dengan bawahan. 

       Terakhir, stresor bisa bersumber dari keorganisasian seperti kebijakan yang 

diambil perusahaan, struktur organisasi yang tidak sesuai, dan partisipasi para 

anggota yang rendah. 
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       Selain itu tanggapan individu turut mempengaruhi apakah suatu sumber stres 

atau stresor itu menjadi stres atau tidak. Stresor yang sama biasa berakibat 

berbeda pada individu yang berbeda karena adanya perbedaan tanggapan antar 

individu (individual differences). Perbedaan individu meliputi tingkat usia, orang 

dewasa biasanya mempunyai toleransi terhadap stresor yang lebih baik. 

       Wanita biasanya mempunyai daya tahan yang lebih baik terhadap stresor 

disbanding pria. Secara biologis tubuh wanita lebih lentur dibanding pria sehingga 

toleransinya terhadap stres lebih baik. Terlebih bila wanita tersebut masih pada 

usia produktif dimana hormon mereka masih bekerja normal. 

       Tingkat kesehatan seseorang juga mempengaruhi mudah tidaknya seseorang 

terkena stres. Orang yang sakit lebih mudah terkena stres dibanding orang yang 

sehat. Faktor kepribadian menentukan mudah tidaknya seseorang terkena stres. 

Orang tipe A cenderung akan lebih mudah terkena penyakit jantung daripada 

kepribadian tipe B. harga diri yang rendah juga cenderung membuat efek stres 

lebih besar  dibanding dengan orang yang mempunyai harga diri tinggi. 

       Toleransi terhadap sesuatu yang bersifat samar juga menentukan mudah 

tidaknya seseorang terkena stres. Orang yang kaku dan memandang segala sesuatu 

sebagai hitam putih biasanya lebih mudah terkena stres dari pada orang yang bisa 

menerima adanya warna abu-abu dalam kehidupan. 

2.4.3 Reaksi yang Timbul Akibat Stres 

       Terry Looker dan Olga Gregson (2004) mengelompokkan reaksi yang muncul 

akibat adanya stresor yaitu berupa: 
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2.4.3.1 Reaksi Psikologis 

       Reaksi psikologis berhubungan dengan respon emosional seperti: 

1. Distres, cemas, kecewa, menangis, rendah diri, merasa putus asa dan tanpa 

daya, histeris, menarik diri, merasa tak mampu mengatasi, gelisah, depresi. 

2. Tidak sabar, mudah tersinggung dan berlebihan, marah, melawan, agresif. 

3. Frustasi, bosan, tidak cukup, merasa bersalah, tertolak, terabaikan, tidak aman, 

rentan.  

4. Kehilangan ketertarikan pada penampilan sendiri, kesehatan, makanan, seks, 

harga diri rendah dan kehilangan ketertarikan pada orang lain. 

5. Polifasis (mengerjakan banyak hal sekaligus). 

6. Gagal menyelesaikan tugas sebelum beralih ketugas berikutnya. 

7. Sulit berpikir jernih, berkonsentrasi dan membuat keputusan, pelupa, kurang 

kreatif, irasional, menunda pekerjaan, sulit memulai pekerjaan. 

8. Rentan untuk membuat kesalahan dan melakukan kecelakaan. 

9. Punya banyak hal untuk dikerjakan dan tidak tahu dimana memulainya 

sehingga mengakhiri segala sesuatunya tanpa hasil. 

10. Hiperkritis, tidak fleksibel, tidak beralasan, over-reaktif, tidak produktif, 

efisiensi buruk (Terry Looker dan Olga Gregson, 2004:114).  

2.4.3.2 Reaksi Fisik 

       Reaksi fisik meliputi simptom seperti merasakan detak jantung berdebar, 

sesak nafas, gumpalan lendur di tenggorokan, nafas pendek dan cepat, mulut 

kering, gangguan pencernaan, diare, sembelit, genbung perut, ketegangan otot 

secara keseluruhan khususnya rahang, kertak gigi, kegelisahan, hiperaktif, 
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menggigit kuku, menginjak kaki, meremas tangan, lelah, capek, lesu, sulit tidur, 

merasa sedih, sakit kepala, sering sakit seperti flu, berkeringat khususnya 

ditelapak tangan dan bibir atas atau merasa gerah, tangan dan kaki dingin, sering 

ingin kencing, makan berlebihan, kehilangan selera makan, merokok lebih 

banyak, makin banyak minum alkohol dan kehilangan ketertarikan pada seks 

(Terry Looker dan Olga Gregson, 2004:111). 

