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ABSTRAK 
 

Ratna Sari 
Hubungan Antara Intensitas Kebisingan Dengan Tingkat Stres Kerja Pada 
Pegawai Di PT Kereta Api (Persero) Daop IV Semarang Tahun 2010 
 

Sektor industri sebagai salah satu bagian terpenting dalam pembangunan 
nasional Indonesia mengalami kemajuan pesat yang ditandai dengan penerapan 
teknologi mesin yang semakin canggih. Teknologi mesin yang semakin canggih 
ini seringkali menimbulkan kebisingan. Kebisingan yanng berlebihan dapat 
menimbulkan pengaruh pada kesehatan pegawai.Rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah hubungan antara intensitas kebisingan dengan tingkat stres 
kerja pada pegawai di PT KA (Persero) Daop IV Semarang. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara intensitas kebisingan 
dengan tingkat stres kerja pada pegawai di PT KA (Persero) Daop IV Semarang. 

Penelitian ini merupakan penelitian survei analitik dengan pendekatan 
cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai di PT KA (Persero) 
Daop IV Semarang bagian Dipo Lokomotif dan Dipo Kereta sebanyak 105 orang. 
Sampel berjumlah 51 orang yaitu 28 orang bagian Dipo Lokomotif dan 23 orang 
bagian Dipo Kereta. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner, dokumentasi 
dari perusahaan, dan alat ukur intensitas kebisingan ”Sound Level Meter”. Teknik 
pengambilan data dengan cara pengukuran intensitas kebisingan dan pengukuran 
tingkat stres kerja. Teknik analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat 
(menggunakan uji Chi Square). 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa ada hubungan yang 
signifikan antara intensitas kebisingan dengan tingkat stres kerja dengan p value 
(0,028) < α (0,05). Serta nilai korelasi antara intensitas kebisingan dengan tingkat 
stres kerja, cc adalah 0,351 yang berarti ada hubungan yang lemah. 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah ada hubungan yang lemah antara 
intensitas kebisingan dengan tingkat stres kerja pada pegawai di PT KA (Persero) 
Daop IV Semarang. Saran bagi perusahaan sebaiknya melakukan perawatan 
mesin lokomotif secara berkala, mewajibkan dan mengawasi pemakaian APT, dan 
memberikan pelatihan dan pendidikan tentang K3 terutama K3 intensitas 
kebisingan. Bagi pegawai agar menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh 
perusahaan, memakai APT selama bekerja, dan isitirahat yang cukup. 

 
Kata Kunci: Intensitas Kebisingan, Tingkat Stres Kerja 
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ABSTRACT 
 

Ratna Sari 
The Relationship between Intensity of Noise with Work Stress Level of 
Workers in PT Kereta Api Indonesia (Persero) Semarang Year of 2010 
 

Sector of industry as one of the important role in developing of Indonesia 
which has been in a great advance, is signed by implementing of a sophisticated 
machine technology. This sophisticated technology of machine often emerges a 
noise. An excessive noise makes some effects for the employees healthy. The 
hypothesis in this research is there any relationship intensity of noise with work 
stress level in PT KAI (Persero) Daop IV, Semarang. 

This research is an analytical survey experimental research through cross 
sectional Approach. The population in this research are employees in PT KAI 
(Persero) Daop IV Semarang, which the total of Dipo Locomotive department 
and Train Dipo is 105 person, that the sample 51 person, that 28 person of 
Locomotive Dipo department, and 23 person in train Dipo department. An 
instrument which is used in this research is questioner, documentation from the 
company, and intensity of noise measure equipment “Sound Level Meter”. The 
data collection technique was gained by measuring intensity of noise and work 
stress level measurement. An analytical technique which had been done univariate 
and bivariat (used Chi Square test). 

Based on the research was gained a result that there is a significant 
relationship between intensity of noise with work stress level, which is p value 
(0.028) < α (0.05). The relationship CC is 0.351, it means there is a weak 
correlation. 
 The conclusion of this research is there is a weak relationship between 
intensity of noise with work stress level in PT KAI (Persero) employees Daop IV 
Semarang. The suggestion for the company should have done some maintenance 
for locomotive machine regularly, make a compulsory and supervising APT use, 
and giving training and education about K3, especially Noise Intensity K3. For 
employees suggest in order to obey the regulation which is applied by the 
company, the use of APT during working, and enough for resting. 
 
Key Word : Intensity of Noise, Work Stress Level 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Motto: 

Intensitas kebisingan merupakan bunyi yang tidak dikehendaki yang 

merupakan aktivitas alam (bicara, pidato) dan buatan manusia atau bunyi mesin ( 

Gabriel, 1996:89 ). 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 
1.1 Latar Belakang 

Sektor industri sebagai salah satu bagian terpenting dalam pembangunan 

nasional Indonesia, mengalami kemajuan pesat. Hal ini dapat kita lihat dari 

semakin banyaknya industri yang didirikan, meningkatnya penggunaan bahan 

baku, peningkatan jumlah tenaga kerja dan juga penerapan teknologi yang 

semakin canggih. Namun sistem K3 yang dicanangkan pada sektor industri 

masih lemah dan berdampak pada kesehatan tenaga kerja. 

Keselamatan dan kesehatan kerja ( K3 ) merupakan ilmu pengetahuan dan 

penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan 

penyakit akibat kerja yang memiliki tujuan melindungi tenaga kerja di tempat 

kerja agar selalu terjamin keselamatan dan kesehatannya sehingga dapat 

diwujudkan peningkatan produksi dan produktivitas kerja, melindungi setiap 

orang lain yang berada di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan 

sehat, dan melindungi bahan dan peralatan produksi agar dipakai secara aman 

dan efisien ( Zulmiar Yanri, 2000:2). 

Kesehatan kerja adalah spesialisasi dalam ilmu kesehatan atau kedokteran 

beserta praktiknya yang bertujuan agar masyarakat pekerja atau pekerja 

memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik fisik atau mental, 

maupun sosial dengan usaha-usaha preventif dan kuratif, terhadap penyakit-

penyakit atau gangguan-gangguan kesehatan yang diakibatkan faktor-faktor 
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pekerjaan dan lingkungan serta terhadap penyakit-penyakit umum (Suma’mur, 

1996:1). 

Ratusan juta tenaga kerja di seluruh dunia saat ini bekerja pada kondisi 

yang tidak aman dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Menurut 

International Labour Organization (ILO), setiap tahun terjadi 1,1 juta kematian 

yang disebabkan oleh karena penyakit atau kecelakaan akibat hubungan kerja 

( Depkes RI, 2007:2 ). 

 Penyakit akibat kerja merupakan penyakit yang disebabkan oleh faktor 

pekerjaan atau lingkungan kerja. Setiap bahan dan peralatan yang digunakan 

dalam melakukan pekerjaan adalah faktor penyebab terjadinya penyakit akibat 

kerja. Faktor – faktor yang menjadi sebab penyakit akibat kerja meliputi 

golongan fisik, kimia, biologi, fisiologi dan mental psikologi Kebisingan 

merupakan salah satu diantara penyebab penyakit akibat kerja dari golongan 

fisik ( Joko Suyono, 1995:170-171 ). 

Kesehatan pendengaran sebagai salah satu segi kualitas hidup dan oleh 

karena itu pendengaran perlu dilindungi agar tidak mengganggu ketentraman 

pekerja akibat kebisingan yang berlebihan. Kebisingan yang berlebihan dapat 

menimbulkan pengaruh pada kesehatan tenaga kerja yang meliputi naiknya 

tekanan darah, nadi menjadi cepat, emosi meningkat, vaso konstruksi 

pembuluh darah semutan), otot menjadi tegang atau metabolisme tubuh 

meningkat, stress, dan hilangnya pendengaran ( Emil Salim, 2002:247 ).  

Kebisingan mempengaruhi dalam diri manusia dengan dua cara. Pertama, 

kebisingan dapat merusak pendengaran, berkisar dari ketulian dan ketulian 
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sementara (waktu rasa untuk waktu tertentu) hingga kepekaan yang berkurang 

hebat terhadap frekuensi bunyi tertentu. Kedua, respons stres yang lebih 

umum mencakupi perubahan dan ayunan suasana hati, fungsi motorik dan 

intelektual yang rusak serta perubahan pada perilaku dan keadaan fisik ( 

Jacqueline M Atkinson, 1991:65). 

 Hal ini terbukti dengan beberapa literatur telah menunjukkan bahwa 

unsur-unsur tertentu seperti suara bising dari mesin, suhu udara, yang terlalu 

tinggi atau terlalu rendah, dan banyak kondisi penghambat lain mempunyai 

potensi sebagai penyebab stres di dalam lingkungan kerja ( Pandji Anoraga, 

2006:113 ). 

Beberapa survei mengenai stres kerja akibat dari kebisingan telah 

dilakukan. Survei yang dilakukan oleh Northwestren National Life  

menyatakan bahwa 25% pekerja yang bekerja di tempat bising mengaku 

mengalami stres yang sangat parah. Sedangkan survei dari Families and Work 

Institute menyatakan bahwa 25% pekerja sering dan sangat sering stres oleh 

lingkngan pekerjaannya yang bising. Universitas Yale mengumumkan bahwa 

29% pekerja melaporkan bahwa mereka merasa sakit atau sangat stres di 

tempat kerja akibat mesin yang bising ( Syamsul Arifin, 2001:1 ). 

Masalah stres kerja juga terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh 

Idhayu Oktarini di penggilingan padi CV Padi Makmur Karanganyar, Solo. 

Hasil penelitian didapatkan rata-rata intensitas kebisingan di dalam ruangan 

penggilingan padi adalah 87 dB(A) dan rata-rata intensitas kebisingan di 

halaman penggilingan padi adalah 72 dB(A). Hasil penilaian stress kerja 
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menunjukkan bahwa 18 orang (100 %) tenaga kerja yang bekerja di dalam 

ruangan penggilingan padi mengalami stress kerja, 10 orang (55,56 %) tenaga 

kerja yang bekerja di halaman penggilingan padi mengalami stress kerja dan 8 

orang (44,44 %) tenaga kerja yang bekerja di luar halaman penggilingan padi 

tidak mengalami stress kerja ( Idhayu Oktarini, 2009). 

Lokasi dengan pemaparan tingkat kebisingan yang tinggi terdapat pula di 

PT Kereta Api (Persero) DAOP IV Semarang. Lokasi yang memiliki paparan 

kebisingan yang tinggi, salah satunya di bagian pemeliharaan lokomotif, 

dimana sumber kebisingannya berasal dari suara mesin lokomotif dan dari 

pekerjaan perawatan yang dilakukan  

Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Irwan Harwanto di PT 

Kereta Api (Persero) DAOP IV Semarang bagian Depo Lok Smc, 

menunjukkan bahwa tingkat kebisingan di tempat tersebut sebesar 84,8-96,5 

dB yang artinya kebisingan yang ditimbulkan oleh mesin telah melebihi Nilai 

Ambang Batas (85 dB). Sedangkan untuk pembanding peneliti mengambil 

lokasi di bagian pemeliharaan kereta, dimana tempat kerja ini memiliki 

karakteristik pekerjaan yang sama dengan bagian pemeliharaan lokomotif, 

yaitu sama-sama melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan mesin, 

hanya saja di bagian ini memiliki intensitas kebisingan yang masih dibawah 

NAB yaitu sebesar 50,6-64,5 dB, sehingga tenaga kerja yang bekerja di bagian 

ini tidak terlalu terganggu dengan kondisi kebisingan yang ada (Irwan 

Harwanto, 2004). 
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PT. KA Daop IV Semarang sudah melakukan upaya preventif untuk 

mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja akibat kebisingan yaitu 

dengan menyediakan alat pelindung telinga berupa ear plug kepada tenaga 

kerja yang bekerja di bagian tersebut. Namun pada kenyataannya tenaga kerja 

enggan dan tidak mau menggunakan ear plug yang telah disediakan dengan 

alasan tidak nyaman ketika dipakai.  

Kondisi kerja inilah yang mendorong, peneliti untuk melakukan penelitian 

dengan judul ” HUBUNGAN INTENSITAS KEBISINGAN DENGAN 

TINGKAT STRES KERJA PADA PEGAWAI DI PT KERETA API 

INDONESIA ( PERSERO ) DAOP IV SEMARANG TAHUN 2010”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1.2.1 Apakah ada hubungan intensitas kebisingan dengan tingkat stres kerja 

pada pegawai  di PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IV Semarang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1.3.1 Tujuan umum 

1.3.1.1 Untuk mengetahui hubungan intensitas kebisingan dengan tingkat 

stres kerja pada pegawai di PT  Kereta Api Indonesia (Persero) 

DAOP IV Semarang. 
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1.3.2 Tujuan khusus 

1.3.2.1 Untuk mengukur intensitas  kebisingan di tempat kerja yaitu di Depo 

Lok Smc dan Depo Kereta Smc. 

1.3.2.2 Untuk menganalis tingkat stres kerja yang dialami pegawai. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat akan diadakannya penelitian ini adalah : 

1.4.1 Bagi Peneliti 

1.4.1.1 Dapat menambah pengetahuan dan ketrampilan dalam 

menyelesaikan dan menganalisis masalah mengenai intensitas 

kebisingan dan dampak yang diakibatkannya. 

1.4.2 Bagi PT KAI (Persero) DAOP IV Semarang 

1.4.2.1  Dapat menjadi gambaran tentang pengaruh intensitas kebisingan 

terhadap tenaga kerja dan bahan masukan bagi perusahaan tentang 

bahaya pemaparan kebisingan terhadap pegawai khususnya 

terhadap dampak stres kerja. Sehingga perusahaan diharapkan 

dapat melakukan upaya pengendalian kebisingan terhadap 

lingkungan kerja  maupun tenaga kerja agar kondisi kerja menjadi 

lebih nyaman dan sehat sehingga dapat meningkatkan 

produktivitas perusahaan. 

1.4.3 Bagi Pegawai PT KAI  

1.4.3.1    Dapat lebih memahami tentang efek intensitas kebisingan terhadap 

kesehatan dan keselamatan bagi dirinya. 

