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SARI 
 

Eva Hermawati. 2005. “Perbedaan Tekanan Darah Tenaga Kerja pada 
Intensitas Kebisingan yang Berbeda”. Skripsi. Jurusan Ilmu Kesehatan 
Masyarakat. Universitas Negeri Semarang. 
 

Lingkungan kerja yang bising mempengaruhi produktivitas optimal tenaga 
kerja. Intensitas bunyi yang melebihi 85 dB (A) bukan saja menganggu produksi 
tetapi juga membahayakan kesehatan. Pengaruh utama kebisingan adalah 
kerusakan indera pendengaran yang menyebabkan ketulian. Selain itu dapat pula 
mengganggu konsentrasi, komunikasi, meningkatkan tekanan darah, dan 
gangguan psikologis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan 
tekanan darah tenaga kerja pada intensitas kebisingan yang berbeda. 

Jenis penelitian ini adalah explanatory research dengan metode survey dan 
pendekatan crossectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tenaga 
kerja seksi Currogator dan Paper Cone sejumlah 60 orang. Sampel yang diambil 
sejumlah 38 orang yaitu seksi Currogator 15 orang dan 23 orang seksi Paper 
Cone yang dipweroleh dengan menggunakan teknik purposive sample. 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sound level meter, 
spigmomanometer, steteskop, dan kuesioner. Data dalam penelitian ini 
diperoleh dari data primer dan sekunder. Data yang diperoleh dalam penelitian 
ini diolah dengan menggunakan statistic uji t dengan derajat kemaknaan 5 
%=1.69. 

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa rerata intensitas kebisingan di seksi 
currogator sebesar 98.45 dB (A), sedangkan di seksi Paper Cone sebesar 77.4 
dB (A). Secara statistik terbukti tidak ada perbedaan tekanan darah sistolik 
sebelum bekerja pada intensitas kebisingan yang berbeda t hitung = 0.2279 (ttabel 
=1.69) dan tidak ada perbedaan tekanan darah diastolic sebelum bekerja pada 
intensitas kebisingan yang berbeda t hitung =-0.4705 (t table = 1.69). Ada 
perbedaan tekanan darah sistolik sesudah bekerja pada intensitas kebisingan 
yang berbeda t hitung = 2.9793 (ttabel =1.69) dan ada perbedaan tekanan darah 
diastolic sebelum bekerja pada intensitas kebisingan yang berbeda t hitung 
=2.2147 (t table = 1.69). 

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan ada perbedaan 
tekanan darah sesudah bekerja pada intensitas kebisingan yang berbeda. 
Berdasarkan hasil penelitian saran yang diajukan adalah bagi tenaga kerja secara 
sadar memakai alat pelindung telinga (APT) yang telah disediakan oleh 
perusahaan. Bagi Perusahaan melaksanakan pengendalian terhadap sumber 
bising, yaitu dengan cara pemberian sekat/pemisah, memberikan alat pelindung 
telinga kepada tenaga kerja dan secara tegas mewajibkan memakainya, 
mengadakan perbaikan pengaturan waktu kerja dengan cara memberikan waktu 
dan tempat istirahat untuk tenaga kerja dan meningkatkan kesadaran tenaga 
kerja untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang telah disediakan 
perusahaan yaitu dengan sesegera mungkin memeriksakan diri bila dirasakan 
ada yang kurang sehat pada dirinya. 
Kata Kunci : Intensitas Kebisingan, Tekanan darah.    
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sektor industri sebagai salah satu bagian penting dalam pembangunan 

nasional indonesia, telah 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. 

Sejalan dengan pertumbuhan industri inilah jelas memerlukan kegiatan  

tenaga kerja sebagai unsur dominan yang mengelola bahan baku/material, mesin, 

peralatan dan proses lainnya yang dilakukan ditempat kerja , guna menghasilkan 

suatu produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, tenaga kerja 

mempunyai peranan yang sangat penting sebagai penggerak roda pembangunan 

nasional khususnya yang berkaitan dengan sektor industri. Disamping itu tenaga 

kerja adalah unsur yang langsung berhadapan dengan berbagai akibat dari 

kegiatan industri,sehingga sudah seharusnya kepada mereka diberikan 

perlindungan dan pemeliharaan kesehatan.(Sugeng Budiono,2003:33) 

Akibat yang ditimbulkan oleh teknologi modern karena peningkatan 

industri antara lain timbulnya masalah  kebisingan yang mempunyai pengaruh 

luas mulai dari gangguan konsentrasi, komunikasi, dan kenikmatan kerja sampai 

pada cacat  karena kehilangan daya dengar yang menetap. Kebisingan tidak hanya  



 2

berpengaruh terhadap kualitas kerja tetapi juga berpengaruh terhadap tenaga kerja 

(Sugeng Budiono, 2003:33). 

Kebisingan merupakan masalah kesehatan kerja yang selalu timbul baik 

pada industri besar seperti pabrik baja, pabrik mobil, pabrik tekstil, pabrik yang 

menggunakan generator sebagai pembangkit tenaga listrik. Bising dapat diartikan 

sebagai suara atau bunyi yang tidak dikehendaki yang merupakan aktivitas alam 

(bicara, pidato) dan buatan manusia (Gabriel, 1996: 89). Sedangkan kebisingan 

menurut Dwi P. Sasongko, dkk (2000:1) adalah sebagai bunyi yang tidak 

dikehendaki karena tidak sesuai dengan kontek ruang dan waktu sehingga dapat 

menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan manusia. 

Pengaruh kebisingan terhadap tenaga kerja antara lain mengurangi 

kenyamanan dalam bekerja, tetapi tidak semua tenaga kerja terganggu akan 

kebisingan yang ada hal ini disebabkan mereka sudah terbiasa oleh kondisi yang 

ada dalam jangka waktu yang lama. 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, dkk (2000: 21) pengaruh kebisingan terhadap 

kesehatan selain kerusakan pada indera pendengaran, kebisingan juga 

menimbulkan gangguan terhadap mental emosional serta sistem jantung dan 

peredaran darah. Gangguan mental emosional berupa terganggunya kenyamanan 

hidup, mudah marah dan menjadi lebih peka atau mudah tersinggung.Melalui 

mekanisme hormonal yaitu diproduksinya hormon adrenalin, dapat meningkatkan 

frekuensi detak jantung dan meningkatkan tekanan darah. Kejadian ini termasuk 

gangguan kardiovaskuler.  
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Dari hasil  eksperimen yang dilakukan di USSR menunjukkan bahwa 

kebisingan dengan intensitas yang tinggi dalam waktu yang lama menghasilkan 

perubahan sementara yang banyak dalam aktivitas susunan saraf dan sistem 

kardiovaskuler dan peningkatan tekanan darah. Sedangkan dari hasil studi 

laboratorium menunjukkan bahwa kebisingan mengurangi efisiensi dari banyak 

tugas dapat mengganggu keseimbangan perasaan, meningkatkan tekanan darah 

dan menurunkan volume aliran darah.  

 PT Purinusa Eka Persada Semarang adalah sebuah perusahaan yang 

bergerak dibidang industri kemasan dari kertas dan karton. Dari data pengukuran 

tingkat intensitas kebisingan yang dilakukan pada tangggal 25 November 2005 

didapatkan hasil bahwa intensitas kebisingan di currogator yaitu 100 dB, 99 dB, 

94 dB, 96 dB, 95 dB, 96 dB. Jadi intensitas kebisingan di currogator sudah 

melampaui nilai ambang batas (NAB), sehingga berpotensi dapat mengganggu 

kesehatan dan keselamtan kerja. Sedangkan hasil pengukuran intensitas 

kebisingan di paper cone yaitu : 74,5 dB, 74 dB, 74,1 dB, 75,3 dB, 77,6 dB, 75,1 

dB..Berdasarkan Kep Menaker No. KEP 51/MEN/1999 NAB intensitas 

kebisingan yang diperkenankan untuk suatu ruang kerja adalah 85 dB (A). 

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengangkat judul ”Perbedaan 

Tekanan Darah Tenaga kerja pada intensitas kebisingan yang berbeda di PT 

Purinusa Eka Persada Semarang”. 
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1.2 Permasalahan 

Apakah ada perbedaan tekanan darah  tenaga kerja pada intensitas 

kebisingan yang berbeda 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan tekanan 

darah tenaga kerja pada intensitas kebisingan yang berbeda (Seksi Currogator dan 

paper Cone) di PT Purinusa Eka Persada Semarang. 

 

1.4 Batasan Operasional 

Batasan operasional dalam penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi 

ruang lingkup permasalahan penulisan yang akan diteliti, sehingga jelas 

batasannya guna menghindari kesalahan dalam penapsiran judul skripsi atau 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian ini. 

1.4.1 Tekanan darah 

Tekanan darah adalah kekuatan yang dihasilkan oleh darah terhadap 

setiap satuan luas dinding pembuluh( Guyton dan Hall, 1997:210). Untuk 

menentukan besarnya tekanan darah dengan menggunakan alat 

spigmomanometer air raksa riester. 

Skala : interval 

1.4.2 Tenaga Kerja 

Menurut UU No.14 tahun 1969  tentang ketentuan pokok  mengenai 

tenaga kerja.Tenaga kerja  adalah setiap orang yang  mampu  melaksanakan 

pekerjaan  baik di dalam  maupun di luar kerja guna  menghasilkan jasa atau  
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barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Depkes RI,2003:8). Tenaga 

kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tenaga kerja yang bekerja 

di seksi Currogator dan Paper Cone PT Purinusa Eka Persada Semarang.  

1.4.3 Intensitas Kebisingan 

Intensitas kebisingan dinyatakan dengan suatu logaritmis yang disebut 

desibel (dB) dengan membandingkan kekuatan dasar 0,0002 dyne/cm2 yaitu 

kekuatan dari bunyi dengan frekuensi 1000 Hz yang tepat dapat didengar 

telinga normal manusia (Suma’mur, 1996 :57). Untuk menentukan besarnya 

intensitas kebisingan dengan menggunakan  alat sound level meter. 

Skala : rasio  

 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang hendak diberikan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi perusahaan sebagai gambaran tentang pengaruh kebisingan pada tenaga 

kerja sehingga dapat dijadikan bahan masukan untuk menentukan upaya 

pengendalian kebisingan di daerah perusahaan tersebut sehingga secara tidak 

langsung dapat meningkatkan derajat tenaga kerja. 

2. Bagi peneliti adalah kesempatan untuk belajar menganalisis masalah yang 

terjadi di lingkungan kerja pada sebuah perindustrian dan merupakan 

penerapan dari teori serta melatih cara dan proses berfikir yang bersifat ilmiah. 

3. Bagi tenaga kerja diharapkan tenaga kerja lebih memahami tentang efek 

kebisingan terhadap kesehatan dan keselamatan bagi dirinya.  