2.4.4 Pengukuran Tingkat Stres Kerja 

       Teknik Pengukuran stres yang banyak digunakan di Amerika Serikat menurut 

karoley dapat digolongkan dalam 4 metode, yaitu: 

2.4.4.1 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. 

2.4.4.2 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. 

2.4.4.3 Physiological Measure 

       Pengukuran ini berusaha melihat perubahan yang terjadi pada fisik seseorang 

seperti perubahan tekanan darah, ketegangan otot leher dan bahu dan sebagainya. 
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2.4.4.4 Biochemical Measure (pengukuran biokimia) 

       Pengukuran ini berusaha melihat respon biokimia lewat perubahan hormone 

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

2002:37). 

2.4.5 Pencegahan dan Pengendalian Stres Akibat kerja 

       Sauter, et al (1990) dikutip dari National Institute For Occupational Safety 

and Health (NIOSH) (2012) memberikan rekomendasi tentang bagaimana cara 

untuk mengurangi atau meminimalisir stres akibat kerja sebagai berikut: 

1. Beban kerja baik fisik maupun mental harus disesuaikan dengan kemampuan. 

2. Jam kerja harus disesuaikan antara  tugas dan tanggung jawab di luar pekerjaan. 

3. Setiap pekerja diberikan kesempatan untuk mengembangkan karier. 

4. Membentuk lingkungan sosial yang sehat antara tenaga kerja satu dengan lain. 

5. Tugas pekerjaan harus didesain untuk dapat menyediakan stimulasi.  

       Secara ringkas langkah yang harus dilakukan untuk mengurangi terjadinya 

stres adalah sebagai berikut: 

1. Menghilangkan faktor penyebab stres, khususnya yang berasal dari lingkungan 

kerja, task dan organisasi kerja. 

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

place) 

3. Mengembangkan struktur organisasi sesuai dengan kultur dan tradisi 

masyarakat pekerjanya. 

4. Menjamin perasaan aman setiap pekerja (Tarwaka, 2004:190). 
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2.4.6 Hubungan antara Stres Kerja dengan Kecelakaan Kerja 

       Menurut Tulus Winarsunu (2008:28) menyatakan bahwa kecenderungan 

mendapatkan kecelakaan kerja akan meningkat jika tugas, lingkungan atau stresor 

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 stresor ini antara lain kebisingan, suhu, 

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

2.4.7 Hubungan antara Stres Kerja dengan Produktivitas Kerja 

       Menurut Pandji Anoraga (2006:58) 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 atau 

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, 2004:150). 
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2.5 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1: Kerangka Teori 

Sumber: (1) A.M. Sugeng Budiono, (2) Anizar, (3) Ashar Sunyoto M, (4) Dewi 

Basmala Gatot dan Wiku Adisasmito, (5) Heru Subaris dan Haryono, (6) 

Jacinta F. Rini, (7) Kenneth N. Wexley, (8) Neil Niven, (9) Siswanto, 

(10) Soeripto M, (11) Stephen. P. Robbin dan Timoty A. Judge, (12) 

Suma’mur P.K, (13) Sutarto Wijono, (14) Tarwaka, (15) Terry Looker 

dan Olga Gregson, dan (16) Tulus Winarsunu. 
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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1: Kerangka Konsep 

3.2 Variabel Penelitian 

3.2.1 Variabel bebas 

       Variabel bebas yang merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi 

sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian 

ini yaitu intensitas kebisingan. 

3.2.2 Variabel terikat 

       Variabel terikat yang merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian 

ini yaitu stres kerja. 

3.3 Hipotesis Penelitian 

       Hipotesis dalam penelitian ini yaitu terdapat gambaran kebisingan dengan 

terjadinya stres kerja pada pekerja penggilingan padi di Kecamatan Sawangan, 

Kabupaten Magelang Jawa Tengah. 

Variabel Bebas : 

Kebisingan 

Variabel Terikat : 

Stres Kerja 
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3.4 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel 

Tabel 3.1: Definisi Operasional 

No. Variabel Definisi 

Opersional 

Alat 

Ukur 

Cara 

Pengam-

bilan Data 

Ukuran Skala 

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

1. Kebising-

an 

Bunyi yang 

didengar 

oleh pekerja 

dengan 

tingkat 

kebisingan 

lebih dari 85 

dB dan 

terpapar 

lebih 8 jam 

Bekerja 

Sound 

Level 

Meter 

Melakukan 

penguku-

ran 

kebisingan 

dengan alat 

Sound 

Level 

Meter 

1. <85 dB 

berari 

dibawah 

NAB. 