1.4.3.2    Dapat lebih berhati-hati dalam melakukan tugasnya. 
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1.4.4 Bagi Pembaca   

1.4.4.1  Dapat menjadi bahan referensi, tambahan wawasan dan pengetahuan 

mengenai masalah kebisingan dan dampak yang diakibatkan. 

1.4 Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No 
(1) 

Judul 
(2) 

Peneliti 
(3) 

Desain 
(4) 

Variabel 
(5) 

Hasil 
(6) 

1. Perbedaan 
Tekanan Darah 
Tenaga Kerja 
antara Sebelum 
dan Sesudah 
Pemaparan 
Kebisingan 
Bagian Sandblast 
PT SAI 
APPAREL 
INDUSTRIES 
Semarang Tahun 
2006 

Sera 
Oktaviyanita

Cross 
sectional 

V. Terikat : 
kebisingan 
 
V. Bebas: 
tekanan 
darah 

Ada perbedaan 
tekanan darah 
sistolik 
sebelum 
bekerja pada 
intensitas 
kebisingan. 
 
Tidak ada 
perbedaan 
tekanan darah 
sistolik 
sebelum 
bekerja pada 
intensitas 
kebisingan. 

2. Hubungan antara 
Kebisingan 
dengan Tingkat 
Stres dan 
Produktivitas 
Kerja pada 
Tenaga Kerja di 
Bagian Bordir 
PT. SAI 
APPAREL 
INDUSTRIES 
Semarang Tahun 
2009 

Fitri Yunita 
Sari 

Cross 
Sectional 

V. Terikat : 
Tingkat Stres 
dan 
Produktivitas 
Kerja 
 
V. Bebas : 
Kebisingan 
 

Ada hubungan 
yang kuat 
antara 
kebisingan 
dengan tingkat 
stres dan 
produktivitas 
kerja 
  
Ada hubungan 
yang lemah 
antara 
kebisingan 
dengan tingkat 
stres dan 
produktivitas 
kerja 
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

1.5.1 Ruang Lingkup Tempat  

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di  PT. KAI DAOP IV Semarang  

bagian depo pemeliharaan lokomotif dan depo pemeliharaan kereta. 

1.5.2 Ruang Lingkup Materi 

Materi ini termasuk dalam materi Ilmu Kesehatan Masyarakat khususnya 

dalam bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja tentang dampak intensitas 

kebisingan terhadap tingkat stres kerja. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1      Landasan Teori 

2.1.1   Intensitas Kebisingan 

2.1.1.1 Pengertian Intensitas Kebisingan 

Bunyi atau suara didefinisikan sebagai serangkaian gelombang yang 

merambat dari suatu sumber getar sebagai akibat perubahan kerapatan dan juga 

tekanan udara yang mampu ditangkap oleh telinga manusia dalam batas 16-20.000 

Hz (Gabriel, 1996:89). Pada bagian lainnya menyatakan bahwa pada umumnya 

manusia hanya bisa mendengar suara yang frekuensinya berada dalam rentangan 

20-20.000 Hz ( Sugeng Budiono, 2003:32 ). 

Definisi suara lainnya adalah sensasi yang dihasilkan apabila getaran 

longitudinal molekul-molekul dari lingkungan luar, yaitu fase pemadatan dan 

perenggangan dari molekul-molekul yang silih berganti, mengenai membran 

timpani. Pola dari gerakan ini digambarkan sebagai perubahan-perubahan tekanan 

pada membran timpani tiap unit waktu merupakan sederetan gelombang dan 

gerakan ini dalam lingkungan sekitar kita umumnya dinamakan gelombang suara 

( Ganong W.F., 1992 ). 

 Suara ditempat kerja berubah menjadi salah satu bahaya kerja 

(occupational hazard) saat keberadaannya dirasakan mengganggu atau tidak 

diinginkan secara fisik (menyakitkan telinga pekerja) dan psikis (mengganggu 

konsentrasi dan kelancaran komunikasi) yang akan menjadi polutan bagi 
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lingkungan, sehingga kebisingan didefinisikan sebagai polusi lingkungan yang 

disebabkan oleh suara ( Sihar Tigor Benjamin, 2005:6-8 ). 

Intensitas kebisingan diartikan sebagai bunyi yang tidak dikehendaki 

karena tidak sesuai dengan konteks ruang dan waktu sehingga dapat menimbulkan 

gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan manusia ( John Ridley, 2006:191-

193). Intensitas kebisingan juga merupakan bunyi yang tidak dikehendaki yang 

merupakan aktivitas alam (bicara, pidato) dan buatan manusia atau bunyi mesin ( 

Gabriel, 1996:89 ). 

Kualitas suatu bunyi ditentukan oleh dua hal yaitu frekuensi dan 

intensitasnya. Frekuensi dinyatakan dalam jumlah getaran perdetik (Hertz, Hz), 

telinga manusia mampu mendengar frekuensi antara 16-20.000 Hz. Intensitas atau 

arus energi persatuan luas biasanya dinyatakan dalam suatu logaritma yang 

disebut desibel, ditulis dBA atau dB(A) ( Sugeng Budiono, 2003:32). 

 

2.1.1.2 Mekanisme Bising Pada Telinga 

 Telinga adalah organ halus yang mampu mendeteksi rentang bunyi yang 

luas ( John Ridley, 2006:192 ). Telinga juga merupakan alat penerima gelombang 

suara atau gelombang udara kemudian gelombang mekanik ini diubah menjadi 

pulsa listrik dan diteruskan ke korteks pendengar melalui syaraf pendengaran 

(Syaifuddin, 1997:152). 

 Secara anatomi telinga terbagi menjadi tiga bagian yaitu: 

1) Telinga bagian luar yang meliputi aurikula (daun telinga), meatus akustikus  

eksterna (liang telinga) dan membran timpani. 
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2) Telinga bagian tengah (auris media) meliputi kavum timpani, antrum timpani, 

dan tuba auditiva eustaki.  

3) Telinga bagian dalam (auris interna) meliputi vestibulum, koklea, kanalis semi 

sirkularis, urikulus, sakulus, duktus semi sirkularis dan duktus koklearis.  

Suara ditimbulkan oleh getaran atmosfer yang dikenal sebagai gelombang 

suara, yang kecepatan dan volumenya berbeda-beda. Gelombang suara bergerak 

melalui rongga telinga luar yang menyebabkan membran timpani bergetar. 

Getaran-getaran tersebut selanjutnya diteruskan menuju inkus dan stapes, melalui 

malleus yang terkait pada membran itu. Karena gerakan-gerakan yang timbul pada 

setiap tulang ini sendiri, maka tulang-tulang itu memperbesar gataran, yang 

kemudian disalurkan melalui fenestra vestibuler menuju perilimfe. Getaran 

perilimfe dialihkan melalui membran menuju endolimfe dalam saluran kokhlea, 

dan rangsangan mencapai ujung-ujung akhir saraf dalam organ Corti untuk 

kemudian diantarkan menuju otak oleh nervus auditorius. Perasaan pendengaran 

ditafsirkan otak sebagai suara yang enak atau tidak enak, gelombang suara 

menimbulkan bunyi ( Evelyn C. Pearce, 2002: 329 ). 

 

2.1.1.3   Sumber Intensitas Kebisingan dan Tempat Intensitas Kebisingan 

2.1.1.3.1 Sumber Intensitas Kebisingan 

 Menurut Sihar Tigor Benjamin (2005:8-9), sumber intensitas kebisingan di 

Perusahaan yang dapat menciptakan dan menambah keparahan tingkat kebisingan, 

antara lain: 

1) Mengoperasikan mesin-mesin produksi ”ribut” yang sudah cukup tua. 
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2) Terlalu sering mengoperasikan mesin-mesin kerja pada kapasitas kerja cukup 

tinggi dalam periode operasi cukup panjang. 

3) Sistem perawatan dan perbaikan mesin-mesin  produksi ala kadarnya, misalnya 

mesin diperbaiki hanya pada saat mesin mengalami kerusakan parah. 

4) Melakukan modifikasi secara parsial pada komponen-komponen mesin 

produksi tanpa mengindahkan kaidah-kaidah keteknikan yang benar , 

termasuk menggunakan komponen-komponen mesin tiruan. 

5) Pemasangan dan peletakan komponen-komponen mesin secara tidak tepat 

(terbalik atau tidak rapat), terutama pada bagian penghubung antara modul 

mesin (bad connection). 

6) Penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan fungsinya, misalnya 

penggunaan palu (hammer) atau alat pemukul sebagai alat pembengkok 

benda-benda metal atau alat bantu pembuka baut. 

Menurut Nia (2009:1), sumber intensitas kebisingan dibedakan menjadi 

dua bagian yaitu sebagai berikut : 

1) Kebisingan transportasi 

Kebisingan bersumber dari truk, kereta api, pesawat, dan jenis alat 

transportasi lainnya. Kebisingan transportasi merupakan permasalahan yang 

paling utama. Karakteristik kebisingan transportasi antara lain : menyebar luas da 

sangat keras. Ini sangat jelas terlihat dari level intensitas suaranya, seperti 

perkiraan intensitas suara di kawasan bandara yaitu sekitar 75-85 dB. 
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2) Kebisingan di tempat kerja 

Kebisingan yang terjadi ditempat kerja merupakan permasalahan kedua 

setelah kebisingan transportasi. 

Kebisingan yang berasal dari berbagai peralatan memiliki tingkat 

kebisingan yang berbeda dari suatu model ke model lain. Sumber bising 

bermacam-macam misalnya pesawat terbang, alat-alat rumah tangga yang 

digunakan, suara kendaraan bermotor, suara radio dan televisi, peralatan 

konstruksi dan industri-industri ( Dwi P Sasongko dkk, 2000:13 ). 

2.1.1.3.2 Tempat Intensitas Kebisingan 

 Menurut Sugeng Budiono (2003:296), intensitas kebisingan yang 

dihasilkan  terdapat pada berbagai jenis pekerjaan sebagai berikut: 

1) Kebisingan dibawah 85 dB, antara lain pada pekerjaan penjahit dan perajut, 

berbagai pekerjaan di pabrik kertas, roti,  keramik, percetakan, pekerjaan 

mengetik di kantor. 

2) Kebisingan berintensitas 85-100 dB  pada berbagai pekerjaan yang 

menggunakan mesin, pabrik tekstil, bengkel yang menggunakan kompresor, 

bor listrik, gergaji, dan sebagainya. 

3) Kebisingan dengan intensitas 100-115 dB dijumpai pada pemeliharaan alat-alat 

berat ruang boiler, pabrik paku, pekerjaan dengan peralatan bertekanan tinggi. 

4) Kebisingan dengan intensitas 115-130 dB, misalnya pada proses hidrolik, 

kompresor bertekanan tinggi, mesin diesel, turbin, dan lain-lain. 

5) Kebisingan dengan intensitas 130-160 dB dijumpai pada pekerjaan disekitar 

mesin turbin pesawat terbang besar, mesin jet, peledakan, dan sebagainya. 
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6) Kebisingan dengan intensitas melebihi 160-174 dB dijumpai pada peluncuran 

roket peledakan bom atom. 

 

2.1.1.4 Jenis-Jenis Intensitas Kebisingan 

Menurut Sihar Tigor Benjamin T. ( 2005:7), intensitas kebisingan di 

tempat kerja diklasifikasikan menjadi lima jenis golongan, yaitu sebagai berikut:  

1) Kebisingan yang kontinu dengan spektrum frekuensi yang luas (steady state, 

wide band noise), misalnya mesin-mesin, kipas angin dan dapur pijar. 

2) Kebisingan yang kontinu dengan spektrum frekuensi yang sempit (steady state, 

brand band noise), misalnya gergaji sirkuler dan katup gas. 

3) Kebisingan terputus-putus (intermittent) misalnya lalu-lintas dan suara kapal 

terbang di lapangan udara. 

4) Kebisingan impulsif (impact or impulsive noise) misalnya suara meriam, 

ledakan dan tembakan. 

5) Kebisingan fluktuatif (fluctuating noise), misalnya mesin tempa di perusahaan. 

Sifat dan spektrum frekuensi bunyi akan mempengaruhi waktu dan derajat 

gangguan, baik gangguan fisik maupun psikis pada tenaga kerja, sehingga 

diperlukan alat-alat khusus pada setiap tipe-tipe kebisingan (Suma’mur, 1996:58-

59). 

 

2.1.1.5 Hubungan Kesehatan 

 Hubungan utama dari kebisingan kepada kesehatan adalah kerusakan pada 

indera pendengar, yang menyebabkan ketulian progresif. Mula-mula efek 
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kebisingan pada penengaran adalah sementara dan pemulihan terjadi secara cepat 

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

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

tenaga kerja adalah: 

1) Mengurangi kenyamanan dalam bekerja. 

2)Mengganggu komunikasi atau percakapan antar pekerja. 

3) Mengurangi konsentrasi. 

4) Stres. 

5) Tekanan Darah Naik. 

6) Pusing dan mengantuk. 

7) Denyut jantung bertambah. 

8) Menurunkan Produtivitas kerja. 

 

2.1.1.6 Pengukuran Intensitas Kebisingan 

 Pengukuran kebisingan bertujuan untuk memperoleh data intensitas 

kebisingan di Perusahaan atau dimana saja, mengurangi tingkat kebisingan 

tersebut sehingga tidak menimbulkan gangguan. Satuan yang digunakan dalam 

pengukuran intensitas kebisingan adalah dB. Desibel (dB) adalah satuan dari 

tingkat tekanan suara (sound pressure level). Alat utama yang digunakan dalam 

pengukuran intensitas kebisingan adalah ”Sound Level Meter”. Alat ini mengukur 

intensitas kebisingan di antara 30-130 dB  dan dari frekuensi antara 20-20.000 Hz. 