4. Bagi pembaca untuk menambah perbendaharaan data dan referensi tingkat 

kebisingan di perusahaan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 
2.1 Pengertian Kebisingan 

Bunyi adalah sensasi yang timbul dalam telinga akibat getaran 

udara/media lain.Bunyi dapat juga ditangkap melalui kontak langsung dengan 

obyek-obyek yang sedang bergetar.telinga manusia mampu menangkap bunyi 

dalam batas 16-20.000 Hz(Gabriel,1996:89).Pada bagian lain menyatakan bahwa 

pada umumnya manusia hanya bisa mendengar suara yang frekwensinya berada 

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

Bising/tidaknya suatu suara tidak hanya ditentukan oleh keras/lemahnya 

suara itu saja,tetapi juga ditentukan oleh selera/persepsi seseorang terhadap 

sumber bunyi tersebut.Misal musik rock/underground yang dikenal sebagai musik 

yang memekar telinga,namun bagi para penggemarnya bukan dirasakan sebagai 

suatu kebisingan.Tetapi kalangan yang tidak dapat menghayati musik rock,maka 

musik tersebut dianggap sebagai sumber bising yang mengganggu. 

Kebisingan dapat diartikan sebagai bunyi yang tidak dapat dikehendaki 

karena tidak sesuai dengan konteks ruang dan waktu sehungga dapat 

menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan manusia(Dwi P 

Sasongko,dkk,2000:1).sedangkan bising adalah suara/bunyi yang tidak diinginkan 

(Sugeng Budiono,2003:32). 

Dari beberapa pengertian bising tersebut,dapat disimpulkan bahwa pada 

prinsipnya bising/kebisingan adalah suara yang mengganggu/suara yang tidak 

dikehendaki oleh yang mendengarnya. 



 7

Terdapat dua hal yang menentukan kwalitas suatu bunyi,yaitu frekwensi 

dan intensitasnya.Frekwensi dinyatakan dalam jumlah getaran perdetik atau 

disebut Hertz(Hz) yaitu jumlah dari golongan-golongan yang sampai ditelinga 

setiap detiknya(Suma’mur,1996:57). 

Intensitas atau arus energi persatuan luas biasanya dinyatakan dalam 

suatu logaritmis yang disebut desibel(dB) dengan memperbandingkannya dengan 

kekuatan dasar 0,0002 dyne/cm2 yaitu kekuatan dari bunyi dengan frekuensi 

1.000 Hz yang tepat dapat didengar oleh telinga normal (Suma’mur,1996:57) 

Rumus   dB :20 log p/po 

Keterangan  =  p  : tegangan suara yang bersangkutan 

po : tegangan suara standars (0,0002 dyne/cm2) 

 

2.2 Sumber Kebisingan 

Dalam industri,peningkatan mekanisme mengakibatkan meningkatnya 

tingkat kebisingan.Pekerjaan-pekerjaan yang menimbulkan bising dengan 

intensitas tinggi umumnya terdapat di pabrik tekstil (weaving, spinning), 

pekerjaan pemotongan plat baja, pembuatan terowongan (Sugeng Budiono, 

2003:33) 

Sumber bising bermacam-macam misalnya pesawat terbang,alat-alat 

rumah tangga yang digunakan,suara kendaraan  bermotor, suara radio dan 

televisi,peralatan kontruksi dan industri-industri. Kebisingan yang berasal dari 

berbagai peralatan memiliki tingkat kebisingan yang berbeda dari suatu model ke 

model lain (Dwi P Sasongko, dkk, 2000:13). 
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Dengan mengacu pada pengertian dan melihat sumber yang diketahui, 

maka sebenarnya sumber kebisingan berada dimana-mana. 

 

2.3 Jenis Kebisingan 

Menurut Suma’mur (1996: 58-59) jenis-jenis kebisingan yang sering 

ditemukan adalah sebagai berikut: 

a. Kebisingan yang kontinu dengan spektrum frekwensi yang luas (steady state 

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

b. Kebisingan kontinu dengan spektrum frekwensi sempit (steady state norrow 

band noise), misalnya gergaji sirkuler,katup gas. 

c. Kebisingan terputus-putus (intermittent), misalnya lalu lintas,suara kapal 

terbang di lapangan udara. 

d. Kebisingan impulsif (impact or impulsive noise), misal tembakan bedil atau 

meriam, ledakan. 

e. Kebisingan impulsif  berulang, misalnya mesin tempa di perusahaan 

 

2.4 Pengukuran Kebisingan 

Pengukuran kebisingan bertujuan untuk membandingkan hasil 

pengukuran pada suatu saat dengan standard/NAB yang telah ditetapkan. 

Disamping itu, pengukuran kebisingan bertujuan untuk memperoleh data 

kebisingan di perusahaa/dimana saja,mengurangi tingkat kebisingan tersebut 

sehingga tidak menimbulkan gangguan (Suma’mur,1996: 58). 
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Satuan yang digunakan dalam pengukuran kebisingan adalah dB.dB 

adalah satuan dari tingkat tekanan suara (sound pressure level) (Dwi P Sasongko, 

dkk, 2000: 3) 

Alat utama yang digunakan dalam pengukuran kebisingan adalah”Sound 

Level Meter”. Alat ini mengukur kebisingan diantara 30-130 dBA dan dari 

frekwensi antara 20-20.000 Hz. Suatu sistem kalibrasi mikrofon diperlukan 

pengecekan dengan kalibrasi tersendiri. Sebagai kalibrasi dapat dipakai pengeras 

suara yang kekuatan suaranya diatur oleh amplifier. 

Pengukuran kebisingan impulsif digunakan”Impact Noise analyzer”, 

bagi survei pendahuluan masalah kebisingan kontinue, sekarang biasanya diukur 

intensitas menyeluruh yang dinyatakan dengan dB (A), menggunakan jaringan 

A.Kebanyakan alat-alat pengukur kebisingan,hanya mengukur intensitas pada 

suatu waktu dan suatu tempat dan tidak menunjukkan dosis kumulatif kepada 

seorang tenaga kerja meliputi waktu-waktu kerjanya. (Suma’mur, 1996: 61) 

 

2.5 Gangguan Kebisingan 

Pengaruh utama dari kebisingan kepada kesehatan adalah kerusakan 

pada indera-indera pendengar yang menyebabkan ketulian (Suma’mur, 1996: 61) 

Menurut Dwi P Sasongko, dkk (2000: 16-21) pengaruh kebisingan 

terhadap manusia tergantung pada karakteristik fisis, waktu berlangsung,dan 

waktu kejadiannya. Pengaruh tersebut berbentuk gangguan yang dapat 

menurunkan kesehatan, kenyamanan, dan rasa aman manusia. Beberapa bentuk 

gangguan yang diakibatkan oleh kebisingan adalah sebagai berikut: 
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a. Gangguan Pendengaran 

Pendengaran manusia merupakan salah satu indera yang berhubungan 

dengan komunikasi audio/suara. Alat pendengaran yang berbebtuk telinga 

berfungsi sebagai fonoreseptor yang mampu merespons suara pada kisaran antara 

0-140 dB tanpa menimbulkan rasa sakit. 

Kerusakan pendengaran (dalam bentuk ketulian) merupakan penurunan 

sensitivitas yang berlangsung secara terus-menerus. Tindak pencegahan terhadap 

ketulian akibat  kebisingan memerlukan kriteria yang berhubungan dengantingkat 

kebisingan maksimum dan lamanya kebisingan yang diterima. 

b. Gangguan Percakapan 

Kebisingan bisa mengganggu percakapan sehingga mempengaruhi 

komunikasi yang berlangsung (tatap muka/via telepon). 

c. Gangguan Psikologis 

Kebisingan bisa menimbulkan gangguan psikologis seperti kejengkelan, 

kecemasan dan ketakutan. Gangguan psikologis akibat kebisingan tergantung 

pada intensitas, frekuensi, periode, saat dan lama kejadian, kompleksitas 

spektrum/kegaduhan dan ketidakteraturan kebisingan. 

d. Gangguan Produktivitas kerja 

Kebisingan dapat menimbulkan gangguan terhadap pekerjaan yang 

sedang dilakukan seseorang memulai gangguan psikologis dan gangguan 

kensentrasi sehingga menurunkan produktivitas kerja. 
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e. Gangguan Kesehatan 

Kebisingan berpotensi untuk mengganggu kesehatan manusia apabila 

terpapar aras suara dalam suatu periode yang lama dan terus-menerus. Selain 

gangguan terhadap sistem pendengaran, kebisingan juga dapat menimbulkan 

gangguan terhadap mental emosional serta meningkatkan frekuensi detak jantung 

dan meningkatkan tekanan darah 

 

2.6 Efek Kebisingan pada daya kerja 

Menurut Suma’mur (1996: 65-67) Kebisingan mempunyai efek 

merugikan kepada daya kerja. Pengaruh-pengaruh negatif demikian adalah 

sebagai berikut: 

a. Gangguan 

Kebisingan adalah suara-suara yang tidak dikehendaki,maka dari itu 

kebisingan sering mengganggu. Pada umumnya kebisingan bernada tinggi sangat 

mengganggu,lebih-lebih yang terputus-putus atau yang datang secara tiba-tiba dan 

tak terduga. Pengaruhnya sangat terasa, apabila sumber kebisingan tersebit tidak 

diketahui. 

b. Komunikasi dengan pembicara 

Sebagai pegangan resiko potensial kepada pendengaran terjadi,apabila 

komunikasi pembicaraan harus dijalankan dengan berteriak. Gangguan 

komunikasi ini menyebabkan terganggunya pekerjaan, bahkan mungkin terjadi 

kesalahan terutama pada peristiwa penggunaan tenaga baru. Pengaruh pada 

komunikasi dengan pembicaraan dapat dilakukan dengan mengukur rata-rata 
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intensitas oktaf-oktaf di antara 600-1.250 Hz,1250-2400 Hz dan 2400-4800 

Hz.Nilai ini disebut Tingkat Gangguan Pembicaraan (Speech Interferrence Level) 

c. Kriteria Kebisingan untuk kantor 

Kebutuhan penbicaraan,baik langsung maupun lewat telepon adalah 

sangat penting di kantor dan ruang sidang dan dalam hal ini, telah ditemukan 

bahwa TGP (Tingkat Gangguan Pembicaraan) saja tidak selalu memadai sebagai 

pedoman untuk menentukan tepet tidaknya tingkat kegaduhan. Harus diperhatiakn 

pula faktor tingkat kekerasan dari frekuensi-frekuensi yang kuat untuk penentuan 

T.G.P. 

d. Efek pada Pekerja 

Kebisingan mengganggu perhatian yang perlu terus-menerus 

dicurahkan.maka dari itu,tenaga kerja yang melaksanakan pengamatan dan 

pengawasan terhadap satu proses produksi/hasil dapat membuat kesalahan-

kesalahan akibat terganggunya konsentrasi. 