2. ˃85 dB 

berarti 

melebihi 

NAB. 

(Sum-

a’mur 

PK, 

1992:62) 

Ordinal 

2. Stres Kerja  Apabila 

seseorang 

dihadapkan 

pada 

pekerjaan 

yang 

melampaui 

individu 

tersebut, 

sehingga 

individu 

yang 

bersang-

kutan 

mengalami 

stres kerja. 

Kues-

ioner 

Wawan-

cara 

Kategori: 

1. 51-68: 

    Tingkat   

stres  

    kerja 

sangat 

rendah 

2.33-50: 

tingkat 

stres kerja 

sedang 

3 16-32: 

tingkat 

stres kerja 

tinggi 

4 0-15: 

tingkat 

stres kerja 

sangat 

tinggi 

   (Terry 

   Looker   

dan Olga 

Gregson, 

2004:29) 

Ordinal 
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3.5 Jenis dan Rancangan Penelitian 

       Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian penjelasan atau 

Explanatory Research dengan pendekatan Cross Sectional yaitu untuk 

mengetahui faktor yang terkait dengan tingkat keluhan subyektif akibat 

pemaparan kebisingan pada pekerja penggilingan padi di Kecamatan Sawangan, 

Magelang Jawa Tengah. 

3.6  Populasi Penelitian 

       Populasi adalah keseluruhan penelitian atau obyek yang diteliti disebut 

populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pekerja penggilingan padi di 

Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang Jawa Tengah yang berjumlah 61 

orang. 

3.7  Sampel Penelitian 

       Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan obyek yang diteliti 

dan dianggap mewakili seluruh populasi. Sampel penelitian ini diambil dengan 

menggunakan metode total sampling, yaitu teknik penentuan sampel  dengan 

mengambil seluruh anggota populasi sebagai responden atau sampel. Dengan 

demikian maka peneliti mengambil sampel dari seluruh pekerja penggilingan padi 

di Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang Jawa Tengah. Jumlah sampel 

dalam penelitian ini adalah 61 orang.   

3.8 Sumber Data 

       Sumber data dalam penelitian ini diperoleh berasal dari data primer dan data 

sekunder. 
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3.8.1 Data Primer 

       Dikatakan data primer bila pengumpulan datanya dilakukan oleh peneliti 

sendiri terhadap sasarannya. 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 menbagikan kuesioner pada pekerja 

untuk memilih sampel untuk mengetahui tingkat stres kerjanya.  

3.8.2 Data Sekunder 

       Dikatakan data sekunder apabila pengumpulan data yang digunakan diperoleh 

dari orang lain atau tempat lain bukan dilakukan oleh peneliti sendiri. Data 

sekunder dalam penelitian berasal dari perusahaan berupa profil perusaan serta 

data pengukuran yang dilakukan oleh Hiperkes tahun 2012. 

3.9 Instrumen Penelitian  

       Instrumen penelitian adalah perangkat yang digunakan untuk mengungkap 

data, sehingga data dapat dianalisis dan akhirnya dapat mencapai tujuan yang 

diinginkan. Instrumen penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah : 

3.9.1 Pengukuran 

       Pengukuran dilakukan untuk mengukur intensitas kebisingan di tempat kerja. 

Perangkat yang digunakan yaitu sound level 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-4011. 
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3.9.2 Kuesioner 

Merupakan metode pengumpulan data melalui penyebaran daftar pertanyaan 

untuk dijawab dan penulis mendampingi responden pada saat menjawab guna 

memberikan penjelasan atas pertanyaan yang kurang dipahami. 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 dalam penelitin ini diambil 

dari buku yang berjudul “Managing Stres, Mengatasi Stres Secara Mandiri” 

karangan Terry Looker dan Olga Gregson, sehingga tidak dilakukan uji validitas 

dan reliabilitas karena kuesioner sudah valid. 

3.10 Pengambilan Data 

       Metode pengambilan data adalah suatu usaha untuk memperoleh data yang 

hendak diteliti dengan metode yang ditentukan peneliti, metode yang digunakan 

dalam mengambil data oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

3.10.1 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.  