Alat intensitas kebisingan yang lain adalah yang dilengkapi dengan Octave Band 

Analyzer dan Noise Dose Meter (Sugeng Budiono, 2003:32). 
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 Pengukuran intensitas kebisingan impulsif digunakan ”Impact Noise 

Analyzer”, bagi survei pendahuluan masalah kebisingan kontinue, sekarang 

biasanya diukur intensitas menyeluruh yang dinyatakan dengan dBA, 

menggunakan jaringan A. Kebanyakan alat-alat pengukur kebisingan, hanya 

mengukur intensitas pada suatu waktu dan suatu tempat tidak menunjukkan dosis 

kumulatif kepada seorang tenaga kerja meliputi waktu-waktu kerjanya 

(Suma’mur, 1996:61). 

  

2.1.1.7 Pengaruh Intensitas Kebisingan 

 Intensitas kebisingan mempunyai pengaruh besar pada kesehatan manusia 

dan bila terpapar terlalu lama akan menyebabkan gangguan kesehatan. Gangguan 

kesehatan tersebut tidak hanya pada gangguan pendengaran saja melainkan juga 

menjadi penyebab hipertensi. Hipertensi dipicu oleh emosi yang tidak stabil yang 

dapat mengakibatkan stres. Stres yang berkelanjutan akan menyebabkan 

penyempitan pembuluh darah, sehingga memacu jantung untuk bekerja lebih 

kersa memompa darah ke seluruh tubuh. Bila hal tesebut terjadi terus-menerus 

dalam waktu yang lama, tekanan darah akan naik dan kenaikan inilah yang 

disebut hipertensi (Gilang dan Rubiyanto, 2000). 

Menurut Depkes RI (2003:37-38), pengaruh intensitas kebisingan terhadap 

manusia tergantung pada karakteristik fisis, waktu berlangsung, dan waktu 

kejadiannya. Pengaruh tersebut berbentuk gangguan yang dapat menurunkan 

kesehatan, kenyamananan dan rasa aman manusia. Beberapa bentuk gangguan 

yang diakibatkan oleh kebisingan adalah sebagai berikut: 
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1) Gangguan Fisiologis 

      Pada umumnya kebisingan bernada tinggi sangat menganggu, lebih-lebih 

yang terputus-putus atau yang datangnya secara tiba-tiba dan tak terduga. 

Gangguan dapat terjadi seperti peningkatan tekanan darah, peningkatan denyut 

nadi, basal metabolisme, kontriksi pembuluh darah kecil terutama tangan dan 

kaki,  serta dapat menyebabkan pucat dan gangguan sensoris. Dilaporkan bahwa 

kebisingan dapat mengganggu “cardiac output” dan tekanan darah. 

2) Gangguan Psikologis 

      Intensitas kebisingan adalah suara yang tidak diinginkan, akan merupakan 

stres tambahan dari pekerjaan yang sedang dilakukan. Gangguan psikologis dapat 

berupa tidak nyaman, kurang konsentrasi, susah tidur, emosi, gangguan menging 

dan stres. Pemaparan dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan penyakit 

psikosomatik seperti gastritis, penyakit jantung koroner. 

3) Gangguan Patologis Organis 

 Gangguan intensitas kebisingan yang paling menonjol adalah pengaruhnya 

terhadap alat pendengaran atau telinga, yang dapat menimbulkan ketulian.  

 Menurut Buchari (2007), dampak kebisingan terhadap kesehatan 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

1) Gangguan Fisiologis  

 Gangguan dapat berupa peningkatan tekanan darah, peningkatan nadi, 

basal metabolisme, konstruksi pembuluh darah kecil terutama pada bagian kaki, 

dapat menyebabkan pucat dan gangguan sensoris.  
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2) Gangguan Psikologis  

 Gangguan psikologis dapat berupa rasa tidak nyaman, kurang kosentrasi, 

susah tidur, emosi dan lain-lain. Pemaparan jangka waktu lama dapat 

menimbulkan penyakit, psikosomatik seperti gastristis, penyakit jantung koroner 

dan lain-lain.  

3) Gangguan Komunikasi  

 Gangguan komunikasi ini menyebabkan terganggunya pekerjaan, 

bahkan mungkin terjadi kesalahan, terutama bagi pekerja baru yang belum 

berpengalaman. Gangguan komunikasi ini secara tidak langsung akan 

mengakibatkan bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, karena 

tidak mendengar teriakan atau isyarat tanda bahaya dan tentunya akan dapat 

menurunkan mutu pekerjaan dan produktivitas kerja.  

4) Gangguan keseimbangan   

 Gangguan keseimbangan ini mengakibatkan gangguan fisiologis seperti 

kepala pusing, mual dan lain-lain.  

 5) Gangguan terhadap pendengaran (Ketulian)  

 Gangguan yang paling sering ditimbulkan oleh bising, gangguan 

terhadap pendengaran adalah gangguan yang paling serius karena dapat 

menyebabkan hilangnya pendengaran atau ketulian. Ketulian ini dapat bersifat 

progresif atau awalnya bersifat sementara tapi bila bekerja terus menerus di 

tempat bising tersebut maka daya dengar akan menghilang secara menetap atau 

tuli.  
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Pengaruh kebisingan terhadap tenaga kerja juga dapat menyebabkan 

ketidaknyamanan dalam bekerja, tetapi tidak semua tenaga kerja terganggu akan 

kebisingan yang ada dengan alasan sudah terbiasa oleh kondisi yang ada dalam 

jangka waktu yang lama. Selain itu, juga mengganggu komunikasi atau 

percakapan antar pekerja, mengganggu konsentrasi, menurunkan daya dengar, 

baik yang bersifat sementara maupun yang permanen (Sugeng Budiono, 2003:33). 

 Menurut Dwi P. Sasongko (2000:21), pengaruh kebisingan terhadap 

kesehatan meliputi kerusakan pada indera pendengaran, gangguan pada mental 

emosional dan sistem jantung dan peredaran darah. Gangguan mental emosional 

antara lain : terganggunya kenyamanan hidup, mudah marah dan menjadi lebih 

peka atau mudah tersinggung. Mekanisme hormonal yang memproduksi hormon 

adrenalin, dapat meningkatkan frekuensi detak jantung dan meningkatkan tekanan 

darah, yang disebut gangguan kardiovaskuler.  

 

2.1.1.8 Pengendalian Intensitas Kebisingan 

Perlindungan individual memerlukan pendidikan dan persuasi para pekerja 

untuk menggunakan alat pelindung telinga. Sumbat telinga plastik dan sumbat 

sekali pakai dari lilin dapat mengurangi tingkat bising antara 8-30 dB. Pelindung 

telinga tipe gumpalan kapas dan headphone lebih efektif (pengurangan 20-40 dB). 

Alat-alat ini penting bila ada paparan singkat terhadap tingkat bunyi yang sangat 

tinggi (Joko Suyono, 1995:173). 

Menurut Sugeng Budiono (2003:34), ada beberapa sistem yang dapat 

digunakan pada upaya pengendalian kebisingan : 
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2.1.1.8.1    Pengendalian Secara Teknis 

1) Menggunakan pembatas akustik untuk mengabsorbsi atau memantulkan 

kembali suara. 

2) Menggunakan “partial enclosure” pada sekeliling mesin. 

3) Memisahkan operator dalam “sound proof room” dari mesin yang bising atau 

pengendalian mesin dari jarak jauh (remote controle). 

4) Mengganti logam-logam yang menimbulkan intensitas suara tinggi dengan 

“dynamic dampers” karet atau “plastic bumpers” fiber glass. 

5) Memasang “silincer” pada kutub penghisap, pada cerobong dan sistem 

ventilasi. 

6) Fondasi mesin harus baik, dijaga agar bout dan sambungan tidak ada yang 

goyang. 

7) Pemeliharaan dan service yang teratur. 

2.1.1.8.2    Pengendalian Secara Medis 

   Cara ini dilaksanakan melalui pemeriksaan kesehatan secara teratur, 

khususnya pemeriksaan audiometri yang bertujuan : 

1) Mendeteksi secara dini adanya kelainan-kelainan. 

2) Untuk memantau apakah program pengendalian efektif atau tidak. 

2.1.1.8.3 Pemeriksaan audiometri dilaksanakan pada : 

1) Sebelum bekerja.  

Hasil audiometri merupakan data dasar yang dipakai sebagai pembanding 

terhadap hasil audiometri pada pemeriksaan berkala. 
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2) Secara berkala.   

Setiap 1 tahun atau 6 bulan sekali. Untuk mendeteksi secara dini apakah ada 

pengaruh pekerjaan terhadap fungsi pendengaran tenaga kerja. 

3) Secara khusus pada waktu tertentu 

       Misalnya bila timbul keluhan dari pekerja atau untuk penelitian.  

4) Pada akhir masa kerja 

      Pemeriksaan ini untuk menentukan tingkat kesehatan (pendengaran) pada 

akhir masa kerjanya.  

2.1.1.8.4 Pengendalian Secara Administratif 

Suatu cara untuk mengurangi pemaparan kebisingan dengan mengatur 

durasi pemaparan sedemikian rupa sehingga kebisingan yang diterima oleh tenaga 

kerja masih dalam batas-batas yang diperkenankan sesuai NAB. Pengaturan 

durasi pemaparan penting sekali dilakukan apabila seorang pekerja didalam 

pekerjaannya terpapar kebisingan dengan dua level suara atau lebih yang berbeda. 

2.1.1.8.5 Penggunaan Alat Pelindung Telinga 

Cara terbaik untuk perlindungan pendengaran adalah dengan pengendalian 

secara teknis pada sumber suara. Kenyataan, hal ini tidak selalu dapat 

dilaksanakan. Pemakaian alat pelindung merupakan cara terakhir yang harus 

dilakukan apabila cara lain tidak mungkin dilakukan. Ada dua jenis alat pelindung 

telinga yaitu tutup telinga atau Ear Muff dan sumbat telinga  Ear Plug. Besarnya 

pengurangan yang dapat dicapai tergantung dari karakteristik dan kondisi fisik 

dari pemakai. Tutup telinga biasanya lebih efektif daripada sumbat telinga. Kalau 

tutup telinga bisa menurunkan kebisingan antara 25-40 dB, sedangkan 
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kemampuan sumbat telinga lebih kecil, tergantung bahannya. Sumbat karet dapat 

menurunkan kebisingan 18 - 25 dB. Apalagi bahan cotton wool yang hanya 

menurunkan 8 dB.  

 

2.1.1.9 Nilai Ambang Batas 

Nilai ambang batas adalah kadar yang dapat dihadapi oleh pekerja tanpa 

menunjukkan gangguan kesehatan atau timbulnya penyakit atau kelainan dala 

pekerjaan sehari-sehari untuk waktu kerja 8 jam sehari atau 40 jam seminggu. 

Dalam penerapannya, NAB bukan merupakan pemisah antara batas aman dan 

bahaya, melainkan digunakan untuk kadar standar perbandingan, pedoman, 

perencanaan alat pengendali, substitusi bahan beracun dengan bahan yang relative 

tidak beracun, serta membantu menentukan terjadinya gangguan kesehatan atau 

penyakit akibat kerja (Sugeng Budiono, 2003:19). 

Dalam Lokakarya Hiperkes di Cibogo tahun 1974, telah ditentukan bahwa 

NAB kebisingan di tempat kerja adalah 85 dBA dalam surat keputusan Menteri 

Tenaga kerja No Kep. 51/Men/1999 tentang NAB faktor fisika di tempat kerja. 

Penentuan angka tersebut didasarkan atas pertimbangan : 

2.1.1.9.1 Medis : 

1) Penelitian oleh negara-negara yang telah maju bahwa intensitas suara 82-85 

dBA dengan frekuensi 3000-6000 Hz telah dapat mengakibatkan kerusakan 

organon Corti secara menetap untuk waktu kerja selama lebih dari 8 jam. 
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2) Penelitian yang dilakukan di dalam dan di luar negeri menunjukkan bahwa 

pada frekuensi 300-6000 Hz, pengurangan pendengaran tersebut disebabkan 

oleh kebisingan. 

3) Hasil penilaian terhadap tenaga kerja yang mengalami pengurangan 

pendengaran yang menetap karena kebisingan, bekerja selama 8 jam sehari. 

2.1.1.9.2 Teknis : 

1) Bahwa untuk menurunkan kebisingan alat-alat produksi dari sumber suara, 

akan memerlukan biaya-biaya yang sangat besar. 

2) Tidak semua alat produksi pada waktu kerja dapat diturunkan intensitas 

suaranya sampai di bawah 85 dBA. 

3) Pada tenaga krja mendapatkan perlindungan secara teknis maupun medis 

selama waktu kerja, sehingga suara yang diterima oleh pendengarannya 

tidak lebih dari 85 dBA. 

Sebagai tindak lanjut Lokakarya dan juga sebagai pelaksanaan Undang-

undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dikeluarkan Surat Edaran 

Menteri Tenaga Kerja. Transmigrasi dan Koperasi No. SE 01/Men/1978 yang 

mengatur tentang NAB Iklim kerja dan NAB Kebisingan di tempat kerja, yang 

telah diperbaharui denga surat keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep 

51/Men/1999 tentang NAB faktor fisika di tempat kerja. Surat edaran ni berfungsi 

sebagai pedoman dan belum mempunyai sangsi hukum. Meskipun demikina, 

diharapkan para pimpinan perusahaan dapat mengambil langkah pencegahan 

untuk perlindungan tenaga kerja (Sugeng Budiono, 2003:297-298). 
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Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 

Kep.51/Men/1999 tanggal 16 April 1999  tentang Nilai Ambang Batas Faktor 

Fisika di Tempat Kerja. Adapun data intensitas dan jam kerja  yang 

diperkenankan adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Nilai Ambang Batas Intensitas Kebisingan 
Waktu pemajanan per hari 

(1) 
Intensitas kebisingan dalam dBA 

(2) 
8  jam 

4 
2 
1 

30  menit 
15 
7,5 

3,75 
1,88 
0,94 

28,12  detik 
14,06 
7,03 
3,52 
1,76 
0,88 
0,44 
0,22 
0,11 

Tidak boleh 

85 
88 
91 
94 
97 

100 
103 
106 
109 
112 
115 
118 
121 
124 
127 
130 
133 
136 
139 
140 

Sumber : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep.51/Men/1999 tanggal 16 

April 1999  tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja. 