Ada tenaga kerja yang sangat peka terhadap kebisingan,terutama pada 

nada tinggi,salah satu sebabnya mungkin reaksi psikologis. Kebisingan juga 

berakibat meningkatnya kelelahan. 

e. Reaksi Masyarakat 

Pengaruhnya akan besar,apabila kebisingan akibat suatu proses produksi 

demikian hebatnya, sehingga masyarakat sekitar protes, agar kegiatan tersebut 

dihentikan. 
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2.7 Nilai Ambang Batas 

Di Indonesia NAB kebisingan adalah 85 dB(A) yang secara terus-

menerus dinilai oleh Panitia Teknik Nasional NAB.Berbagai ahli mengusulkan 

kriteria risiko kerusakan pendengaran dan kesatuan pendapat tentang intensitas 

tertentu tentang hal itu secara internasional belum dapat dicapai secara 

bulat.terdapat kesamaan pendapat,bahwa selain di tempat kerja intensitas adalah 

boleh lebih dari 90 dB(A). Manakala kebisingan terputus,waktu kerja dan istirahat 

mempengaruhi besarnya intensitas yang diperbolehkan (Suma’mur, 1996: 62). 

NAB adalah intensitas kebisingan dimana manusia masih sanggup 

menerima tanpa menunjukkan gejala sakit akibat bising/dengan tidak 

menunjukkan kelainan pada pemaparan kebisingan tersebut dalam waktu 8 jam 

perhari atau 40 jam seminggu. (Suma’mur, 1996: 106) 

Table 1 
Intensitas dan jam kerja yang diperkenankan 

 
Intensitas(dB) Waktu Kerja (Jam) 

85 (90) 8 

92 6 

95 4 

97 3 

100 2 

105 1 

110 0,5 

115 0,25 
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2.8 Pengendalian Kebisingan 

Kebisingan dapat dikendalikan dengan: 

a. Menghilangkan kebisingan dari sumber suara yaitu dengan mengganti 

beberapa alat dengan alat lain yang lebih sedikit menimbulkan bunyi (Erna 

Tresnaningsih, 1996; 68) 

b. Penempatan penghalang pada jalan transmisi 

Isolasi tenaga kerja/mesin adalah usaha untuk mengurangi kebisingan.Bahan-

bahan yang dipakai harus mampu menyerap suara dan bahan penutup dibuat 

cukup berat dan lapisan dalam terbuat dari bahan yang menyerap sinar,agar 

tidak terjadi getaran yang lebih hebat. (Suma’mur, 1996: 68) 

c. Dengan memakai alat pelindung telinga yaitu earplug atau earmuff. Alat ini 

dapat mengurangi intensitas kebisingan sekitar 20-25 dB (Dwi P Sasongko, 

dkk, 2000: 73) 

 

2.9 Tekanan Darah 

Tekanan darah berarti tenaga yang digunakan oleh darah terhadap setiap 

satuan daerah dinding pembuluh tersebut.Bila orang mengatakan bahwa tekanan 

dalam suatu pembuluh adalah 50 mmHg, ini berarti bahwa tenaga yang digunakan 

tersebut akan cukup mendorong suatu kolom air raksa ke atas setinggi 50 mmHg 

(Guyton, 1987: 165) 

Tekanan dalam aorta dan arteria branchialis dan arteria besar lainnya 

pada manusia dewasa muda meningkat sampai nilai puncak(tekanan sistolik) kira-

kira 120 mmHg waktu tiap siklus jantung  karena jantung memompa darah secara  
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kontinyu ke dalam aorta. Dan turun sampai nilai minimum (tekanan diastolik) 

kira-kira 70 mmHg.Tekanan arteri secara konvensional ditulis sebagai tekanan 

sistolik di atas tekanan diastolik misalnya 120/70 mmHg (Guyton dan Hall, 1997: 

206) 

a. Tekanan  darah Sistolik dan Diastolik 

Ada dua tekanan untuk mengukur tekanan darah yaitu tekanan sistol dan 

diastole. Setiap sistol ventrikel isinya didesak keluar dari ventrikel masuk ke 

dalam batang nadi, dari ventrikel kiri  ke dalam aorta dan dari ventrikel kanan ke 

dalam arteri pulmonalis. Dengan demikian  tekanan dalam batang nadi mendadak 

meningkat mencapai ukuran yang tertinggi, yang dinamakan tekanan sistol. 

Sistol segera diikuti oleh diastole dan pada saat diastole ini, katup 

seminular antara batang nadi dan ventrikel segera menutup, karena tekanan di 

dalam ventrikel turun sampai kira-kira 0 mmHg. Sementara berlangsung diastole 

ventrikel, dalam batang nadi mengalir terus ke cabang- cabangnya  sehingga isi 

dan tekanan darah dalam batang nadi semakin berkurang, sampai muncul lagi 

sistol ventrikel,  meningkatkan   lagi tekanan darah dalam batang nadi. Tekanan 

darah terendah pada akhir diastole tadi, dinamakan tekanan darah diastole. 

b. Penggolongan Tekanan Darah (Ganong, 1991 :165)  

1) Tekanan darah normal 

Seorang dikatakan mempunyai tekanan darah normal bila catatan tekanan 

darah untuk sistolik < 140 mmHg dan diastole < 90 mmHg (Guyton dan Hall, 

1997: 219) 

Nilai Tekanan Darah normal (dalam mmHg) : 

Pada usia  15-20 tahun keatas = 90- 120/60-80 mmHg 

30-40 tahun       = 110-140/70-90 mmHg 
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    50 tahun          = 120-150/70-90 mmHg (Oktia Woro, 1999 

:7)   

2) Tekanan darah rendah 

Seseorang dikatakan mempunyai tekanan darah rendah bila catatan tekanan 

darah untuk yang normal tetap di bawah 100/60 mmHg, tekanan sistolik <100 

mmHg dan diastole < 60 mmHg (Roger Watson, 2002 : 265) 

3) Tekanan darah Tinggi 

Seseorang   dikatakan mempunyai tekanan darah tinggi bila catatan tekanan 

darah untuk yang normal tetap di atas 100/90 mmHg, tekanan sistol > 140 

mmHg dan diastole > 90 mmHg (Roger Watson, 2002 : 265). 

Adapun klasifikasi hipertensi menurut JNC-VII tahun 2003 adalah 

sebagai berikut : 

a) Tekanan darah normal : tekanan sistolik < 120 mmHg dan tekanan diastolik < 

80 mmHg 

b) Pre hipertensi : tekanan sistolik  120-139 mmHg dan tekanan diastolik 80-90 

mmHg 

c) Hipertensi, ada dua macam yaitu : 

• Stadium I : tekanan sistolik 140-159 mmHg dan tekanan diastolik 90-99 

mmHg 

• Stadium II : tekanan sistolik ≥160 mmHg dan tekanan diastolik ≥100 

mmHg 

c. Tekanan darah rata-rata 

Menurut Guyton dan Hall (1997:223) antara tekanan sistol  dan diastole 

ada yang dinamakan tekanan darah rata-rata, yang angkanya lebih mendekati 

tekanan diastolik daripada tekanan sistolik. Karena sistolik lebih pendek daripada 

diastole. Tekanan darah rata-rata sedikit kurang daripada nilai- nilai tengah antara 
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tekanan sistol dan diastole. Tekanan rata-rata menurun dengan cepat sampai kira-

kira 5 mmHg pada akhir arteriol. Besarnya penurunan tekanan sepanjang arteriol 

sangat berbeda-beda tergantung apakah mereka kontriksi/ dilatasi.Besar nilai pada 

orang dewasa kira-kira 90 mmHg yang sedikit lebih kecil dari rata-rata tekanan 

sistol 120 mmHg dan tekanan diastole 80 mmHg. Tekanan arteri rata-rata 

dirumuskan sebagai berikut : 

TR = TD + 1/3 ( TS – TD ) mmHg 

Tekanan rata-rata inilah yang sesungguhnya menjadi pendorong 

mengalir darah yang lebih lama terpengaruh untuk tekanan diastolic daraipada 

tekanan sistolik. 

Peningkatan/ penurunan darah rata-rata akan mempengaruhi homeostatis 

dalam tubuh. Jika sirkulasi darah menjadi tidak memadai lagi, maka terjadilah 

gangguan pada system transpor oksigen, karbondioksida dan hasil –hasil 

metabolisme lainnya. 

d. Pengaturan tekanan darah arteri 

Pada dasarnya tekanan darah arteri ditentukan oleh jumlah darah yang 

terkandung di dalam arteri  tersebut. Makin besar jumlah darah yang terkandung 

di dalam arteri, makin tinggi tekanan arteri dan makin kecil jumlah darah yang 

terkandung di dalam arteri, makin rendah tekanan darah arteri. Jumlah darah yang 

terkandung di dalam arteri tergantung pada jumlah darah yang memasuki arteri 

dan yang meninggalkan arteri. Jika jumlah darah yang masuk lebih banyak maka 

darah yang meninggalkan arteri lebih banyak. 

Jumlah darah yang masuk ke dalam arteri ditentukan oleh : 

1) Frekuensi jantung 

2) Volume sekuncup jantung 

Jumlah darah yang meninggalkan arteri ditentukan oleh 

vasokontriksi/vasodilatasi pembuluh darah resisten. 
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Fungsi jantung dan pembuluh darah dipengaruhi oleh syaraf otonom, 

yaitu syaraf simpatis dan syaraf parasimpatis. Syaraf simpatis mempengaruhi 

fungsi jantung dan pembuluh darah dan pemacunya menyebabkan naiknya 

frekuensi jantung, bertambah kuatnya kontriksi otot jantung dan vsokontriksi 

pembuluh darah resisten. Jadi naik turunnya tekanan darah arteri diatur oleh 

syaraf otonom , pemacu syaraf simpatis ditambah dengan pemacu syaraf 

parasimpatis menurunkan tekanan darah arteri. Naik turunnya tekanan darah 

terjadi secara reflektoris. 

e. Faktor- faktor yang mempengaruhi tekanan darah 

1) Olah raga, terutama yang menggunakan otot lengan (Depkes RI, 2003 :19) 

2) Latihan kerja yang lama , akan menurunkan tekanan sistol yang progresif, hal 

ini menandakan dekat dengan kecapaian (Suma’mur, 1989 :10) 

3) Umur, semakin tua tekanan sistol makin tinggi. Biasanya dihubungkan dengan 

timbilnya arteriosclerosis (Guyton dan Hall, 1997 : 220) 

4) Sex, pada wanita sebelum menopause 5-10 mmHg lebih rendah dari pria 

seumurnya, tetapi setelah menopause tekanan darahnya lebih meningkat 

(Evelyn c Pearce, 1997: 142) 

5) Emosi, takut, cemas, tekanan darahnya bias naik. 