3.10.2 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.  
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3.10.3 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: 

1. Menghidupkan alat dengan menekan tombol power jika alat menyala maka 

nada tampilan pada layar, jika tidak coba cek baterai pada alat sudah terpasang 

dengan benar. 

2.  Saat pengukuran, usahakan alat tidak terlalu dekat dengan tubuh. 

3.  Perhatikan tekanan pada layar monitor, jika alat di seting mode otomatis 

(autorange mode), layar akan menunjukan hi atau low yang mengidentifikasi 

tekanan suara tinggi atau rendah. Layar akan mennunjukan perubahan jarak 

secara otomatis (Extech Instruments, 2014:3). 

3.11  Prosedur Penelitian 

        Prosedur pada penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang tepat 

sehingga data yang diperoleh dapat digunakan dalam penelitian, prosedur yang 

akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.11.1 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.  
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3.11.2 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.  

3.11.3 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 penggilingan padi. 

3.12 Analisis Data 

3.12.1  Analisis Univariat 

       Analisis Univariat digunakan untuk mengetahui distribusi frekuensi antar 

variabel. Kelompok variabel disajikan dalam bentuk tabel frekuensi.         
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai studi deskriptif 

intensitas kebisingan dan kejadian stres pada pekerja penggilingan padi di 

Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, dapat disimpulkan bahwa intensitas 

kebisingan mempunyai potensi memberikan konteribusi stres pada responden.  

 

6.2. Saran 

6.2.1. Untuk Pekerja 

6.2.1.1. Sebaiknya para pekerja lebih mengutamakan perlindungan diri dengan 

menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang dapat melindungi telinga dari 

kebisingan yang ditimbulkan oleh mesin penggilingan padi seperti ear plug 

maupun ear muff sehingga dapat mengurangi paparan kebisingan yang dapat 

mengganggu kesehatan dan dapat meningkatkan produktifitas kerja. 

6.2.1.2. 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 sehingga dapat menurunkan resiko 

terjadinya stres kerja. 

6.2.2. Untuk Pemilik Penggilingan Padi 

6.2.2.1. Selalu menyediakan dan mencukupi kebutuhan APD bagi pekerja 

sekaligus memperhatikan kontinuitas distribusinya APD seperti earplug sehingga 

dapat mengurangi paparan kebisingan. 
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6.2.2.2. Selalu melakukan perawatan mesin secara rutin guna memastikan mesin 

bekerja dengan aman serta mengurangi suara bising. 

6.2.2.3. Sebaiknya pemilik usaha penggilingan padi 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 suara bising di area produksi.  

6.2.3. Untuk Peneliti Selanjutnya 

       Sebaiknya bagi peneliti selanjutnya untuk menerapkan atau menggunakan 

desain penelitian yang lain seperti case control atau kohort yang hasilnya dapat 

dijadikan penguat atau pembanding terhadap hasil penelitian sebelumnya dan juga 

dengan mengklasifikasikan jenis sampel. 
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Lampiran 1 

Daftar Jumlah Pekerja Penggilingan Padi 

No. Nama Dusun Nama Desa Pemilik 
Jumlah 

Pekerja 

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

1 Banyutemumpang Krogoanan Pak Slamet 2 

2 Gondangan Sawangan Pak Ciptadi 3 

3 Ngaglik Ngisor Sawangan Bu Sumiyati 3 

4 Seketi Butuh Sawangan Bu Siti Mahmudah 2 

5 Payakan Gondowangi Bu Sukesi 4 

6 Garon Gondowangi Bu Cut Haryati 3 

7 Njapunan Mangunsari Pak Sukamto 3 

8 Mbengan Mangunsari Pak Yoto 2 

9 Bulu Podosoko Pak Edo 4 

10 Piyungan  Tirtosari  Bu Zubaidah 3 

11 Piyungan  Tirtosari Pak Wartono 4 

12 Paitan Tirtosari Bu Tambah 3 

13 Nalaba Mangunsari Pak Agus 2 

14 Tlatar Krogowanan Pak Johan 2 

15 Krubanan Krubanan Bu Karno 3 

16 Ngaglik  Jenawi Pak Sumaryo 4 

17 Margowongso Sawangan Pak Rujito 2 

18 Penggaron Penggaron Pak Nur Rachmat 3 

19 Butuh Butuh Pak Muchtar 3 

20 Gunung Lemah Gondowangi Bu Sumiati 3 

21 Paitan Tirtosari Bu Rohmuyati 3 

Total Pekerja 61 
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Lampiran 2 