 

2.1.2    Tingkat Stres Kerja 

2.1.2.1 Pengertian Tingkat Stres K erja 

 Stres sebenarnya merupakan suatu bentuk tanggapan seseorang, naik 

secara fisik maupun mental, terhadap suatu perubahan di lingkungan yang 

dirasakan mengganggu dan mengakibatkan dirinya terancam ( Pandji Anoraga, 

2006 :108). 
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 Menurut Nia (2009), stress didefinisikan sebagai proses dengan kejadian 

lingkungan yang mengancam atau hilangnya kesejahteraan organisme yang 

menimbulkan beberapa respon dari organisme tersebut. Respon ini bisa dalam 

bentuk coping behavior (tingkah laku penyesuaian) terhadap ancaman. Kejadian-

kejadian lingkungan yang menyebabkan proses ini disebut sebagai sumber stress 

(stressor) yang antara lain berupa bencana alam dan teknologi, bising, dan 

commuting, sedangkan reaksi yang timbul karena adanya stressor disebut respons 

dari stress (stress response). 

 Stres kerja secara umum dapat dikatakan bahwa jika seseorang dihadapkan 

pada pekerjaan yang melampaui kemampuan individu tersebut, individu yang 

bersangkutan mengalami stres kerja. Seseorang dapat dikategorikan mengalami 

stres kerja apabila melibatkan juga pihak organisasi perusahaan tempat orang 

bersangkutan bekerja ( Anies, 2005:140 ). 

 Menurut Tarwaka, dkk. ( 2004:145 ), stres kerja adalah segala rangsangan 

atau aksi dari tubuh manusia baik yang berasal dai luar maupun dari dalam tubuh 

itu sendiri yang dapat menimbulkan bermacam-macam dampak yang merugikan 

mulai dari menurunnya kesehatan sampai kepada dideritanya suatu penyakit. 

 

2.1.2.2 Jenis Tingkat Stres Kerja 

 Menurut A. Aziz Alimul H (2006:11), ditinjau dari penyebabnya, stres 

dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis  sebagai berikut : 
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1. Stres fisik, merupakan stres yang disebabkan oleh keadaan fisik, seperti 

suhu yang  terlalu tinggi atau terlalu rendah, suara bising, sinar matahari 

yang terlalu menyengat, dan lain-lain. 

2. Stres kimiawi, adalah stres yang dipengaruhi oleh pengaruh senyawa 

kimia yang terdapat pada obat-obatan, zat beracun asam, basa, faktor 

hormon atau gas. 

3. Stres mikrobiologis, stres yang disebabkan oleh kuman, seperti virus, 

bakteri, atau parasit. 

4. Stres fisiologis, stres yang disebabkan oleh gangguan fungsi organ tubuh, 

antara lain gangguan struktur tubuh, fungsi jaringan, organ. 

5. Stres proses tumbuh kembang merupakan  stres yang disebabkan oleh 

proses tumbuh kembang seperti pada masa pubertas, pernikahan, dan 

pertambahan. 

6. Stres psikologis atau emosional, stres yang disebabkan oleh gangguan 

situasi psikologis atau ketidakmampuan kondisi psikologis untuk 

menyesuaikan diri, misalnya dalam hubungan interpersonal, sosial budaya, 

atau keagamaan. 

 

2.1.2.3 Sumber Tingkat Stres Kerja 

 Menurut Anies (2005:141), beberapa sumber stres yaitu: 

1) Lingkungan Kerja 

Karakteristik fisik lingkungan kerja yang buruk menyebabkan pekerja 

mudah sakit, mengalami stres psikologis dan menurunkan produktivitas kerja. 
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Kondisi kerja yang kurang nyaman dapat disebabkan karena lingkungan kerja 

berpolusi, kebisingan, terlalu panas atau dingin, rancangan sistem antara manusia 

dan mesin yang buruk, serta situasi pekerjaan yang mengancam fisik.  

2) Beban kerja (Overload)  

Dalam aspek ini terdapat dua jenis aspek kerja, yaitu kuantitatif dan 

kualitatif. Dikatakan kuantitatif, jika target melebihi kemampuan pekerja yang 

bersangkutan. Sedangkan dikatakan kualitatif, bila pekerjaan mempunyai tingkat 

kesulitan dan kerumitan yang tinggi. 

3) Deprivational Stres 

Pekerjaan yang tidak lagi menantang atau menarik bagi pekerja. Akibatnya 

timbul keluhan seperti kebosanan, ketidakpuasan dan sebagainya. 

4) Pekerjaan Beresiko Tinggi 

Ada pekerjaan yang beresiko tinggi dan berbahaya bagi keselamatan, 

misalnya pada pekerja lepas pantai, pekerja pertambangan dan pekerja operator 

mesin potong kayu. Pekerjaan itu berpotensi menimbulkan stres kerja karena 

mereka setiap saat dihadapkan pada kemungkinan terjadinya kecelakaan. 

5) Lingkungan Tipe A 

Lingkungan ini adalah kombinasi dari karakteristik pekerjaan, tuntutan 

peran dan lingkungan fisik.  Pekerjaan yang mengharapkan segalanya dituntut 

oleh jam kerja yang panjang secara permanen, keterlibatan total dan sedikit waktu 

untuk minat luar, termasuk keluarga. Bekerja dengan batas waktu yang ketat 

inilah yang mendorong pembebanan timbulnya stres (Jackqueline M Atkinson Ph. 

D, 1991: 72). 
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Stres yang diakibatkan oleh kebisingan merupakan stres lingkungan atau 

fisik. Teori stress lingkungan pada dasarnya merupakan aplikasi teori stress dalam 

lingkungan. Berdasarkan model input proses output, maka ada 3 pendekatan 

dalam stress, yaitu : stress bagi stressor, stress sebagai respon atau reaksi, dan 

stress sebagai proses. Oleh karenanya, stress terdiri atas 3 komponen, yaitu 

stressor, proses, dan respon. Stressor merupakan sumber atau stimulus yang 

mengancam kesejahteraan seseorang, misalnya suara bising, panas atau kepadatan 

tinggi.  

Respon stress adalah reaksi yang melibatkan komponen emosional, 

pikiran, fisiologis dan perilaku. Proses merupakan proses transaksi antara stressor 

dengan kapasitas dengan kapasitas diri. Oleh karenanya, istilah stress tidak hanya 

merujuk pada sumber stress, respon terhadap sumber stress saja, tetapi keterikatan 

antara ketiganya. Artinya, ada transaksi antara sumber stress dengan kapasitas diri 

untuk menentukan reaksi stress. Jika sumber stress lebih besar daripada kapasitas 

diri maka stress negatif akan muncul, sebaiknya sumber tekanan sama dengan 

atau kurang sedikit dari kapasitas diri maka stress positif akan muncul. Dalam 

kaitannnya dengan stress lingkungan, ada transaksi antara karakteristik 

lingkungan dengan karakteristik individu yang menentukan apakah situasi yang 

menekan tersebut menimbulkan stress atau tidak. Udara panas bagi sebagian 

orang menurunkan kinerja, tetapi bagi orang lain yang terbiasa tinggal di daerah 

gurun, udara panas tidak menghambat kinerja (Neea’sblog, 2009). 

Ada tiga tahap stress dari Hans Selye, yaitu tahap reaksi tanda bahaya, 

resistensi, dan tahap kelelahan. Tahap reaksi tanda bahaya adalah tahap dimana 
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tubuh secara otomatis menerima tanda bahaya yang disampaikan oleh indera. 

Tubuh siap menerima ancaman atau menghindar terlihat dari otot menegang, 

keringat keluar, sekresi adrenalin meningkat, jantung berdebar karena darah 

dipompa lebih kuat sehingga tekanan darah meningkat. Tahap resistensi atau 

proses stress. Proses stress tidak hanya bersifat otomatis hubungan antara stimulus 

respon, tetapi dalam proses disini telah muncul peran-peran kognisi. Model 

psikologis menekankan peran interpretasi dari stressor yaitu penilaian kognitif 

apakah stimulus tersebut mengancam atau membahayakan. Proses penilaian 

terdiri atas 2 yaitu : penilaian primer dan penilaian sekunder. Penilaian primer 

merupakan evaluasi situasi apakah sebagai situasi yang mengancam, 

membahayakan, ataukah menantang. Penilaian sekunder merupakan evaluasi 

terhadap sumber daya yang dimiliki, baik dalam arti fisik, psikis, sosial, maupun 

materi. Proses penilaian primer dan sekunder akan menentukan strategi coping 

(Fisher 1984) dapat diklasifikasikan dalam direct action (pencarian informasi, 

menarik diri, atau mencoba menghentikan stressor) atau bersifat palliatif yaitu 

menggunakan pendekatan psikologis (meditasi, menilai ulang situasi dsb). Jika 

respon coping ini tidak adekuat mengatasi stressor, padahal semua energi telah 

dikerahkan maka orang akan masuk pada fase ketiga yaitu tahap kelelahan. 

Tetapi, jika orang sukses, maka orang dikatakan mampu melakukan adaptasi 

(Neea’sblog, 2009). 
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2.1.2.4 Gejala Tingkat Stres Kerja 

 Stres yang tidak teratasi menimbulkan gejala badaniah, jiwa dan gejala 

sosial serta jenisnya dapat ringan, sedang, hingga berat. Stres tidak langsung 

memberi akibat atau dampak pada saat itu juga, walaupun banyak diantaranya 

yang segera memperlihatkan manifestasinya dengan jangka waku hari, minggu, 

bulan atau setahun kemudian ( Pandji Anoraga, 2006:109). 

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

kematian, gila dan hilangnya kontak sama sekali dengan lingkungan sosial. Gejala 

ringan sampai sedang meliputi: 

1) Gejala Badan 

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

lesu, letih, gangguan pada tidur, kaku leher belakang sampai punggung, dada rasa 

panas atau nyeri, nafsu makan menurun, mual, muntah, kejang-kejang, pingsan, 

dan sejumlah gejala lain. 

2) Gejala Emosional 

Gejala emosional meliputi: pelupa, sukar konsentrasi, sukar mengambil 

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

pandangan putus asa. 

3) Gejala Sosial 

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

menarik diri dari pergaulan sosial, mudah bertengkar. 

 Selain itu, gejala stres kerja juga dapat dibagi menjadi tiga aspek, yaitu 

gejala psikologis, gejala fisik dan gejala perilaku. Gejala psikologis meliputi: 
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kecemasan, ketegangan, bingung, marah, sensitif, depresi, kebosanan. Gejala fisik 

meliputi: meningkatnya detak jantung dan tekanan darah, meningkatnya sekresi 

adrenalin dan non adrenalin, gangguan gastrointestinal, dan bahkan sampai 

menyebabkan kematian. Sedangkan gejala perilaku meliputi: meningkatnya 

penggunaan minuman keras, kehilangan nafsu makan, meningkatnya frekuensi 

absensi dan sampai kecenderungan bunuh diri (Anik Setyo Wahyuningsih, 

2007:52). 

2.1.2.5 Fisiologi dari Stres 

 Menurut Dr. Neo Nature (2010), fisiologi stres melalui dua tahap yaitu 

sebagai berikut :  

1) Sistem saraf. 

Fungsi dasar dari sistem saraf adalah untuk mengintegrasikan semua 

sistem-sistem tubuh dengan menggunakan jaringan  komunikasi untuk 

menyampaikan informasi tentang kondisi internal dan eksternal ke otak dan dari 

otak. Blok-blok bangunan dasar dari sistem saraf adalah sel-sel saraf atau neuron-

neuron. Aksi-aksi dari tiap neuron bersifat electrochemical. Dalam tiap neuron, 

ion-ion yang berlistrik memegang tenaga untuk pelepasan elektrik. Ketika 

dilepaskan, arus listrik dalam sekejap mengalir melalui keseluruhan neuron. Hal 

ini menyebabkan dilepaskannya zat –zat yang disebut dengan neurotransmitter 

yang dihasilkan dalam tiap neuron dan disimpan diujung tiap neuron. Lalu 

neurotransmitter ini menyebar menyebrangi synaptic cleft, yaitu ruang antar 

neuron. Proses ini berlanjut sebagai ‘pembicaraan’ sistem saraf dengan 

menggunakan sinyal-sinyal elektik dan kimiawi.  
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Sistem saraf memiliki dua divisi utama yaitu sistem saraf pusat (CNS) dan 

sistem saraf peripheral (PNS). Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan tulang 

belakang (spinal cord), sedangkan sistem saraf peripheral terdiri atas saraf indera 

dan saraf motorik. Sistem saraf peripheral terbagi atas dua: sistem saraf somatic 

dan sistem saraf autonomic. Sistem saraf somatik mengirim pesan dari stimulasi 

panca indera seperti kulit dan otot ke otak dengan menggunakan saraf indera. 

Sistem saraf autonomik atau sistem ‘regulasi-diri’ memiliki, paling tidak memiliki 

kontrol atas kehendak sadar (volunter). Sistem saraf inilah yang paling 

berhubungan dengan respon stres.  

Sistem saraf autonomic terbagi atas dua lagi: sistem saraf simpatetik dan 

sistem saraf parasimpatetik. Cabang simpatetik dari sistem saraf autonomi 

mengerahkan sumber-sumber tubuh dalam merespon terhadap situasi-situasi yang 

darurat, stressful, dan emosional. Hal ini sering disebut sebagai respon fight-flight 

dimana seseorang mempersiapkan dirinya untuk hadapi stresornya atau malah lari 

darinya. Dengan kata lain, tubuh harus siap pada aktivitas seperti menyerang, 

mempertahankan diri, atau lari. Persiapan tubuh dapat berupa debaran jantung 

yang meningkat, penyempitan pembuluh darah pada kulit, penurunan aktivitas 

pencernaan, peningkatan pernapasan, stimulasi dari kelenjar keringat,  dan dilatasi 

pupil mata. Cabang parasimpatetik dari sistem saraf autonomik dilain pihak, 

bekerja untuk menaikkan relaksasi dan membawa fungsi-fungsi diatas ke kondisi 

normal. 
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2) Kelenjar adrenal.  