Faktor-faktor yang lainnya : 

1) Merokok 

Meskipun tidak terdapat hubungan antara merokok dengan hipertensi, namun 

merokok merupakan faktor resiko mayor terhadap penyakit hipertensi 

(Christhoper Davidson, 2003 :32) 

2) Minum alkohol   

Masukan alkohol secara berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah dan 

menyebabkan resistensi terhadap obat anti hipertensi (Imam Parsudi, 1992 : 

23) 
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3) Pemakaian obat tertentu 

Obat –obat yang dapat meningkatkan tekanan darah antara lain dekongestan 

hidung, obat- obat hidung, obat supressi nafsu makan (Depkes RI, 2003: 18) 

4) Kebisingan 

Kebisingan adalah suara yang tidak dikehendaki, maka dari itu kebisingan 

sering mengganggu walaupun terhadap variasi dalam besarnya gangguan atas 

jenis dan kekerasan suatu kebisingan. Pada umumnya kebisingan bernada 

tinggi sangat mengganggu, lebih-lebih yang terputus-putus / yang datangnya 

secara tiba-tiba dan tidak terduga (Suma’mur, 1994:57). 

Kebisingan mengganggu perhatian, sehingga konsentrasi dan kesigapan 

mental menurun. Efek pada persyarafan otonom terlihat sebagai kenaikan 

tekanan darah, percepatan denyut jantung, pengerutan pembuluh darah kulit, 

bertambah cepatnya metabolisme, menurunnya aktivitas alat pencernaan. 

Menurut Cohen (1997) dan Miller (1974) menyatakan bahwa akibat 

kebisingan terhadap kesehatan fisik secara umum dapat meningkatkan tekanan 

darah, gangguan pencernaan. Sedangkan terhadap kesehatan mental dapat 

menimbulkan sakit kepala, rasa mual. Kebisingan mengurangi efisiensi dari 

banyak tugas, meningkatkan tekanan darah, dan menurunkan volume aliran 

darah. Saat kita tidur dapat menyebabkan perubahan electroencephalograms 

dan sirkulasi darah tanpa kita merasakannya. Kebisingan menyebabkan 

kelelahan, kegugupan, rasa ingin marah, hipertensi dan menambah stress.  
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5) Masa  Kerja 

Gangguan akibat bising akan mudah dialami oleh tenaga kerja yang bekerja 

denagan masa kerja yang lebih lama, karena semakin lama tenaga kerja 

bekerja pada bagian dengan tingkat kebisingan yang tinggi, maka semakin 

tinggi resiko terpapar oleh kebisingan. 

6) Sikap kerja 

Orang yang mempunyai tekanan darah normal apabila berdiri dalam jangka 

waktu yang lama dan tidak banyak bergerak biasanya tekanan darahnya akan 

turun (Henny Lukmanto, 1995 : 74). 

 

2.10 Kerangka Teoritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penggunaan APD 

 Faktor manusia 
- Umur 
- Jenis kelamin 
- Kondisi psikologis 

(emosi, takut, 
cemas) 

 Perilaku 
- Merokok 
- Minum-minuman 

beralkohol, minum 
obat. 

 Status kesehatan 

Frekuensi ling krj 
- Kebisingan 
- Suhu ruang 

kerja 

Efek pada syaraf otonom 

Fungsi jantung dan pembuluh darah 

Tekanan darah 

Penurunan status kesehatan  

Produktivitas kerja menurun  

Beban kerja 

Masa kerja 

Sikap kerja 

Lama kerja 
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2.11 Kerangka Konsep 

Variabel  Bebas              Variabel Terikat 

Intensitas kebisingan        

                                 

  

            

 

 

 

 

 

 

2.12 Hipotesis 

 Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu penelitian disebut 

hipotesis (Soekidjo Notoatmodjo, 2002: 72). 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah: ada perbedaan tekanan 

darah tenaga kerja pada intensitas kebisingan yang berbeda di PT Purinusa Eka 

Persada Semarang. 

 

 

 

 

 

Intensitas kebisingan Perubahan tekanan 
darah 

Variabel Pengganggu 

-Jenis kelamin   

-Umur                              -  Merokok 

-Masa kerja  - Pemakaian obat   

- Pemakaian  APT - Minum alkohol 

- Kondisi kesehatan - Riwayat penyakit 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Populasi Penelitian 

 Secara umum dapat diartikan populasi adalah sekelompok subjek atau data 

dengan karakteristik tertentu(Sudigdo Sastroasmoro, dkk, 1995: 21). 

Sedangkan menurut Soekidjo Notoatmojo (2002: 79)populasi adalah 

keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tenaga kerja yang 

bekerja di  PT Purinusa Eka Persada Semarang yang berjumlah 60 orang. 

 

3.2 Sampel Penelitian 

Sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap 

mewakili seluruh populasi disebut sampel penelitian (Soekidjo Notoatmodjo, 

2002:79). Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2002: 112) sampel  adalah 

sebagian atau wakil populasi yang diteliti. 

 Adapun pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling 

methode, dimana sampel diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tertentu. Pertimbangan atau ketentuan tersebut berdasarkan kriteta inklusi dan 

eksklusi. Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian pada 

populasi target dan populasi terjangka (Sudigdo Sastroasmoro, 1995 : 22). 

Adapun sampel yang dipilih adalah tenaga kerja seksi Currogator dan seksi Paper 
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Cone PT Purinusa Eka Persada Semarang, dengan syarat kriteria inklusi yaitu 

sebagai berikut: 

1. Umur                : 20 - 35 tahun 

3. Masa kerja       : 2-5 tahun 

5. Kondisi kesehatan :badan sehat,tidak sedang/baru sembuh dari sakit 

6.   Kondisi telinga         :tidak tuli/tidak ada gangguan pada saluran telinga 

7.  Kebiasaan sampel  : tidak merokok, tidak minum alkohol, tidak mengkonsunsi 

obat-obatan yang dapat meningkatkan tekanan darah.                                      

Sedangkan  kriteria eksklusi adalah sebagian subjek yang memenuhi kriteria 

inklusi tetapi harus dikeluarkan dari studi karena berbagai sebab, yaitu : 

1.  Responden menolak berpartisipasi 

2.  Responden maumenjadi sampel tetapi pada kenyataannya tidak bisa datang 

untuk mengikuti penelitian. 

Untuk menentukan besarnya sampel digunakan rumus : 

n = 
)(1 2dN

N
+

 

Keterangan : 

n  = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

D = derajat kesalahan yang diterima yaitu 10 % atau 0,1 

(Soekidjo Notoatmojo, 2002:57) 

Sehingga didapatkan jumlah sampel sebagai berikut : 
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n = 
)1,0(601

60
2+

 

   = 
01,0.601

60
+

  

   =  
6,1

60
 

  = 37,8 ~ 38 

Proportional random sampling digunakan untuk menentukan besarnya 

sampel pada tiap-tiap kelompok. Dalam hal ini kelompok yang di maksud yaitu 

responden seksi Currogator dan Paper Cone. Untuk menentukan besarnya sample 

tiap-tiap kelompok menggunakan rumus : 

lasiJumlahpopu
lBesarSampe

x 100 % 

sehingga didapatkan  38 x 100 % = 63,33 % 
                                   60 

Jumlah masing-masing tiap kelompok: 

 Currogator = 24 X 100 % = 15,19~15  

 Paper Cone = 36 X 100 % =22,79~23 

Jadi besar sampel dalam penelitian ini adalah 38 sampel. Sampel yang 

bekerja di seksi Currogator sebanyak 15 orang dan yang bekerja di seksi Paper 

Cone adalah 23 orang. 
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3.3 Variabel Penelitian 

Variabel mengandung pengertian ukuran atau ciri yang dimiliki oleh 

anggota suatu kelompok yang berbeda dengan yang dimiliki oleh kelompok yang 

lain (Soekidjo Notoatmodjo, 2002:70) 

3.3.1  Variabel bebas (x) atau variabel independen yaitu intensitas kebisingan. 

3.3.2   Variabel terikat (y) atau variabel dependen yaitu perubahan tekanan darah. 

3.3.3  Variabel pengganggu yaitu jenis kelamin, umur, masa kerja, pemakaian     

APT,  kondisi kesehatan, riwayat penyakit, merokok, pemakaian obat, dan 

minum alkohol.Variabel pengganggu pada penelitian ini harus dikendalikan 

dengan maksud agar hasil pengukuran tekanan darah semata-mata karena 

dipengaruhi oleh faktor kebisingan di tempat kerja.Hal ini disebabkan 

karena banyak faktor yang mempengaruhi tekanan darah seseorang. 

1) Jenis Kelamin 

Dikendalikan dengan pemilihan responden berjenis kelamin laki-laki.Hal ini 

karena antara laki-laki dan perempuan pada umur yang sama tekanan 

darahnya berbeda, dimana tekanan darah laki-laki lebih tinggi dibandingkan 

dengan perempuan. 

2) Umur 

Dengan membatasi  umur  20 - 35 tahun, hal ini disebabkan karena tekanan 

darah mulai meningkat pada umur sekitar 35 tahun. 
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3) Masa Kerja    

Lamanya tenaga kerja yang bekerja dengan pemilihan responden dengan 

masa kerja 2-5 tahun, hal ini disebabkan karena rata-rata tenaga kerja 

mengalami paparan kebisingan yang hampir sama. 

4) Pemakaian APT (Alat pelindung Telinga) 

Dikendalikan dengan pemilihan responden yang tidak memakai APT. Hal 

ini disebabkan karena efek yang ditimbulkan akibat tidak memakai APT 

yang dapat menyebabkan gangguan pendengaran.  

5) Kondisi Kesehatan 

Dikendalikan dengan pemilihan responden yang berbadan sehat, tidak 

sedang sakit/baru sembuh dari sakit. 

6) Riwayat penyakit 

Dikendalikan dengan pemilihan responden yang tidak pernah mengalami 

kelainan /penyakit pada saluran telinga yang dapat mempengaruhi tekanan 

darah seperti hipertensi, jantung.. 

7) Kebiasaan merokok 

Dikendalikan dengan pemilihan responden yang tidak merokok, dimana 

merokok merupakan faktor resiko mayor terhadap penyakit jantung. 

8) Pemakaian obat 

Dikendalikan dengan pemilihan responden yang tidak mengkonsumsi obat-

obat tertentu seperti dekongestan hidung, obat flu dan obat supresi nafsu 

makan yang dapat meningkatkan tekanan darah. 
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9) Minum alkohol 

Dikendalikan dengan pemilihan responden yang tidak mengkonsumsi 

alkohol yang dapat meningkatkan tekanan darah.  

    

3.4 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian penjelasan (explanatory research) 

yaitu penelitian yang menjelaskan antara variabel-variabel melalui pengujian 

hipotesa. Metode yang digunakan adalah survei dengan pendekatan cross 

sectional yaitu pengambilan data yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.   