DAFTAR RESPONDEN 

     
No Nama Jenis Kelamin Kode 

Umur 

(Tahun) 

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

1  Darji L R1 60 

2  Titik P R2 43 

3  M. Ali husni L R3 37 

4  Maryani P R4 44 

5  Sujarno L R5 51 

6  Sukrisno L R6 53 

7  Wawan L R7 30 

8  Yadi L R8 51 

9  Tri hasri P R9 47 

10  Darmo L R10 54 

11  Sutarwiyah P R11 48 

12  Suyatno L R12 55 

13  Ngadiono L R13 46 

14  Agus L R14 33 

15  Parmin L R15 52 

16  Ngadenan L R16 57 

17  Juhari L R17 64 

18  Ngadiran L R18 49 

19  Harso L R19 45 

20  Arif L R20 32 

21  Sunardi L R21 62 

22  Poniem P R22 53 

23  Djumadi L R23 41 

24  Pariyo L R24 48 

25  Sumarno L R25 44 

26  Bilal L R26 42 

27  Darmadi L R27 52 

28  Bagyo L R28 53 

29  Tarmaji L R29 56 

30  Ramelan L R30 48 

31  Sangun L R31 59 

32  Sartono L R32 47 

33  Ti’ah P R33 41 

34  Kiswo L R34 55 
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Lanjutan Daftar Responden 

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

35  Marni P R35 53 

36  Sujito L R36 40 

37  Rumini P R37 52 

38  Paidi L R38 56 

39  Darnoto L R39 48 

40  Mashudi L R40 46 

41  Munjiyah P R41 55 

42  Yoto L R42 40 

43  Sukirman L R43 68 

44  Masirah P R44 53 

45  Satarmi P R45 47 

46  Ngadiyun L R46 60 

47  Juma’at L R47 48 

48  Sudalyanto L R48 55 

49  Paryati P R49 44 

50  Slamet L R50 39 

51  Warsito L R51 31 

52  Suwarti P R52 34 

53  Sukeman L R53 58 

54  Untung L R54 52 

55  Wartini P R55 38 

56  Yatemah P R56 51 

57  Rihmanto L R57 37 

58  Jum P R58 54 

59  Tambah P R59 33 

60  Purwadi L R60 42 

61  Dwiyanto L R61 56 
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Lampiran 3 

Kuesioner Untuk Mengidentifikasi Sumber Stres  

Di Tempat Kerja 

Nama   : 

Umur   : 

Jenis Kelamin  : 

 

Petunjuk: 

1. Silanglah setiap aspek yang membuat anda tidak puas pada kolom A. 

2. Pada stres yang dirasa tidak puas berilah nilai stres menurut anda pada kolom 

B.  

    Rating stresnya sebagai berikut: 

No. Rating Stres 

0 Tidak ada stress 

1 Stres ringan 

2 Stres sedang 

3 Sangat stres 

4 Benar-benar stres  

 

No Aspek Pekerjaan A B 

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

1. Suara bising di tempat kerja   

2. Lingkungan tempat kerja yang panas   

3. Kebebasan memilih pekerjaan anda   

4. Kebebasan menuntaskan pekerjaan anda   

5. Kolega rekan kerja anda   

6. Pengakuan yang anda dapatkan untuk pekerjaan 

yang bagus  

  

7. Bos anda sekarang    

8. Tingkat tanggung jawab yang diberikan kepada 

anda  

  

9. Besarnya gaji   

10. Kesempatan untuk menggunakan kemampuan anda    
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Lanjutan Kuesioner untuk Mengidentifikasi Sumber Stres di Tempat Kerja 

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

7. Bos anda sekarang    

8. Tingkat tanggung jawab yang diberikan kepada 

anda  

  

9. Besarnya gaji   

10. Kesempatan untuk menggunakan kemampuan anda    

11. Hubungan antara manager dan karyawan   

12. Peluang promosi   

13. Cara pengelolaan organisasi anda   

14. Perhatian yang diberikan kepada saran yang anda 

berikan 

  

15. Jumlah jam kerja    

16. Jumlah variasi dalam pekerjaan anda    

17. Keamanan pekerjaan anda   

(Sumber: Terry Looker dan Olga Gregson, 2004:184) 
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Lampiran 4 

Kuesioner Stres Kerja 

Nama   : 

Umur   : 

Jenis Kelamin  : 

Petujuk pengisian 

Berilah tanda X atau tanda V untuk mengisi poin yang menjadi pilihan anda. 