Kelenjar ini terletak di atas ginjal. Masing-masing dari kelenjar adrenal 

memiliki dua komponen yang dikenal dengan istilah adrenal medulla dan adrenal 

cortex. Keduanya dibedakan berdasarkan hormon yang diskresinya ke aliran 

darah. Adrenal cortex karena berada di bawah kelenjar pituitary, mengsekresikan 

corticosteroid. Pengeluaran sekresi ini diatur oleh hypothalamus otak. 

Hypothalamic-pituitary-adrenal cortex axis sangat sensitif terhadap perubahan 

lingkungan. Walaupun ringan, namun stimulus yang tidak terduga dapat 

mengaktifkan pelepasan dari hormon adrenocorticothropic(ACTH) dan sekresi 

dari corticosteroid. Aktivasi dari kedua hormon ini akan secara cepat/bertubi-tubi 

mati apabila stimulusnya berbahaya, karena ACTH dan corticosteroid dalam 

aliran darah cenderung untuk menghambat pelepasan ACTH lebih lanjut dari 

pituitary. Peristiwa ini sering dikenal dengan istilah negative feedback sistem. 

Persepsi dan evaluasi dari stimuli lingkungan yang kompleks dikerjakan 

oleh struktur otak bagian depan seperti cortex dan sisem limbic. Kedua sistem ini 

juga terlibat dalam memproses stimuli internal seperti pikiran dan ingatan yang 

juga dapat membahayakan dan bersifat stressful. Kalau kesimpulan yang didapat 

dari analisis tingkat tinggi menunjukkan bahwa lingkungan sedang mengancam 

atau berbahaya, maka pesan ini akan dikirim ke hypothalamus melalui banyak 

jalan yang saling sambung-menyambung ke otak bagian depan (forebrain), dan 

hypothalamic-pituitary-adrenal axis akan teraktivasi. Kalau situasinya 

memerlukan tingkat kesadaran dan arousal yang berlarut-larut, maka pusat otak 

yang lebih tinggi akan menolak sistem control dari negative feedback dan akan 
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mempertahankan kegairahan (ecxitation) dari pituitary-adrenal. Jadi, stres yang 

kronis dan berkepanjangan dapat melibatkan aktivasi jangka panjang dari adrenal 

cortex dan dengan begitu dapat memperpendek usia adrenal cortex.   

 

2.1.2.6 Mekanisme Terjadinya Tingkat Stres Kerja Akibat Intensitas 

Kebisingan di Tempat Kerja 

 Stres timbul setiap kali karena adanya perubahan dalam keseimbangan 

sebuah kompleksitas antara manusia-mesin dan lingkungan. Karena kompleksitas 

itu merupakan suatu sistem interaktif, maka stres yang dihasilkan tersebut ada 

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

komponen fisik. Salah satunya pekerjaan atau lingkungan yang bising biasanya 

dapat mengakibatkan ketegangan pada manusia, sehingga stres akan muncul dan 

pada gilirannya perasaan tidak puas akan sedikit banyak mempengaruhi 

produktivitas dan prestasi kerja. Dan banyak kondisi penghambat lain mempunyai 

kemungkinan yang tak terelakkan sebagai penyebab stres di dalam lingkungan 

kerja ( Pandji Anoraga, 2006:112 ). 

2.1.2.7 Faktor yang berhubungan dengan tingkat stres kerja di lingkungan 

kerja 

 Menurut Tulus Winarsunu ( 2008:192 ), faktor yang berhubungan dengan 

stres di lingkungan kerja, dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

1) Faktor Internal 

    Faktor yang berasal dari dalam diri pekerja itu sendiri. Misalnya: 

kurangnya percaya diri dalam melakukan pekerjaan, hubungan kerja yang tidak 

baik, jenis pekerjaan yang monoton dan upah kerja terlalu rendah. 
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2) Faktor Eksternal 

Faktor eksternal juga disebut faktor lingkungan kerja. Lingkungan kerja 

ini mencakup lingkungan fisik dan lingkungan sosial (masyarakat kerja). 

Lingkungan fisik yang sering menimbulkan stres kerja yang tidak higienis dan 

kebisingan yang tinggi. Kebisingan dapat pula menyebabkan serak, batuk, luka 

pada tenggorokan dan nyeri jika orang yang harus membuat suara mereka 

terdengar di dalam lingkungan yang terus menerus bising. Kebisingan juga dapat 

dirasakan dan dilihat sebagai sumber stres bila kebisingan itu tidak diinginkan, 

tidak relevan, mendadak dan mengganggu (Jackqueline M Atkinson Ph. D, 1991: 

65). 

Efek kebisingan pada pelaksanaan tugas bervariasi. Kebisingan tidak harus 

menurunkan prestasi kerja, melainkan bergantung pada lamanya kerja, intensitas 

kebisingan dan jenis kerja yang terlibat. Tugas yang memerlukan ketrampilan 

maupun kecepatan atau tingkat kapasitas persepsi yang tinggi akan lebih 

berpengaruh. Selain itu juga, jenis kepribadian juga terlibat pada efek kebisingan. 

Orang yang cemas mungkin lebih rentan terhadap efek kebisingan (Jackqueline M 

Atkinson Ph. D, 1991: 66). 

Sedangkan lingkungan manusia ( sosial ) yang sering menimbulkan stres 

adalah pimpinan yang otoriter, dan persaingan kerja yang tidak sehat. 

 Stres yang disebabkan oleh kebisingan merupakan fenomena gangguan 

pada lingkungan. Keyter (1970) dan Glass dan Singer (1972) berpendapat bahwa 

beberapa jenis kebisingan dapat mengganggu yang lain. Ada tiga dimensi 

karakteristik kebisingan, yaitu volume, prediksi, dan control perceived 

(Neea’sblog, 2009). 
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Berdasarkan pendekatan behavior, suara yang kekurangan control dapat 

menyebabkan reaktansi psikologis dan adanya usaha untuk memperoleh kembali 

kebebasan bertindak dengan mencoba menegaskan pengontrolan. Suara yang 

bising, tidak dapat diprediksi, dan tidak dapat dikontrol mengakibatkan rusaknya 

perilaku. Meskipun ketiga faktor tesebut mungkin menjadi penyebab utama 

pengaruh kebisingan terhadap perilaku, namun sebuah penelitian menyebutkan 

bahwa ada faktor lain yang mempengaruhi sejauhmana kebisingan tersebut 

mengganggu. Gangguan stres meningkat bila: 

1) Seseorang merasa suara tersebut tidak penting 

2) Seseorang yang menghasilkan suara tersebut tidak peduli terhadap 

keselamatan orang lain yang mendengarkan. 

3) Orang yang mendengar merasa bahwa suara tersebut berbahaya terhadap 

kesehatan. 

4) Orang yang mendengarkan menganggap bahwa suara tersebut menakutkan. 

5) Orang yang mendengarkan suara tersebut merasa tidak puas terhadap aspek 

lain di lingkungannya (Neea’sblog, 2009). 

 

2.1.2.8 Mengatasi Tingkat Stres Kerja 

 Seseorang ahli dibidang kesehatan jiwa mengemukakan bahwa ada 

beberapa cara untuk mengatasi stres kerja dalam lingkungan yng bisng, yaitu : 

1) Mengubah lingkungan kerja khususnya pada lingkungan bising, jika perlu 

memanipulasinya sedemikian rupa sehingga nyaman bagi tenaga kerja. 

Misalnya pekerja dapat menilai kapasitas daya dengar diri bersama dengan 
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pekerja lain dan menggunakan alat pengendalian yang disediakan bersama-

sama dengan mesin-mesin yang ada atau terpasang di perusahaan tersebut. 

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

meyakinkan diri bahwa ancaman itu tidak ada. 

3)  Meningkatkan daya tahan mental tenaga kerja terhadap stres, misalnya dengan 

latihan-latihan yang dibimbing oleh psikolog, meditasi, relaksasi progresif, 

hipnotis dan otosugesti. 

4)  Mempertahankan kesehatan tubuh, dengan mengupayakan berbagai cara agar 

tubuh tidak jatuh sakit. 

5)  Melakukan tindakan positif dan konstruktif dalam mengatasi sumber stres 

didalam pekerjaan. Misalnya melaporkan kerusakan alat pengendalian bising 

atau alat pelindung telinga untuk diperbaiki atau diganti dan mengenakan alat 

pelindung telinga di daerah-daerah bising. 

Para manager dapat berperan dalam nengatasi stres kerja melalui: 

1) Menyusun kebijakan dan rancangan serta praktek-praktek managemen. 

2) Mengadakan penilaian mengenai jumlah keseluruhan daerah yang bising. 

3) Melaksanakan penyelidikan tuntas mengenai pilihan pengendalian bising 

4) Meminimalisasi dampak negatif dari bising agar terjadi kemudahan dalam 

operasi, akses pemeliharaan dan produktivitas. 

(Anik Setyo Wahyuningsih (2007:48) dan Ikhwan Kunto Alfarisi (2008)). 
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2.2 Kerangka Teori 

 

 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.2 Kerangka Teori 

Sumber : Jackquelin M Atkinson Ph.D. (1991), Suma’mur PK (1996), Syaifuddin 

(1997), Christhoper Davidson (2003), Sugeng Budiono (2003), Emil 

Salim (2004), Anies (2005), Sihar Tigor B (2005), A. Aziz Alimul H 

(2006), John Ridley (2006), Pandji Anoraga (2006), Anik Setyo 

Wahyuningsih (2007), Tulus Winarsunu (2008), Neea’sblog (2009). 

 

 

 

Faktor Eksternal : 
- Lingkungan kerja  

(Intensitas Kebisingan) 
- Beban kerja 
- Tingkat risiko pekerjaan 
- Tingkat ketertarikan 

terhadap pekerjaan 

Faktor Internal : 
- Status Kesehatan 
- Pemakaian APT 
- Hubungan kerja  
- Kondisi psikologis 
- Jenis kerja  

Tingkat Stress Kerja 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1 Kerangka Konsep  

Kerangka konsep penelitian adalah suatu hubungan antara konsep satu terhadap 

konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti (Soekidjo Notoatmodjo, 2005:43). 

 

  

 
Gambar 3.1 Kerangka Konsep 
 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel adalah sesuatu yang bervariasi yang diteliti dalam suatu penelitian 

(Soekidjo Notoatmojo, 2005:68). Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu 

variabel dependent dan variabel independent. Variabel independent disebut 

variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi sedangkan variabel dependent 

disebut variabel terikat adalah yang dipengaruhi oleh variabel bebas (Sugiyono, 

2004:3).Variabel bebas dalam penelitian ini adalah intensitas kebisingan, 

sedangkan variabel terikatnya adalah tingkat stres kerja.  

3.3 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka peneliti membuat hipotesa sebagai 
berikut : 

3.3.1 Ada hubungan intensitas kebisingan dengan tingkat stres kerja pada 

pegawai di PT KAI (Persero) DAOP IV Semarang. 

 

Variabel Bebas 
Intensitas kebisingan

Variabel Terikat 
Tingkat Stres kerja  
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3.4 Definisi Operasional 
       Tabel 3.1 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi 
Operasional Alat Ukur Cara Ukur Hasil ukur Skala 

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

Kebisingan  
Suara atau bunyi 
yang ditangkap 
oleh telinga 
pekerja dengan 
tingkat 
kebisingan 
kurang dan lebih 
dari 85 dBA 
serta terpapar 
lebih dari 8 jam 
bekerja. 

Sound Level 
Meter 

Pengukuran 
dilakukan 
secara 
langsung  

Dikatakan 
bising jika 
intensitas 
kebisingan
nya ≥ 85 
dBA. 

Dikatakan 
tidak bising 
jika 
intensitas 
kebisingan
nya ≤ 85 
dBA. 

Nominal

 

2. Tingkat 
Stress Kerja 

Ketidak 
mampuan 
seseorang dalam 
mengadaptasika
n dirinya pada 
lingkungan 
pekerjaan yang 
dihadapinya. 

Kuesioner Pengukuran 
dilakukan 
secara 
langsung 
dengan 
wawancara 

Tidak stres 
jika rating 
stres 
bernilai 0 

Agak 
sedikit 
stres jika  
bernilai 1 

Cukup 
stres jika 
bernilai 2 

Sangat 
stres jika 
bernilai 3 

Amat 
sangat stres 
jika 
bernilai 4 

(Terry 
Looker dan 
Olga 
Gregson, 
2004:16). 

Ordinal
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3.5 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah survei analitik yaitu penelitian yang mencoba 

untuk menggali bagaimana dan mengapa fenomena kesehatan itu terjadi. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional yaitu suatu penelitian 

yang dilakukan dengan pengamatan dimana variabel sebab atau resiko dan akibat 

atau kasus yang terjadi pada obyek penelitian diukur atau dikumpulkan dalam 

waktu bersamaan (Soekidjo Notoatmodjo, 2005:145). 

3.6 Populasi dan Sampel 

3.6.1 Populasi  

Populasi merupakan jumlah seluruh obyek yang diteliti atau obyek 

penelitian (Soekidjo Notoatmodjo, 2005:79). Populasi dalam penelitian adalah 

pegawai PT KERETA API ( PERSERO ) DAOP IV Semarang  bagian depo 

lokomotif dan depo kereta sebanyak 105 orang. 

3.6.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap 

mewakili seluruh populasi (Soekidjo Notoatmodjo, 2005:79). Sedangkan menurut 

Sugiyono (2004:56), sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. 

 Besar sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut : ( Stanley Lemeshow, dkk., 1996:54 ) 

 
Keterangan : 
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n = besar sampel 

N = jumlah populasi 

P = proporsi bila peneliti tidak mengetahui besarnya p dalam populasi maka  

P = 0,5 

d = galat penduga 10 % 

Z = nilai Z tabel 1,96 dengan tingkat kepercayaan 95 % 

Berdasarkan rumus diatas dapat dihitung besar sampel  minimal 

untuksebagai berikut :  

n = (1,96)2 x 0,5( 1-0,5) x 105  

       (0,1)2 x ( 105-1) + (1,96)2 x 0,5(1-0,5)  

 

n = 3,84 x 0,5 x 0,5 x 105 

       0,01 x 104 + (3,84 x 0,5 x 0,5)  

 

 

n =       100,8 

        1,04 + 0,96 

 

n =   100,8 

           2  

 

n = 50,4 ≈ 51 orang 

 



43 

 

Propotional random sampling digunakan untuk menentukan besarnya 

sampel pada tiap-tiap kelompok. Kelompok yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah responden bagian pemeliharaan lokomotif dan pemeliharaan kereta.  