Survei adalah suatu usaha sadar untuk menyajikan data yang dilakukan 

secara sistematis dengan prosedur yang standar.Tujuan dari survei adalah 

mengadakanpengukuran terhadap variabel (suharsimi Arikunto, 2002: 223). 

 

3.5 Teknik Pengambilan Data 

Pada penelitian ini pengambilan data disesuaikan dengan jenis data sebagai 

berikut: 

a. Data primer yang meliputi intensitas kebisingan,hasil pengukuran tekanan 

darah responden, serta keluhan responden dari hasil wawancara dengan 

menggunakan kuesioner.   

b. Data sekunder dikumpulkan dengan cara pencatatan bagian personalia serta 

gambaran umum perusahaan 
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3.6 Prosedur Penelitan 

         Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap 

sebagai berikut : 

3.6.1 Tahap Persiapan 

            Pengumpulan data dimulai dengan mempersiapkan atau menyusun 

kuesioner, kemudian dilakukan uji coba kuesioner tersebut. Setelah diuji coba, 

butir-butir pertanyaan yang tidak valid dibuang.Tahap selanjutnya kuesioner 

tersebut diperbanyak untuk digunakan pengumpulan data dengan teknik 

wawancara. Pengumpulan data ini dimulai setelah ada izin dari Dekan FIK 

UNNES serta izin dari Manajer PT Purinusa Eka Persada Semarang.   

3.6.2 Tahap Pelaksanaan    

1) Pengumpulan data dilakukan selama dua minggu. Tahap pelaksanaan 

pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

2) Setelah mendapat izin dari manager PT Purinusa Eka Persada, peneliti 

menjelaskan tentang tujuan dari penelitian serta mengkonfirmasikan mengenai 

instrumen yang dipakai dalam penelitian ini 

3) Mewawancarai satu persatu tenaga kerja yang ada pada bagian produksi 

mengenai identitas diri serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tekanan 

darah tenaga kerja kaitannya dengan intensitas kebisingan  

4) Melakukan pengukuran intensitas kebisingan dan tekanan darah tenaga kerja 

5) Merekap data perolehan hasil penelitian. 
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3.7 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang akan digunakan untuk pengumpulan 

data (Soekidjo Notoatmodjo,2002:48). 

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

3.7.1 Sound level meter merk Lutron 

              Pengukuran intensitas kebisingan dilakukan secara intensif (selama jam 

kerja). Angka yang ditunjukkan oleh jarum meteran sound level meter adalah 

merupakan tingkat intensitas kebisingan. 

             Teknik pengukurannya adalah : 

1) Pengukuran dilakukan selama 1-2 menit dengan ± 6 kali pembacaan, 

mikropon diarahkan ke sumber kebisingan 

2) Tinggi sound level meter dengan lantai adalah setinggi telinga pekerja dalam 

posisi kerja. 

3) Angka skala dibaca setelah panah penunjuk dalam keadaan stabil. 

3.7.2 Sfigmomanometer air raksa riester dan Stetoskop riester 

               Tekanan darah diukur sebelum dan sesudah responden melalui 

pekerjaannya dengan posisi duduk tegak.Cara pengukuran tekanan darah 

responden sebelum bekerja yaitu setelah tiba di tempat kerja ,responden 

diistirahatkan dulu sekitar 15 menit, kemudian diukur tekanan darah.Sedangkan 

cara pengukuran sesudah bekerja yaitu mulai pukul 11.30 (sesudah bekerja sekitar 

3.5 jam) dimulai dengan mengukur responden yang pertama diukur pada paginya 

supaya interval pengukurannya sama. 
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               Teknik pengukurannya adalah : 

1) Lengan kanan dibebat dengan manset 

2) Dicari posisi pembuluh darah arteri yang berdekatan dengan lengan yang 

dibebat manset dan pada tempat tersebut diletakkan stetoskop. 

3) Manset diisi udara 

4) udara dikeluarkan sambil mendengarkan melalui stotoskop, waktu pertama 

kali terdengar suara denyut nadi (tekanan darah sistolik).Pengosongan 

dilanjutkan terus hingga bunyi mulai melemah    dan akhirnya hilang sama 

sekali, denyut terakhir menunjukkan tekanan darah diastolik. 

5) Dicatata tekanan darah sistolik dan disatolik. 

3.7.3 Kuesioner keluhan subjektif 

                Menurut Soekidjo Notoatmodjo ( 2002:116), kuesioner merupakan 

daftar pertanyaan yang sudah tersusun baik, sudah matang, dimana responden 

(dalam hal angket) dan interviewer (dalam hal wawancara) tinggal memberikan 

jawaban dengan memberikan tanda-tanda tertentu. 

Dalam penelitian ini angket yang digunakan adalah angket langsung 

tertutup (multiple choise) yang berupa pertanyaan dimana responden harus 

memilih jawaban yang tersedia. Kuesioner penelitian ada dua jenis pertanyaan 

yaitu pertanyaan positif dan pertanyaan negatif. Pertanyaan positif adalah 

pertanyaan yang mendukung gagasan atau ide, sedangkan pertanyaan negatif 

adalah pertanyaan yang tidak mendukung gagasan atau ide.  

 Agar mempermudah  responden  maka  digunakan angket  pilihan  dengan 

dua  jawaban.  Dalam  angket ini  disediakan  dua  alternatif  jawaban  dalam tiap  
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itemnya, dengan maksud untuk menghindari kecenderungan responden memilih 

jawaban netral. Untuk pertanyaan positif skor masing-masing jawaban sebagai 

berikut, jika jawaban a skor 1 dan b skor 0. Sedangkan untuk pertanyaan negatif, 

jika jawaban a skor 0 dan b skor 1. 

3.7.3.1 Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

dan kesahihan sesuatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti 

memiliki validitas rendah . Demikian halnya bila kita menggunakan kuesioner. 

Kuesioner tersebut harus dapat mengukur apa yang ingin diukurnya. Uji validitas 

dapat dilakukan dengan menggunakan uji product moment dari pearson.  

Rumus : korelasi product moment: 

 

 

 

Keterangan :  

rxy = Koefisien korelasi antara X dan Y 

X  = Skor item 

Y = Skor total 

ΣX = Jumlah skor butir 

ΣY = Jumlah skor total 

ΣX2 = Jumlah kuadrat butir 

ΣY2 = Jumlah kuadrat total 
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( Suharsimi Arikunto, 2002:146)  

Dinyatakan valid jika korelasi tiap butir memiliki nilai positif dan nilai xyr > r 

tabel  (Sugiyono, 2002: 212). 

Berdasarkan hasil uji validitas kuesioner dari 13 butir yang diujicobakan 

terdapat 11 butir yang valid karena memiliki rxy > r table = 0.444 pada α = 5% 

dengan N = 20 dan terdapat 2 butir yang tidak valid karena memilki rxy < r table = 

0.393 dan 0.369. Selanjutnya butir yang tidak valid tersebut diurutkan kembali 

dan dapat digunakan untuk pengumpulan data penelitan.  

3.7.3.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Hal ini berarti menunjukkkan 

sejauh mana hasil pengukuran itu tetap konsisten atau tetap asas bila dilakukan 

pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama, dengan menggunakan 

alat ukur yang sama ( Sukidjo Notoatmodjo, 2002:133).  Untuk memperoleh 

indeks reliabilitas soal digunakan rumus K-R 20 yaitu : 

r11 =  
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛ ∑⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
−

t

pqt

V

V

K
K

1
 

Keterangan : 

r11 = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir pertanyaan 

vt = varian total 

p = proporsi subjek yang menjawab betul pada sesuatu butir (proporsi)  

subjek yang mendapat skor 1 

q = proposi subjek yang mendapat nilai 0  
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Untuk mengetahui reliabel atau tidaknya instrumen, hasil uji coba 

ditabulasi dalam table analisis data dicari varian tiap item, kemudian dijumlahkan 

menjadi varian total. Dinyatakan reliable jka r11 > r tabel (Suharsimi Arikunto, 

2002: 163) 

Berdasarkan hasil uji reliablitas kuesioner didapatkan r11 > r table = 

0.81722 pada α = 5% dengan N = 20, dengan demkian kuesioner tersebut reliabel 

dan dapat digunakan untuk pengumpulan data. 

     

3.8  Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu langkah penting dalam penelitian. Dalam 

penelitian ini seorang peneliti menggunakan analisis statistik yaitu cara-cara 

ilmiah yang dipersiapkan untuk mengumpulkan , menyusun, menyajikan dan 

menganalisa data penyelidikan yang berupa angka-angka . 

3.8.1 Pengolahan Data  

Langkah-langkah pengolahan data : 

1. Editing dengan tujuan mengoreksi data meliputi kelengkapan pengisian 

jawaban, konsistensi atas jawaban, keseragaman prosedur. 

2. Koding yaitu kegiatan pemberian kode pada data untuk mempermudah dalam 

proses dan pengelompokan 

3. Penetapan skor yaitu penilaian data dengan memberi skor  

4. Entri data, memasukkan data yang telah diperoleh kedalam komputer. 

5. Tabulating yaitu mentabulasikan data kebentuk tabel dan melakukan 

perhitungan (Singarimbun, 1989: 57). 
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3.8.2 Analisis Data  

Setelah semua data terkumpul, maka selanjutnya adalah menganalisis data, 

sehingga data tersebut dapat ditarik suatu kesimpulannya. Adapun data dianalisis 

dengan bantuan program komputer yang meliputi:  

3.8.2.1 Analisis deskriptif 

 Dengan mendiskripsikan variabel intensitas kebisingan dan tekanan darah 

tenaga kerja dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.  

3.8.2.2 Analisis Inferensial 

Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan tekanan darah tenaga kerja 

pada intensitas kebisingan yang  berbeda digunakan rumus t-test. Namun sebelum 

itu, terlebih dahulu harus dilakukan tahap-tahap sebagai berkut : 

1) Uji Homogenitas 

Analisis tahap awal ini bertujuan untuk mengetahui apakah populasi bertitik 

tolak dari hal yang sama (homogen). Pengujian homigenitas dilakukan bila data 

penelitiannya diambil dari kelompok-kelompok terpisah yang berasal dari satu 

populasi (Arikunto,2002:29). 

Uji homogenitas yang digunakan untuk mengetahui kesamaan varians antara 

kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol itu digunakan uji F, (Sudjana, 

1996: 250-251) 

 

 

Ketentuan  = Tolak H0 Jika F0 ≥ Ft 

  Terima H0 jika F0 ≤ Ft 

terkecil-varians
terbesar-variansF =  
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2) Uji Normalitas Sampel 

Untuk menguji normalitas sampel digunakan teknik statistik X 

kuadrat dengan rumus: 

 

 

Keterangan : 

X2 = chi kuadrat 

0i = frekuensi yang diperoleh dari data penelitian 

Ei = frekuensi yang diharapkan 

K = banyak kelas interval 

Kriteria pengujian: 

Jika X2 data ≤ X2 tabel dengan derajat kebebasan dk = k-3 dan taraf 

signifikansi ∝ = 5%, maka data yang diperoleh berdistribusi normal. 