Isilah sesuai yang anda rasakan selama bekerja.   

Kategori Keterangan 

A Hampir tidak pernah 

B Kadang-kadang 

C Sering 

D Hampi selalu 

Selama sebulan lalu apakah anda merasa : 

No Aspek Pekerjaan A B C D 

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

1. Mudah tersinggung oleh orang atau hal yang sepele     

2. Merasa tidak sabar      

3. Merasa tidak mampu mengatasi masalah     

4. Merasa gagal      

5. Sulit mengambil keputusan      

6. Tidak tertarik pada orang      

7. Merasa tidak menemukan seseorang yang bisa 

diajak bicara tentang masalah anda  

    

8. Sulit berkonsentrasi      

9. Merasa tidak ada yang memperhatikan     

10. Gagal menyelesaikan tugas/pekerjaan sebelum 

melakukan tugas/pekerjaan berikutnya, dengan 

meninggalkan pekerjaan itu tidak selesai  

    

11. Mencoba untuk melakukan banyak hal sekaligus      

12. Merasa cemas atau tertekan      

13. Tanpa sadar agresif (bernafsu ingin menyerang)     

14. Merasa bosan      

15. Mengubah pola minum, makan, atau merokok      

16. Mengubah tingkat aktifitas sosial (jarang 

berkumpul bersama teman, jarang bersosialisasi) 
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Lanjutan (Kuesioner) 

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

17. Menangis atau ingin menangis      

18. Selalu merasa kecapekan      

19. Mengalami hal berikut lebih sering: nyeri 

punggung dan leher, pusing, nyeri dan sakit otot, 

kram dan kejang urat, sembelit, diare, hilang selera 

makan, rasa panas dalam perut, gangguan 

pencernaan dan nausea.  

    

20. Melakukan dua hal atau lebih hal berikut: 

menggigit kuku, mengepalkan tinju, memotong 

jari, menggeretakan gigi, membungkukan bahu, 

menginjak-injak kaki, dan sulit tidur  

    

 Total     

 

Penilaian: 

Pertanyaan pada nomor 1, 5, 7, 8, 14, 16, dan 18 nilai A=0, B=2, C=4, dan D=6 

Pertanyaan pada nomor 2, 6, 9, 10, 11, 15, 19, dan 20 nilai A=0, B=1, C=2, dan 

D=3 

Pertanyaan pada nomor 3, 4, 12, dan 13 nilai A=0, B=10, C=20, dan D=30 

Evaluasi: 

Jika nilai lebih dari 30, maka berarti anda sangat menderita akibat distress. 

Semakin tinggi nilai terhadap nilai maksimal: 192, semakin anda menderita 

distress. Nilai diatas 60 memerlukan perhatian dan mengindikasikan bahwa sudah 

seharusnya mendiskusikan ke dokter. 

(Sumber: Terry Looker dan Olga Gregson, 2004:113) 
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Lampiran 5 

Hasil Pengukuran Kebisingan 

No Tempat 
Intensitas Kebisingan 

Ket 
1 2 3 4 5 6 Leq 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 Penggilingan padi 1 89.3 91.7 92.6 90.9 93.3 89.9 99.3 > NAB 