Besarnya sampel tiap-tiap kelompok ditentukan dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

 
Bagian Depo Lokomotif  = 51    x 58 x 100% =  27, 84 ≈ 28 orang 
                                            105 

Bagian Depo Kereta         = 51    x 47 x 100% = 22, 56 ≈ 23 orang 
                                            105 

Jadi, besar sampel dalam penelitian ini adalah 51 sampel. Sampel yang 

bekerja di bagian pemeliharaan lokomotif sebanyak 28 orang dan yang bekerja di 

bagian pemeliharaan kereta adalah 23 orang (Soekidjo Notoatmodjo, 2005:92). 

3.7 Sumber Data 

3.7.1 Data primer 

Data primer penelitian ini yaitu data yang dilakukan dengan metode 

pengukuran dan kuesioner untuk mengetahui intensitas kebisingan, dan tingkat 

stres kerja. 

3.7.2 Data sekunder  

Data sekunder diperoleh dengan pencatatan dokumen dari PT Kereta Api 

(Persero) DAOP IV Semarang, Depo lokomotif dan depo kereta yang meliputi 

data masa kerja, gambaran umum perusahaan , umur pekerja dan sebagainya. 

3.8 Teknik Pengambilan Data  

Teknik pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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3.8.1 Metode Dokumentasi  

Metode dokumentasi digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data-

data dengan melihat, membaca, mempelajari dan mencatat data tertulis yang 

berhubungan dengan objek penelitian serta untuk penambahan data yang belum 

lengkap. 

3.8.2 Metode Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan suatu objek dengan 

sistematika fenomena yang diselidiki (Sukandarrumidi, 2004:69). Observasi 

dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi 

tingkat stres kerja. 

3.9 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang akan digunakan untuk 

pengumpulan data (Soekidjo N, 2005 : 116). Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa: 

3.9.1 Kuesioner  

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau 

hal yang ia ketahui (Suharsimi Arikunto, 2006:151). Kuesioner dalam penelitian 

ini berupa daftar pertanyaan yang digunakan untuk mendapatkan sampel sesuai 

dengan kriteria dan mengetahui keluhan-keluhan subyektif responden. 
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3.9.2 Formulir Pencatatan Data 

Formulir pencatatan data digunakan untuk mencatat hasil dari perolehan 

pengumpulan data yang meliputi data hasil pengukuran dan hasil kuesioner. 

3.9.3 Sound level meter 

Alat ini mengukur kebisingan diantara 30-130 dBA dan dari frekuensi antara 

20-20.000 Hz ( Sugeng Budiono, 2003:32 ). Sound level meter digunakan untuk 

mengukur kebisingan di PT KA (Persero) DAOP IV Semarang. 

3.10 Validitas dan Reliabilitas Kuesioner  

3.10.1 Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen (Suharsimi Arikunto, 2006:168). Instrumen pada 

penelitian ini yang berupa kuesioner mengacu pada buku yang berjudul ” 

Managing Stres, Mengatasi Stres Secara Mandiri” oleh Terry Looker dan Olga 

Gregson yang sudah valid. 

3.10.2 Reliabilitas 

Reliabilitas adalah suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik (Suharsimi 

Arikunto, 2006:178). Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dipercaya 

sudah cukup baik untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena kuesioner 

ini mengacu pada buku yang berjudul ” Managing Stres, Mengatasi Stres Secara 

Mandiri” oleh Terry Looker dan Olga Gregson. 
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3.11 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

3.11.1 Pengolahan Data 

Data mentah yang telah dikumpulkan oleh peneliti kemudian dianalisis 

dalam rangka untuk memberikan arti yang berguna dalam memecahkan masalah 

dalam penelitian ini. 

Adapun langkah-langkah dalam menganalisa data adalah sebagai berikut : 

1. Editing 

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

keterangan yang telah dikumpulkan dalam record book, daftar pertanyaan ataupun 

pada interview quide perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki jika dirasakan masih 

ada kesalahan dan keraguan data. 

2. Coding 

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

Untuk memudahkan analisa, maka jawaban-jawaban tersebut perlu diberi kode. 

Mengkode jawaban adalah menaruh angka pada tiap-tiap jawaban. 

3. Tabulating 

Data yang sudah melalui tahapan koding selanjutnya akan dikelompokkan 

sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian yang ada, maka 

jenis tabulasi yang dipakai adalah tabulasi silang antara variabel bebas dan terikat. 

Data yang sudah diolah selanjutnya akan dianalisa baik analisa univariat maupun 

analisa bivariat. 
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4. Entry 

Data yang telah dikode tersebut kemudian dimasukkan dalam program 

komputer untuk selanjutnya akan diolah. 

3.11.2 Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara deskriptif dan analitik dengan menggunakan: 

3.11.2.1 Analisis Univariat 

Analisis univariat merupakan analisis yang dilakukan tiap variabel dari hasil 

penelitian. Pada umumnya dalam analisis ini hanya menghasilkan distribusi dan 

persentase dari tiap variabel seperti intensitas kebisingan,  tingkat stres kerja, dan 

lain-lain. 

3.11.2.2 Analisis Bivariat 

Analisis bivariat merupakan analisis yang digunakan untuk mencari 

hubungan variabel bebas dan variabel terikat dengan uji statistik yang sesuai 

dengan skala data yang ada. Penelitian ini menggunakan rumus uji Chi Square 

karena dalam penelitian ini untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan stress kerja 

pada pegawai di tempat bising dan di tempat tidak bising. Kriteria hubungan 

berdasarkan nilai p value (probabilitas) yang dihasilkan dibandingkan dengan nilai 

kemaknaan 5%.  

Kriteria hubungan nilai p value (probabilitas) yang dihasilkan 

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

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

(Sopiyudin Dahlan, 2004:136). 
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Untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel bebas dengan 

variabel terikat maka digunakan koefisien kontigensi. Keeratan hubungan dengan 

menggunakan koefisien kontigensi, yaitu sebagai berikut: 

1. 0, 00 – 0, 199 maka hubungan sangat rendah 

2. 0, 20 – 0, 399 maka hubungan rendah 

3. 0, 40 – 0, 599 maka hubungan cukup kuat 

4. 0, 60 – 0, 799 maka hubungan kuat 

5. 0, 80 – 1, 00 maka sangat kuat. (Sugiyono, 2002: 73). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di PT KAI Poncol-Semarang bagian depo 

lokomotif dan kereta pada tanggal 11 November 2010 – 15 November 2010. 

Suasana tempat penelitian berlangsung seperti biasa dimana para pegawai sedang 

melaksanakan tugasnya masing-masing pada tempat yang bising dan tanpa 

memakai alat pelindung telinga yang telah disediakan oleh perusahaan. 

 Pengambilan data intensitas kebisingan dilakukan di depo lokomotif dan 

depo kereta tepat dimana pegawai tersebut bekerja dalam keadaan sehat. 

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat Sound Level Meter. Sedangkan 

untuk pengambilan data identitas dan tingkat stres kerja pegawai dilakukan 

wawancara dengan menggunakan kuesioner di ruang Kepala Lokomotif dan depo 

kereta pada waktu pegawai istirahat. Kegiatan ini diawasi oleh 1 general officer 

dan 1 sekretaris.  

4.2 Karakteristik Pegawai 

4.2.1 Karakteristik Pegawai berdasarkan Umur 

Dari hasil penelitian tentang karakteristik pegawai berdasarkan umur dapat 

digambarkan pada tabel 4.1  

Tabel 4.1. Distribusi Frekuensi berdasarkan Umur 
No 

 
(1) 

Mean 
 

(2) 

Median 
 

(3) 

Modus 
 

(4) 

S.D 
 

(5) 

Minimum 
Maksimum 

(6) 

1 33,04 30 20 20 20 
56 
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Berdasarkan tabel 4.1 didapatkan hasil bahwa responden rata-rata berumur 

20 tahun. 

4.2.2 Karakteristik Pegawai berdasarkan Masa Kerja 

Dari hasil penelitian karakteristik responden tentang masa kerja dapat 

digambarkan pada tabel 4.2 

  Tabel 4.2. Distribusi Frekuensi berdasarkan Masa Kerja 
No 

 
(1) 

Mean 
 

(2) 

Median 
 

(3) 

Modus 
 

(4) 

S.D 
 

(5) 

Minimum 
Maksimum 

(6) 

1 12,37 8 1 12,62 1 
35 

  

Berdasarkan tabel diatas tentang masa kerja (tabel 4.2) didapatkan hasil 

bahwa masa kerja responden rata-rata 12,37 tahun, dan sebagian besar responden 

sudah bekerja selama 1 tahun. 

4.2.3 Tingkat Pendidikan Pegawai 

Pada tabel 4.3 menggambarkan tentang tingkat pendidikan responden yang 

didapatkan berdasarkan dari hasil penelitian. 

Tabel 4.3. Distribusi Frekuensi berdasarkan Tingkat Pendidikan 
No 
(1) 

Tingkat Pendidikan 
(2) 

Jumlah 
(3) 

Prosentase (%) 
(4) 

1 SD 3 5,9 
2 SLTP 6 11,8 
3 SLTA sederajat 39 76,5 
4 Perguruan tinggi 3 5,8 

Jumlah 51 100 
 

Berdasarkan data responden tentang tingkat pendidikan (tabel 4.3) 

didapatkan bahwa responden terbanyak berada pada tingkat pendidikan SLTA 

sederajat berjumlah 39 orang (76,5%). 
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4.3 Hasil Penelitian 

4.3.1 Analisis Univariat 

4.3.1.1 Intensitas Kebisingan 

Untuk mengetahui pemaparan intensitas kebisingan yang telah diterima 

tenaga kerja dilakukan pengukuran dengan menggunakan alat Sound Level Meter 

pada posisi pegawai sedang bekerja pada tiap-tiap bagiannya. 

Pengukuran intensitas kebisingan ini dibagi menjadi 2 lokasi dengan 

masing lokasi mempunyai 4 bagian pada Dipo lokomotif dan 4 bagian pada Dipo 

kereta dengan hasil yang diperoleh adalah pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Hasil Pengukuran Intensitas Kebisingan di Dipo Lokomotif Smc 
PT. KAI (Persero) Daop IV Semarang. 

 
 Bagian 

Lokomotif 1 Lokomotif 3 Lokomotif 4 Lokomotif 5 
Nilai 

Intensitas 
kebisingan 

(dalam dBA) 

95,93 86,21 94,2 96,35 

 
Berdasarkan tabel 4.4 tentang hasil pengukuran di Dipo lokomotif 

didapatkan hasil bahwa bagian lokomotif 1 berintensitas 95,93 dBA (sebelah kiri 

dan kanan lokomotif pegawai bekerja), lokomotif 3 (bagian bawah pegawai 

bekerja) intensitasnya sebesar 86,21 dBA, lokomotif 4 (sebelah kanan, depan, dan 

belakang lokomotif pegawai bekerja) berintensitas 94,2 dBA dan lokomotif 5 

(sebelah kiri dan kanan lokomotif pegagai bekerja) berintensitas 96,35 dBA. 

Sedangkan Hasil pengukuran pada Dipo Kereta sebagai berikut : 
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Tabel 4.5 Hasil Pengukuran Intensitas Kebisingan di Dipo Kereta Smc PT. 
KAI (Persero) Daop IV Semarang. 

 
 Bagian 

Kereta K2 
82562 

Kereta K2 
91505 

Kereta KP3 
64562 

Kereta GW 
152013 

Nilai 
Intensitas 

kebisingan 
(dalam dBA) 

74,97 73,07 74,63 81,47 

Berdasarkan tabel 4.5 tentang hasil pengukuran di Dipo kereta (tabel 4.4) 

didapatkan hasil bahwa bagian 1 (kereta K2 82562 sebelah kiri) sebesar 74,97 

dBA, bagian 2 (kereta K2 91505 sebelah belakang) berintensitas 73,07 dBA, 

bagian 3 (kereta KP3 64562 sebelah kanan) sebesar 74,63 dBA, dan bagian 4 

(kereta GW 152013 sebelah kiri) sebesar 81,47 dBA. 

4.3.1.2 Nilai Intensitas Kebisingan Pegawai 

 Dari hasil pengukuran intensitas kebisingan pada pegawai PT KAI Persero 

Semarang dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.6 Distribusi Nilai Intensitas Kebisingan Pegawai 
 

No. 
 

(1) 

Intensitas 
Kebisingan 

(2)  

Frekuensi 
 

(3) 

Persentase (%) 
 

(4) 
1 Bising 28 54,9 
2 Tidak Bising 23 45,1 

Jumlah 51 100 
 
 Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa nilai intensitas kebisingan 

yang diterima pegawai di tempat bising yaitu sebanyak 28 orang atau 54,9%, 

sedangkan di tempat tidak bising sebanyak 23 orang atau 45,1%. 

4.3.1.3 Tingkat Stres Kerja 

Dari hasil penelitian tentang tingkat stres kerja pegawai di PT KAI Persero 

Semarang didapatkan hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.7 Distribusi Tingkat Stress Kerja di PT KAI Daop IV Semarang 
 
No. 
(1) 

Tingkat stress kerja 
(2) 

Frekuensi 
(3) 

Persentase (%) 
(4) 

1 Tidak stress 13 25,5 
2 Agak sedikit stress 24 47,1 
3 Cukup stress 14 27,5 

Jumlah 51 100 
 Berdasarkan tabel 4.7 distribusi tingkat stress kerja didapatkan hasil bahwa 

pegawai yang tidak mengalami stress sebesar 13 orang (25,5%), agak sedikit stres 

sebanyak 24 orang (47,1%) dan pegawai yang cukup stress sebanyak 14 orang 

(27,5%).  