Demikian juga sebaliknya (Sudjana, 1996: 273). 

3) Analisis tahap akhir. 

Pada analisis tahap akhir, jika data berdistribusi normal untuk menjawab 

hipotesis dilakukan dengan uji t, tetapi jika data tidak berdistribusi normal maka 

untuk menjawab hipotesis dapat dilakukan dengan statistik nonparametrik. Cara 

perhitungan dengan uji t dapat dilakukan sebagai berikut. 

Hipotesis: 

oH  = Tidak ada perbedaan yang signifikan tekanan darah tenaga kerja pada    

intensitas kebisingan yang berbeda  
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aH  = Ada perbedaan yang signifikan  tekanan darah tenaga kerja pada 

intensitas kebisingan yang berbeda.  

Apabila kedua populasi homogen (varians sama) maka untuk menguji 

hipotesis digunakan rumus: 
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Keterangan : 

1X  = Nilai rata-rata dari variabel pertama 

2X  = Nilai rata-rata dari variabel kedua 

1n  = Jumlah data dari variabel pertama 

2n  = jumlah data dari variabel kedua 

Setelah nilai t diperoleh kemudian dikonsultasikan dengan nilai tabelt  

menggunakan 221 −+= nndk dan taraf kesalahan 5%. Ha ditolak jika tabelhitung tt ≤  

dan aH  diterima jika tabelhitung tt ≥ . 

Setelah uji t dilakukan maka dapat diketahui perbedaan tekanan darah 

tenaga kerja pada intensitas kebisngan yang berbeda. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1.1 Sejarah PT Purinusa Eka Persada 

PT Prinusa Eka Persada Semarang merupakan salah satu cabang anak  

perusahaan Sinar Mas Group yang bergerak dibidang industri kemasan dari kertas 

dan karton.  

PT Purinusa Eka Persada Semarang mulai dibangun pada bulan Februari 

1995 dan diresmikan pada tanggal 13 Juli 1996 sebagai PMDN dan mulai tanggal 

29 September 1999 berdasarkan persetujuan Kepala BKPM/Menteri Negara 

Penanaman Modal berubah statusnya menjadi PMA. 

PT Purinusa Eka Persada Semarang dibangun di atas lahan seluas 7.1 Ha 

terletak di jalan raya utama yang sangat strategis, tepatnya di Kelurahan Harjosari, 

Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. 

4.1.1.2 Falsafah PT Purinusa Eka Persada 

1) Pertumbuhan merupakan kebutuhan awal dalam kehidupan dan kemajuan 

2) Sumber daya manusia merupakan kunci utama menuju sukses dalam setiap 

kegiatan usaha 

3) Kepuasan dari para pemegang saham, kemampuan dari para penanam modal, 

para karyawan, manajemen, para rekan usaha, pemerintah dan masyarakat 

merupakan prioritas tertinggi bagi kami 
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4) Landasan operasional harus didasari keterbukaan, rasa saling menghargai, dan 

keikutsertaan semua lapisan manajemen. 

5) Pemeliharaan dan pelestarian lingkungan merupakan bagian yang harus 

dilengkapi dalam operasional perusahaan dan menjadi prioritas utama. 

4.1.1.3 Produktivitas 

1) Kapasitas Produksi 

a. Kapasitas ijin            : 115.000 ton/tahun 

b. Kapasitas terpasang  : 115.000 ton/tahun 

c. Realisasi produksi     :36.000 ton/tahun 

2) Jenis Produksi 

a. Currogator 

Currogator adalah salah satu produk yang dihasilkan dalam bentuk sheet 

bergelombang (flute) yang digunakan untuk melapisi karton. Dalam hal 

ini terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan besar kecilnya gelombang yaitu B 

flute, C flute dan D flute. 

b. Carton Box 

Carton Box adalah salah satu produk yang dihasilkan dalam bentuk box 

yang terbuat dari karton, seperti : box indomie, box TV dan lain-lain. 

c. Duplex Box 

Duplex Box adalah salah satu produk yang dihasilkan dalam bentuk box 

yang terbuat dari karton tipis, seperti : box pasta gigi, box rokok. 
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d. Sheet 

Sheet adalah salah satu produk yang dihasilkan dalam bentuk lembaran 

(sheet) karton. Produk ini biasanya dipesan oleh perusahaan-perusahaan 

yang nantinya akan membuat sendiri carton box sesuai dengan kebutuhan 

mereka. 

e. Paper  Tube 

Paper tube adalah salah satu produk yang berbentuk spiral digunakan 

untuk gulungan benang. Produk ini adalah salah satu produk andalan di 

PT Purinusa Eka Persada semarang. 

Proses pembuatan paper tube dimulai dengan memasang bahan baku 

berupa paper roll pada mesin slitting rotary, sehingga paper roll akan 

terpotong menjadi beberapa bagian. Potongan paper roll dipasang pada 

mesin spiral paper tube. Pada mesin ini paper roll akan diberi lem dan 

digulung sehingga menjadi spiral dan dipotong dengan ukuran-ukuran  

tertentu. Selanjutnya potongan-potongan spiral tadi dipotong sesuai 

dengan pesanan dan di bullnose pada mesin Finishing DTY. 

f. Paper cone 

Paper cone adalah produk yang sama dengan paper tube, tetapi berbentuk 

kerucut. Pembuatan paper cone tidak serumit pembuatan paper tube 

karena hanya dikerjakan oleh salah satu jenis mesin saja yaitu winding 

machine. Pada mesin ini dilakukan semua kegiatan produksi mulai dari 

pewarnaan, pengamplasan, pemotongan, penggulungan, dan pemanasan 

(oven) sehingga menjadi paper cone.   
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3) Bahan Baku Produksi  

a. Bahan baku berupa paper roll dan cloured paper 

b. Bahan pendukung terdiri dari : tinta cetak (printing ink), Lem (glue), 

Stichig wire (kawat jahit) 

c. Mesin yang dipergunakan : 

(1) Currogator Machine 

(2) Automatic Flexogravure Printing, Sloting dan rotary Die 

(3) Vega Tronic, Fully automatic Folding, Gluing dan Stiching 

(4) Tube spiral Winding Machine dan DTY/POY Finishing Machine 

(5) Automatic Cone Winding Machine 

4.1.1.4 Tenaga Kerja 

Jumlah tenaga kerja di PT Purinusa Eka Persada Semarang 343 orang. 305 

laki-laki dan 38 wanita.  

4.1.2 Karakteristik Responden 

4.1.2.1 Umur Responden 

             Dari hasil wawancara terhadap 60 tenaga kerja dan didapatkan sampel 

sejumlah 38 responden yaitu 15 tenaga kerja seksi currogator dan 23 seksi paper 

cone. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut : 

Tabel 2 
Distribusi responden menurut umur Seksi Currogator dan Paper Cone PT Purinusa 

Eka Persada Semarang 
Tahun 2005 

Seksi Currogator Seksi Paper Cone Umur 
Frekuensi Prosentase(%) Frekuensi Prosentase(%) 

20-23 1 6.67 % 4 17.39 % 
24-27 6 40 % 7 30.43 % 
28-31 5 33.33 % 7 30.43 % 
32-35 3 20 % 5 21.75 % 

Jumlah 15 100 % 23 100 % 
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Grafik 1 
Distibusi responden menurut umur seksi Currogator dan Paper Cone PT Purinusa 

Eka Persada Semarang 
Tahun 2005               
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Banyaknya kelas interval dan panjang kelas interval dalam table diatas 

dicari dengan menggunakan aturan sturger yaitu dengan rumus : 

Rentang                  = data terbesar-data terkecil 

Banyaknya Kelas   = 1 x (3.3) log n 

      Rentang 
P                            = 
                                   Banyaknya kelas 
( Sudjana, 1996 : 47) 

                 Berdasarkan grafik di atas menunjukkan umur responden seksi 

Currogator sebagian besar berada pada umur 24-27 tahun yaitu sejumlah 6 orang 

(40 %) dan hanya 1 orang (6.67 %) yang berumur 20-23 tahun. Rata-rata umur 

responden 27 ± 3.45 tahun. 

Sedangkan umur responden seksi paper cone  sebagian besar berada 

pada umur 24-27 dan 26-31 tahun yaitu masing-masing sejumlah 7 orang (30.43 

%) dan 4 orang (17.39 %) yang berumur 20-23 tahun. Rata-rata umur responden 

28 ± 4.06 tahun.  
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4.1.2.2 Tingkat Pendidikan 

Tabel 3 
Distribusi responden menurut tingkat pendidikan seksi Currogator dan Paper 

Cone PT Purinusa Eka Persada Semarang 
Tahun 2005 

Seksi Currogator Seksi Paper Cone Tingkat 
Pendidikan Frekuensi Prosentase

(%) 
Frekuensi Prosentase

(%) 
SD - - - - 

SMP 5 33.33 % 5 21.74 % 
SMU 10 66.67 % 17 73.91 % 

Perguruan tinggi - - 1 4.35 % 
Jumlah 15 100 % 23 100 % 

 
Grafik 2 

Distribusi responden menurut tingkat pendidikan seksi Currogator dan Paper 
Cone PT Purinusa Eka Persada Semarang 

Tahun 2005 
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Berdasarkan grafik distribusi frekuensi di atas dapat diketahui bahwa 

sebagian besar responden seksi Currogator menempuh jenjang pendidikan SMU 

sebanyak 10 orang (66.67%). Dan tidak ada responden yang menempuh jenjang 

tingkat pendidikan SD dan perguruan tinggi. 
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             Sedangkan seksi Paper Cone sebagian besar responden menempuh 

jenjang pendidikan SMU 17 orang (73,91 %). Dan hanya 1 orang (4,35 %) yang 

menempuh jenjang pendidikan perguruan tinggi. 

4.1.3 Keluhan Subjektif Responden 

4.1.3.1 Gangguan Komunikasi 

Tabel 4 
Distribusi responden berdasarkan keluhan gangguan komunikasi seksi Currogator 

dan Paper Cone 
Tahun 2005 

 
Seksi Currogator Seksi Paper Cone Keluhan 
n Prosentase(%) n Prosentase(%) 

Ada gangguan 13 86,67 % 15 65,22 % 
Tidak ada gangguan 2 13,33 % 8 34,78 %  

Jumlah 15 100 % 23 100 % 
           

Grafik 3 
Distribusi responden berdasarkan keluhan gangguan komunikasi seksi Currogator 

dan Paper Cone Tahun 2005 
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Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan diketahui bahwa 

sebagian besar responden seksi Currogator 13 orang (86,67 %) merasakan adanya 
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gangguan komunikasi, demikian juga dengan responden seksi Paper Cone 

sebanyak 15 orang (65,22%) menyatakan keluhan yang sama. 