2 Penggilingan padi 2 91.9 95.1 94.8 92 92.4 90.9 100.9 > NAB 

3 Penggilingan padi 3 95.5 93.6 93,0 94.8 94.9 93.3 102.1 > NAB 

4 Penggilingan padi 4 91,9 90,3 89,5 91,7 95,1 94,5 100,3 > NAB 

5 Penggilingan padi 5 92,4 92,8 90,3 89,5 91,7 93,3 99,8 > NAB 

6 Penggilingan padi 6 92,7 91,9 92,9 90,5 93,8 92,4 100,3 > NAB 

7 Penggilingan padi 7 92,2 90,8 92,5 91,9 92,9 90,7 99,6 > NAB 

8 Penggilingan padi 8 95,6 92,8 91,8 91,0 92,7 93,3 102,2 > NAB 

9 Penggilingan padi 9 93,7 95,4 95,6 96,9 95,6 91,9 102,9 > NAB 

10 Penggilingan padi 10 88,9 89,3 89,5 94,8 95,1 95,7 101,0 > NAB 

11 Penggilingan padi 11 92,4 92,8 90,3 89,5 91,7 94,3 99,4 > NAB 

12 Penggilingan padi 12 90,4 88,6 89,5 91,0 91,1 88,5 97,8 > NAB 

13 Penggilingan padi 13 91,1 90,9 92,7 89,3 93,4 91,6 99,5 > NAB 

14 Penggilingan padi 14 95,9 92,9 91,9 90,5 91,4 93,8 100,9 > NAB 

15 Penggilingan padi 15 95,1 94,5 92,6 93,7 94,0 93,8 101,8 > NAB 

16 Penggilingan padi 16 91,5 89,5 91,3 90,1 92,7 93,8 99,5 > NAB 

17 Penggilingan padi 17 93,9 92,6 90,4 94,1 94,5 92,1 100,9 > NAB 

18 Penggilingan padi 18 91,5 94,8 90,3 96,8 91,9 92,7 101,4 > NAB 

19 Penggilingan padi 19 94,1 96,2 92,9 93,7 93,8 93,3 102,0 > NAB 

20 Penggilingan padi 20 92,5 94,3 94,1 94,5 93,6 94,4 101,5 > NAB 

21 Penggilingan padi 21 90,2 91,7 88,6 92,1 89,0 90,7 98,4 > NAB 

 

 

 

 



61 

 

Lampiran 6 

Rekapitulasi Kuesioner Untuk Mengidentifikasi Sumber Stres di Tempat 

Kerja 

No Aspek Pekerjaan 

Rating Stres Tidak Puas 

0 1 2 3 4 Jumlah Prosen-

tase (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Suara bising di tempat kerja - 10 17 19 15 61 100 

2 Lingkungan tempat kerja 

yang panas 
9 21 23 7 1 52 85 

3 Kebebasan memilih 

pekerjaan anda 
20 25 13 3 0 41 67 

4 Kebebasan menuntaskan 

pekerjaan anda 
33 15 9 4 0 28 46 

5 Kolega rekan kerja anda 39 18 2 1 1 22 36 

6 Pengakuan yang anda 

dapatkan untuk pekerjaan 

yang bagus 

20 29 9 3 0 41 67 

7 Bos anda sekarang 28 25 8 0 0 33 54 

8 Tingkat tanggung jawab yang 

diberikan kepada anda 
29 20 11 1 0 32 52 

9 Besarnya gaji 10 18 20 12 1 51 84 

10 Kesempatan untuk 

menggunakan kemampuan 

anda 

23 25 12 1 0 38 62 

11 Hubungan antara manager 

dan karyawan 
41 18 2 0 0 20 33 

12 Peluang promosi 40 19 1 1 0 21 34 

13 Cara pengelolaan organisasi 

anda 
25 24 12 0 0 36 59 

14 Perhatian yang diberikan 

kepada saran yang anda 

berikan 

29 23 9 0 0 32 52 

15 Jumlah jam kerja 17 18 17 9 0 44 72 

16 Jumlah variasi dalam 

pekerjaan anda 
19 30 10 2 0 42 69 

17 Keamanan pekerjaan anda 14 33 11 1 2 47 77 
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Lampiran 7 

Rekapitulasi Hasil Kuesioner Tanda dan Gejala Stres Pada Pekerja 
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Lanjutan (Lampiran 7) 
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Lanjutan (Lampiran 7) 
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Lampiran 8  

 

Surat Ijin Penelitian Dari Fakultas 
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Lampiran 9 

 

Surat Ijin Penelitian Kesbangpol Magelang 
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Lampiran 10 

 

Surat Ijin BPMPPT Magelang 
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Lampiran 11 

 

Surat Keterangan Selesai Melakukan Pengambilan Data 
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Lampiran 12 

 

Surat Tugas Panitia Ujian Sarjana 
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Lampiran 13 

 

Surat Keterangan Pembimbing Skripsi 
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Lampiran 14 

 

Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 :Pengukuran kebisingan pada pekerja penggiling padi setinggi telinga 

pekerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2: Foto di depan salah satu penggilingan padi 
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Lanjutan (Lampiran 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3: Pengisian kuesioner oleh para responden 

 

 

 

Gambar 3: Pengisian kuesioner oleh responden perempuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4: Pengisian kuesioner oleh responden laki-laki 

 