4.3.2 Analisis Bivariat 

Dari hasil pengolahan statistik dengan menggunakan uji Chi Square maka 

didapatkan hasil korelasi kebisingan dengan tingkat stres kerja sebagai berikut: 

Tabel 4.8  Hasil Uji Korelasi Chi Square intensitas kebisingan dengan tingkat 
stress kerja pada pegawai di PT KAI (Persero) Daop IV Semarang 

 

No. 
(1) 

Intensitas 
Kebisingan 

(2) 

Tingkat Stres kerja 

Total p 
(11) 

CC 
(12) Tidak 

stres 

Agak 
sedikit 
stres 

Cukup 
stres 

Σ 
(3) 

% 
(4) 

Σ 
(5) 

% 
(6) 

Σ 
(7) 

% 
(8) 

Σ 
(9) 

% 
(10) 

0,028 0,3511. Bising 3 10,7 16 57,1 9 32,1 28 100 
2. Tidak Bising 10 43,5 8 34,8 5 21,7 23 100 

Total 13 25,5 24 47,1 14 27,5 51 100 
 

Dari Uji Chi Square diperoleh nilai signifikansi, p value <0,028< α 0,05 

maka Ho ditolak, Ha diterima yang artinya ada hubungan intensitas kebisingan 

dengan tingkat stres kerja pada pegawai di PT KAI (Persero) Daop IV Semarang. 

Sedangkan nilai Contingency Coefficient sebesar 0,351 yang menunjukan ada 
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hubungan yang rendah intensitas kebisingan dengan tingkat stres kerja pada 

pegawai di PT KA (Persero) Daop IV Semarang. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 
5.1 Intensitas Kebisingan 

 Berdasarkan hasil pengukuran intensitas kebisingan yang terjadi pada 

Dipo Lokomotif, didapatkan hasil bahwa nilai kebisingan  telah melampaui nilai 

ambang batas (NAB) yang telah ditentukan oleh Kep-51/MEN/1999, yaitu 85 

dBA dengan waktu kerja 8 jam/hari (A. M. Sugeng Budiono, dkk., 2003:33) yaitu 

dengan range sebesar 86,21 – 96,35 dBA, diterima oleh pegawai sebanyak 28 

orang atau 54,9%. Sedangkan pada pegawai bagian kereta yang tidak terpapar 

kebisingan melebihi NAB atau dibawah NAB yaitu sebanyak 23 orang atau 45,1 

%. Uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa intensitas kebisingan di Dipo 

Lokomotif lebih tinggi dibandingkan dengan Dipo Kereta. Perusahaan telah 

menyediakan alat pelindung telinga tapi pegawai tidak mau memakainya karena 

pegawai merasa tidak nyaman selama bekerja menggunakan alat pelindung diri.. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Irwan Harwanto (2004) yang berjudul 

“Perbedaan tingkat kelelahan tenaga kerja akibat intensitas kebisingan yang 

berbeda pada bagian pemeliharaan lokomotif dan kereta di PT. KA Daop IV 

Semarang “ dengan hasil pengukuran intensitas kebisingan dengan range sebesar 

85,8 – 90,6 dBA di Dipo Lokomotif dan 51,5 – 60,4 dBA di Dipo Kereta. 

Semakin meningkatnya nilai ambang  batas pada mesin lokomotif akan sangat 

memberi dampak negatif pada kesehatan pegawai. Begitu juga dengan pendapat 

A.M Sugeng Budiono (2003:100) yang menyatakan bahwa paparan bising dengan 

intensitas lebih dari 85 dBA yang diterima oleh pegawai selama 8 jam kerja/hari 
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dapat berpengaruh pada kesehatan pegawai yaitu salah satunya dapat 

mengakibatkan stress kerja. Untuk itulah, peneliti menyarankan pada pegawai 

agar pegawai memakai alat pelindung telinga yang telah disediakan Perusahaan 

selama bekerja dan menggunakan waktu istirahat sebaik mungkin dengan tujuan 

memulihkan suara yang diterima oleh telinga selama bekerja. 

Berbagai upaya juga dilakukan oleh PT KAI Daop IV Semarang dalam 

mengatasi masalah kebisingan di Dipo Lokomotif yaitu dengan melakukan service 

yang teratur dan pemakaian spare part lokomotif sesuai dengan standart kelayakan 

alat, sehingga suara yang dihasilkan oleh mesin lokomotif dapat dikurangi. Selain 

itu juga, kewajiban untuk memakai APT selama bekerja. 

5.2  Tingkat Stres Kerja 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT. KAI Daop IV 

Semarang terhadap 51 pegawai didapatkan hasil bahwa 13 orang atau 25,5% tidak 

mengalami stress kerja, pegawai yang mengalami agak sedikit  stress sebanyak 24 

orang atau 47,1% dan sisanya 14 orang atau 27,5% mengalami cukup stress kerja. 

 Hal ini dapat disimpulkan bahwa pegawai di Dipo Lokomotif sebagian 

besar mengalami stres kerja yaitu sebanyak 16 orang dengan kriteria agak sedikit 

stres dan 9 orang dengan kriteria cukup stres. Berbeda halnya dengan Dipo 

Kereta, hanya sebagian kecil pegawai yang mengalami stres kerja yaitu 8  orang 

dengan kriteria agak sedikit stres dan 5 orang dengan kriteria cukup stres. Uraian 

diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat stres kerja bagian Dipo Lokomotif 

lebih banyak mengalami stres kerja dibandingkan dengan Dipo Kereta. Hal ini 
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disebabkan karena intensitas kebisingan Dipo Lokomotif lebih tinggi 

dibandingkan dengan Dipo Kereta. 

 Penelitian ini sejalan dengan penelitian tentang ” Tinjauan stres kerja pada 

pekerja dengan paparan kebisingan di PT Sinar Sosro Ungaran ”, yang dilakukan 

oleh Nurina Sendang Rusdayani (2004) yaitu 53,3 % pegawai mengalami rentan 

stres akibat paparan kebisingan yang tinggi. Serta sesuai dengan pendapat J.M 

Atkinson (1991:65) yang menyatakan bahwa lingkungan fisik yang sering 

menimbulkan stres kerja adalah lingkungan yang tidak higienis dan memiliki 

kebisingan yang tinggi. Kebisingan dapat dirasakan dan dilihat sebagai sumber 

stres bila kebisingan itu tidak diinginkan, mendadak dan mengganggu pegawai. 

Begitu juga dengan pendapat A. Aziz Alimul H (2006:11) yang menyatakan 

bahwa beberapa aspek penyebab penyakit akibat kerja berupa stress kerja, antara 

lain aspek fisik, kimiawi, infeksi, fisiologi dan psikologi. Kebisingan merupakan 

salah satu penyebab stress kerja ditinjau dari aspek fisik. 

Perusahaan disarankan untuk penggunaan peredam pada sumber bising, 

penyekatan, pemindahan, pemeliharaan, ataupun  pengaturan tata letak ruang dan 

penggunaan alat pelindung diri sehingga kebisingan tidak mengganggu kesehatan 

atau membahayakan.  

5.3 Hubungan Intensitas Kebisingan dengan Tingkat Stres Kerja Pada 

Pegawai di PT KA (Persero) DAOP IV Semarang. 

 Berdasarkan hasil penelitian hubungan  intensitas kebisingan dengan 

tingkat stres kerja di PT KAI Daop IV Semarang dengan uji Chi Square diperoleh 

hasil p value sebesar 0,028, yang menunjukkan bahwa ada hubungan intensitas 
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kebisingan dengan  tingkat stres kerja pada pegawai di PT KA (Persero) Daop IV 

Semarang. Sedangkan nilai CC sebesar 0,351 yang menunjukan ada hubungan 

yang rendah intensitas kebisingan dan tingkat stres kerja pada pegawai di PT KA 

(Persero) Daop IV Semarang. Hubungan yang rendah ini dikarenakan kondisi 

kerja pada Dipo Lokomotif lebih bising dibandingkan dengan pada Dipo Kereta. 

Hal ini sejalan dengan penelitian tentang ”Pengaruh Kebisingan Terhadap 

Stress Kerja Tenaga Kerja Penggilingan Padi CV Padi Makmur Karanganyar”, 

yang dilakukan oleh Idhayu Oktarini (2009) yaitu ada pengaruh antara kebisingan 

trehadap stess kerja di penggilingan CV Padi Makmur Karanganyar Solo, dengan 

nilai p value sebesar 0,01. begitu juga dengan pendapat Pandji Panoraga (2006:11) 

yang menyatakan bahwa kebisingan dapat menimbulkan stres kerja terbukti dari 

beberapa buku yang ditunjang oleh sejumlah literatur telah menunjukkan bahwa 

unsur-unsur tertentu seperti suara bising, suhu udara yang terlalu tinggi atau 

terlalu rendah dan banyak penghambat lain mempunyai kemungkinan yang tidak 

terelakkan sebagai penyebab stres di dalam lingkungan kerja. Pegawai disarankan 

untuk memakai alat pelindung telinga dan istirahat yang cukup selama bekerja 

sangat dianjurkan oleh pegawai Dipo Lokomotif agar pegawai tidak mengalami 

stres kerja yang berkepanjangan akibat intensitas kebisingan yang melebihi Nilai 

Ambang Batas. Begitu pula pada Dipo Kereta, istirahat yang cukup juga sangat 

penting. 

Selain itu, Perusahaan juga telah melakukan berbagai upaya guna 

mencegah dampak buruk yang dihasilkan oleh intensitas kebisingan di tempat 

kerja yaitu dengan meningkatkan kesadaran yang tinggi terhadap penerapan 
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peraturan SMK3 di tempat kerja, karena peraturan ini dirancang selain untuk 

meningkatkan tingkat produktivitas pegawai namun juga untuk menjaga 

kesehatan dan keselamatan kerja pegawai. Selain itu, Perusahaan juga dapat 

memberikan sedikit hiburan pada pegawai seperti dengan mengadakan rekreasi 

untuk menghilangkan rasa jenuh dan bosan selama bekerja di lingkungan kerja 

sehingga dapat mengurangi risiko stres kerja. 

5.4 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini ada hambatan dan kelemahan dalam penelitian yaitu 

banyaknya faktor yang berpengaruh terhadap intensitas kebisingan dan di sini 

peneliti hanya menghubungkan intensitas kebisingan dengan tingkat stres kerja, 

sedangkan faktor lain tidak diteliti karena keterbatasan biaya. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian tentang ” Hubungan Intensitas Kebisingan 

dengan Tingkat Stres Kerja Pada Pegawai di PT Kereta Api Indonesia (Persero) 

Daop IV Semarang Tahun 2010 ”, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang 

rendah intensitas kebisingan dengan tingkat stres kerja pada pegawai di PT KA 

(Persero) Daop IV Semarang. 

6.2 Saran 

  Berdasarkan hasil penelitian tentang Hubungan Intensitas Kebisingan 

dengan Tingkat Stres Kerja Pada Pegawai di PT Kereta Api (Persero) Daop IV 

Semarang Tahun 2010, ada beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan, yaitu : 

6.2.1 Perusahaan 

 Diharapkan perusahaan mampu mengendalikan intensitas kebisingan 

untuk kesehatan tenaga kerja dengan cara : 

1. Melakukan pengendalian kebisingan, baik secara teknis, administratif, 

maupun medis.  

2. Memberikan latihan dan pendidikan kesehatan dan keselamatan kerja 

khususnya tentang intensitas kebisingan dan  APT 

3. Memberikan pengawasan yang lebih intensif agar alat pelindung telinga yang 

digunakan selalu disediakan oleh tenaga kerja saat bekerja. 

6.2.2  Pegawai 

1.    Memakai alat pelindung telinga yang telah disediakan oleh perusahaan saat 

bekerja. 

2.    Menaati peraturan yang berlaku yang ditetapkan oleh Perusahaan. 
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6.2.3 Peneliti Lain 

 Penelitian ini dapat dikembangkan dengan metode yang lain dengan 

mengembangkan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan intensitas 

kebisingan, misalnya : intensitas kebisingan dengan masa kerja, intensitas 

kebisingan dengan lama pemaparan intensitas kebisingan, dan intensitas 

kebisingan dengan tekanan darah, dan lainnya. 
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KUESIONER PENELITIAN PERBEDAAN TINGKAT STRES KERJA 
PADA PEGAWAI  AKIBAT INTENSITAS KEBISINGAN DI PT KERETA 

API ( PERSERO ) DAOP IV SEMARANG TAHUN 2010 
 

A. IDENTITAS DIRI RESPONDEN 

Isilah terlebih dahulu identitas diri Anda. 

Nama                         : 

Umur                         : 

Pendidikan Terakhir : 

Kerja pada bagian     : 

Masa Kerja               : 

Riwayat penyakit telinga : 

a. Tuli 

b. Keluar cairan 

c. Tidak ada 

Kondisi kesehatan sekarang : 

 a. Sakit b. Baru sembuh dari sakit  c. Sehat 
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B. Identifikasi Stres di Tempat Kerja 

Petunjuk Pengisian : 

 Beri tanda centang  (√) aspek pada pekerjaan Anda yang Anda rasa 

tidak puas pada kolom ”Tidak Memuaskan”. 

 Tulislah rating stres yang paling mewakili pandangan Anda tentang 

seberapa banyak stres yang Anda alami pada kolom ”Tingkat Stres”. 

Berikut rating stres yang diisikan pada setiap aspek pekerjaan Anda : 

Rating Stres : 

0: Tidak Stres 

1: Agak Sedikit Stres 

2: Cukup Stres 

3: Sangat Stres 

4: Amat Sangat Stres 

 

Isilah sesuai dengan “ Petunjuk Pengisian “ di atas . 

 

No. Aspek-aspek Pekerjaan Anda Tidak 

Memuaskan 

Tingkat stres 

1. Kondisi-kondisi fisik dalam 

pekerjaan (misalnya: ventilasi, 

kebisingan, pencahayaan, pemanas 

ruangan). 

  

2. Kebebasan untuk memilih 

pekerjaaan. 

  

3. Kebebasan untuk terlibat dalam 

pekerjaan. 

  

4. Rekan-rekan kerja Anda. 
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5. Pengakuan pada pekerjaan Anda 

baik. 