4.1.3.2 Gangguan Konsentrasi 

Tabel 5 
Distribusi responden berdasarkan keluhan gangguan konsentrasi seksi Currogator 

dan Paper Cone 
Tahun 2005 

 
Seksi Currogator Seksi Paper Cone Keluhan 

n Prosentase(5%) n Prosentase(5%) 
Ada gangguan 9 60 % 5 21,74 % 

Tidak ada gangguan 6 40 % 18 78,26 % 
Jumlah 15 100 % 23 100 % 

 
Grafik 4 

Distribusi responden berdasarkan keluhan gangguan konsentrasi seksi Currogator 
dan Paper Cone Tahun 2005 
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         Dari tabel distribusi di atas menunjukkan bahwa 9 orang (60 %) responden 

seksi Currogator menyatakan adanya gangguan konsentrasi. Sedangkan 18 orang 

(78,26 %) seksi Paper Cone menyatakan tidak merasakan adanya gangguan 

konsentrasi. 
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4.1.3.3 Keluhan Pusing/sakit kepala 

Tabel 6 
Distribusi responden berdasarkan keluhan pusing/sakit kepalaseksi Currogator 

dan Paper Cone 
Tahun 2005 

 
Seksi Currogator Seksi Paper Cone Keluhan 

n Prosentase(5%) n Prosentase(5%) 
Pusing/sakit kepala 10 66,67 % 3 13,04 % 

Tidak Pusing 5 33,33 % 20 86,96 % 
Jumlah 15 100 % 23 100 % 

 
 

Grafik 5 
Distribusi responden berdasarkan keluhan pusing/sakit kepalaseksi Currogator 

dan Paper Cone Tahun 2005 
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               Dari table di atas 10 orang (66,67 %) seksi Currogator yang menyatakan 

pusing saat melakukan aktivitas pekerjaannya, sedangkan seksi Paper Cone hanya 

3 orang (13,04 %) menyatakan keluhan yang sama. 
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4.1.4 Hasil Pengukuran Intensitas Kebisingan 

             Pengukuran intensitas kebisingan di seksi Currogator dan Paper Cone 

dilakukan pada 6 titik lokasi pengukuran. Hasil pengukuran intensitas kebisingan 

tersebut dapat dilihat pada 9 berikut : 

Tabel 7 
Hasil Pengukuran Intensitas Kebisingan di seksi Currogator dan Paper Cone 

PT Purinusa Eka Persada Semarang 
Tahun 2005 

 
Titik Intensitas Kebisingan 

Currogator 
Intensitas Kebisingan 

Paper Cone 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

100 dB 
99   dB 
94 dB 
96 dB 
95 dB 
96 dB 

 

74,5 dB 
75 dB 

74,1 dB 
75,3 dB 
77,6 dB 
75,1 dB 

             Dari tabel di atas diketahui rerata intensitas kebisngan diseksi Currogator 

sebesar 98,45 dB(A), nilai minimum 94 dB(A) dan nlai maksimum 100 dB(A). 

Sedangkan rerata intensitas kebisngan di seksi Paper Cone sebesar 77,4 dB(A), 

nilai minimum 74,1 dB(A) dan nilai maksimum 77,6 dB(A). 

4.1.5 Hasil Pengukuran Tekanan Darah Responden  

Pengukuran tekanan darah responden dilakukan dua kali yaitu sebelum 

dan sesudah bekerja. Adapun hasil pengukurannya dapat dilihat pada table berikut  

Tabel 8 
Hasil Pengukuran Tekanan Darah Tenaga Kerja seksi Currogator dan Paper Cone 

PT Purinusa Eka Persada Semarang 
Tahun 2005 

 
Tekanan darah  tenaga kerja 

Currogator 
(mmHg) 

Tekanan darah tenaga kerja 
Paper Cone  

(mmHg) 

No 

Sebelum 
Bekerja 

Sesudah 
Bekerja 

No

Sebelum 
Bekerja 

Sesudah 
Bekerja 

1 125/80 130/90 1 130/80 125/80 
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2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

125/75 
110/65 
125/75 
130/80 
110/70 
115/85 
145/90 
120/83 
130/80 
120/85 
130/80 
125/75 
120/80 
135/75 

135/85 
125/85 
140/85 
140/90 
120/75 
140/95 
145/85 
140/95 
150/90 
140/95 
120/65 
140/85 
130/65 
130/75 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

120/80 
135/85 
120/75 
130/80 
150/85 
125/85 
110/80 
120/75 
130/85 
150/85 
120/85 
115/70 
120/75 
110/70 
120/75 
115/70 
140/85 
115/80 
135/90 
100/80 
125/80 
135/85 

130/85 
130/75 
125/75 
135/80 
150/85 
130/80 
120/80 
115/70 
120/80 
145/80 
120/80 
100/70 
125/80 
120/70 
125/85 
125/80 
125/90 
120/80 
130/80 
110/70 
120/70 
135/80 

4.1.5.1 Hasil Pengukuran Tekanan Darah  Tenaga Kerja Sebelum Bekerja 

                Rerata tekanan darah sistolik sebelum bekerja responden seksi 

Currogator adalah 125.6 mmHg, tekanan darah minmum 110 mmHg dan tekanan 

darah maksimum 145 mmHg. Sedangkan rerata tekanan darah diastoliknya 78.867 

mmHg. 

                 Dari 23 responden seksi Paper Cone diketahui nilai rerata tekanan 

darah sistoliknya sebelum bekerja adalah 124.783 mmHg. Sedangkan nilai rerata 

tekanan darah diastoliknya adalah 79.505 mmHg. 

4.1.5.2 Hasil Pengukuran Tekanan Darah  Tenaga Kerja Sesudah Bekerja 

                Rerata tekanan darah sistolik sesudah bekerja responden seksi 

Currogator adalah 135 mmHg. Sedangkan rerata tekanan darah diastoliknya 84 

mmHg. 

                 Dari 23 responden seksi Paper Cone diketahui nilai rerata tekanan 

darah sistoliknya sesudah bekerja adalah 125.217 mmHg. Sedangkan nilai rerata 

tekanan darah diastoliknya adalah 78.478 mmHg. 
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4.1.6 Hasil Analisis Data Tekanan Darah Tenaga Kerja Sebelum Bekerja 

4.1.6.1 Hasil Uji Normalitas data tekanan darah sebelum bekerja 

Tabel 9 
Tabel hasil uji normalitas tekanan darah sebelum bekerja  

Seksi Currogator dan Paper Cone 
Tahun 2005 

 
Tekanan Darah X2 hitung 

Currogator 
X2 hitung 

Paper Cone 
dk X2 

tabel 
Kriteria 

normalitas 
data 

Sistolik sebelum 
kerja 

4.2678 2.6711 

Diastolik 
sebelum kerja 

1.7247 3.0655 

2 5.99 Distribusi 
data Normal 

 

           Terlihat dari tabel tersebut, nilai X2hitung < X2tabel dk (2) dan α = 5 % 

yang berarti data-data tersebut berdistribusi normal. Berdasarkan hasil analisis ini, 

maka untuk menguji ada tidaknya perbedaan tekanan darah sebelum bekerja pada 

intensitas kebisingan yang berbeda tersebut dapat digunakan uji t.  

4.1.6.2 Hasil Uji Kesamaan Dua Varians Data Tekanan Darah Sebelum Bekerja  

Tabel 10 
Tabel Hasil Uji Kesamaan Dua Varians Tekanan Darah Sebelum Bekerja   

Seksi Currogator dan Paper Cone 
Tahun 2005 

 
Tekanan Darah Fhitung Ftabel Kriteria 

Sistolik  sebelum 
kerja 

1.3912 

Diastolik sebelum 
kerja 

0.6662 

2.18 Ho diterima 

 

Keterangan : 

Ho : Varian kedua kelompok sama 

Ha  : Varian kedua kelompok berbeda 
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            Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh Fhitung < Ftabel dengan α = 5 % 

yang berarti Ho diterima, hal ini menunjukkan bahwa tekanan darah bak sisitolik 

maupun diastolic sebelum bekerja seksi Currogator dan Paper Cone mempunyai 

varian yang sama. Berdasarkan analisis ini, pada tahap selanjutnya untuk 

pengujian kesamaan varian dapat digunakan uji t. 

4.1.6.3 Hasil Uji Beda Data Tekanan Darah Sebelum Bekerja 

   Tabel 11 
Tabel Hasil Uji  t Tekanan Darah Sebelum Bekerja   

Seksi Currogator dan Paper Cone 
Tahun 2005 

Tekanan darah t hitung t tabel dk Kriteria 
Sistolik Sebelum 

Kerja 
0.2279 

Diastolik sebelum 
kerja 

-0.4705 

1.69 36 Ho diterima 

 

Keterangan : 

Ho : rata-rata kedua kelompok sama 

Ha  : rata-rata kedua kelompok berbeda 

         Berdasarkan hasil uji t diperoleh t hitung < t tabel dengan dk 36 yaitu 1.69, 

yang berarti bahwa t hitung berada di antara –1.69 sampai 1.69 dan berada pada 

daerah penerimaan Ho. Dengan diterimanya Ho berarti bahwa tekanan darah  

sistolik maupun diastolic sebelum bekerja seksi Currogator dan Paper Cone relatif 

sama. 
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4.1.7 Hasil Analisis Data Tekanan Darah Tenaga Kerja Sesudah Bekerja 

 4.1.7.1 Hasil Uji Normalitas data tekanan darah sesudah bekerja 

Tabel 12 
Tabel hasil uji normalitas tekanan darah sesudah bekerja  

Seksi Currogator dan Paper Cone 
Tahun 2005 

 
Tekanan Darah X2 hitung 

Currogator 
X2 hitung 

Paper 
Cone 

dk X2 
tabel 

Kriteria 
normalitas 

data 
Sistolik sesudah 

kerja 
4.1008 3.2130 

Diastolik 
sesudah kerja 

1.5144 1.5388 

2 5.99 Distribusi 
data Normal 

        Terlihat dari tabel tersebut, nilai X2hitung < X2 tabel dengan dk (2) dan α = 5 

% yang berarti data-data tersebut berdistribusi normal. Berdasarkan hasil analisis 

ini, maka untuk menguji ada tidaknya perbedaan tekanan darah tenaga kerja 

sesudah bekerja pada intensitas kebisingan yang berbeda dapat dgunakan uji t.                                    

4.1.7.2 Hasil Uji Kesamaan Dua Varians Data Tekanan Darah Sesudah Bekerja  

Tabel 13 
Tabel Hasil Uji Kesamaan Dua Varians Tekanan Darah Sesudah Bekerja   

Seksi Currogator dan Paper Cone 
Tahun 2005 

Tekanan Darah Fhitung Ftabel Kriteria 
Sistolik  sesudah 

kerja 
1.4023 

Diastolik sesudah 
kerja 

0.3143 

2.18 Ho diterima 

 
Keterangan : 

Ho : Varian kedua kelompok sama 

Ha  : Varian kedua kelompok berbeda 

           Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh F hitung < F tabel dengan dk(14:22) 

yaitu 2.18, sehingga Ho diterima yang menunjukkan bahwa tekanan darah sistolik 
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maupun diastolic sesudah bekerja mempunyai varian yang relatif sama. 

Berdasarkan analisis ini, pada tahap selanjutnya untuk pengujian kesamaan varian 

dapat digunakan uji t. 

4.1.7.3  Hasil Uji Beda Data Tekanan Darah Sesudah Bekerja 

   Tabel 14 
Tabel Hasil Uji  t Tekanan Darah Sesudah Bekerja   

Seksi Currogator dan Paper Cone 
Tahun 2005 

Tekanan darah t hitung t tabel dk Kriteria 
Sistolik Sesudah 

Kerja 
2.9793 

Diastolik sesudah 
kerja 

2.2147 

1.69 36 Ho ditolak 

 
Keterangan : 

Ho : rata-rata kedua kelompok sama 

Ha  : rata-rata kedua kelompok berbeda 

         Berdasarkan hasil uji t diperoleh t hitung sistolik sebesar 2.9793 dan t hitung 

diastolik sebesar 2.2147, melalui dua uji pihak diperoleh t tabel dengan dk = 36 

sebesar 1.69. Tampak bahwa t hitung > t tabel pada daerah penolakan Ho, dengan 

ditolaknya Ho berarti bahwa tekanan darah sistolik maupun diastolik sesudah 

bekerja ada perbedaan yang signifikan. 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Karakterisik Responden 

Pemilihan responden berjenis kelamin sama yaitu laki-laki, dimaksudkan 

untuk memperoleh karakteristik responden yang hampir sama. Hal ini 

dikarenakan antara laki-laki dan perempuan pada usia yang sama tekanan darah 
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berbeda. Tekanan darah wanita lebih rendah dari laki-laki sebesar 5 sampai 10 

mmHg (Evelyn C Pearce, 1979 : 142).  

Dengan menyamakan karakteristik responden dimaksudkan bila ternyata 

dalam penelitian ini ditemukan adanya perbedaan tekanan darah sebelum dan 

sesudah bekerja di seksi Currogator dan Paper Cone, diharapkan factor kebisingan 

yang berpengaruh terhadap  tekanan darah tenaga kerja tersebut. 

4.2.2 Intensitas Kebisingan di Seksi Currogator dan Paper Cone 

Rerata nilai intensitas kebisingan yang diperoleh dari 6 titik pengukuran di 

seksi Currogator adalah 98,45 dB (A), sedangkan di seksi Paper Cone 77,4 dB 

(A). Berdasarkan Kepmenaker No KEP 51/MEN/1999 tentang nilai ambang batas 

(NAB) yang diperkenankan untuk suatu ruang kerja adalah 85 dB (Sugeng 

Budiono, 2003 : 34). Dari hasil pengukuran dapat disimpulkan bahwa di seksi 

Currogator rerata intensitas kebisingan melebihi nilai ambang batas (NAB) yang 

diperkenankan, sedangkan di seksi Paper Cone rerata intensitas kebisingannya di 

bawah nilai ambang batas (NAB). 

Tenaga kerja seksi Currogator bekerja dar pukul 07.30 – 15.30 tanpa ada 

waktu istirahat. Jadi tenaga kerja dalam sehari terpapar kebisingan selama 8 jam. 

Menurut Suma’mur (1996 : 64) pada tabel tentang intensitas kebisingan dan jam 

kerja yang diperkenankan bahwa seseorang yang bekerja dalam tempat dengan 

ntensitas kebisingan 85 dB boleh bekerja selama 8 jam. Sedangkan bila nilai 

intensitas kebisingan lebih dari yaitu 92 dB tenaga kerja dapat bekerja selama 6 

jam, untuk intensitas kebisingan 97 dB selama 3 jam dan intensitas kebisingan 
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110 dB selama 0,5 jam. Dalam bekerja kebanyakan tenaga kerja tidak 

menggunakan penutup telinga. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden seksi Currogator 

diketahui bahwa 86,67 % merasakan gangguan konsentrasi, 60 % merasakan 

gangguan konsentrasi, 66,67 % merasakan  pusing/sakit kepala. Intensitas 

kebisingan di seksi Currogator melebihi nilai ambang batas (NAB). Jadi dapat 

disimpulkan bahwa kebisingan yang melebihi nilai ambang batas(NAB) dapat 

mengganggu kesehatan. Menurut Dwi P Sasongko (2000 : 10), bahwa kebisingan 

yang melabihi nilai ambang batas (NAB) dapat menyebabkan berbagai gangguan 

terhadap kesehatan tenaga kerja seperti gangguan komunikasi, psikologis, 

fisiologis, keseimbangan (pusing), dan ketulian.    

Intensitas kebisingan di seksi Paper Cone di bawah nilai ambang batas 

(NAB). Hal ini berarti dari aspek fisik lingkugan kerja layak digunakan sebagai 

tempat kerja. Hasil wawancara dengan responden diketahui bahwa 34,78 % 

merasakan gangguan komunikasi, 21,74 % merasakan gangguan konsentrasi dan 

13,04 % merasakan pusing/sakit kepala. 

 

4.2.3 Perbedaan Tekanan Darah Tenaga Kerja pada Intensitas Kebisingan 

yang Berbeda       

Tekanan darah tenaga kerja diukur dengan menggunakan 

spigmomanometer. Setiap pengukuran dilakukan sebanyak dua kali sebelum dan 

sesudah bekerja. 
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Dari hasil pengukuran didapatkan tekanan darah rata-rata mengalami 

peningkatan, perubahan tekanan darah rata-rata di seksi Currogator 125.600 ± 

135.00 mmHg untuk tekanan darah sistolik dan 78.867 ± 84.000 mmHg  untuk 

tekanan darah diastolic. Sedangkan perubahan tekanan darah rata-rata di seksi 

Paper Cone sebesar 124.783 ± 125.217 untuk tekanan darah sistolik dan 79.565 ± 

78.478 untuk tekanan darah diastolik. 

Berdasarkan hasil data tekanan darah sebelum bekerja, menunjukkan 

bahwa tekanan darah sebelum bekerja  di seksi Currogator dan Paper Cone relatif 

sama. Hal ini ditunjukkan melalui uji t diperoleh t hitung tekanan darah sistolik 

sebelum bekerja 0.2279 dan t hitung diastolic sebelum bekerja –0.4705 yang berada 

pada daerah penerimaan Ho yaitu pada selang –1.69 sampai 1.69 yang merupakan 

batas kritik uji t untuk taraf kesalahan 5 % dengan dk =36. Hal ini berarti bahwa 

tidak ada perbedaan yang signifikan tekanan darah sisitolik dan diastolic sebelum 

bekerja pada intensitas kebisingan yang berbeda. 

Setelah tenaga bekerja kemudian dilakukan  pengukuran tekanan darah 

yang kedua, terlihat bahwa tekanan darah sesudah bekerja tersebut berbeda secara 

nyata. Hal ni ditunjukkan dari hasil uji t yang diperoleh t hitung tekanan darah 

sistolik sesudah bekerja sebesar 2.9793 dan diastolic 2.2147 > t tabel (1.69) yang 

berarti Ho ditolak. Dengan penolakan Ho ini berarti bahwa ada perbedaan tekanan 

darah sistolik dan diastolic sesudah bekerja pada intensitas kebisingan yang 

berbeda. Perbedaan selisih tekanan darah sistolik dan diastolic pada intensitas 

kebisingan yang berbeda disebabkan karena tenaga kerja pada seksi Currogator 

mendapat beban tambahan yaitu kebisingan. 
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Peningkatan tekanan darah tersebut sesuai dengan pendapat Bambang 

Suwerda (1992), bahwa pengaruh intensitas kebisingan mesin penggilingan padi 

terhadap tekanan darah tenaga penggiling yang berupa kenaikan tekanan darah 

tenaga penggiling setelah terpapar kebisingan. Kebisingan dapat menyebabkan 

tenaga kerja menjadi stress, keadaan stress ini akan meningkatkan sekresi hormon 

adrenalin pada peredaran darah yang menyebabkan kenaikan tekanan darah. 

 

4.3 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian tentang perbedaan tekanan darah tenaga kerja pada intensitas 

kebisingan yang berbeda ini memiliki keterbatasan-keterbatasan. Keterbatasan-

keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Pada saat pemeriksaan tekanan darah dilakukan pada posisi duduk, seharusnya 

pada posisi berbaring dengan tinggi kepala 30 cm dari matras. 

2) Pengukuran seharusnya dlakukan ± 15 menit sebelum bekerja, tetapi ada 

pekerja yang datang terlambat sehingga waktu pengukurannya dekat dengan 

jem masuk kerja dan kadang terburu-buru karena waktunya sebentar dan harus 

bergantian dengan yang lain. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1) Tidak ada perbedaan yang signifikan tekanan darah sistolik sebelum bekerja 

pada intenitas kebisingan yang berbeda t hitung = 0.2279 (t tabel, = 1.69) dan 

tidak ada perbedaan tekanan darah diastolik sebelum bekerja pada intensitas 

kebisingan yang berbeda t hitung = -0,4705 (t tabel = 1.69) 

2) Ada perbedaan yang signifikan tekanan darah sistolik sesudah bekerja pada 

intensitas kebisingan yang berbeda t hitung = 2.9793 (t tabel = 1.69) dan ada 

perbedaan tekanan darah diastolik sesudah bekerja pada intensitas kebisingan 

yang berbeda t hitung = 2.2 147 (t tabel = 1.69). 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka saran yang diajukan adalah 

sebagai berikut : 

1) Bagi Tenaga Kerja 

a. Secara sadar bersedia mematuhi peraturan yang berlaku di perusahaan  

(menggunakan APD yang telah disediakan oleh perusahaan). 

b. Memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh 

perusahaan. 
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2) Bagi Perusahaan 

a. Melaksanakan pengendalian terhadap sumber bising, yaitu dengan cara 

pemberian sekat/pemisah 

b. Memberikan alat pelindung telinga kepada tenaga kerja dan secara tegas 

mewajibkan memakainya 

c. Mengadakan perbaikan pengaturan waktu kerja dengan cara memberikan waktu 

dan tempat istirahat untuk tenaga kerja 

d. Meningkatkan kesadaran tenaga kerja untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan 

kesehatan yang telah disediakan perusahaan yaitu dengan sesegera mungkin 

memeriksakan diri bila dirasakan ada yang kurang sehat pada dirinya. 
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