  

6. Memiliki lebih dari satu atasan. 

 

  

7. Atasan atau atasan-atasan langsung. 

 

  

8. Jumlah tanggung jawab yang 

diberikan pada Anda. 

  

9. Tingkat penghasilan Anda. 

 

  

10. Peluang untuk menggunakan 

kemampuan-kemampuan Anda. 

  

11. Hubungan industrial antara 

manajemen dan pekerja dalam 

organisasi Anda. 

  

12. Peluang dipromosikan. 

 

  

13. Cara mengelola organisasi Anda. 

 

  

14. Perhatian yang diberikan pada 

saran-saran yang Anda buat. 

  

15. Jumlah jam kerja. 

 

  

16. Jumlah variasi pekerjaan. 

 

  

17. Keamanan jabatan. 

 

  

 

TERIMA KASIH ATAS KERJA SAMANYA 
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HASIL REKAP RESPONDEN 
DI DIPO LOKOMOTIF  

     

No. Responden Pendidikan 
Masa 
Kerja 

(Tahun) 

Umur 
(Tahun) 

1 Bangun Prasetiya SMK      1 23 
2 Dodi Riyadi SMK      1 22 
3 Rahmat Setiaji SMK      1 23 
4 Samsul Hadi SMK      1 20 
5 Heri Kuswanto STM 2 22 
6 Ari Kristiawan SMK      1 21 
7 Perry Loga S. SMK      1 21 
8 Imam S. SMK      1 20 
9 M. Sadham A. SMK      1 20 
10 Warnoto SMK      1 21 
11 Kusuma Wardani SMK      1 20 
12 Puji Setiyawan SMK      1 20 
13 Daryanto SMK      1 20 
14 Muji Widodo SLTP 28 49 
15 Sudjud SD 35 55 
16 Henditia Widodo STM 1 20 
17 Suwanto SMK      2 21 
18 Suko Ady W. STM 1 21 
19 Joko Sujono STM 35 56 
20 Supir SLTP 35 54 
21 Agus Djamali STM 27 47 
22 Saiman STM 27 50 
23 Rudy Supriyanto SLTA 14 38 
24 Suriyanto STM 2 21 
25 Maya Seto STM 2 23 
26 Sutrisno SMK      1 20 
27 Sunarso SMK      2 22 
28 Maryanto STM 1 20 
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HASIL REKAP RESPONDEN 
DI DIPO KERETA 

     

No Responden Pendidikan
Masa 
Kerja 

(Tahun)

Umur 
(Tahun) 

1 Solikhin Sarjana 2 23 
2 Moh. Ari Teguh P. STM 14 35 
3 Yuntono STM 27 50 
4 Sugeng Diploma 29 52 
5 Pudjijono SLTP     35 53 
6 Parmo SD       30 54 
7 Arif P. SLTA 10 31 
8 Maulana Sarjana 27 46 
9 Sulung Djalu W. STM 14 36 

10 Moh. Alfun SMK      3 21 
11 Moh. Sobirin SMK      8 28 
12 Rony Koesdarmanto SLTA 14 39 
13 Budi Arindho SLTA 8 30 
14 Mijoto SD       35 53 
15 Budiono STM 13 36 
16 Jusman SLTP     35 53 
17 Zamroni STM 14 35 
18 Wajihudin STM 14 35 
19 Sumardi SLTP     10 42 
20 Yogo Prananto SMK      5 25 
21 Robby Hermawan SLTA 14 35 
22 Sutono SLTP     29 48 
23 Sudaryanto STM 14 35 
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Hasil Pengukuran Kebisingan 

 
Lokasi     : Dipo Lokomotif PT KAI Poncol-Semarang 

Tanggal   : 11 November 2010 

 

 

Tabel Hasil Pengukuran Kebisingan 

No. Lokasi Intensitas kebisingan Rata-rata ( Lek) 
satuan dBA Lokomotif Posisi 1 2 3 4 5 6 

1. 1 Kiri  101,1 104,6 103.5 94,1 88,9 89,2 88,43 
  Kanan 95,6 97,4 99,8 98,5 100,1 101,0 94,93 

2. 3 Bawah 86 85,8 85,3 86,9 87,1 85,8 86,21 
3. 4 Kanan  91,2 91,9 91,4 91,7 92,9 93,6 92,2 
  Depan  88,5 86,3 86,7 86 89 86,7 86,68 
  Belakang 90,9 91,2 90,9 90,3 90,1 89,1 89,68 

4. 5 Kiri 92 93,5 93 93,9 93,8 93,6 93,35 
  Kanan  91,7 92,3 92,6 93,7 92,7 93,2 92,75 
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Hasil Pengukuran Kebisingan 

 
Lokasi     : Dipo Kereta PT KAI Poncol-Semarang 

Tanggal   : 11 November 2010 

 

 

Tabel Hasil Pengukuran Kebisingan 

No. Lokasi Intensitas kebisingan (dBA) Rata-rata ( Lek) 
satuan dBA Kereta Posisi 1 2 3 4 5 6 

1. K2 82562 Kiri  78,2 74,3 75,2 73,0 73,5 73,1 74,97 
2. K2 91505 Belakang 72,1 72,4 70,9 75,6 72,6 73,3 73,07 
3. KP3 64562 Kanan  79,9 70,6 70 70,6 72,5 74,1 74,63 
4. GW 152013 Kiri 81,2 81,6 83,5 81,8 79,3 80,2 81,47 
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HASIL REKAPITULASI KUESIONER DIPO LOKOMOTIF 
                       

No Kod
e 

Tingkat Stres Jumla
h 

% 
skor Kriteria Kebisingan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1 L-01 2 1 1 2 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 12 17.65 Tidak stress 86.21 
2 L-02 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 21 30.88 Agak sedikit stress 92.75 
3 L-03 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 0 1 1 1 3 1 1 21 30.88 Agak sedikit stress 92.21 
4 L-04 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 24 35.29 Agak sedikit stress 93.35 
5 L-05 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 0 0 19 27.94 Agak sedikit stress 88.43 
6 L-06 2 1 1 1 1 2 2 2 1 0 1 1 1 2 2 1 1 22 32.35 Agak sedikit stress 93.35 
7 L-07 2 0 0 1 1 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 12 17.65 Tidak stress 86.21 
8 L-08 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 22 32.35 Agak sedikit stress 93.35 
9 L-09 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 3 2 2 28 41.18 Cukup stress 93.35 
10 L-10 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 13 19.12 Tidak stress 88.43 
11 L-11 2 1 1 1 1 1 2 2 2 0 1 2 1 1 1 1 1 21 30.88 Agak sedikit stress 92.21 
12 L-12 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 41.18 Cukup stress 92.75 
13 L-13 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 28 41.18 Cukup stress 92.21 
14 L-14 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 41.18 Cukup stress 92.75 
15 L-15 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 22 32.35 Agak sedikit stress 92.75 
16 L-16 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 24 35.29 Agak sedikit stress 93.35 
17 L-17 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 28 41.18 Cukup stress 93.35 
18 L-18 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 19 27.94 Agak sedikit stress 86.68 
19 L-19 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 1 1 17 25.00 Agak sedikit stress 86.21 
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20 L-20 2 2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 2 1 1 1 1 18 26.47 Agak sedikit stress 86.21 
21 L-21 2 2 1 2 1 0 1 2 1 1 0 0 2 1 1 1 1 19 27.94 Agak sedikit stress 86.68 
22 L-22 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 0 0 20 29.41 Agak sedikit stress 88.43 
23 L-23 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 28 41.18 Cukup stress 86.21 
24 L-24 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 1 28 41.18 Cukup stress 92.75 
25 L-25 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 29 42.65 Cukup stress 94.93 
26 L-26 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 23 33.82 Agak sedikit stress 93.35 
27 L-27 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 31 45.59 Cukup stress 94.93 
28 L-28 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 2 1 1 20 29.41 Agak sedikit stress 88.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

HASIL REKAPITULASI KUESIONER DIPO KERETA 

No Kode Tingkat Stres Jumlah % 
skor Kriteria Kebisingan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 K-01 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 0 2 2 1 1 0 20 29.41 Agak sedikit stress 74.97 
2 K-02 1 1 1 1 1 1 0 1 2 0 0 0 1 1 1 1 0 13 19.12 Tidak stress 74.63 
3 K-03 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 0 2 1 1 2 1 21 30.88 Agak sedikit stress 74.97 
4 K-04 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 3 3 3 29 42.65 Cukup stress 81.47 
5 K-05 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 9 13.24 Tidak stress 73.07 
6 K-06 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 2 1 18 26.47 Agak sedikit stress 74.63 
7 K-07 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 11 16.18 Tidak stress 74.97 
8 K-08 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 22 32.35 Agak sedikit stress 81.47 
9 K-09 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 0 2 2 1 1 0 20 29.41 Agak sedikit stress 74.63 

10 K-10 2 0 0 1 3 3 1 0 2 2 3 2 1 2 3 2 1 28 41.18 Cukup stress 81.47 
11 K-11 0 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 2 0 2 2 0 0 21 30.88 Agak sedikit stress 74.97 
12 K-12 0 1 0 1 0 2 0 0 1 1 1 1 2 1 3 1 0 15 22.06 Agak sedikit stress 74.63 
13 K-13 0 0 0 2 1 2 2 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 12 17.65 Tidak stress 74.63 
14 K-14 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 0 2 2 1 1 1 21 30.88 Agak sedikit stress 74.97 
15 K-15 2 1 0 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 28 41.18 Cukup stress 81.47 
16 K-16 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 1 0 1 8 11.76 Tidak stress 73.07 
17 K-17 2 2 0 0 1 3 3 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 35 51.47 Cukup stress 81.47 
18 K-18 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 9 13.24 Tidak stress 73.07 
19 K-19 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 10 14.71 Tidak stress 73.07 
20 K-20 0 1 1 2 1 2 2 1 3 1 3 1 3 2 2 2 2 29 42.65 Cukup stress 81.47 
21 K-21 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 9 13.24 Tidak stress 73.07 
22 K-22 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 10 14.71 Tidak stress 73.07 
23 K-23 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 13 19.12 Tidak stress 74.63 
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Hubungan antara Intensitas Kebisingan dengan Tingkat Stres Kerja pada 
Pegawai di PT KA (Persero) Daop IV Semarang  
 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Tempat * Stress kerja 51 100.0% 0 .0% 51 100.0%

 
Tempat * Stress kerja Crosstabulation 

   Stress kerja 

Total 
   

Tidak stress
Agak sedikit 

stress Cukup stress 

Tempat Dipo Kereta Count 10 8 5 23

Expected Count 5.9 10.8 6.3 23.0

% within Tempat 43.5% 34.8% 21.7% 100.0%

Dipo Lokomotif Count 3 16 9 28

Expected Count 7.1 13.2 7.7 28.0

% within Tempat 10.7% 57.1% 32.1% 100.0%
Total Count 13 24 14 51

Expected Count 13.0 24.0 14.0 51.0
% within Tempat 25.5% 47.1% 27.5% 100.0%

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 7.157a 2 .028 
Likelihood Ratio 7.363 2 .025 
Linear-by-Linear Association 4.361 1 .037 
N of Valid Cases 51   
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 
is 5.86. 

 
Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .351 .028 
N of Valid Cases 51  
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Frequencies 
Statistics 

  pendidikan masakerja umur 
N Valid 51 51 51 

Missing 0 0 0 
Mean  12.37 33.04 
Std. Error of Mean  1.767 1.821 
Median  8.00 30.00 
Mode  1 20 
Std. Deviation  12.621 13.003 
Variance  159.278 169.078 
Skewness  .714 .512 
Std. Error of Skewness  .333 .333 
Range  34 36 
Minimum  1 20 
Maximum  35 56 
Percentiles 10  1.00 20.00 

25  1.00 21.00 
50  8.00 30.00 
75  27.00 47.00 
90  35.00 53.00 

 
Frequency Table 

pendidikan
  

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent 
Valid Diploma 1 2.0 2.0 2.0 

Sarjana 2 3.9 3.9 5.9 
SD 3 5.9 5.9 11.8 
SLTA 5 9.8 9.8 21.6 
SLTP 6 11.8 11.8 33.3 
SMK 18 35.3 35.3 68.6 
STM 16 31.4 31.4 100.0 
Total 51 100.0 100.0  
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masakerja 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Vali
d 

1 16 31.4 31.4 31.4 
2 6 11.8 11.8 43.1 
3 1 2.0 2.0 45.1 
5 1 2.0 2.0 47.1 
8 2 3.9 3.9 51.0 
10 2 3.9 3.9 54.9 
13 1 2.0 2.0 56.9 
14 8 15.7 15.7 72.5 
27 4 7.8 7.8 80.4 
28 1 2.0 2.0 82.4 
29 2 3.9 3.9 86.3 
30 1 2.0 2.0 88.2 
35 6 11.8 11.8 100.0 
Total 51 100.0 100.0  

 
 

umur
  Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 20 9 17.6 17.6 17.6 

21 7 13.7 13.7 31.4 
22 3 5.9 5.9 37.3 
23 4 7.8 7.8 45.1 
25 1 2.0 2.0 47.1 
28 1 2.0 2.0 49.0 
30 1 2.0 2.0 51.0 
31 1 2.0 2.0 52.9 
35 5 9.8 9.8 62.7 
36 2 3.9 3.9 66.7 
38 1 2.0 2.0 68.6 
39 1 2.0 2.0 70.6 
42 1 2.0 2.0 72.5 
46 1 2.0 2.0 74.5 
47 1 2.0 2.0 76.5 
48 1 2.0 2.0 78.4 
49 1 2.0 2.0 80.4 
50 2 3.9 3.9 84.3 
52 1 2.0 2.0 86.3 
53 3 5.9 5.9 92.2 
54 2 3.9 3.9 96.1 
55 1 2.0 2.0 98.0 
56 1 2.0 2.0 100.0 
Total 51 100.0 100.0  
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

 
Gambar 1. Saat pengukuran intensitas kebisingan di Dipo Kereta 

 

 

 
Gambar 2. Saat wawancara kuesioner pada salah satu responden 


